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

Odbor stavební a životního prostředí 

Č.j.: OSZP-6997/2020- PES  V Hrádku nad Nisou dne 5.10.2020  

Spis.č.: SŘ SP 30/20 + UR 45/20   

Vyřizuje: Ing. Šárka Machková    
E-mail: Machkova.sarka@muhradek.cz   

OZNÁMENÍ 

ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO STAVEBNÍHO A ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A 

POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ 

 

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

Zámek Sychrov 3, Sychrov 463 44 

 

 (dále jen "žadatel") podal dne 29.9.2020 žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení 

stavby: 

„Přístřešek pro zahradní techniku“ 

 

 (dále jen "stavba") na pozemku p.č. 34/3 k.ú. Grabštejn, obec Chotyně 

 

Uvedeným dnem bylo zahájeno společné stavební a územní řízení  

 

Druh a účel stavby: 

Jedná se o novostavbu venkovního přístřešku pro zahradní techniku. 

Venkovní přístřešek je navržen jako přízemní dřevostavba zastřešená krovem. Stavba bude 

založena na železobetonových pasech ze ztraceného bednění o šířce 0,3m. Ztracené bednění 

bude uloženo na podkladní beton ti. 50 mm. 

Nosnou konstrukci tvoří dřevěné sloupy průřezu 140x140 mm kotvené do základu přes 

základový trám průřezu rovněž 140x140 mm. Ten bude na základové pasy připevněn pomocí 

ocelových kotev tvaru „Y". Tento trám bude podložen jednou vrstvou plných pálených cihel, 

aby neležel přímo na podlaze a pásovou izolací proti vodě síly 1 mm, aby byla snížena 

vlhkost trámu způsobující hnilobu. 

Hlavy sloupů budou uzavřeny a pospojovány dřevěným vodorovným hranolem (jako 

pozednicí) průřezu 140x140 mm. Mezi vratové sloupy bude vloženo nadpraží tvořené 

trámem průřezu 140x140 mm. Z jeho středu bude vztyčen chybějící sloup. 

Pro stabilitu stěn budou mezi sloupy a pozednici vloženy šikmé pásky průřezu 140x140 mm 

a délky m. 

Na pozednici nad každým sloupem bude vztyčena hambalková vazba sedlové střechy. To je 

tvar písmene „A". Krokve budou průřezu 140x140 mm a kleštiny průřezu 60x140 mm. 

Připojení kleštiny na hambalkový trám je svorníkem OM12 opatřeným z venkovních stran 

širokoprůměrovou podložkou a mezi krokví a kleštinou podložkou buldog. Vrcholová 

vaznice průměru 140x140 mm slouží pouze pro vyrovnání tvaru krovu a lze ji opřít o 

pozednice na příčných stěnách přístřešku. 

Plocha střechy bude uzavřena bedněním z OSB desek. 
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Objekt nebude napojen na inženýrské sítě, bilance není třeba stanovovat. 

Dešťové vody budou vsakovány na pozemku investora. 

Stavba je dopravně napojena přístupovou komunikací k hradu na poz. p. č. 339. 

 

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

příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) a § 169 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební 

zákon"), oznamuje podle § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů zahájení stavebního řízení, k projednání žádosti veřejné ústní jednání 

spojené s ohledáním na místě na den 

 

5.11.2020 (čtvrtek) ve 13,00 hodin 

se schůzkou pozvaných na místě stavby. 

 

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí 

být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Účastníci 

řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Hrádek nad Nisou, odbor 

stavební a životního prostředí, úřední dny: pondělí a středa od 8,00 - 11,00 a 12,00 - 17,00 

hodin; v ostatní pracovní dny po telefonické dohodě). 
 

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

- Obec Chotyně, č. p. 163, 46334 Chotyně  

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

Zámek Sychrov 3, Sychrov 463 34  

 

Poučení: 

Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do 

vydání rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou 

před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich 

doplnění. 

Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke 

zmaření účelu veřejného ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce. 

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání 

územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede 

skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k 

námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. 

Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn 

při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při 

zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání 

správního rozhodnutí nebo opatření. 

Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 

000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 

172 odst. 1 stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí 

přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu. 

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 

 

 

 

 

  

 

 Bc. Ilona Lišková  

pověřená vedením odboru OSaŽP 
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Přílohy: 

 Situace  

 

Obdrží: 

 1x vlastní (stejnopis) k založení do spisu 

 Obec Chotyně, č. p. 163, 46334 Chotyně 

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

Zámek Sychrov 3, Sychrov   

 František Žána, Zahradní 687, 463 34 Hrádek nad Nisou  

 Žánová Libuše, Zahradní 687, 463 34 Hrádek nad Nisou 

 Krajský úřad Libereckého kraje, odb. kultury, památkové peče a cestovního ruchu 

VI-Rochlice, 46006 Liberec 

 Ministerstvo obrany ČR, odb. ochrany územních zájmů, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem 

MO - Oddělení územní správy nemovitého majetku Pardubice, Teplého 1899, Zelené Předměstí, 53002 

Pardubice 

 Lesy ČR, Sokolská 1383, 460 01 Liberec  

 Pourová Jitka, Lomnického 1123/2, Nusle, 14000 Praha 4 

 Vogel Mirella Zdenka, Rue du Lac 21, 2525 Le Landeron, Švýcarská konfederace 

 Boháč Petr, Grabštejn 30, 46334 Chotyně 

 Boháčová Hana, Grabštejn 30, 46334 Chotyně  
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