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Spis. zn.: UR 20/19+SP16/19   
    
Vyřizuje: Bc. Ilona Lišková  
Telefon: +420 482 411 471  
E-mail: liskova@muhradek.cz  

 

ROZHODNUTÍ 
Výroková část: 
Městský úřad Hrádek nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, jako 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"), ve společném územním a 

stavebním řízení (dále jen "společné řízení") přezkoumal podle § 94 j, § 90  stavebního 

zákona žádost o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení (dále jen "společné 

rozhodnutí"), kterou podala 

Lenka Jansová, nar. 16.10.1959, bytem 39 AVON PARK DR, TORONTO 
 (dále jen "žadatel"), a na základě tohoto přezkoumání: 

 

I.Vydává podle § 94j odst. 1), § 79 a § 92 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 

Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 

 

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  
na stavbu:  

GARÁŽ –Jansová-Hrádek nad Nisou 

 

 (dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 956/2 a p.p.č. 956/4  v katastrálním území Hrádek 

nad Nisou. 

 

II. Vydává podle § 94 j odst. 1) , §94k a § 115 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 

503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního 

řádu 

 

s t a v e b n í  p o v o l e n í  

 

na stavbu na pozemku parc. č. 956/2 a p.p.č. 956/4   katastrálním území Hrádek nad Nisou. 

 

III. Vydává podle § 169 stavebního zákona a § 25odst.5 a § 26 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o 

obecných požadavcích na využívání území ( v platném znění) 

r o z h o d n u t í  o  v ý j i m c e  
o umístění staveb 

 

Stavba obsahuje: 

Jedná se o novostavbu garáže s plochou střechou 2%. Vjezd do garáže je od jihu z ulice 

Zlatá výšina. Střecha tmavá šedá, bez atik s přiznaným sklonem střechy. Fasády obloženy 

umělým kamenem „haklík“. 

Vjezd do garáže je od jihu z komunikace na pozemku 965 ulice Zlatá výšina. Vstup do skladu 

za garáží je vstupními dveřmi od západu. 

  



Zn.: OSZP-1093/2020-LII 
 
 

 

- 2 - 

Zastavěná plocha: 49,84 m
2
 

Zpevněné plochy : 12,00 m
2
 

Podlahová plocha : 40,00 m
2
 

Obestavěný prostor: 158,34 m³ 
Počet bytů: 

0 
Počet osob: 0 
  

Stavba je přístupná bezbariérově. 

 

Výška budovy-garáže je max. 3,195 m, Stavba nemá vliv na okolní stavby, ani pozemky 

ani odtokové poměry. Nedojde k zastínění okolních pozemků ani staveb, srážky jsou 

svedeny do retence s přepadem do vsaku na pozemku ze střechy i ACOdrainu ve vjezdu. 

Konstrukční a stavebně technické řešení 
Materiály a technologie při realizaci mají příslušné atesty, které budou doloženy ke kolaudaci 

stavby. 

Zemní práce bude provádět odborná stavební firma dle platné dokumentace. Ornice v tl. 30 

cm se sejme a znovu použije na pozemku. Vytěžena zemina se deponuje na pozemku a 

později stejně jako ornice se znovu použije k zásypům a k humusování. Bilance zemin se 

předpokládá vyrovnaná. Spodní voda nezasahuje do základových podmínek. Před zahájením 

zemních prací včetně sejmuti ornice musí investor požádat správce podzemních sítí (elektro, 

telefon, voda, kanalizace atd.) na své náklady o jejich vytyčení. Všechny nosné stěny budou 

založeny na základových pasech z prostého betonu o šířce 400 mm. Hloubka založení u 

obvodových základových konstrukcí bude dle výkresu základových konstrukcí v PD. 

Základová spára bude před betonáží očištěna. Provede se nutné bednění. Vybetonují se 

základové pasy z betonu tř. Cl6/20. Podsypy pod betonové mazaniny a základové pasy 

budou-li nutné, budou provedeny ze štěrkopísku se zhutněním na 0,25 MPa. Na základovém 

pasu bude základová stěny ze ztraceného bednění 200/250/500 mm vyplněno betonem 

C20/25 doplněno výztuží d=8 mm v každé vrstvě a svislou výztuží 2x D=6 mm, á 1000 mm. 

