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OZNÁMENÍ 

ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ 

 

Správa železnic, státní organizace, IČO 70994234, Dlážděná č.p. 1003/7, 110 00  Praha 1-Nové 

Město, 

kterou zastupuje AFRY CZ s.r.o., IČO 45306605, Magistrů č.p. 1275/13, 140 00  Praha 4-Michle 

(dále jen "žadatel") podal dne 26.07.2022 a úplně doplnil dne 7.09.2022 žádost o vydání společného 

povolení na stavbu: 

"Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou" 

SO 15-52-06 ŽST Hrádek nad Nisou - ul. Nádražní, úprava ulice Nádražní (KSS LK) 

SO 15-52-07 ŽST Hrádek nad Nisou - ul. Nádražní, obratiště autobusu (město) 

SO 15-52-08 ŽST Hrádek nad Nisou - ul. Nádražní, chodníky v ulici Husova (město) 

SO 15-52-09 ŽST Hrádek nad Nisou - ul. Nádražní, oprava zpevněné plochy u výpravní budovy 

SO 15-86-06 ŽST Hrádek nad Nisou - ul. Nádražní, VO 

SO 15-31-03 ŽST Hrádek nad Nisou - ul. Nádražní, dešťová kanalizace 

SO 15-31-04 ŽST Hrádek nad Nisou - ul. Nádražní, dešťová kanalizace a přeložka hydrantu-

obratiště 

SO 15-31-05 ŽST Hrádek nad Nisou - ul. Nádražní, přípojka jednotné kanalizace 

 

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 120/3, 164/1, 1598/1, 1598/5, 1598/8, 1598/9, 1691, 1763/1, 

1763/2, 1768/1, 1768/2, 1768/3, 1768/4 v katastrálním území Hrádek nad Nisou. Uvedeným dnem bylo 

zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen "společné řízení"). 

 

Stavba obsahuje: 

SO 15-52-06 ŽST Hrádek nad Nisou - ul. Nádražní, úprava ulice Nádražní (KSS LK) 

- Objekt řeší stavební úpravu části ulici Nádražní délky cca 88,47 m a šířky 7,00 - 12,50 m na   

pozemcích parc.č. 1768/1, 1768/2, 1768/4 v katastrálním území Hrádek nad Nisou. 

- Na pravé straně ve směru staničení upravovaného úseku bude proveden zastávkový záliv pro 

autobusovou dopravu celkové délky 32,50 m a šířky 3,25 m, kde budou umístěna 3 odjezdová 

autobusová stání. Na levé straně silnice ve směru staničení bude vybudována 1 výstupní autobusová 

zastávka délky 12,00 m a šířky 3,50 m.  

- V přednádražním prostoru dvoupruhová vozovka bude rozdělená středním ostrůvkem šířky 2,50 m a 

délky 36,64 m, dále bude proveden dlouhý příčný práh s přechodem pro chodce. 

- Konstrukce vozovky tl.540 mm: asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11S PMP 45/80-65       

tl.40 mm, spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze PS-C 0,35 kg/m2, asfaltový beton pro 

ložné vrstvy ACL 16+PMB 25/55-60 tl.60 mm, spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze 

PS-C 0,35 kg/m2, asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACL 22+50/70 tl.90 mm, infiltrační postřik z 

kationaktivní asfaltové emulze PI-C 0,60 kg/m2 s posypem HDK frakce 2/4 v množství 3,0 kg/m2, 

štěrkodrť frakce 0/32 ŠDA tl.200 mm, štěrkodrť frakce 0/32 ŠDA tl.150 mm. 
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- Konstrukce zastávkových zálivů tl.710 mm: žulová dlažba DL tl.160 mm, spárování M25-XF4, 

betonové lože LB tl.80 mm, mechanicky zpevněné kamenivo MZK tl.220 mm, štěrkodrť frakce 0/32 

ŠDA tl.250 mm. 

- Konstrukce dělícího ostrůvku tl.710 mm: žulová dlažba DL tl.160 mm, spárování M25-XF4, 

betonové lože LB tl.80 mm, mechanicky zpevněné kamenivo MZK tl.220 mm, štěrkodrť frakce 0/32 

ŠDA tl.250 mm. 

