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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-103/2021- PES  V Hrádku nad Nisou dne 7.01.2021  

Spis.č.: SŘ SP 40/20 + UR 63/20   

Vyřizuje: Ing. Šárka Machková    

E-mail: Machkova.sarka@muhradek.cz   

OZNÁMENÍ 

ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO STAVEBNÍHO A ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ  

  

Petr Nývlt, K Rybníčku 389, nar. 2.11.1980, Hrádek nad Nisou 463 34 

 

 (dále jen "žadatel") podal dne 23.11.2020 žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby: 

„Kryté stání a zahradní sklad“ 

 (dále jen "stavba") na pozemku p.č. 1111/1, k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou, obec Hrádek nad Nisou 

Uvedeným dnem bylo zahájeno společné stavební a územní řízení  

Druh a účel stavby: 

SO1 — stání pro auta 

S02 — zahradní sklad 

S03 — zpevněná plocha 

SO1 — stání pro auta 

Jedná se o dřevěný objekt s vaznicovým zatepleným krovem ve sklonu 450 , s lehkou střešní krytinou 

(plastový šindel). Spodní část objektu je otevřená ze všech stran. Štíty jsou opláštěné svislými palubkami 

přes pomocnou konstrukci (60/140). 

Objekt je tvořen 3-mi příčnými vazbami po 4m o rozpětí 8m. Hlavní sloupky (200/200) jsou kotvené do 

betonových patek pomocí pevnostní pozinkované kulatiny prům. 30mm. Příčně je přes ně zakamponován 

průvlak (200/300) se ztužujícími příčnými pásky pod 450 (140/180) s půdorysnou délkou 1 m. Na 

průvlacích jsou osazené dvojice sloupků krovu (140/140), na kterých jsou kotvené střední vaznice 

(160/200) s podélnými pásky. Na vaznicích jsou osazené po 1m krokve (100/180) s půdorysným 

přesahem 1 12 m s prosvorníkovanými jednostrannými kleštinami (120/180). 

Průvlaky jsou proti běžným stropnicím zapuštěné, takže nejsou zatížené podlahou podkroví, pouze 

dvojicí sloupků krovu. 

V podélném směru jsou přes hlavní sloupy začepovány pozednice (200/320) s pásky. Na pozednicích 

jsou uložené stropní trámy (140/280) po l m, které jsou navíc ztužené dvěma prokotvenými podélníky 

(140/180) umístěných těsně z venku sloupků krovu. Podlaha podkroví je tvořena prkny tl. 27 mm a 

zespodu podbity palubkami tl. 19 mm. Mezi stropnicemi je tepelná izolace tl. 250 mm. 

Zavětrování příčné a podélné zajišťují příčné a podélné začepované pásky a bednění štítů. 
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Základové patky pod hlavními sloupy jsou z prostého betonu 750/750 mm, dále je proveden základový 

pas pod nástupním stupněm schodiště. Vodorovné síly do základů jsou přenášeny kotevní kulatinou. 

Předsazené schodiště je situováno u východního štítu a je vyneseno pomocí vykonzolovaných profilů 

podesty (160/200), na které jsou uložené boční schodnice (140/220). Zastavěná plocha bude 67, 24 m2 a 

obstavěný prostor bude 425,8 m3. Podlahová plocha bude 150,39 m2.  

S02 — zahradní sklad 

Půdorysné rozměry objektu jsou cca 6 m x 6 m. Objekt je řešený obdobně jako stání pro auta — tj. se 

sedlovou střechou ve sklonu 250, ale vzhledem k menším rozměrům je místo dvou středních vaznic 

použita jedna vrcholová vaznice (140/160), kterou podpírají sloupky v modulu 3m a ty zatěžují příčný 

průvlak (140/260) v polovině jeho rozpětí. Kleštiny jsou vynechané. Stropnice (140/160) jsou na rozdíl 

od objektu stání orientovány podélně a jsou uložené nad příčné průvlaky. Ztužení je opět zajištěno 

příčnými podélnými pásky a opláštěním skladu. Zastavěná plocha bude 37, 14 m2 a obstavěný prostor 

bude 153,4 m3. Podlahová plocha bude 64,30 m2.  

S03 — zpevněná plocha 

Plocha 63,80 m2 

Napojení na technickou infrastrukturu:  

Objekty nebudou vytápěny. Nebudou vybaveny hromosvodem. Nebudou napojeny na vodovod ani 

kanalizaci, Objekt S002 — zahradní sklad bude napojen na domovní rozvod elektriky. 

 

 

Stavebnímu úřadu jsou známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení 

stavebního záměru a stanovení podmínek k jeho provádění, proto upouští od společného ústního 

jednání. Stavební úřad zároveň určil lhůtu do kdy mohou uplatnit dotčené orgány závazná stanoviska a 

účastníci řízení své námitky. Stanovená lhůta je do 15 dnů od doručení tohoto oznámení o zahájení 

společného řízení všem dotčeným orgánům a účastníkům řízení. Stavební úřad zároveň upozorňuje, že 

k později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, nebude přihlédnuto. 

 

 

 

Účastníci společného řízení  

 

• Petr Nývlt, K Rybníčku 389, Hrádek nad Nisou 463 34 

• Studená Jarmila, Liberecká 396, 46334 Hrádek nad Nisou 

• Vokněrová Eliška, K Rybníku 113, Donín, 46334 Hrádek nad Nisou 

• Vokněrová Jana, K Rybníku 113, Donín, 46334 Hrádek nad Nisou 

• Kordová Markéta, Pod tratí 634, 46334 Hrádek nad Nisou 

• Kozák Jan, Pod tratí 634, 46334 Hrádek nad Nisou 

• Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 46334 Hrádek nad Nisou 
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Poučení: 

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). Lhůta pro uplatnění závazných stanovisek, námitek je stanovena do 
15 dnů od doručení tohoto oznámení, k později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, nebude 
přihlédnuto. 

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 

 

 

 

 

Přílohy: 

• Situace  

 

Obdrží: 

• Petr Nývlt, K Rybníčku 389, Hrádek nad Nisou 463 34 

• Studená Jarmila, Liberecká 396, 46334 Hrádek nad Nisou 

• Vokněrová Eliška, K Rybníku 113, Donín, 46334 Hrádek nad Nisou 

• Vokněrová Jana, K Rybníku 113, Donín, 46334 Hrádek nad Nisou 

• Kordová Markéta, Pod tratí 634, 46334 Hrádek nad Nisou 

• Kozák Jan, Pod tratí 634, 46334 Hrádek nad Nisou 

• Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 46334 Hrádek nad Nisou 
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