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Naše zn.: OSZP-6331/2020-LII  Hrádek nad Nisou |8.9. 2020 

Spis. zn.: SP UR 25/2020   
    

 Vyřizuje: Bc. Ilona Lišková  
Telefon: +420 482 411 471  
E-mail: liskova@muhradek.cz  

 

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 § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o 

umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 6.5.2020 

podal a dne 8.6.2020 doplnil 

 
VGP Park Hrádek nad Nisou 2 a.s., Jenišovice 59, 468 33 Jenišovice u Jablonce n.N. 

IČ: 07481128 

 

 (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 

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 

„VGP Park Hrádek nad Nisou 2 LOGISTICKÁ HALA“ 

 

na pozemcích parc. č. 354/1, 354/2, 354/3, 354/7, 354/10, 354/15, 359/1, 359/2, 359/3, 359/4, 378/1, 

378/2, 382/3, 1187/1, 1269/1 v katastrálním území Oldřichov na Hranicích. 

 
Výčet a popis navrhovaných objektů stavby: 

Stavba je členěna na níže uvedení objekty: 

SO-01 Skladová a montážní hala  

IO-02 HTÚ a příprava území  

IO-03 Venkovní úpravy  

IO-04.1 Přípojka vodovodu, vodoměrná šachta 

IO-04.2 Areálový vodovod 

IO-04.3 Areálový rozvod požárního vodovodu SHZ 

IO-05.1 Tlaková splašková kanalizace, čerpací šachta 

IO-05.2 Gravitační areálová splašková kanalizace 

IO-06.1 Areálová dešťová kanalizace 

IO-06.2 Dešťová kanalizace, retenční nádrž, odlučovače RL 

IO-07 Areálové rozvody NN, venkovní osvětlení 

IO-08.1 Přípojka STL plynovodu 

IO-08.2 Areálový STL plynovod 

SO-09 Vrátnice 

SO-10 Strojovna a nádrž SHZ 

SO-11 Trafostanice 
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Údaje o zpracovateli PD: 

Profes projekt s.r.o. 

Vejrichova 272,  

511 01 Turnov   

IČ: 465 06942 

zodpovědný projektant: Ing. Richard Müller, ČKAIT ev.č. 0600585 

 
Výčet a popis navrhovaných objektů stavby: 

SO-01 Skladová a montážní hala  

(p.č. 354/1, 354/2, 354/7 a 354/10) 

Hala je navržena na pravidelném obdélníkovém půdorysu o velikosti 240x108m. Výška objektu je dána 

výškou atiky 12,5m.  Obvodové sloupy v podélném i příčném směru jsou v rozteči 6,0m, vnitřní sloupy 

12,0m. Hala bude rozdělena vnitřními sádrokartonovými stěnami na dvě menší skladové haly. 

V přední části haly je navržena dvoupodlažní administrativní vestavba obdélníkového půdorysu o 

modulových rozměrech 84,0x12,0m, konstrukční výška jednotlivých podlaží je 4,0m. Komunikační 

propojení jednotlivých podlaží budou zajišťovat dvě tříramenné schodiště.  

Uprostřed haly budou dále dvě jednopodlažní vestavby 6,0x8,0m, sloužící jako sociální zázemí pro 

pracovníky v hale a zároveň jako kancelář příjmu a expedice. 

Fasády jsou koncipovány ze sendvičových panelů Kingspan KS1000 NF tl. 120mm s výplní z 

Quadcore. Panely jsou navrženy v kombinaci šedých odstínů – RAL 9007 a RAL 7016. Viditelná část 

prefabrikované konstrukce haly (základové prahy) bude provedena z pohledového betonu.  

 

IO-02 HTÚ a příprava území  

(p.č. 354/1, 354/2, 354/3, 354/7, 354/10, 354/15, 359/1, 359/2, 359/3, 359/4, 378/1, 378/2, 382/3, 

1187/1) 

V zájmovém území bude sejmuta ornice v tl.0,30m v ploše 53.500m2, tedy celkem 16.050m3. Část 

ornice (cca 7150m3) bude ponechána na mezideponii pro závěrečné sadovnické úpravy a 

ohumusování ochranného valu. 