- Betonové prvky: betonová zámková dlažba (barva šedá), reliéfní betonová dlažba (barva červená) - 

signální šířky 800 mm a varovné pásy šířky 400 mm, betonová zámková dlažba (barva červená) - 

nástupní hrana zastávek šířky 400 mm, betonová dlažba pro umělé vodicí linie - umělá vodící linie 

šířky 400 mm, betonová dlažba hladká bez zkosených hran (barva šedá) - lemování prvků pro 

nevidomé min šířky 250 mm. 

- Obruby: budou použity žulové obruby silniční 250/300, betonové obruby silniční 250/150, betonové 

zahradní 200/80, betonové silniční nájezdové 150/150, betonové silniční nájezdové (přechodové) 

150/250 do betonového lože C20/25nXF3 min tl.150 mm s boční opěrou. 

 

SO 15-52-07 ŽST Hrádek nad Nisou - ul. Nádražní, obratiště autobusu (město) 

- Objekt se umisťuje na pozemky parc.č. 164/1 ve vzdálenosti 10,38 m od hranice s pozemkem   

parc.č. 565, parc.č. 1598/1 ve vzdálenosti 12,20 m od hranice s pozemkem parc.č. 1598/8,         

parc.č. 1598/5, parc.č. 1598/8 ve vzdálenosti 0,40 m od hranice s pozemkem parc.č. 1598/2, dále na 

pozemky parc.č. 1598/9, parc.č. 1768/2 a parc.č. 1768/4 ve vzdálenosti 10,61 m od hranice s 

pozemkem parc.č. 528/4, všechny pozemky se nacházejí v katastrálním území Hrádek nad Nisou. 

- Obratiště autobusů bude vybudováno pro fungování ŽST Hrádek nad Nisou po dobu výstavby 

stavby "Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou". V prostoru obratiště budou zřízeny dočasné 

autobusové zastávky městské a regionální autobusové dopravy a zastávky náhradní autobusové 

dopravy. Náhradní autobusy budou mít nástupní hranu z chodníku, který budou propojovat 

nástupiště s ulicí Libereckou. Nástupní hrana bude mít délku 39,00 m s možností zastavení dvojice 

autobusů délky 18,00 m. Nástupní hrany pro běžnou autobusovou dopravu budou zřízeny v ploše 

obratiště ze silničních panelů o délce 12,00 m. V ploše obratiště budou vyznačeny vodorovným 

značením koridory pro pěší, které budou propojovat jednotlivá nástupiště s okolními pěšími trasami. 

Po dostavbě celé stavby bude zpevněná plocha sloužit jako obratiště a odstavná stání pro městskou a 

regionální autobusovou dopravu. Vjezd na obratiště bude jednosměrný šířky 6,70 m. Před rozšířenou 

plochou bude vjezd rozšířen na 10,50 m, plocha určená pro umístění zastávek bude šířky 26,00-

28,00 m. 

- V rámci tohoto stavebního objektu bude stavebně upraven stávající dělící ostrůvek na severním 

rameni ulice Nádražní (křižovatka ul. Nádražní x Liberecká). Ostrůvek bude šířky 1,96 - 2,20 m a 

bude zkrácen na 16,00 m, oproti stávajícímu stavu bude vyskládán ze silničních obrub. Ostrůvek 

bude nepřejízdný. S touto úpravou souvisí i posunutí stávajícího přechodu pro chodce cca o 4,00 m 

severním směrem. 

- Konstrukce vozovky tl.540 mm: asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11S PMP 45/80-65       

tl.40 mm, spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze PS-C 0,35 kg/m2, asfaltový beton pro 

ložné vrstvy ACL 16+PMB 25/55-60 tl.60 mm, spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze 

PS-C 0,35 kg/m2, asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACL 22+50/70 tl.90 mm, infiltrační postřik z 

kationaktivní asfaltové emulze PI-C 0,60 kg/m2 s posypem HDK frakce 2/4 v množství 3,0 kg/m2, 

štěrkodrť frakce 0/32 ŠDA tl.200 mm, štěrkodrť frakce 0/32 ŠDA tl.150 mm. 

