
 
 

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

Odbor stavební a životního prostředí 

Č.j.: OSZP-928/2020- PES  V Hrádku nad Nisou dne 3.2.2020  
Spis.č.: SŘ SP 58/19 + UR 89/19   
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. 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 
přezkoumal podle § 84 až 91 a § 109 až 114 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění a 
provedení stavby, kterou dne 22.10.2019 podali: 

 

Národní památkový ústav, Územní památková správa na Sychrově , IČ:75032333,  

Zámek Sychrov 3, Sychrov 463 34 
v zastoupení Snowplan spol. s.r.o., IČ:27497763, Mrštíkova 399/2a, 46007 Liberec 

 

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

„NPK SH Grabštejn – sanitární infrastruktura, opravy komunikací a opravy 
opěrných zdí“ 

 
Vydává podle § 94j až § 94p stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření a  § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou 

se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu 

ROZHODNUTÍ   O SPOLEČNÉM   ÚZEMNÍM A STAVEBNÍM 

POVOLENÍ 

(dále jen "stavba") na pozemku p.č. 309/8, 24/1, 321/1, 34/2, 34/3, 339, 33/1 k.ú. Grabštejn, obec 
Chotyně 

 

Druh a účel stavby: 

 
SO 101 - ŠTĚTOVÁ KOMUNIKACE 

Jedná se o opravu přístupové komunikace k hradu Grabštejn po pokládce IS. Šířka přístupové 
komunikace je 3,50m s jednostranným příčným sklonem 3,0%. Délka opravované komunikace je 75,06 
m, podélný sklon komunikace nepřesáhne 20,15 %. Komunikace bude provedena v plné konstrukci s 
povrchem z kamenného štětu. Komunikace na ppč. 339 bude z nepravidelného kamene osazeného na 
plocho ve skladbě „na divoko”. Písek mezi spárami bude mít šedý odstín. Přednostně bude využit 
materiál z místa nebo z místních lomů. Okraje komunikace budou zpevněny většími nepravidelnými 
kameny kladenými do bet. lože C 12/15. Odvodnění komunikace bude realizováno pomocí příčného a 
podélného spádu do přilehlého terénu. Z důvodu velkého podélného skonu budou na komunikaci zřízeny 
kamenné svodnice os. vzdálenost svodnice je cca 17,0m. Oblouky přístupové komunikace budou 
zalamované. 
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SO 102 - MLATOVÁ CESTA 

Jedná se opravu přístupové turistické (žluté) cesty k hradu Grabštejn po pokládce IS. Šířka mlatové cesty 
je 1,50m s jednostranným příčným sklonem do 2,0%. Délka opravovaných mlatových cest je celkem 
405,0 m. Podélný sklon opravovaných cest respektuje stávající stav. Oprava mlatových cest bude 
provedena v plné konstrukci. V případě výskytu starší dlažby pod stávajícím terénem bude tato ve stejné 
skladbě na stejném místě zachována. Odvodnění komunikace bude realizováno pomocí příčného a 
podélného spádu do přilehlého terénu. Z důvodu velkého podélného skonu budou zřízeny ocelové 
svodnice přesné umístění vychází z podélného sklonu. Na rozhraní mlatové konstrukce a přilehlého 
terénu bude osazena ocelová svodnice 100/6 mm do bet. lože C 12/15. 
* bude proveden vzorek finální pokládky rozměru cca. 1x1 m a za účasti zástupců státní památkové péče 
vyhodnocen vzhled, barevnost a pevnost, soudržnost a přiměřená nasákavost povrchu; skladba uvedena 
níže 
SO 103 - KAMENNÁ OPĚRNÁ ZEĎ 