Na základové stěny bude vybetonována základová železobetonová deska tl. 150 mm - beton 

třídy C25/30. Deska bude vyztužena 2x ocelovou svařovanou kari sítí s oky 150/6 x 150/6 

mm, uloženou při spodním i horním líci betonové vrstvy. Při betonáži budou vynechány 

prostupy pro vodovodní přípojku a pro přípojku elektro. Ležatá kanalizace, rozvody vody, 

plynu a elektro budou provedeny před betonáží základové desky. Veškeré prostupy budou po 

instalaci dobetonovány betonem C25/30. Zásypy spodní stavby budou provedeny hutněným 

štěrkopískem, vytěženou hlušinou, nebo štěrkem či recyklátem. Návrh založení objektu bude 

upraven dle geologického průzkumu před zahájením stavby a dle skutečného podloží 

zjištěného pod celou stavbou. Na základovou desku bude provedena hydroizolace v této 

skladbě: - penetrační nátěr Penetral- Glastek 40 speciál Minerál 

Stavba stěn bude probíhat po vrstvách z tvárnic Porotherm 25 na maltu. První vrstva bude z 

impregnovaných tvárnice, hydroizolace bude vytažena min. 0,25 m nad úroveň základové 

desky. Základová deska tl. 150 mm bude na základových pasech ze ztraceného bednění na 

litých základových pasech. V případě nesourodosti základové spáry bude vytvořen hutněný 

polštář 0,2 m ze štěrku 16/32, hutněno na 0,25 MPa Strop tvoří střechu, bude z ocelových 

nosníků Hurdis desek, izolace a nadbetonávky, izolace střechy bude spádovými klíny. Nad 

všemi otvory budou použity systémové překlady dle statického řešení . 

Parkovací stání je řešeno nezpevněnou plochou s pojezdem do 3.5 t, štěrkové lože. 

Srážkové vody budou střešními a ležatými svody natrasovány do vsaku, vsak bude opatřen 

šachtou KG DN200. 

Stavba je navržena v souladu s 268/2009 Sb. §8 odst. 1-3. konstrukce byly posouzeny jak z 

pohledu stability, tak z pohledu tepelné technicky a požárních předpisů a stavba splňuje. 

Stavba není zdrojem hluku ani v okolí není zdroj hluku.  
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Stavba garáže bude umístěna ve vzdálenosti 2,00 m od hranice pozemku p.p.č.1789/10 a 0, 

5,98 m od hranice p.p.č.956/5 a 956/1 dle situace PD. 

Dle předloženého požárně bezpečnostního řešení vypracovaného Ing. Martinem Pospíchalem 

ČKAIT-0102290 Požárně nebezpečný prostor překračuje na jižní straně hranice stavebního 

pozemku v majetku investora, ale pouze na veřejnou komunikaci a veřejné prostranství, což 

není nutno dle čl. 10.2.1 ČSN 730802 dále řešit..  

Na pozemky ve vlastnictví manželů Rybářových požárně nebezpečný prostor 

nezasahuje. 

- V objektu se nevyskytují pobytové místností, dále se neřeší 268/2009 Sb. 

 

V Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres 

současného stavu území v měřítku 1:200 se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným 

umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic 

pozemku a sousedních staveb. 

V Stanoví podmínky pro provedení stavby: 

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracovalis. Vít Přibyl 

            ČKAIT  0102219; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího 

            povolení stavebního úřadu. 

2. Vytýčení stavby bude provedeno osobou s příslušným oprávněním. 

3. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby. 

4. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby: 

5. Dokončení hrubé stavby, úplné dokončení stavby 

6. Stavba bude prováděna dodavatelsky, SÚ bude předložen předávací protokol stavby. 

7. Po dokončení stavby požádá stavebník o provedení závěrečné kontrolní prohlídky. 

 

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Lenka Jansová, nar. 16.10.1959, 39 Avon Park Drive, Etobicoke, Toronto, Kanada 

 

Odůvodnění: 
Dne 24.4.2019 podal žadatel žádost o vydání spojeného územního a stavebního rozhodnutí. A 

zároveň žádost o povolení výjimky. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení. 

Stavební úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení a dotčeným 

orgánům. Současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na 24.5.2019, o jehož 

výsledku byl sepsán protokol. 