 

Po základních pracích přípravy území budou provedeny výkopy a násypy v prostoru budoucích 

zpevněných ploch a haly. Dále bude realizován ochranný a izolační val o předpokládané kubatuře. Na 

tento val bude užito podorničí. Haly i zpevněné plochy se nachází jak v zářezu tak ve výkopu. Pláň 

haly a zpevněných ploch nacházejících se v zářezu bude stabilizovaná vhodným médiem buď vápennou 

stabilizací, případně stabilizací směsnými pojivy. Stabilizace pláně bude provedena i pod násypovými 

tělesy a to vzhledem k tomu, že se pláň bude nacházet na sprašových hlínách. Je uvažováno s 

vápennou stabilizací. 

 

Opěrná stěna č.1 bude provedena jako pilotová. Piloty jsou navrženy v závislosti na hloubce zářezu 

průměru 900 mm délek 6,5 m a 7,0 m spřažené ve zhlaví železobetonovým monolitickým trámem se 

závěrnou zídkou a kotvené trvalými lanovými kotvami s injektovaným kořenem.  

 

Opěrná zeď č.2 je navržena za halou a je vymezena hranicí územního plánu. Zdi jsou navrženy s 

drátokoši systém PSB výplň lomovým kamenem s pohledovou přední stranou (objemová hmotnost min. 

18kN/m3), dráty košů pozinkované o rozměrech 10x10cm, příčné výztuhy á 1. Rubová strana zdi 

opěrné zdi č.3 bude vyztužena geomřížemi Secugrid 80/20 R6 

 

IO-03 Venkovní úpravy 

(p.č. 354/1, 354/2, 354/3, 354/7, 354/10, 354/15, 359/1, 359/2, 359/3, 359/4, 378/1, 378/2, 382/3, 

1187/1) 

Tento stavební objekt řeší venkovní úpravy v rámci výstavby areálu VGP Park Hrádek nad Nisou 2. 

Stavební objekt zahrnuje realizaci manipulačních ploch, areálová komunikace, parkoviště osobních 

vozů, chodníků, oplocení, a sadovnických úprav. Dále jsou tímto objektem řešeny tři přístřešky a to 

na odpady a pro kuřáky. 
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Dispozičně vychází návrh z polohy dané územním plánem a dále z polohy silnice I/35 a silnice 

III/27110. Nová areálová komunikace bude dopravně napojena novou okružní křižovatkou na 

silnici III/27110, která je řešena samostatným projektem. 

 

IO-04.1 Přípojka vodovodu, vodoměrná šachta 

(p.č. 354/2) 

Přípojka vodovodu bude provedena na pozemku p.č. 354/2 ze stávajícího vodovodu. Bude ukončena 

centrální vodoměrnou sestavou, umístěnou ve vodoměrné šachtě.  

 

IO-04.2 Areálový vodovod 

(p.č. 354/2, 354/1) 

Areálový vodovod pokračuje od vodoměrné šachty do haly, kde bude osazeno podružné měření. 

Z vodovodu budou dále napojené vrátnice a strojovna SHZ, vždy s podružným měřením spotřeby. 

Nová vodovodní přípojka je navržena z trub PE100, SDR11, 100x10,0mm v celkové délce 4,4m. 

 

IO-04.3 Areálový rozvod požárního vodovodu SHZ 

(p.č. 354/1) 

Tato část PD řeší propojení strojovny SHZ a skladové a montážní haly pro zásobování systému SHZ 

požární vodou. Potrubí je navrženo z materiálu PE100, SDR11, 315x28,6mm; 0,00 o celkové délce 

68,5m. V hale je ukončeno ve ventilové stanici. 

 

IO-05.1 Tlaková splašková kanalizace, čerpací šachta 

(k.ú. Oldřichov na Hranicích - p.č. 354/1, 354/2) 

Tlaková splašková kanalizace je vedena z čerpací šachty ČŠ1 odkud budou splaškové vody čerpány 

areálem do nové čerpací šachty ČŠ2, odkud budou splaškové vody čerpány novou tlakovou 

kanalizační přípojkou do veřejné části tlakové splaškové kanalizace, vedené v souběhu se stávající 

komunikací do obce Oldřichov na Hranicích. 

Nová přípojka tlakové splaškové kanalizace, je navržena z trub PE100, SDR11, 90x8,2mm v celkové 

délce 23,6m, areálová splašková kanalizace je ze stejného potrubí PE100, SDR11, 90x8,2mm  v délce 

127,5m. 

