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ROZHODNUTÍ 
ÚZEMNÍ 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”), 

v územním řízení posoudil podle § 79 až 92 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o 

umístění stavby nebo zařízení (dále jen „rozhodnutí o umístění stavby”), kterou dne 15. 1. 

2020 podalo a doplnilo 21.5.2020 a 20.8.2020: 

 

ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, 

v zastoupení ELMOS LIBEREC s.r.o., IČO 47780126, Ševčíkova 982, 460 06 Liberec 6 

 

(dále jen „žadatel”), a na základě tohoto posouzení 

 

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 

rozhodnutí o umístění stavby  

„LB-Hradek n.N-ppč.184/1,Vnn,vým.SP+kNN 

IV-12-4017526” 

na pozemcích parc. č. 189,186/1,184/1 v katastrálním území Donín u Hrádku nad Nisou. 

 

Popis stavby: 

Výstavba nové kabelové přípojky NN pro připojení nového odběrného místa na p.p.č. 184/1 

bude provedena kabelem AYKY 4x50 mm2. 

Ze stávajícího vrchního vedení AES 4x95 mm2 na stávajícím betonovém sloupu č. 156 na 

p.p.Č. 189 bude sveden nový kabel NN AYKY 4x50 mm2 do nové rozpojovací skříně R74 

(SV200 na sloupu), do které bude přepojen stávající odběratel z původní B60 (SPIOO), která 

bude demontována včetně svodu. Dále z této nové rozpojovací skříně bude vyveden nový 

kabel NN AYKY 4x50 mm2, který kolmým překopem přejde komunikaci na ppČ. 186/1 a 

povede podélně v kraji této komunikace a v krajnici na ppč. 186/1 a bude ukončen v nové 

přípojkové skříni P16 (SSIOO v plastovém pilíři) pro připojení nového odběrného místa na 

ppč. 184/1. 

U nové přípojkové skříně P16 bude provedeno uzemnění. 
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II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje koordinační 

situační výkres území se zakreslením dotčeného pozemku, požadovaným umístěním stavby, 

s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních 

staveb. 

 

Stavebník je povinen dodržet veškeré podmínky obsažené ve všech závazných 

stanoviscích, vyjádřeních a souhlasech všech dotčených orgánů a správců sítí. 

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 stavebního zákona: 
ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, 

ELMOS LIBEREC s.r.o., IČO 47780126, Ševčíkova 982, 460 06 Liberec 6 

Město Hrádek nad Nisou, Horní Náměstí 73, 463 34 

 

Účastníci územního řízení: Podle § 85 odst. 2 stavebního zákona: 
Růžička Pavel, Za Tratí 452, Liberec 463 11 

Pejchová Iveta, Husova 2629, Varnsdorf 407 47 

Pejcha Vladimír, Liberecká 590, Hrádek nad Nisou 463 34 

Chlupsová Marie, Rybářská 60, Hrádek nad Nisou 463 34 

Dotčené správní úřady:   

Magistrát města Liberec, Odbor ŽP, nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1, ID DS: 7c6by6u 

 

Odůvodnění: 

Dne 15. 1. 2020 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. 

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným 

orgánům a současně upustil od ústního jednání na místě stavby a stanovil lhůty pro podání 

připomínek a námitek.  

Na základě oznámení o zahájení územního řízení obdržel stavební úřad připomínku účastníka, 

a to Města Hrádek nad Nisou, na základě této připomínky byla mezi městem Hrádek nad 

Nisou a stavebníkem uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ze dne 

31.7.2020. Žádné další připomínky ani námitky nebyly podány. 

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Umístění stavby 

vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. 

 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

-  Na základě oznámení o zahájení územního řízení obdržel stavební úřad připomínku 

účastníka a to města Hrádek nad Nisou, na základě této připomínky byla mezi městem 

Hrádek nad Nisou a stavebníkem uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene ze dne 31.7.2020. Tato smlouva byla stavebnímu úřadu doručena jako podklad 

pro rozhodnutí dne 20.8.2020 
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Vyhodnocení připomínek veřejnosti: 

- Připomínky veřejnosti nebyly uplatněny. 

 

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 žadateli, případně 

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

úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu. 

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. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 Bc. Ilona Lišková  

pověřená vedením odboru OSaŽP 

 

 

 

 

 

Přílohy: 

 jednotlivé přílohy 

 

Obdrží: 

 1x vlastní (stejnopis) k založení do spisu 

 ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, 

 ELMOS LIBEREC s.r.o., IČO 47780126, Ševčíkova 982, 460 06 Liberec 6 

 Město Hrádek nad Nisou, Horní Náměstí 73, 463 34 

 Magistrát města Liberec, Odbor ŽP, nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1, ID DS: 

7c6by6u 
 Růžička Pavel, Za Tratí 452, Liberec 463 11 

 Pejchová Iveta, Husova 2629, Varnsdorf 407 47 

 Pejcha Vladimír, Liberecká 590, Hrádek nad Nisou 463 34 

 Chlupsová Marie, Rybářská 60, Hrádek nad Nisou 463 34 
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