Nejprve bude odstraněna (vybourána) stávající konstrukce opěrné zdi. Nová zeď je navržena jako 
železobetonová zeď proměnné výšky s kamenným obkladem nepravidelného tvaru (žula) se spárami do 1 
cm, který bude min. tl. 300 mm a bude dodatečně kotven. koruny zdi bude zhotovena z nepravidelných 
placáků ložené do malty. 
Přednostně bude využit materiál z místa nebo z místních lomů. Líc zdiva bude vyzdívat kameník, obklad 
bude zaspárován maltou z hrubší frakcí písku okrové barevnosti. Po zhotovení cca 1,0 m2 musí být 
odsouhlasen vzorek vyzdívky a vzorek spárování před pokračováním dalších prací za účasti zástupců 
státní památkové péče vyhodnocen vzhled, barevnost. 
Výška dříku z betonu C30/37-XF2+XD1 je proměnná, v závislosti na výšce zdi a. Dřík je se základem 
propojen kotevními trny 0 20 á 0.5m. Zároveň je u obou površích dříku osazena KARI síť 100x100x10. V 
opěrné zdi jsou provedeny dilatace á 4,0m. Zeď je plošně založena. Koruna zdi bude opatřena zábradlím 
se šikmým křížem výšky I, 10 m, které bude do římsy kotveno pomocí kotev. Výkopy pro založení budou 
provedeny cca 30 cm nad úroveň základové spáry, posledních 30cm bude odstraněno max. 24 hodin před 
pokládkou podkladní vrstvy ze ŠD 32/63. Založení opěrné zdi je provedeno na plošných betonových 
základech z betonu C25/30XF2+XDl. Zásypy budou provedeny z vhodného materiálu dle ČSN 73 6133, 
který bude hutněn po vrstvách o max. tl.300 mm. Za rubem zdi bude na podkladní vrstvě uložena rubová 
drenáž DN 75 mm. Rubová drenáž bude vyústěna volně před líc opěrné zdi. Min. podélný sklon rubové 
drenáže bude 3 %. Výpustky drenáže se nebudou pohledově uplatňovat v líci nových zdí. 
SO 104 - KOLMÉ PARKOVIŠTĚ 

Jedná se o opravu stávajícího nezpevněného parkoviště podél místní komunikace. Délka parkovacího 
místa je 4,50m, šířka 2,50 (krajní místo je rozšířeno na 2,75m). Příčný sklon parkovacího stání je  9,0 %. 
Jednotlivé parkovací stání budou oddělena betonovým krajníkem 100/250mm. Bet. krajník bude osazen 
do betonového lože z bet. C 12/15 s nášlapem +100n•łm. Celé parkoviště bude lemované bet. silniční 
obrubou s nášlapem +100mm. Na rozhraní parkoviště a komunikace bude osazen bet. krajník s nášlapem 
+20mm. Odvodnění parkoviště bude realizováno zasakováním. 

SO 300 - Vodovodní přípojka 
Vodovodní přípojka je na stávající vodovodní řad PVCIIO napojena na ppč. 33/1. Přípojka je vedena 
východním směrem přímo k místní komunikaci. Přípojka je po cca 11 m ukončena vodoměrnou šachtou, 
kde bude osazen vodoměr a příslušné armatury vodoměrné sestavy. 
Vodovodní přípojka je navržena z potrubí PEIOO, SDRII, d32 0 celkové délce 10,7 m 

SO — čerpací stanice  
Vzhledem k hloubce provedeného geologického vrtu bylo přistoupeno k variantě připojení na veřejný 
vodovodní řad. Princip zásobení vodou je navržen tak, že voda bude vodovodní přípojkou vedena do 
vodoměrné šachty, kde je osazen vodoměr. Z vodoměrné šachty je veden přívod vody do objektu 
potrubím d32 do akumulační jímky, která bude osazena v čerpací stanici. Z akumulační jímky bude voda 
čerpána potrubím d50 k hradu. Čerpání ze nezbytné, protože ve vodovodní sítí není dostatečný tlak pro 
dovedení vody až na kótu hradu. Čerpací stanice ČS je navržena jako podzemní Šachta půdorysných 
rozměrů 3,1 x 3,6 m u napojení mlatové cesty na místní komunikaci na kótě cca 277,90 m n.m. Čerpací 
stanice je navržena na max. výkon = 1,0 1/s. Čerpací stanice je řešena jako podzemní betonový objekt se 
vstupem přes poklop. Přípojka elektro pro ČS bude vedena v souběhu s přívodem vody do objektu. 
AT stanice je navržena s rezervním čerpadlem pro případ poruchy. Pro hrad je navržena rezerva 100 %. 
 AT stanice Q = 1(+1) x  1/s, h = 80 m, P = 2x 1,0 kW 
Ochrana AT stanice proti chodu na sucho bude pomocí plováku osazeného přímo v akumulační jímce. 
Vlastní čerpací stanici tvoří podzemní železobetonová šachta. Šachta je navržena z vodostavebného 
betonu s výztuží doplněná izolací proti vodě, chráněnou přizdívkou. Vstup do šachty bude přes poklop 
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1,2/1,2 m. Poklop bude dělený a bude opatřen komínkem pro odvětrání. Poklop bude vytažen cca m nad 
terén aby bylo zabráněno vnikání povrchové vody do šachty. Ve stěně Šachty budou osazena stupadla 
nebo žebřík. Konstrukce šachty bude provedena v zapažené jámě na pokladní štěrkovou vrstvu a 
podkladní beton. Betonová konstrukce bude opatřena ochranným a izolačním nátěrem. 
Prostor kolem čerpací stanice bude oplocen plotem výšky 1,8 m. Oplocení je navrženo z drátěné sítě 
pozinkované potažené plastem, tl. drátu 2,7mm, vel. ok 50/50 mm, barva hnědá. 