 

IO-05.2 Gravitační areálová splašková kanalizace 

(p.č. 354/2 a 354/1) 

Jedná se o napojení splaškových vod z nové haly a vrátnice na gravitační splaškovou kanalizaci. 

Celkem jsou navrženy dvě stoky gravitační splaškové kanalizace, stoka A je navržena z trub PVC, 

DN250 v délce 93,2m, stoka B pak v délce 23,2m.  

 

IO-06.1 Areálová dešťová kanalizace 

(p.č. 354/3, 354/7, 354/10, 354/1, 354/2 a 378/1) 

Areálová dešťová kanalizace řeší napojení zpevněných ploch, odvádí dešťové vody do odlučovače 

ropných látek. Dále odvádí dešťové vody z objektů – ze střech skladové a montážní haly, vrátnice a 

strojovny SHZ. Dešťové vody jsou odvedeny z odlučovačů ropných látek a ze střech objektů do 

retenční nádrže. Dešťová kanalizace je navržena v dimenzích od DN150 do DN800. 

 

IO-06.2 Dešťová kanalizace, retenční nádrž, odlučovače RL 

(p.č. 359/1, 354/1,354/2 a 354/3, 1269/1) 

Tento objekt řeší vybudování retenční nádrže o objemu 1144m3, umístěné na pozemku p.č.354/3 (k.ú. 

Oldřichov na hranicích). Z retenční nádrže jsou dále odváděny kanalizací s odtokem 22,1 l.s-1 do 

Oldřichovského potoka, kde je kanalizace ukončena novým výtokovým objektem na pozemku p.č. 

1269/1 (k.ú. Oldřichov na hranicích). Odtok z RN bude řešen regulační clonou. 

 

IO-07 Areálové rozvody NN, venkovní osvětlení 

(p.č. 359/2, 378/1, 354/2, 354/10, 354/7 a 354/1) 

Tento objekt řeší připojení skladové a montážní haly a venkovních objektů z trafostanice TS1. Jako 

venkovní objekty jsou připojeny objekt vrátnice, strojovny SHZ a venkovní přístřešky. Dále je řešeno 
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připojení venkovního osvětlení.  Rozvody NN jsou řešeny podzemním kabelovým vedením. Sloupy VN 

jsou standardní výšky s LED zdroji.  

 

IO-08.1 Přípojka STL plynovodu 

(p.č. 354/2, 1187/1) 

Přípojka plynu bude provedena ze stávajícího STL plynovodu na pozemku p.č. 1187/1 (k.ú. Oldřichov 

na hranicích). Na kraji areálu u oplocení bude přípojka ukončena HUP. 

 

IO-08.2 Areálový STL plynovod 

(p.č. 354/2) 

Od objektu HUP Dále pokračuje areálový plynovod do haly. Na fasádě je ukončen HDU u 

jihovýchodního rohu objektu. Ostatní areálové objekty nebudou na plynovod napojeny. 

 

SO-09 Vrátnice 

(p.č. 354/10) 

Vrátnice slouží u vjezdu pro osobní dopravu areálu. Objekt je o rozměrech 5,7x3,0 m, výška 3,085 m, 

je jednopodlažní se samostatným sociálním zázemím. Osazen je na základovém pasu z prostého 

betonu. Vnější plášť tvoří trapézový plech v odstínu RAL 9006 a prosklené plochy oken a vstupních 

dveří, rámy v odstínu RAL 9007. Stěny i střecha objektu jsou z trapézového plechu, zateplené 

minerální vatou, z vnitřní strany jsou laminované dřevotřískové desky. Vstupní dveře a okna jsou 

plastová, zasklení izotermickým sklem. 

 

SO-10 Strojovna a nádrž SHZ 

(p.č. 354/1) 

Jako zdroj požární vody v areálu je vybudována nová nádrž SHZ přiléhající ke strojovně SHZ.  

Strojovna SHZ je obdélníkový objekt o rozměrech 6,0 x 9,0 m, výška objektu je +3,1 m.  Jedná se o 

objekt kontejnerového typu, bude složen na místě montážní technologií na železobetonový, monolitický 

základ. V objektu budou umístěna dvě čerpadla a další technologie. Nádrž SHZ je válcového tvaru o 

výšce 10,50 m a průměru 8,28 m, objem 500 m3.  Základy strojovny budou vybetonovány z prostého 

betonu. Základ nádrže bude tvořit železobetonová deska tvaru pravidelného osmiúhelníku, vepsaného 

do kružnice o poloměru 9,85m. Nádrž bude ocelová, šroubovaná. Plášťové plechy jsou žárově 

zinkovány a povrchově chráněny lakováním a vypalovací barvou. 