Z předložené projektové dokumentace vyplynulo, že stavba je umístěna ve vzdálenosti menší 

než 2m od hranice parcel a to p.p.č.956/5 a 956/1, to znamená v rozporu s vyhláškou 

501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, konkrétně pak § 25 odst.5 - 

vzdálenost stavby garáže a dalších staveb podmiňujících bydlení umístěných na pozemku 

rodinného domu nesmí být od společných hranic pozemků menší než 2m. Na základě § 26 

této vyhlášky lze po projednání udělit výjimku z odstupových vzdáleností.  K žádosti o 

výjimku předložil stavebník  svůj náhled na udělení výjimky – možnost i bez udělení 

výjimky umístit stavbu s ohledem na „ zachování stávajících hodnot zástavby a v souladu s 

nimi je možno umístit až na hranici pozemku rodinný dům, garáž a další stavby a zařízení 

související s užíváním rodinného domu, v takovém případě nesmí  být ve stěně na hranici 

pozemku žádné stavební otvory, zejména okna, větrací otvory; musí být zamezeno stékání 

dešťových vod nebo spadu sněhu ze stavby na sousední pozemek“ 

V bezprostředním sousedství této uvažované stavby garáže se nachází „Přístřešek pro osobní 

automobily a sklad“ Zlatá Výšina u pč.738, Hrádek nad Nisou ve vlastnictví manželů 

Rybářových. 

Rozhodnutí čj. OSŽP – 6700/2016-NOM ze dne 7.11.2016 tato stavba je umístěna přímo na 

hranici pozemku 1789/10 v k,ú, Hrádek nad Nisou. Z toho je zřejmé, že manželé Rybářovi 
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umístili stavbu přímo na hranici. V rámci tohoto řízení paní Lenka Jansová souhlasila a svým 

podpisem stvrdila svůj souhlas. Neočekávala tedy, že v obdobném případě, kdy pan Rybář 

deklaroval svůj souhlas podpisem situace v rámci řízení původního záměru výstavby „garáže 

s terasou“ bude tento souhlas posléze odvolávat. 

Krajský úřad v rámci odvolání rozhodnutím č.j.OÚPSŘ 240/2018-339-přezk. ze dne 3.1.2019 

původní souhlas č.j.: OSZP-5281/2018-KRB ze dne 24.7.2018 zrušil a vrátil zpět 

k projednání. 

Stavebník paní Lenka Jansová se posléze rozhodla nepokračovat v řízení o umístění 

stavby garáže s terasou. Přehodnotila svůj záměr a projektant Ing. Přibyl vypracoval 

novou PD na garáž . 

Dne 24.4.2019 požádala o územní a  stavební rozhodnutí a zároveň o výjimku. 

Stavební úřad v provedeném společném řízení a v řízení o výjimce přezkoumal předloženou 

žádost PD, seznámil se s místními poměry 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 požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal 

důvody, které by bránily povolení záměru. 

1) Většina budov v sousedství je  opatřena vedlejšími budovami, které přímo sousedí 

s hranicemi ostatních pozemků (manželé Rybářovi mají  dvě budovy , které nejsou ve 

vzdálenosti větší než dva metry. Jedna je přímo na hranici, další budova umístěna 

v rohu p.p.č.1789/10- nezapsaná v KN, cca 1,4m od společné hranice pozemků) 

2) Budovy p.p.č.973, 971, 975, 977, 1789/11- přímo na hranici nezapsaná budova, 

981/14 a další. 

3) Přímo na pozemku paní Jansové  je již jedna vedlejší budova – kůlna, která má dveře 

otevíravé směrem k nově povolované budově, tudíž posunutí základové desky směrem 

k této kolně není možné. 

4) Společným souhlasem umístění a ohlášení stavby „garáže s terasou“byla tato budoucí 

stavba umístěna do stejné vzdálenosti cca 0,6m a na základě tohoto souhlasu OSZP-

5281/2018-KRB ze dne 24.7.2018, dříve než byl tento souhlas zrušen stavební 

firma již provedla základové pasy a základovou desku.tzn. že stavebník paní 

Lenka Jansová v dobré víře zahájila stavbu a vynaložila nemalé finanční 

prostředky. 

5) Po předložení nové žádosti o stavbu pouze garáže o max. výšce cca 3 m, 

přepracování PD a PBŘ předpokládá, že bude moci využít již vybudovanou 

základovou desku. 

 

Stavební úřad vychází rovněž ze skutečnosti, že pan Ing. Rybář opakovaně se stavbou 

souhlasil a opakovaně svůj souhlas ruší. 