SO 302 — přívod vody do objektu 
První část přívodu vody do objektu začíná ve vodoměrné šachtě a končí v čerpací stanici. 
Tato část je navržena z potrubí PEIOO, SDRII, d32 0 celkové délce 36,4 m.  Druhá část je vedena z 
čerpací stanice a pokračuje v souběhu s tlakovou kanalizační přípojkou severozápadním směrem cca 70 m 
do lomového bodu v6, ve kterém trasa změní směr na jihozápadní a půjde v přístupové cestě k hradu. Na 
úrovni vstupní brány dojde k napojení na vnitřní rozvody. Na stávajících vnitřních rozvodech jsou již 
realizovány vyrovnávací akumulační nádrže, ze kterých je voda čerpána do rozvodů po hradu. Tyto 
nádrže vyrovnávají špičky v odběru vody. 
První část přívodu vody do objektu je navržena z potrubí PEIOO, SDRII, d32 0 celkové délce 36,4 m. 
Druhá část přívodu vody do objektu je navržena z potrubí PEIOO, SDRII, d50 0 celkové délce 365,5 m.  

SO 303 — Oprava gravitační kanalizace  
V úseku od napojení na vnitřní rozvody po nově vybudovanou ČOV dojde k opravě stávající gravitační 
kanalizace. Kanalizace bude vedena ve stejné trase jako stávající. 
Oprava gravitační kanalizace je navržena z potrubí PVC SN8 DN200 v celkové délce 58,7 m. 