 

SO-11 Trafostanice 

(p.č. 354/1) 

Dále bude vybudována nová samostatná kiosková trafostanice. Tento objekt řeší výstavbu nové 

trafostanice TS z níž bude realizováno připojení haly. Připojení trafostanice TS kabelem VN je 

samostatným projektem společnosti ČEZ Distribuce, a.s. na základě smlouvy. Je navržena kompaktní 

betonová trafostanice o půdorysných rozměrech 3,02x8,38m, celková stavební výška 3,6m. Výška nad 

terén 2,68m. 

napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 

Staveniště bude napojeno na silnici III/2710 a dále pak na silnici I/35. Napojení staveniště na 

technickou infrastrukturu bude řešeno po vybudování příslušných inženýrských sítí. Do doby výstavby 

těchto sítí bude řešeno mobilními zdroji. 

ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin, 

Staveniště bude chráněno dle příslušných předpisů, bude vymezené mobilním oplocením a 

zabezpečeno. Není řešena asanace ani demolice. V rámci výstavby nedojde ke kácení stromů. 

maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště, 

Plocha staveniště je dána pozemky stavby a znázorněna na výkrese C.2 Koordinační situační výkres. 

požadavky na bezbariérové obchozí trasy, 

Vzhledem k tomu, že je zájmové území bez staveb, není nutné řešit obchozí bezbariérové trasy. 

bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin. 

Bilance zemních prací je následující - výkop  29.150m3 a násyp 100.250 m3 (bilance včetně zásypů 

opěrných zdí). Celkový nedostatek zemin je tedy 71.100 m3. Bilance zemních prací je za předpokladů 

odtěžení ornice + vrstvy podorničí v tl.0,40m a úrovni pláně haly 0,35m pod finální úrovně podlahy 
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haly. Je uvažováno s tl. podlahy 170mm, vyrovnávací vrstvou fr.0-4 tl.30mm – toto je součástí 

stavebních části haly. Ochranná vrstva pláně je navržena v tl.150mm. Při odchylkách od těchto 

předpokladů dojde vzhledem k velikým plochám k disproporci mezi uvažovanou bilancí.  

Dále bude realizován ochranný a izolační val o předpokládané kubatuře 17.000 m3. Na tento val bude 

užito podorničí v předpokládané kubatuře cca 6000m3. 

Provizorní dopravní napojení 

Staveniště bude dopravně napojeno na stávající silnici III/27110 provizorním sjezdem. Sjezd bude 

umístěn v ose budoucího výjezdového ramene navržené okružní křižovatky směrem do areálu firmy 

VGP. Sjezd bude v délce 40m zpevněn betonovými silničními panely. V místě napojení na silnici 

III/27110 bude umístěna svislá dopravní značka P6 - dej přednost v jízdě. Na stávající silnici bude v 

obou směrech umístěna svislá dopravní značka IP40 - Výjezd a vjezd vozidel stavby. V prostoru před 

výjezdem ze staveniště bude umístěno mycí místo pro nákladní vozy. 

   

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. 

2. Vytýčení polohy a umístění stavby bude provedeno osobou s příslušným oprávněním a bude o 

něm proveden zápis ve stavebním deníku. 

1. Budou dodrženy podmínky uvedené v těchto vyjádřeních a stanoviscích: 

6. Hrádek nad Nisou souhlas, Plánovací smlouva  

7. ČEZ Distribuce a.s. – Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického 

zařízení k distribuční soustavě VN č. 19_SOBS01_4121555410 

8. Artmetal Čechy s.r.o. – Vyjádření vlastníka VO ze dne 8.7.2019  

9. ČD – Telematika a.s. – Souhrnné stanovisko k existenci komunikačního vedení a zařízení č.j. 