V původním odvolání ze dne 19.9.2018 tvrdí, že okap přesahuje na jeho pozemek – nová 

PD toto tvrzení vyvrací, žádná část stavby, ani požárně nebezpečný prostor na pozemek 

manželů Rybářových nyní nezasahuje. Výška stavby byla rovněž upravena, tak, aby 

byla v souladu s podmínkami pana Rybáře – písemnost ze dne 12.9.2018“ S tímto jsem 

souhlasil, protože jsem předpokládal, že stavba garáže je vysoká max. 3 metry s čímž 

nemám problém“ 

Vyjádření k územnímu řízení č.j.: OSZP 3622/2019-LII -Manželé Rybářovi mimo jiné 

konstatují, že stavební úřad vyzval účastníky k dohodě „ zde jsem deklaroval naši ochotu 

k domluvě ….“a následně napsal:  

Následkem jednání paní Lenky Jasové jsme s manželkou přehodnotili svůj názor a 

nesouhlasíme s menším odstupem od hranice pozemku..“ 

Stavební úřad se opakovaně snaží dosáhnout shody, na místním šetření dojde k dohodě 

a posléze opět ze strany manželů Rybářových dochází k negativnímu stanovisku. 
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Stavební úřad došel k závěru, že v současné době neexistuje tak významný 

zásah do práv manželů Rybářových, aby pouze na základě jejich 

nesouhlasného vyjádření ze dne 23.5.2019 nevydal územní a stavební 

povolení na stavbu garáže.  

Rovněž se stavební úřad nedomnívá, že by jakkoli převládal veřejný 

zájem(v čem by spočíval?),na jehož základě by stavební úřad umístění a 

povolení stavby nepovolil.  

Je nutné mít na zřeteli i ochranu opodstatněných soukromých práv majitele 

pozemku, který v dobré víře započal stavbu, posléze ji přerušil na základě 

rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje OÚPSŘ 240/2018-339-

přezk. Investoval do spodní stavby v době, kdy disponoval souhlasem s  

umístěním i provedením stavby  OSZP-5281/2018-KRB ze dne 24.7.2018.  

Rovněž se stavebník rozhodl ustoupit od svého původního záměru a 

vyhovět podmínce výšky garáže cca 3 m, která byla manželi Rybářovými 

původně deklarována. 

Stavebnímu úřadu se jeví umístění stavby jako smysluplné (i vzhledem k již 

vynaloženým finančním prostředkům).   

 

 

 
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 řízení - další dotčené osoby: 

Lenka Jansová, nar. 16.10.1959, 39 Avon Park Drive, Etobicoke, Toronto, Kanada 

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

Ing. Marcel Rybář, nar. 5.8.1970, Zlatá výšina č.p. 738, 463 34 Hrádek nad Nisou  

Ilona Rybářová, nar. 19.6.1974, Zlatá výšina č.p. 738, 463 34 Hrádek nad Nisou 

 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: Účastníci uplatnili své námitky písemností ze 

dne 23.5.2019. 

Stavební úřad se s nimi vypořádal v odůvodnění: Stavební úřad došel k závěru, že 

v současné době neexistuje tak významný zásah do práv manželů Rybářových, aby pouze na 

základě jejich nesouhlasného vyjádření ze dne 23.5.2019 nevydal územní a stavební povolení 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: Účastníci se k podkladům 

rozhodnutí vyjádřili opakovaně a to jak kladně, tak posléze i záporně. Stavební úřad vydal 

rozhodnutí o umístění a provedení stavby, z důvodu, že posoudil váhu odůvodnění nesouhlasu 

a doznal, že právo majitelů sousední nemovitosti manželů Rybářových není věcně 

dotčeno. Pouhé lpění na odstupových zdálenostech určených vyhláškou, která sama 

předpokládá  možnost výjimky, přičemž v daném území je řada staveb vybudována 

přímo na hranici, nebo ve vzdálenosti menší než 2 m se stavebnímu úřadu jeví 

nepodstatné.  

Jedná se  téměř výhradně o soukromé animozity – již dopředu je součástí vyjádření ze dne 

23.5.2019 obava, že „nemají důvěru v jednání a že dojde k dalšímu oklamání.“ Ze strany 

stavebníka – problém je v osobní rovině. 
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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. 

Stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o umístění stavby doručí žadateli stejnopis 

písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou 

grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou 

právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, 

a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k 

povolení stavby. 

Stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby zašle žadateli jedno 

vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o 

povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, 

pokud není žadatelem. Žadatel 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. 

Společné rozhodnutí má podle stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, 

dokud rozhodnutí nenabude právní moci. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Bc. Ilona Lišková  

pověřená vedením odboru OSaŽP 

 

 

Přílohy: 

 situace  

 kopie snímku z KN – okolní budovy 

 písemnost- Vyjádření k územnímu řízení Č.j.: OSZP 3622/2019-LII, zaslání námitek 

Obdrží: 

 Lenka Jansová, 39 Avon Park Drive, Etobicoke, Toronto, Kanada 

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

 Ing. Marcel Rybář, Zlatá výšina č.p. 738, 463 34 Hrádek nad Nisou  

 Ilona Rybářová, Zlatá výšina č.p. 738, 463 34 Hrádek nad Nisou 
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