SO 304 -ČOV 
Pro řešený objekt je navržena aktivační ČOV v celoplastovém provedení. ČOV je dimenzována pro 1014 
EO. Z hydraulického hlediska je ČOV neprůtočná a pracuje v plně automatickém provozu. V čistírně je 
využíván vysoký efekt pneumatické jemnobublinné aerace. 
Čistírna odpadních vod splňuje s rezervou požadavky NV 416/2010 a 23/2011 Sb. a splňuje parametry 
pro povolení ohlášením dle S15a, zákona č. 254/2001 Sb., které jsou ověřeny zkouškami a vydaným 
prohlášením o shodě CE. 
Čistírna je tvořena nádrží o průměru 1,95 m a výšce 2,6 m. Surová voda natéká do první usazovací 
nádrže, kde dochází k zachycování plovoucích látek, sedimentaci nerozpuštěných látek a v kalovém 
prostoru k anaerobní stabilizaci kalu, Z l, komory voda natéká otvorem v norné stěně do druhé části — 
kalojemu, která slouží jako akumulační a čerpací komora v dolní části s kalojemem. Pomocí přečerpávací 
mamutky se čerpá odpadní voda do vlastního reaktoru (aktivace). V případě, že je v kalojemu méně vody 
než a voda v aktivaci nedosáhne požadované hladiny, automaticky řídící jednotka převede průběh čištění 
do úsporného režimu a ČOV čeká za občasného provzdušňování na další přísun odpadní vody. V 
aktivační nádrži dochází k provzdušňování a k biologickému odbourávání organických látek, dusíku a k 
odstraňování fosforu srážením. Po vypnutí přívodu vzduchu nastává sedimentace aktivovaného kalu, čímž 
dochází k jeho oddělování od vyčištěné vody. Kal klesá ke dnu reaktoru, vyčištěná voda je odtahována 
mamutkou čisté vody do odtokového objektu a dále do kanalizační přípojky a následně odvedena do 
rozdělovací šachty. Nádrž ČOV bude osazena pod úrovní terénu na betonovou základovou desku a po 
osazení obetonována. Zakrytí bude provedeno pochozími poklopy. Vnitřní plášť zabezpečuje kvalitní 
povrch, dobré hydraulické poměry průtoku a ochranu před agresivitou čištěných vod. Z objektu bude do 
pilířku s ovládací jednotkou a dále do ČOV přivedena chránička PVC 75, kterou budou při montáži 
protaženy el. kabely. Výrobce garantuje účinnost 90 až 99 %.Součástí dodávky ČOV bude i provozní řád, 
který musí investor při provozování respektovat a zajistit zejména pravidelnou likvidaci kalu firmou pro 
tuto činnost určenou. Zkušební provoz vyžaduje pouze ČOV. Délka zkušebního provozu pro ČOV bude 
stanoven ve Vodoprávním rozhodnutí. Kanalizační přípojka nevyžaduje zkušební provoz. Odběr vzorků 
předčištěné vody je možný přímo z ČOV. Součástí systému čištění odpadní vody bude i akumulační 
nádrž a čerpací šachta. Akumulační nádrž o užitném objemu 5,5 m3 bude osazena před ČOV z důvodu 
vyrovnání rozdílného přítoku splaškových vod během roku v závislosti na návštěvnosti hradu. V 
akumulační nádrži bude osazeno čerpadlo, které odpadní vody postupně přečerpá do ČOV. Čerpání na 
ČOV bude řízeno automaticky z řídící jednotky ČOV. Akumulační nádrž je navržena celoplastová o 
průměru 1,95 m a výšce 2,6 m. Nádrž ČOV bude osazena pod úrovní terénu na be tonovou základovou 
desku a po osazení obetonována. Zakrytí bude provedeno pochozími poklopy. Za ČOV bude osazena 
čerpací šachta. Čerpací šachtu navrhuje jako plastovou jímku o průměru 0,8 m. V šachtě bude osazeno 
čerpadlo na splaškovou vodu s řezacím zařízením. Šachta bude dodána včetně ovládáni jako komplet. Do 
čerpací šachty budou svedeny veškeré splaškové odpadní vody. Čerpadlo v jímce bude OV čerpat do 
tlakové kanalizační přípojky. Čerpadlo bude osazeno na spouštěcím zařízení. Spínání čerpadel bude 
ultrazvukovými čidly nebo plovákovými spínači. Nádrže čerpací šachty pro tento způsob provedení jsou 
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dodávány jako ztracené bednění určené k betonáži až na místě osazení ve stavební jámě. Plastová 
konstrukce nádrže je vybavena betonářskou výztuží, fixovanou na plášť nádrže s předepsanou tloušťkou 
krycí vrstvy betonu. Po osazení nádrže na podkladní beton je nádrž zcela připravena k betonáži. Šachta 
bude obetonována po celé výšce. 
S305 — Kanalizační přípojka 
Splašková kanalizační přípojka je navržena jako tlaková z důvodu úspory místa. Trasa je vedena od 
čerpací šachty v souběhu s navrženým vodovodem. Tlaková přípojka je ukončena uklidňovací šachtou 
DNIOOO těsně před výtokovým objektem. Z uklidňovací šachty je vedena krátká gravitační přípojka, 
která ústí do Václavického potoka. Tlaková přípojka je navržena z materiálu PEIOO, d50 v délce 383,5 m 
Gravitační přípojka je navržena z materiálu PVC DN200 v délce 5,3 m. 
. 

I. Stanoví podmínky pro provedení stavby: 

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval, Ing. Petr Kořínek ČKAIT 
0500705 

č.; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. 

2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby. 

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

4. 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 a číslo autorizace. 

5. 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. 

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

Budou dodrženy podmínky dotčených orgánů a správců sítí ze stanovisek, vyjádřeních a 

smluv! 