1201909888 ze dne 14.6.2019 – síť se nenachází 

10. CETIN a.s. – Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací č.j. 594722/20 ze dne 2.4.2020 

11. Drážní úřad – Vyjádření zn. MP-OKO0162/19-2/PI DUCR-33900/19/PI ze dne 25.6.2019 – síť se 

nenachází 

12. ČEZ ICT Services, a.s. – Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT 

Services, a.s. zn. 0700191390 ze dne 2.4.2020 - síť se nenachází 

13. Krajské ředitelství Policie Libereckého kraje – Vyjádření k existenci sítí k PD č.j. KRPL-57875-

1/ČJ-2019-1800SU-5 ze dne 18.6.2019 - síť se nenachází 

14. OPTILINE a.s. – Vyjádření k existenci technické infrastruktury zn. 1412000836 ze dne 1.4.2020 - 

síť se nenachází 

15. SITEL spol. s r.o. – Vyjádření k existenci technické infrastruktury zn. 1112001560 ze dne 

1.4.2020 - síť se nenachází 

16. Telia Carrier Czech Republic a.s. - Vyjádření k existenci technické infrastruktury zn. 1312000889 

ze dne 1.4.2020 - síť se nenachází 

17. T-Mobile Czech Republic a.s. - Vyjádření a stanovení podmínek pro udělení souhlasu s umístěním 

stavby v ochranném pásmu sítě technické infrastruktury (TI) zn. E14726/20 ze dne 2.4.2020 - síť 

se nenachází 

18. Vodafone – Souhlas s realizací projektu zn. 200402-1410158587 ze dne 8.4.2020  

19. České radiokomunikace a.s. – Vyjádření k existenci podzemních a nadzemních sítí zn. 

UPTS/OS/221588/2019 ze dne 13.6.2019 - síť se nenachází 

20. ČEZ Distribuce a.s. – Souhlas se stavbou ze dne 25.11.2019 

21. Úřad pro civilní letectví – Závazné stanovisko č.j. 013240-19-701 ze dne 19.11.2019 – stavbou 

nejsou dotčeny zájmy civilního letectví a ÚCL nemá námitek proti její realizaci 

22. Magistrát města Liberec, odbor dopravy – Závazné stanovisko č.j. MML246767/19-OD/Fri CJ 

MML 262717/19 ze dne 5.12.2019 
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23. Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje – Souhlasné závazné stanovisko č.j. HSLI-2967-

2/KŘ-P-PRE-2019 ze dne 12.12.2019 

24. Povodí Labe s.p. – Stanovisko správce povodí č.j. PLa/2019/050999 ze dne 16.12.2019 

25. Povodí Labe s.p. – Souhlas s umístěním stavebního záměru  

26. Povodí Labe s.p. – Smlouva o nájmu pozemku číslo 6DHM200035 ze dne 14.4.2020 

27. Povodí Labe s.p. – Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene číslo 6DHM200037 ze 

dne 1.4.2020 

28. GridServices – Stanovisko k povolení stavby zn. 5002058490 ze dne 23.12.2019 

29. GridServices – Odsouhlasení projektové dokumentace plynárenského zařízení zn. 5002040817 ze 

dne 6.12.2019  

30. Oblastní inspektorát práce pro Ústecký a Liberecký kraj – k územnímu řízení se OIP nevyjadřuje 

31. Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství – Stanovisko 

k územnímu řízení zn. KULK 96511/2019 ze dne 15.1.2020 

32. Magistrát města Liberce, odbor územního plánování – Závazné stanovisko č.j. 

UP/7110/246763/19/Te-UPUP CJ MML 000177/20 ze dne 2.1.2020 

33. Severočeské vodovody a kanalizace – Vyjádření k existenci provozovaného zařízení a současně 

stanovisko k možnosti napojení objektu zn. O19690078925/TPCLI/Cho ze dne 11.9.2019 

34. Severočeské vodovody a kanalizace – Vyjádření k dokumentaci pro povolení nových vodovodních 

a kanalizačních přípojek a jejich změn zn. O20690040044/ÚTPČLI/šo ze dne 18.5.2020 

35. Krajská hygienická stanice – Závazné stanovisko č.j. KHSLB 00748/2020 sp. zn. S-KHSLB 

00748/2020 ze dne 3.2.2020 

36. Ministerstvo vnitra České republiky, odbor všeobecné správy, oddělení státních hranic – 

Stanovisko k vydání územního rozhodnutí č.j. MV-86244-13/VS-2017 ze dne 10.2.2020 bez 

uplatnění připomínek 

37. Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí – Souhrnné vyjádření č.j. 

