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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 13. 8. 2020 podala společnost 

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

v zastoupení ELIPROM spol. s r.o., IČO 48264237, Legií 317/19, 460 01 Liberec 12 

 (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  

„IZ-12-4000983 LB-Hrádek nad Nisou-Liberecká” 

(dále jen „stavba”) na pozemcích parc. č. 1247/10, 1598/1, 567/1, 567/5 v katastrálním území Hrádek 

nad Nisou. 

 

Druh a účel umisťované stavby: 

SO 01 Přeložka kabelu VN 22 kV 

Přeložka stávajícího kabelu VN 22 kV začne naspojkováním stávajícího kabelu v pozemku p. č. 567/5. 

V tomto travnatém pozemku bude vykopána startovací jáma pro protlak pod pozemkem p. č. 567/1. 

Na drážním pozemku p. č. 1598/1 bude vykopána cílová jáma. Dále bude proveden podélný výkop 

podél hranice drážního pozemku na kótu staničení km 19,875 trati 089 Liberec – Zittau. Na této kótě 

bude proveden přímý protlak v hloubce 2 m pod kolejiště. Startovací jáma bude na druhé straně 

kolejiště. Odtud bude proveden výkop do proluky mezi kamennou zdí a výstupem z podchodu. 

Přeložený kabel bude naspojkován v chodníku ul. Liberecká na stávající kabel VN 22 kV. Veškeré 

povrchy budou uvedeny do původního stavu, předlážděny a zatravněny. Výše uvedené pozemky se 

nachází v k. ú. Hrádek nad Nisou. 

Dotčené plochy mají charakter drážního pozemku a ostatních ploch. S funkčními plochami dopravní 

infrastruktury a občanského vybavení. 

Kabel VN v nové trase umožní stávající a budoucí využití distribuce elektrické energie. Délka zemní 

kabelové přeložky bude 72 m. Do jedné kabelové rýhy bude uložen 1× kabel VN v ochranných 

trubkách PE koruflex a Koruhard o průměru 160 mm. Hloubka uložení kabelu VN 22 kV pod úrovní 

terénu je min. 1 m. Ruční výkop bude proveden o rozměru 50 × 120 cm. 

 

II. Stanoví podmínky pro umístění a provedení stavby: 

1. Stavba bude umístěna v souladu s koordinační situací v měřítku 1 : 500, která je součástí 

projektové dokumentace – odpovědný projektant Ing. Radoslav Rygál, ČKAIT 0500812 

a bude provedena podle schválené dokumentace. 
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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 správců sítí. 

 

Odůvodnění: 

Dne 13. 8. 2020 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění výše uvedené stavby. Stavební 

úřad oznámil zahájení územního řízení dne 24. 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 ELIPROM spol. s r.o., IČO 48264237, Legií 317/19, 460 01 Liberec 12 

Město Hrádek nad Nisou, IČO 00262854, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou 

Retail Project VHM s.r.o., IČO 28513843, Vinařská 460/3, 603 00 Brno 

Ing. Josef Čermák, nar. 17. 9. 1941, 1. máje 68, 463 34 Hrádek nad Nisou 

Eva Čermáková, nar. 3. 1. 1944, 1. máje 68, 463 34 Hrádek nad Nisou 

České dráhy, a.s., IČO 70994226 nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1 

Ostatní účastníci řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona 

Jiří Dolanský, nar. 5. 5. 1945, Liberecká 300, 463 34 Hrádek nad Nisou 

Miloslava Dolanská nar. 27. 5. 1946, Liberecká 300, 463 34 Hrádek nad Nisou 

Dotčené správní úřady:   

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

Drážní úřad, sekce infrastruktury, územní odbor Praha, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2 

 

Odbor stavební a životního prostředí rozhodoval na základě těchto vyjádření a stanovisek: 

• dokladů o vlastnictví, 

• plné moci k zastupování, 

• smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti s městem Hrádek nad 

Nisou uzavřené dne 24. 6. 2020, 

• smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti s  Českými drahami, a.s. 

uzavřené dne 23. 7. 2020, 
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• souhrnného vyjádření MML odboru životního prostředí zn. MML/ZP/Piv/074719/20 –SZ 

074719/20/2 ze dne 27. 5. 2019, 

• rozhodnutí o povolní zvl. užívání místní komunikace MÚ Hrádek nad Nisou pod č. j. OSZP-

5381/2020-VYE ze dne 27. 7. 2020, 

• souhlasů vlastníků parcel, na kterých bude stavba umístěna, 

• souhlasu SČVK, a.s. ze dne 14. 5. 2020 zn. SCVKZAD69031, 

• další 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. 

 

 

 

 

 

 

 

    Bc. Ilona Lišková  

pověřená vedením odboru OSaŽP 

 

 

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu 15 dnů, přičemž patnáctým dnem 

po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou! 

 

 

 

Vyvěšeno dne ………………………………                            Sejmuto dne ……………………………… 

 

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 

 

 

 

………………………………………………………………………… 

 

K vyvěšení: 

• město Hrádek nad Nisou 

 

 

Poplatek: 

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

položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 1 000 Kč, byl zaplacen na účet Městského úřadu Hrádek nad Nisou 

dne 19. 11. 2020. 
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Přílohy: 

• 1× projektová dokumentace s ověřenou koordinační situací (bude předána/odeslána stavebníkovi po 

nabytí právní moci rozhodnutí) 

 

Obdrží: 

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

• ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, v zastoupení ELIPROM spol. s r.o., Na Úbočí 

5267/16, 466 05 Jablonec nad Nisou, ID DS: tfh3r89 

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

• Retail Project VHM s.r.o., Vinařská 460/3, 603 00 Brno, ID DS: t445quy 

• Ing. Josef Čermák, 1. máje 68, 463 34 Hrádek nad Nisou 

• Eva Čermáková, 1. máje 68, 463 34 Hrádek nad Nisou 

• České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1, ID DS: e52cdsf 

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

• Jiří Dolanský, Liberecká 300, 463 34 Hrádek nad Nisou 

• Miloslava Dolanská, Liberecká 300, 463 34 Hrádek nad Nisou 

Dotčené správní úřady:   

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

7c6by6u 

• Drážní úřad, sekce infrastruktury, územní odbor Praha, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2, ID DS: 

5mjaatd 
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