- Betonové prvky: betonová zámková dlažba (barva šedá), reliéfní betonová dlažba (barva červená) - 

signální šířky 800 mm a varovné pásy šířky 400 mm, betonová zámková dlažba (barva červená) - 

nástupní hrana zastávek šířky 400 mm, betonová dlažba pro umělé vodicí linie - umělá vodící linie 

šířky 400 mm, betonová dlažba hladká bez zkosených hran (barva šedá) - lemování prvků pro 

nevidomé min šířky 250 mm. 

- Obruby/panely: budou použity žulové obruby silniční 250/300, betonové obruby silniční 250/150, 

betonové zahradní 200/80, betonové silniční nájezdové 150/150, betonové silniční nájezdové 

(přechodové) 150/250 do betonového lože C20/25nXF3 min tl.150 mm s boční opěrou, provizorní 

nástupní hrany ze silničních panelů - silniční panel 1500/3000/150 uložení na geotextilii a zpevněný 

povrch obratiště. 

 

 



Č.j. CJ MML 190286/22 str. 3 

 
SO 15-52-08 ŽST Hrádek nad Nisou - ul. Nádražní, chodníky v ulici Husova (město) 

- Nový chodník délky 21,00 m a šířky 2,00 m, který bude propojovat pěší trasy v ulici Oldřichovská 

(pod mostním objektem) a v ulici Větrná se umisťuje na pozemku parc.č. 120/3 ve vzdálenosti    

13,17 m od hranice s pozemkem parc.č. 89/1, dále na pozemky parc.č. 1598/1 a parc.č. 1691 ve 

vzdálenosti 0,35 - 8,97 m od hranice s pozemkem parc.č. 145/1, všechny pozemky se nacházejí v 

katastrálním území Hrádek nad Nisou.  

- Chodník bude kopírovat stávající zpevněnou plochu nároží. Součástí tohoto objektu jsou i stavební 

úpravy nároží ulice Větrná x Husova (vjezd do areálu S.A.D.A.C. s.r.o.). Stavební úpravy spočívají 

ve snížení nášlapu stávající obruby pro možnost realizace místa pro přecházení. 

- Konstrukce chodníku tl.240 mm: betonová dlažba - šedá DL tl.60 mm, lože z drceného kameniva 

frakce 4/8 L tl.30 mm, štěrkodrť frakce 0/32 ŠDA min. tl.150 mm.  

- Betonové prvky: betonová zámková dlažba (barva šedá), reliéfní betonová dlažba (barva červená) - 

signální šířky 800 mm a varovné pásy šířky 400 mm, betonová zámková dlažba (barva červená) - 

nástupní hrana zastávek šířky 400 mm, betonová dlažba pro umělé vodicí linie - umělá vodící linie 

šířky 400 mm, betonová dlažba hladká bez zkosených hran (barva šedá) - lemování prvků pro 

nevidomé min šířky 250 mm. 

- Obruby: budou použity žulové obruby silniční 250/300, betonové obruby silniční 250/150, betonové 

zahradní 200/80, betonové silniční nájezdové 150/150, betonové silniční nájezdové (přechodové) 

150/250 do betonového lože C20/25nXF3 min tl.150 mm s boční opěrou. 

 

SO 15-52-09 ŽST Hrádek nad Nisou - ul. Nádražní, oprava zpevněné plochy u výpravní budovy 

- Stavebně bude opravena stávající přiléhající k objektu zpevněná plocha podél západní a severní 

fasády výpravní budovy na pozemcích parc.č. 1763/1, 1768/4, 1768/3 v katastrálním území Hrádek 

nad Nisou. Podél západní fasády zpevněná plocha z betonové dlažby o velikosti 21,25x5,00 - 6,00 m 

bude sloužit jako parkovací plocha, celkem bude vybudováno 8 parkovacích míst s toho 1 místo pro 

osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace. Plocha podél severní fasády o velikostí 

10,32x17,07 m bude s asfaltovým povrchem. 

- Konstrukce parkovacích stání tl.370 mm: betonová dlažba - šedá DL tl.80 mm, lože z drceného 

kameniva frakce 4/8 L tl.40 mm, štěrkodrť frakce 0/32 ŠDA min. tl.250 mm.  

- Konstrukce plochy mezi objekty tl.100 mm: asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11S PMP 

45/80-65 tl.40 mm, spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze PS-C 0,35 kg/m2, asfaltový 

beton pro ložné vrstvy ACL 16+PMB 25/55-60 tl.60 mm, spojovací postřik z kationaktivní asfaltové 

emulze PS-C 0,60 kg/m2. 