MML/ZP/Piv/274125/19 – SZ 274125/19/2 ze dne 21.2.2020 

38. Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí – Souhlas s trvalým odnětím půdy ze 

zemědělského půdního fondu v katastrálním území Oldřichov na Hranicích – závazné stanovisko 

č.j. KULK 29513/2020 OŽPZ 572/2020 ze dne 1.7.2020 

39. Krajská správa silnic Libereckého kraje – Vyjádření k vydání územního rozhodnutí zn. 

KSSLK/2816/2020 30/20/F/077/2816 ze dne 29.4.2020 

40. Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Liberec – Vyjádření/souhlas zn. 1431/2020-36220/Ka ze dne 

31.3.2020 

41. Krajský úřad Libereckého kraje, odbor dopravy – Rozhodnutí – povolení stavby v ochranném 

pásmu silnice I/35 č.j. KULK 28841v/2020/280.8/Pp ze dne 15.4.2020 

42. Magistrát města Liberec, odbor dopravy – Souhlas se změnou řešení napojení nemovitosti na 

komunikaci zn. MML082403/20-OD/Fri CJ MML 094671/20 ze dne 19.5.2020 - 

povolení/závazné stanovisko podle ust. § 10 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích – 

připojení sousední nemovitosti k pozemní komunikaci, připojení nově vybudované účelové 

komunikace – odbor dopravy nebude vydávat rozhodnutí o připojení vzhledem ke skutečnosti, že 

silnice III/27110 byla vyřazena ze sítě komunikací a jedná se o účelovou komunikaci. 

43. Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství – Závěr zjišťovacího 

řízení – Rozhodnutí č.j. KULK 90939/2019 OŽPZ 1080/2019 ze dne 29.11.2019 

44. ČEZ Distribuce – Sdělení o existenci sítě zn. 0101286733 ze dne 2.4.2020 

45. Liberecký kraj – Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení pozemkové služebnosti č. j. 

OLP/1097/2020 – vybudování přípojky plynu, splaškové kanalizace, veřejné splaškové kanalizace 

v k.ú. Oldřichov na Hranicích na p.p.č. 1187/1 

 

Dopravní napojení okružní křižovatky není předmětem tohoto územního rozhodnutí, bude 

řešeno samostatně odborem MML  

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

VGP Park Hrádek nad Nisou 2 a.s., Jenišovice 59, 468 33  Jenišovice u Jablonce n.N. IČ: 07481128 

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

Dne 6.5.2020 podal a dne 8.6.2020 žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. 

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. 

K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání na den 4.srpna 2020 v 10,00 hodin, 

o jehož výsledku byl sepsán protokol. 

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

vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. 

1) § 10 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích – připojení sousední nemovitosti k 

pozemní komunikaci, připojení nově vybudované účelové komunikace – odbor dopravy 

nebude vydávat rozhodnutí o připojení vzhledem ke skutečnosti, že silnice III/27110 byla 

vyřazena ze sítě komunikací a jedná se o účelovou komunikaci. 

2) Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství – Závěr zjišťovacího 

řízení – Rozhodnutí č.j. KULK 90939/2019 OŽPZ 1080/2019 ze dne 29.11.2019 

3) ČEZ Distribuce – Sdělení o existenci sítě zn. 0101286733 ze dne 2.4.2020 

4) Liberecký kraj – Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení pozemkové služebnosti č. j. 

OLP/1097/2020 – vybudování přípojky plynu, splaškové kanalizace, veřejné splaškové 

kanalizace v k.ú. Oldřichov na Hranicích na p.p.č. 1187/1 

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:  

VGP Park Hrádek nad Nisou 2, a.s., Jenišovice 59, 468 33  Jenišovice u Jablonce n.N. IČ: 07481128 

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

Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 46001 Liberec, Krajská správa silnic Libereckého kraje,  

České Mládeže 632/32, 46006 Liberec 

Povodí Labe,s.p., Víta Nejedlého 951/8,, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové 

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

363/1, 376/1, 384, 382/1, st.p.č. 187 , st.p.č. 185 vše v k.ú. Oldřichov na Hranicích 

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

Krajská správa silnic Libereckého kraje, p.o., České mládeže 632/32, 460 06  Liberec 6  

Povodí Labe s.p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové 

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3 

RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02  Brno-střed, Zábrdovice 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Liberec, Zeyerova č.p. 1310, 460 55  Liberec 

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Oblastní závod Liberec, Sladovnická 1082, 463 11  Liberec 