 
1. Magistrát města Liberec, odb. Životního prostředí, odd. Vodoprávní úřad, Závazné stanovisko, 

Č.j.:ZPVU/4330/195859/19-Ran, z 16.9.2019 
2. Magistrát města Liberec, Odbor územního plánování, Stanovisko, 
3. č.j.: UP/7110/125625/19/Te-UPUP, z 10.7.2019 
4. Magistrát města Liberec, Odbor dopravy, Stanovisko, MML272772/19-OD/Fi - CJ MML 

004683/20, z 7.1.2020 
5. Magistrát města Liberec, Odbor životního prostředí, Souhrnné vyjádření 

Zn:MML/ZP/Piv/125622/19 - SZ 146387/18/4, z 9.7.2019 
6. Magistrát města Liberec, Odbor životního prostředí, odd. památkové péče 

Zn.:MML/ZPPP/Dud/142045/19-SZ125637/19/5, z 26.6.2019 2e. Magistrát města Liberec, odbor 
životního prostředí, odd. ochrany přírody, Stanovisko 

7. č.j.: MML/ZPOP/KOP/169823/18-SZ147723/18/2, z 3.8.2018 
8. Krajský úřad Libereckého kraje, odb. kultury, památkové peče a cestovního ruchu, 
9. Stanovisko, Č.j.:KULK 17707/2019, z 11.3.2019 
10. Agentura vojenského zdraví, Centrum vojenské kynologie, Stanovisko Zn.: MO 186512/2019-

684830, z 21.6.2019 
11. Ministerstvo obrany ČR, odb. ochrany územních zájmů, Stanovisko 
12. Zn.:79263/2019-1150-OÚZ-PCE, Z 16.8.2019 
13. HZSLK, Stanovisko, Č.j.HSLl-1431-2/KŘ-P-PRE-2019, z 3.7.2019 
14. KHS, Sdělení, Č.j.:KHSLB12048/2019, z 2.7.2019 
15. Povodí Labe, Stanovisko, Č.j.:PVZ/18/33842/Js/O, z 11.10.2018 
16. Obecní úřad Chotyně, Souhlas se stavbou, z 28.6.2018 
17. Obec Chotyně, Rozhodnutí, Zn.:30-4/2018, z 31.5.2019 
18. Lesy ČR, Souhlas, č.j.:LCR246/001298/2018, z 26.6.2018 
19. GridServices, Stanovisko, Zn.:5001938047, z 18.6.2019 
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20. Sčvk a.s., Vyjádření k PD, Zn.:SCVKZAD45383, z 31.5.2019 
21. Čez Distribuce a.s., Souhlas, Zn.:1099194942, z 13.7.2018 
22. Cetin a.s., Vyjádření, Č.j.:630173/18, z 13.6.2018 
23. Obec Chotyně, Vyjádření k sítím, z 30.5.2018 
24. Ministerstvo obrany ČR, Vyjádření, Zn.:11804/71294/2018-1150-OÚZ-PCE, 7.1.2019 

25. Sčvk a.s., Vyjádření k napojení, Zn.:018610285401/OTPCLl/Cho, z 1.11.2018 
26. GridServices, Stanovisko, Zn.:5001913426, z 2.5.2019 
27. čez Distribuce a.s., Sdělení, Zn.:0101097701, z 17.4.2019 
28. čez Telco Pro Services, Sdělení, Zn.:0200899632, z 17.4.2019 čez 

ICT, Sděleni, Zn.:0700040143, z 17.4.2019 
29. Cetin a.s., Informace o poloze sítě, Č.j.:608075/19, z 17.4.2019 
30. T-Mobile a.s., Vyjádření, Zn.:E16093/19 
31. Vodafone, Vyjádření, Zn.:190417-1217117817, z 23.4.2019 
32. české radiokomunikace, Vyjádření, Zn.:UPTS/OS/217661/2019, z 17.4.2019 
33. Obec Chotyně, Souhlas s uložením sítí, z 26.7.2019 
34.  Manželé Žánovi, Souhlas, z 25.7.2019 

Dále budou dodrženy požadavky, které podali účastníci místního šetření a které byly poznamenány do 
zápisu z místního šetření 

 Ruční vytyčení sítí v okolí stavby SO 104, z důvodu nejasností, v jaké hloubce se sítě 
nacházejí 

 Bude eliminován vliv na podloží v místě SO 103 

 
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:   
Národní památkový ústav, Územní památková správa na Sychrově, IČ:75032333, Zámek Sychrov 3, 
Sychrov 463 34 

 

Odůvodnění: 

Dne 22.10.2019 podal stavebník žádost o vydání společného 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 oznámil zahájení společného územního a stavebního řízení účastníkům řízení, dotčeným 
orgánům a veřejnosti a zároveň oznámil datum a místo místního šetření. 

