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

Odbor stavební a životního prostředí 
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Spis.č.: SŘ SP 51/19 + UR 75/19   
Vyřizuje: Ing. Šárka Machková   
E-mail: Machkova.sarka@muhradek.cz   

 

ROZHODNUTÍ 

Výroková část: 

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

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

znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení 

přezkoumal podle § 84 až 91 a § 109 až 114 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění a 

provedení stavby, kterou dne 9.10.2019 podali: 

Jan Černý, nar. 3.1.1993, Halasova 895/18, 460 06 Liberec 

Zuzana Černá, nar. 1.5.2093, Halasova 895/18, 460 06 Liberec 

v zastoupení Marcely Jelínkové, nar. 30.5.1953, Revoluční 399, 463 31 Chrastava 

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání: 

I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření 

r o z h o d n u t í   o   u m í s  t ě n í   s  t a v b y 

a podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá 

ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu 

s t a v e b n í   p o v o l e n í 

na stavbu: 

„Rodinný dům s  přípojkami, ČOV, studnou, oplocením a stáním pro vozidla“ 

(dále jen "stavba") na pozemku p.č. 116/4 a 673/1 k.ú. Dolní Suchá u Chotyně, obec Hrádek nad Nisou 

 

Druh a účel stavby: 

 

Rodinný dům je samostatně stojící objekt. Jedná se o dvoupodlažní objekt – obdélníkového 

půdorysu se sedlovou střechou. Rodinný dům bude osazen na soklu z KB bloků. Nosné stěny včetně 

dělících příček budou provedeny systémem YTONG — XELLA, obvodové stěny budou opatřeny 

zateplením fasádním polystyrénem a povrchovou úpravou okr světlý. Krytina sedlové střechy BRAMAG 

hnědé barvy. Okna jsou navržena plastová. Povrchová venkovní úprava výplní otvorů je opatřena 

dřevěným dekorem, vnitřní bílá. 

Parametry stavby: 



 str. 2 

Plocha parcely p.p.č. 116/4 …….941,00 m2 

Zastavěná plocha stavby………200,25 m2 

Z toho rodinný dům……………..106,25 m2 

Zpevněné plochy - zámková dlažba - chodníky, terasa, stání os.aut. ...66,00 m2 

                                                                  - vegetační tvárnice, stání os. auto…………28,00 m2 

Obestavěný prostor....... 637,50 m3 
Užitná plocha……………..181,50 m2

 

Obytná plocha. .. . . . . . . .84.900 m2 1 byt 1+5 

 
 ČOV - AF-5A Dro 4 EO 
Pro čištění odpadních vod z novostavby objektu je navržena biologická diskontinuální čistírna odpadních 
vod firmy Aquaform cz, s.r.o. ČOV — AF 5A s akumulací kalu. ČOV je navržena jako plastová kruhová 
samonosná nádrž, jejíž stěny budou ze statických důvodů obetonovány v tl. 300 mm 
 
 
Vrtaná studna 
Pro zásobování vodou objektu je navržena vrtaná studna hloubky 29 m. Průzkumný vrt o průměru 254 
mm do hloubky 29,0 m bude v celém profilu pažen PVC pažnicí o průměru 140 mm. Výchozím 
podkladem pro návrh studny je zpracovaný hydrogeologický posudek, který vypracoval RNDr. Karel 
Lusk v dubnu 2019. 
 

Tato písemnou obsahuje pouze územní souhlas pro výstavbu domovní ČOV a vrtné studny. 

 
 
II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného 
stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným 
umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a 
sousedních staveb min 2m. 

2. Vytýčení polohy a umístění stavby bude provedeno osobou s příslušným oprávněním a bude o něm 
proveden zápis ve stavebním deníku. 

III. Stanoví podmínky pro provedení stavby: 

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou autorizoval Ing. Vratislav Pšenička, 
ČKAIT č. 0005209; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního 
úřadu. 

2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby. 

3. Stavba bude dokončena do 5 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 

4. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: Jméno, adresu zhotovitele a jména zodpovědných 
osob oznámí stavebník písemně před zahájením stavby stavebnímu úřadu.  

5. Stavebník písemně oznámí před zahájením stavby stavebnímu úřadu jméno/název, narození/IČ, 
adresu/sídlo osoby oprávněné provádět funkci stavbyvedoucího. K tomu doloží její kvalifikační 
předpoklady, délku praxe v oboru a popř. číslo autorizace. 

6. Pokud bude stavba prováděna svépomocí, bude stavebnímu úřadu doloženo prohlášení o provádění 
stavebního dozoru oprávněnou osobou. K tomu doloží její kvalifikační předpoklady, délku praxe 
v oboru a popř. číslo autorizace.   

7. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických 
zařízení, zejména NV ČR č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích. 

8. Při stavbě budou dodržována ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na 
stavby a závazná ustanovení obsažená v příslušných technických normách. 

9. Budou dodrženy všechna vyjádření správců sítí a dotčených orgánů!  
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Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:   

Jan Černý, Halasova 895/18, 460 06 Liberec 

Zuzana Černá, Halasova 895/18, 460 06 Liberec 

 

Odůvodnění: 

Dne 9.10.2019 podal stavebník žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby. Uvedeným 

dnem bylo zahájeno územní a stavební řízení, které stavební úřad spojil podle §  78 odst. 1 stavebního 

zákona v souladu s § 140 odst. 1 správního řádu usnesením podle § 140 odst. 4 správního řádu. 

Stavební úřad v provedeném společném územním a stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost 

z hledisek uvedených v § 86 a 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými 

orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním 

zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. 

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným 

požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky 

na stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.  

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 

vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve 

výroku uvedených. 

 

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

Jan Černý, Halasova 895/18, 460 06 Liberec 

Zuzana Černá, Halasova 895/18, 460 06 Liberec 

Marcela Jelínková, Revoluční 399, 463 31 Chrastava 

Wandrey Ladislava, Am Ebelfeld 265, 604 88 Frankfurt am Main, Spolková republika Německo 

Mikulík Marek, Bozděchova 637/9, Smíchov, 15000 Praha 5 

Pokorný Daniel, Zlatnická 1130/12, Nové Město, 11000 Praha 1 

Město Hrádek nad Nisou, IČO 00262854, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu 

Libereckého kraje v Liberci podáním u zdejšího správního orgánu. 

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a 

aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je 

správní orgán na náklady účastníka. 

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. 

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 
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Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci pro umístění stavby stavebníkovi, 

případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním 

úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu. Stavebníkovi zašle jedno vyhotovení ověřené 

projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení 

ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem. 

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a 

ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se 

mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. 

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění 

stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. Stavba nesmí 

být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže 

stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. 

 

 

 

 

 

 

Bc. Ilona Lišková 

                                                                                           Pověřena vedením odboru stavebního a ŽP 

 

 

 

 

 

Obdrží: 

Účastníci řízení podle § 109  stavebního zákona - dodejkv: 

Město Hrádek nad Nisou, IČO 00262854, Horní náměstí 73, 463 34  Hrádek nad Nisou 

Marcela Jelínková, Revoluční 399, 463 31 Chrastava 

Wandrey Ladislava, Am Ebelfeld 265, 604 88 Frankfurt am Main, Spolková republika Neměcko 

Mikulík Marek, Bozděchova 637/9, Smíchov, 15000 Praha 5 

Pokorný Daniel, Zlatnická 1130/12, Nové Město, 11000 Praha 1 

 

Příloha –  situace  
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