CETIN a.s., Olšanská 2681/6 , Praha 3, 1300  

Vodafon a.s., Nám. Junkových 2, Praha 5, 155 00 

Dotčené správní úřady:   

Česká geologická služba - Geofond, Kostelní 364/26, 170 00  Praha 7-Holešovice 

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, Barvířská 29/10, 460 01  Liberec 

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje, Husova 186/64, Liberec V-Kristiánov, 460 31  Liberec 

Krajské ředitelství policie LK, Odbor služby DP, nám. Dr. E. Beneše 26, 462 32  Liberec I-Staré 

Město 

Krajský úřad Libereckého kraje, Odbor ŽP a zemědělství, U Jezu 642/2a, 460 01  Liberec 

Magistrát Města Liberce, Odbor ŽP, nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec I-Staré Město, 460 01  Liberec 

Magistrát Města Liberce, Odbor strategie a územní koncepce, nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 01  Liberec 

Magistrát Města Liberce, Odbor dopravy, nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec I-Staré Město, 460 01  

Liberec 

Ministerstvo vnitra, Odbor všeobecné správy, odd. státních hranic, Nad štolou 936/3, 170 34  Praha 7  
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Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

-  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.  

Vyhodnocení připomínek veřejnosti: 

- Veřejnost neuplatnila žádné připomínky. 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 

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. 

 

 

(Otisk úředního razítka) 

 

 

 

Bc. Ilona Lišková 

Pověřená vedením odboru stavebního a ŽP 

  

 

Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17.f ) písm. ve výši 

20.000,- Kč byl zaplacen dne 11.6.2020 převodem na Město Hrádek nad Nisou. 

 

 

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. 

 

 

 

 

………………………………………………………………………… 
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Obdrží:  

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

VGP Park Hrádek nad Nisou 2, a.s., Jenišovice 59, 468 33  Jenišovice u Jablonce n.N. IČ: 07481128 

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

Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 46001 Liberec, Krajská správa silnic Libereckého kraje,  

České Mládeže 632/32, 46006 Liberec 

Povodí Labe,s.p., Víta Nejedlého 951/8,, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové 

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

Miksch Petr, Pod Tratí 634,463 34 Hrádek nad Nisou 

Jansa Arnošt, Oldřichov na Hranicích 5, 463 34 Hrádek nad Nisou 

Ing. Ouhrabka Pavel, Voroněžská 217/5, Liberec I, 460 01 Liberec 

Kyzúrová Denisa, Oldřichov na Hranicích 136, 46334 Hrádek nad Nisou 

Solnař Ladislav, Oldřichov na Hranicích 138, 463 34 Hrádek nad Nisu 

Solnař Robert, Oldřichov na Hranicích 138, 463 34 Hrádek nad Nisu 

GF Oldřichov s.r.o., Staškova 1217/14, Liberec XIV, Ruprechtice, 460 014 Ruprechtice 

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

Krajská správa silnic Libereckého kraje, p.o., České mládeže 632/32, 460 06  Liberec 6  

Povodí Labe s.p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové 

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3 

RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02  Brno-střed, Zábrdovice 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Liberec, Zeyerova č.p. 1310, 460 55  Liberec 

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Oblastní závod Liberec, Sladovnická 1082, 463 11  Liberec 

CETIN a.s., Olšanská 2681/6 , Praha 3, 1300  

Vodafon a.s., Nám. Junkových 2, Praha 5, 155 00 

Dotčené správní úřady:   

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, Barvířská 29/10, 460 01  Liberec 

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje, Husova 186/64, Liberec V-Kristiánov, 460 31  Liberec 

Krajské ředitelství policie LK, Odbor služby DP, nám. Dr. E. Beneše 26, 462 32  Liberec I-Staré 

Město 

Krajský úřad Libereckého kraje, Odbor ŽP a zemědělství, U Jezu 642/2a, 460 01  Liberec 

Magistrát Města Liberce, Odbor ŽP, nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec I-Staré Město, 460 01  Liberec 

Magistrát Města Liberce, Odbor strategie a územní koncepce, nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 01  Liberec 

Magistrát Města Liberce, Odbor dopravy, nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec I-Staré Město, 460 01  

Liberec 

Ministerstvo vnitra, Odbor všeobecné správy, odd. státních hranic, Nad štolou 936/3, 170 34  Praha 7  
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