
OZNÁMENÍ 

ZAHÁJENÍ SPOJENÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ 

K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ 

 

Mgr. Ivana Nevyhoštěná, nar. 7.2.1959, Pod Tratí 634, 463 34 Hrádek nad Nisou zastupuje 

Jaroslav Poláček ,Pod Tratí 634, 463 34 Hrádek nad Nisou 

(dále jen "žadatel") podal dne  14.5.2019  a dne 13.11.2019 doplnil žádost o vydání společného 

územního rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení dle zák. 183/2006 Sb. 

„Garáž se zázemím“ 
 (dále jen "stavba") na pozemku parc.č. 814/4 v k.ú. Hrádek nad Nisou 

 

stručný popis :  

Objekt novostavby garáže bude umístěn min. 2m od hranice sousedních parcel. Žádná jiná ochranná 

pásma nejsou známa. 

Pod stavbou novostavby garáže prochází přípojka splaškové kanalizace (PVC, DN200) objektu na 

adrese Jílová 725, 463 34 Hrádek nad Nisou, na parcele st.p.č. 814/3 a p.č. 814/2 v k.ú.: Hrádek nad 

Nisou. Aby byla přípojka nadále funkční i pod stavbou garáže, probíhá nad základovou spárou 

otvorem v základovém pasu, který je opatřen vyztuženým překladem. Potrubí je v místě prostupu 

základovým pasem obsypáno pískem. Tento způsob prostupu kanalizační přípojky základovou 

konstrukcí zamezí její deformaci.  

Revize PD Byly provedeny následující změny: 

 -v prostoru garážového stání (místnost č. 1.01, plocha 21,16m2) bude namísto betonové podlahy s 

epoxydovou stěrkou položena rozebíratelná podlaha - zámková dlažba. 

-Budou zrušeny dvě revizní šachty na trase stávající přípojky splaškové kanalizace 

 

Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
Novostavba garáže se zázemím bude sloužit k parkování jednoho osobního automobilu, dále jako 

dílna a jako sklad. Všechny jednotlivé provozy jsou odděleny přístupné zvlášť. Prostor garáže a dílny 

jsou propojené dveřmi. Stavební práce budou probíhat pouze na pozemku investora. 

Celková zastavěná plocha novostavby garáže (zděná stavba):    45,6 m² 

 Obestavěný prostor novostavby garáže (zděná stavba):           165  m³ 

Zastavěná plocha novostavby garáže včetně krytého parkovacího stání  

a krytého venkovního prostoru :                                                   94m² 

Obestavěný prostor novostavby garáže včetně krytého parkovacího stání  

a krytého venkovního prostoru :                                                 320 m³ 

  

urbanismus - územní regulace 
Novostavba garáže je umístěna na pozemku č.814/4 v k.ú.: Hrádek nad Nisou. Hrany novostavby jsou 

od sousedních pozemků vzdáleny min. 2m. 

Garáž má obdélníkový půdorys o rozměru 12,22x3,73m a výšku hřebene pultové střechy 3,5m nad 

čistou podlahou garáže a přilehlých místností. Garáž má pultovou střechu, která navazuje na pultovou 

střechu stávajícího dřevěného krytého parkovacího stání. Vjezd do garáže z místní obslužné 

komunikace. Venkovní zděné konstrukce zatepleny fasádním polystyrenem EPS 70F, tl. 60mm s 

tenkovrstvou omítkou. Střecha plechová (falcovaný plech) a průhledný komůrkový makrolon. Vrata 

sekční. Dveře plné, jednokřídlové. Okna obdélníková, jednokřídlová s izolačním dvojsklem. 

 

 

MĚSTSKÝ ÚŘAD HRÁDEK NAD NISOU 
Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou 

Odbor stavební a životního prostředí 

 

Č. j.: OSZP  7875/2019-LII  V Hrádku nad Nisou dne 22.11.2019  

Spis č.: UR  86/19+ SP 51/19 

Vyřizuje: Bc. Ilona Lišková   

E-mail: liskova@muhradek.cz   



Městský úřad Hrádek nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný 

podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1 

stavebního zákona zahájení územního řízení a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní 

jednání na den 

 

30.12.2019 (pondělí) v 10,00 hodin 
se schůzkou pozvaných na místě stavby 

 

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být 

uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Účastníci řízení mohou 

nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Hrádek nad Nisou, odbor stavební a životního 

prostředí, úřední dny: pondělí a středa od 8,00 - 11,00 a 12,00 - 17,00 hodin; v ostatní pracovní dny po 

telefonické dohodě). 

Nejpozději při veřejném projednání budou předloženy veškeré podklady nutné pro vydání územního 

rozhodnutí, především souhlasy vlastníků pozemků dotčených stavbou.   

 

Účastníci územního řízení: Podle § 85 odst. 1 stavebního zákona: 

Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou 

Účastníci územního řízení: Podle § 85 odst. 2 stavebního zákona: 

 

Poučení: 

Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání 

rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním 

rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění. 

Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního 

rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě 

určeném stavebním úřadem nebo na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo 

pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání. Pokud 

žadatel uvedenou povinnost nesplní, stavební úřad nařídí opakované veřejné ústní jednání. 

Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmaření 

účelu veřejného ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce. 

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo 

regulačního plánu, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají 

jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené 

požadavky, se nepřihlíží. 

Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění 

úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu 

stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo 

opatření. 

Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč 

tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 

stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj 

pozemek nebo stavbu. 

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 

 

 

(Otisk úředního razítka)   

 

 

                                                              Bc. Ilona Lišková 

                                                    Pověřená vedením odboru stavebního a ŽP 



  

 

 

 

 

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů. 

Vyvěšeno a zveřejněno pro dálkový přístup. 

 

 

 

Vyvěšeno dne ………………………………                            Sejmuto dne ……………………………… 

 

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 

 

 

 

………………………………………………………………………… 

 

 

 

Obdrží:  

Účastníci územního řízení: Podle § 85 odst. 1 a § 109 stavebního zákona: 

Mgr. Ivana Nevyhoštěná, Pod Tratí 634, 463 34 Hrádek nad Nisou zastupuje 

Jaroslav Poláček, Pod Tratí 634, 463 34 Hrádek nad Nisou 

Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou 

Účastníci územního řízení: Podle § 85 odst. 2 a § 109  stavebního zákona: 

Jansová Zdena, Jílová 725, 46334 Hrádek nad Nisou 

Pavel Jansa, Jílová 725, 46334 Hrádek nad Nisou zastupuje 

Ing. Jana Nygrinová, Slunečná 403/12, 46001 Liberec 

Semecký Miloš, Husova 79, 46334 Hrádek nad Nisou 

 

Přílohy: 

Celková situace zmenšená na A4 

 

 



 