- Budou použity žulové obruby silniční (nájezdové) 150/150 do betonového lože C20/25nXF3 min 

tl.150 mm s boční opěrou. 

- Vodorovné dopravní značení bude provedeno plastem v retroreflexní úpravě v bílé barvě. 

 

SO 15-86-06 ŽST Hrádek nad Nisou - ul. Nádražní, VO 

- Nové kabelové vedení včetně nových stožárů veřejného osvětlení se umísťuje na pozemky           

parc.č. 164/1, 1598/1, 1598/8, 1768/2 v katastrálním území Hrádek nad Nisou.  

- Pro osvětlení obratiště autobusu povede nová kabelová trasa ze stávajícího pilíře veřejného osvětlení 

PRVO1-2 do nového jistícího pilíře PRVO1-3 a poté do jistícího pilíře PRVO1-4 u obratiště. Bude 

použit kabel CYKY-J 4x16 v celkové délce 98,00 m, svítidly se zdroji LED-Trevos Evelux, 53W, 

2700K, 5360lm a optika EWS1. Svítidla budou osazena na konických stožárech s obloukovými 

výložníky o délkách 1,50 m. Celková výška osazení svítidel nad komunikacemi bude 8,00 m. Budou 

doplněny 4 kusy stožárů a 5 kusů svítidel VO. 

- Pro osvětlení nového přechodu pro chodce před výpravní budovou budou použity demontované 

stožáry VO 35.0461 a VO 35.0462 z rušeného přechodu. Svítidla budou znovu použita, pokud jejich 

stav bude vyhovující. Napojení stožárů VO bude provedeno kabelem CYKY-J 4x16 v celkové délce 

62,00 m. Nové kabelové vedení bude umístěno v chodníku. 

- V trase zemního vedení bude na dno výkopu položen vodič FeZn 30x4 mm, který bude vyveden k 

novým stožárům VO. 

 

 



Č.j. CJ MML 190286/22 str. 4 

 
 

SO 15-31-03 ŽST Hrádek nad Nisou - ul. Nádražní, dešťová kanalizace 

- Při úpravě části vozovky v ul. Nádražní v rámci objektu SO 15-52-06 dojde k umístění nových 

uličních vpustí a jejich napojení na stávající jednotnou kanalizaci PVC DN300. Celkem bude 

umístěno 5 uličních vpustí včetně přípojek na pozemku parc.č. 1768/2 v katastrálním území Hrádek 

nad Nisou. Uliční vpusti budou z betonových prefabrikátů s kalovým košem, kalovým prostorem, 

sifonem a litinovou mříží. Přípojky od UV budou s plastového potrubí DN150 SN16 v celkové délce 

14,00 m. Napojení na stávající potrubí DN300 bude provedeno navrtávkou a systémovou odbočnou 

tvarovkou DN150 pro navrtávky do horní poloviny potrubí. V rámci objektu bude také provedena 1x 

úprava mříže na stávající UV.  

 

SO 15-31-04 ŽST Hrádek nad Nisou - ul. Nádražní, dešťová kanalizace a přeložka hydrantu-obratiště 

- Nová dešťová kanalizace se umisťuje na pozemky parc.č. 1598/1, 1598/8 a 1598/9 v katastrálním 

území Hrádek nad Nisou a bude odvádět srážkové vody ze zpevněné plochy provizorního obratiště 

autobusů pomocí 2 ks prefabrikovaných štěrbinových žlabů a 1 ks mikroštěrbinového žlabu, které 

pomocí přípojek budou napojeny na stoku DK1, která bude vedena pod zpevněnou plochou obratiště 

a bude napojena přes odlučovač lehkých kapalin OLK do podzemního vsakovacího objektu VRN 2. 

V rámci objektu dojde ke zrušení 1 ks stávající uliční vpusti (UV) a cca 9,00 m kanalizace, která 

bude vyplněna cementopopílkovou směsí a bude zaslepena.  

- Odvodňovací žlaby: OŽ1 délky 21,24 m s přípojkou z plastového potrubí DN200 SN16 délky    

15,80 m, OŽ2 délky 9,24 m s přípojkou z plastového potrubí DN200 SN16 délky 15,30 m, OŽ3 

(mikroštěrbinový žlab) délky 14,24 m s přípojkou z plastového potrubí DN150 SN16 délky 19,10 m. 

