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ROZHODNUTÍ 

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 

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 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen 

„rozhodnutí o umístění stavby”), kterou dne 7. 5. 2020 podala společnost 

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 stavební úřad: 

I. Vydává podle § 79, 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější 

úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 

rozhodnutí o umístění stavby  

 

„LB, Chotyně-rozšíření kNN k TS LB_07410“ 

 

(dále jen „stavba”) na pozemcích p. č. 650/13, 650/14, 650/5, 662/5, 662/2 vše v katastrálním území 

Chotyně.  

 

Druh a účel umisťované stavby: 

Projekt řeší výstavbu nové kabelové smyčky NN – přepojení stávajícího odběrného místa pro GasNet, 

a.s. ze stávající TS LB_0740 do nové rozpojovací skříně R79 bude provedena kabelem AYKY 

3x120+70mm2.  

Ze stávající přípojkové skříně X9 na hranici ppč. 650/13 a 650/14 bude vypojen stávající kabel jdoucí 

od stávající přípojkové skříně X35. Vypojený kabel NN AYKY 3x120+70mm2 bude naspojkován 

novým kabelem stejného průřezu a povede v zeleném pruhu podél komunikace po ppč. 650/5, 662/5, 

na ppč. 662/2 komunikaci přejde kolmým překopem a povede dále podél komunikace až do blízkosti 

stávající TS LB_0740, kde bude kabel ukončen v nové rozpojovací skříni R79 (SR402 v plastovém 

pilíři) na hranici ppč. 662/2.  

Z nové rozpojovací skříně R79 bude vyveden nový kabel NN AYKY 3x120+70 mm2, který se vrátí ve 

stejné trase ke stávající přípojkové skříni X9, kde bude ukončen na místě vypojeného kabelu.  

Do nové rozpojovací skříně R79 bude přepojen stávající kabel NN vedoucí z TS LB_0740 

k elektroměru regulační stanice GasNetu. 

Veškeré uvedené pozemkové parcely se nachází v k. ú. Chotyně. 

Celková délka trasy 104 m, počet rozpojovacích skříní 1 ks. 
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II. Stanoví podmínky pro umístění a provedení stavby: 

1. Stavba bude umístěna v souladu se situačními výkresy v měřítku 1 : 500, který je součástí 

projektové dokumentace – odpovědný projektant Vladimír Hejral, ČKAIT 0500753 a bude 

provedena podle schválené dokumentace. 

2. Pro stavbu budou navrženy a použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, které budou 

splňovat vlastnosti uvedené v § 156 stavebního zákona a požadavky stanovené zákonem 

č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a č. 190/2002 

Sb., ve znění nařízení vlády č. 251/2003 Sb. a č. 128/2004 Sb. 

3. Po dobu výstavby musí být udržována čistota a pořádek v okolí stavby a nesmí být ohrožena 

bezpečnost chodců a silniční dopravy. 

4. Prováděním prací nesmí být na svých právech poškozeni ani zkráceni vlastníci nebo uživatelé 

sousedních nemovitostí a ostatních přilehlých prostorů, bude zajištěn přístup na sousední 

pozemky. 

5. Výkopy a skládky na veřejných plochách a komunikacích nesmí omezovat přístup ke 

vchodům a vjezdům na sousední pozemky. 

6. Naruší-li se při zemních pracích existující odvodňovací systém, musí se bezodkladně provést 

jeho řádné propojení, popř. přeložení tak, aby se zachovala jeho funkce již v průběhu 

výkopových prací. 

7. Budou splněny veškeré podmínky doložených stanovisek a vyjádření společností SčVK, a.s., 

GridServices, s.r.o. 

 

 

Odůvodnění: 

Dne 7. 5. 2020 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění výše uvedené stavby. Stavební 

úřad oznámil zahájení územního řízení dne 10. 9. 2020, známým účastníkům řízení, veřejnosti 

a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního 

jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro 

posouzení záměru a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci 

řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska. 

Umístění stavby 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. 

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 dle § 85 odst. 1 stavebního zákona  

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 

Obec Chotyně, č.p. 63, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČO 00672033 

 

Ostatní účastníci řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona  

Daňko Jakub, č.p. 290, 463 34 Chotyně 

Daňková Marie, č.p. 290, 463 34 Chotyně  

Hrouda Milan, Liberecká 606, 463 34 Hrádek nad Nisou 

Hroudová Hedvika, Liberecká 606, 463 34 Hrádek nad Nisou 

Šefčík Jan, Žitavská 155, 463 31 Chrastava 

Šefčíková Lucie Ing., Žitavská 155, 463 31 Chrastava 

Brodský Štěpán Ing., Václavice 21, 463 34 Hrádek nad Nisou 

Brodský Jiří Ing., Pražská 161, 250 81 Nehvizdy 
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ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, 

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IČO 49099451, Přítkovská 1689, 415 50 Teplice,  

GridServices, s.r.o., IČO 27935311, Plynárenská 499/1, Zábrovice, 602 00 Brno 

 

Dotčené správní úřady:   

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

 
 

Stavební úřad rozhodoval na základě podkladů: 

• plné moci k zastupování 

• souhrnného vyjádření MML odboru životního prostředí zn. MML/ZP/Piv/044665/19 –

SZ 044665/19/2 ze dne 14. 3. 2019 

• vyjádření SČVK, a.s., č.j. SCVKZAD65075 ze dne 26.2.2020 

• vyjádření GridServices, s.r.o., čj. 5002094037 ze dne 6.3.2020 

• ostatní vyjádření správců podzemních sítí a zařízení 
 

 

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 územního rozhodnutí 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, jde-li 

o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení 

stavby. 

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. 

 
Poplatek 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 

17 písm. e) ve výši 1000 Kč byl zaplacen. 

 

 

 

 

  (Otisk úředního razítka)   

 

 

 

 

 

 

 

                                                              Bc. Ilona Lišková 

                                            Pověřená vedením odboru stavebního a ŽP 
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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. 

 

 

 

………………………………………………………………………… 

 

Obdrží:  

Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 1 stavebního zákona: 
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, IDDS: b7p3vqx 

Obec Chotyně, č.p. 63, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČO 00672033, IDDS: jpmbey9 

Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 2 stavebního zákona: 
Daňko Jakub, č.p. 290, 463 34 Chotyně 

Daňková Marie, č.p. 290, 463 34 Chotyně  

Hrouda Milan, Liberecká 606, 463 34 Hrádek nad Nisou 

Hroudová Hedvika, Liberecká 606, 463 34 Hrádek nad Nisou 

Šefčík Jan, Žitavská 155, 463 31 Chrastava 

Šefčíková Lucie Ing., Žitavská 155, 463 31 Chrastava 

Brodský Štěpán Ing., Václavice 21, 463 34 Hrádek nad Nisou 

Brodský Jiří Ing., Pražská 161, 250 81 Nehvizdy 
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy, IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2,  

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns, IČO 49099451, Přítkovská 1689, 415 50 Teplice,  

GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6, IČO 27935311, Plynárenská 499/1, Zábrovice, 602 00 Brno 

Magistrát Města Liberce, Odbor ŽP, nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec, IDDS:7c6by6u 
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