Dne 16.1.2020 se konalo místní šetření v místě stavby na kterém účastníci uvedli dva požadavky které 
byli zaznamenány do zápisu z místního šetření. Tyto požadavky jsou podmínkami pro provedení stavby. 

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

- Národní památkový ústav, Územní památková správa na Sychrově, IČ:75032333, Zámek 
Sychrov 3, Sychrov 463 34 

- Obec Chotyně, č. p. 163, 46334 Chotyně  
- Snowplan spol. s.r.o., IČ:27497763, Mrštíkova 399/2a, 46007 Liberec 
- František Žána, Zahradní 687, 463 34 Hrádek nad Nisou  
- Žánová Libuše, Zahradní 687, 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. 

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. 
 
 
 

(Otisk úředního razítka) 
 
 

Bc. Ilona Lišková 
 

Pověřená vedoucí odboru stavebního a ŽP 
  
 
 

 

 

Poplatek: 

Od poplatku je osvobozeno vydání stavebního povolení nebo uzavření veřejnoprávní smlouvy stavební 
povolení nahrazující v případě staveb pozemních komunikací a veřejně prospěšných staveb realizovaných 
státem nebo územním samosprávným celkem. Stavební úřad správní poplatek podle zákona, o správních 
poplatcích nevyměřil, jedná se o veřejně prospěšnou stavbu.  
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Obdrží:  

K vyvěšení: 

Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí č.p. 73,463 34 Hrádek nad Nisou 
Obec Chotyně, č. p. 163, 46334 Chotyně 

 
Obdrží: 
Účastníci řízení podle § 109 stavebního zákona - dodejkv: 
 

- Obec Chotyně, č. p. 163, 46334 Chotyně  
- Snowplan spol. s.r.o., IČ:27497763, Mrštíkova 399/2a, 46007 Liberec 
- František Žána, Zahradní 687, 463 34 Hrádek nad Nisou  
- Žánová Libuše, Zahradní 687, 463 34 Hrádek nad Nisou 
- Magistrát města Liberec, odb. Životního prostředí 
- Magistrát města Liberec, odb. Životního prostředí, vodoprávní úřad  
- Magistrát města Liberec, Odbor územního plánování 
- Magistrát města Liberec, Odbor dopravy  
- Krajský úřad Libereckého kraje, odb. kultury, památkové peče a cestovního ruchu 
- Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, České mládeže 632/32, Liberec 

VI-Rochlice, 46006 Liberec 
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha 4 
- Agentura vojenského zdraví, Centrum vojenské kynologie 
- Ministerstvo obrany ČR, odb. ochrany územních zájmů 
- Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, Krajské ředitelství, Barvířská 29/10, 460 01 Liberec  
- Krajská hygienická stanice Libereckého kraje, Husova 64, Liberec 1 
- Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové  
- Lesy ČR, Sokolská 1383, 460 01 Liberec  
- Moravec Tomáš, U Cihelny 1134, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, 46311 Liberec 
- Vondráčková Gabriela, Tovární 284/7, Liberec X-Františkov, 46010 Liberec  
- Pourová Jitka, Lomnického 1123/2, Nusle, 14000 Praha 4 
- Daňko Miroslav, Grabštejn 27, 46334 Chotyně  
- Daňková Marita, Grabštejn 27, 46334 Chotyně 
- Vogel Mirella Zdenka, Rue du Lac 21, 2525 Le Landeron, Švýcarská konfederace 
- Lafant Pasník Karel, 28. října 188/9, Liberec VII-Horní Růžodol, 46007 Liberec 
- Lafantová Jiřina, 28. října 188/9, Liberec VII-Horní Růžodol, 46007 Liberec 
- Boháč Petr, Grabštejn 30, 46334 Chotyně 
- Boháčová Hana, Grabštejn 30, 46334 Chotyně  
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Přílohy: 
Situace umístění staveb 
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