OŽ1 a OŽ2 prefabrikované betonové štěrbinové trouby s přerušovanou štěrbinou délky 4,00 m, OŽ3 

prefabrikované betonové mikroštěrbinové trouby s přerušovanou štěrbinou délky 1,00 m. 

- Stoka DK1 - plastové potrubí DN200 SN16 délky 30,30 m. 

- Odlučovač lehkých kapalin OLK - podzemní prefabrikovaná železobetonová nádrž plnoprůtočná na 

průtok Qn=15 l/s. 

- Vsakovací objekt VRN 2 o velikosti 12,6x7,2x0,6 m s retenčním objemem 52,00 m3 se umisťuje v 

zelené ploše na pozemku parc.č. 1598/1 ve vzdálenosti 3,43 m od hranice s pozemkem              

parc.č. 1598/1 a ve vzdálenosti 2,21 m od hranice s pozemkem parc.č. 1598/8 v katastrálním území 

Hrádek nad Nisou. Vsakovací objekt bude proveden z plastových vsakovacích boxů v hloubce cca 

3,50 m. 

- Nadzemní hydrant umístěný v místě budoucího vjezdu do obratiště bude přemístěn do zelené plochy 

na pozemek parc.č. 1598/8 ve vzdálenosti 4,59 m od hranice s pozemkem parc.č. 1768/2 v 

katastrálním území Hrádek nad Nisou. Bude prodloužené stávající odbočovací potrubí hydrantu o 

cca 3,00 m. Napojení nového potrubí na stávající potrubí bude provedeno pomocí multitoleranční 

spojky hrdlo-hrdlo jištěné proti posunu. Před hydrantem bude osazeno šoupátko DN100 s 

teleskopickou zemní soupravou a litinovým poklopem. 

 

SO 15-31-05 ŽST Hrádek nad Nisou - ul. Nádražní, přípojka jednotné kanalizace 

- Nová přípojka JP1 z plastového potrubí DN200 SN16 délky 15,40 m se umisťuje na pozemky 

parc.č. 1763/2, 1768/2 a 1768/4 v katastrálním území Hrádek nad Nisou ve vzdálenosti 2,00 m od 

stávající přípojky jednotné kanalizace, která bude zrušena z důvodu kolize se základovou patkou 

nového zastřešení. Nová přípojka bude odvádět dešťové vody z objektu SO 15-31-01 ŽST Hrádek 

nad Nisou, dešťová kanalizace (není předmětem tohoto řízení), která odvádí srážkové vody ze 

zastřešení nových nástupišť 1 a 2, z části ze střechy stávající výpravní budovy a přečerpávané vody 

ČS1 a ČS2 z nově budovaného přechodu do jednotné kanalizace. Přípojka bude napojena na stávající 

jednotnou kanalizaci DN300 dle požadavek správce SčVK a.s. - pomocí navrtávky s kolmým 

napojením, nebo vložením systémové odbočovací tvarovky pomocí přesuvek. Rušené potrubí bude 

odpojeno od hlavní stoky DN300 a zaslepeno. Zbývající potrubí v zemi bude vyplněno 

cementopopílkovou směsí. 

 

Magistrát města Liberec, odbor stavební úřad, jako správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) 

zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o 

pozemních komunikacích"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) 

zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 a § 169 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
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plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), 

oznamuje zahájení společného řízení podle § 94m stavebního zákona, ve kterém upouští od ústního 

jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska, účastníci řízení své námitky do  

 

15 dnů od doručení tohoto oznámení. 

 

Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Magistrát města Liberec, odbor stavební úřad, 

úřední dny pondělí a středa 8:00 - 17:00, v ostatní dny po telefonické dohodě). 

V souladu s § 36 odst. 3 správního řádu dává stavební úřad účastníkům řízení možnost vyjádřit se 

k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním. Rozhodnutí ve věci územního řízení bude vydáno 

nejdříve po 3 dnech ode dne uplynutí 15ti denní lhůty k vyjádření. 

