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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, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen ”stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen 

„společné řízení“) posoudil podle § 94j stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, 

kterou dne 23. 11. 2020 podal: 

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

 
(dále jen ”žadatel"), a na základě tohoto přezkoumání: 

Podle § 94q odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 

územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu  

s ch v a l u j e   s t a v e b n í   z á m ě r 

„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 

 

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). 
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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. 

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. 

 
Při provádění stavby budou dodrženy veškeré požadavky dotčených správních úřadů a správců 

sítí.  
 

Účastníci společného územního a stavebního řízení:  

podle § 94k stavebního zákona  

• Petr Nývlt, K Rybníku 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 
 

Odůvodnění: 

Dne 23.11.2020 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Dnem podání bylo zahájeno 

společné řízení. Stavební úřad oznámil že vzhledem ke znalostem území a doloženým podkladům 

odstupuje od společného ústního jednání. Zároveň určil lhůtu do kdy mohou uplatnit dotčené orgány 

závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky. Současně stanovil, že závazná stanoviska dotčených 

orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději 15. dní od 

doručení. Žádný účastník ani dotčený orgán nevznesl připomínku ani námitku.  

Stavební úřad rozhodoval na základě podkladů, které byly zpracovány oprávněnými autorizovanými 

osobami, předložený stavební záměr projednal s účastníky řízení a s dotčenými orgány v rozsahu, 

v jakém se umístění a povolení stavby dotýká práv účastníků řízení, jakož i zájmů chráněných 

zvláštními předpisy. V průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily k umístění a k povolení 

stavby. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. 



Zn.: OSZP-991/2021-PES 

 

 

 

- 3 - 

 

 

Stavební úřad zjistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů státní 

správy vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.  

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů 

ve výroků uvedených.  

 

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 nabytí právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci pro umístění stavby 

žadateli/stavebníkovi, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, 

není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu. Stavebníkovi zašle jedno 

vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. 

Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem. 

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště 

a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé 

stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. Zajistit, aby na 

stavbě nebo staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se 

prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie, ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby 

podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu 

nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit. Ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich 

zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby, oznámit 

stavebnímu úřadu předem zahájení zkušebního provozu. 

Společné povolení má podle § 94q odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být 

zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.  

 

 

    Bc. Ilona Lišková  

pověřená vedením odboru OSaŽP 
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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. 

 

 

 

 

………………………………………………………………………… 

 

 

Příloha: 

• Zmenšená situace 
 

Obdrží:  

• Petr Nývlt, K Rybníku 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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