Účastníci řízení dle § 94k stavebního zákona 

Správa železnic, státní organizace, Dlážděná č.p. 1003/7, 110 00  Praha 1-Nové Město  

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

Povodí Labe, státní podnik, IČO 70890005, Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03  

Hradec Králové 3, 

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IČO 49099451, Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany, 415 01  

Teplice 1, 

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, IČO 70946078, České mládeže 

č.p. 632/32, Liberec VI-Rochlice, 460 06  Liberec 6, 

Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace, IČO 00083232, Masarykova č.p. 437/11, 

Liberec I-Staré Město, 460 01  Liberec 1, 

CETIN a.s., IČO 04084063, Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00  Praha 9-Libeň, 

ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2, 

GasNet Služby, s.r.o., IČO 27935311, Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno 2, 

ČD - Telematika a.s., IČO 61459445, Pod Táborem č.p. 369/8a, 190 00  Praha 9, 

Správa železnic, státní organizace, IČO 70994234, Dlážděná č.p. 1003/7, 110 00  Praha 1-Nové 

Město, 

České dráhy, a.s., IČO 70994226, nábřeží Ludvíka Svobody č.p. 1222/12, Nové Město, 110 00  

Praha 1. 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

parc. č. 89/1, 103/1, 119/1, 143/1, 143/2, 143/8, 145/1, 513, 527, 528/3, 528/4, 528/5, 528/6, 528/7, 

528/8, 528/9, 528/10, 528/11, 528/12, 561, 563, 564/1, 565, 567/5, 567/7, 567/11, 568/12, 568/19, 

1598/2, 1598/6, 1598/10, 1598/11, 1598/12, 1764, 1765, 1767 v katastrálním území Hrádek nad 

Nisou 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Hrádek nad Nisou č.p. 387, č.p. 714, č.p. 248, č.p. 357 a č.p. 830 

Stavební úřad dospěl k názoru, že výše jmenovaní splňují zákonem stanovené podmínky pro jejich 

vymezení za účastníky řízení. 

Poučení: 

Závazná stanoviska dotčených orgánů a námitky účastníků řízení musí být uplatněny v uvedeném 

termínu, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo 

rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách 

uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek. 

Účastník řízení může podle § 94n odst. 3 stavebního zákona uplatňovat námitky proti projednávanému 

stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebního záměru nebo požadavkům 

dotčených orgánů, pokud jimi může být přímo dotčeno jeho vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemku 

nebo stavbě. Obec uplatňuje ve společném územním a stavebním řízení námitky k ochraně zájmů obce a 

zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může v řízení 
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uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným stavebním záměrem dotčen veřejný 

zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují 

uvedené požadavky, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají 

jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek. 

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

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Miroslav Šimek 

vedoucí odboru stavební úřad 

  

 

 

  

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

 

 

 

K vyvěšení: 

Statutární město Liberec 

Město Hrádek nad Nisou 

 
počet stran: 7                                                                    

Obdrží: 

účastníci (dodejky) 

AFRY CZ s.r.o., IDDS: ay4ur5q 

 sídlo: Magistrů č.p. 1275/13, 140 00  Praha 4-Michle 

Město Hrádek nad Nisou, IDDS: 4tkbw8g 

 sídlo: Horní náměstí č.p. 73, 463 34  Hrádek nad Nisou 

Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2 

 sídlo: Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03  Hradec Králové 3 

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns 

 sídlo: Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany, 415 01  Teplice 1 

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: bdnkk7w 

 sídlo: České mládeže č.p. 632/32, Liberec VI-Rochlice, 460 06  Liberec 6 

Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace, IDDS: wnfk7qc 

 sídlo: Masarykova č.p. 437/11, Liberec I-Staré Město, 460 01  Liberec 1 

CETIN a.s., IDDS: qa7425t 

 sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00  Praha 9-Libeň 

ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uqfy 

 sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 
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GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 

 sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno 2 

ČD - Telematika a.s., IDDS: dgzdjrp 

 sídlo: Pod Táborem č.p. 369/8a, 190 00  Praha 9 

Správa železnic, státní organizace, IDDS: uccchjm 

 sídlo: Dlážděná č.p. 1003/7, 110 00  Praha 1-Nové Město 

České dráhy, a.s., IDDS: e52cdsf 

 sídlo: nábřeží Ludvíka Svobody č.p. 1222/12, Nové Město, 110 00  Praha 1 

 

Dotčené orgány státní správy 

Městský úřad Hrádek nad Nisou, IDDS: 4tkbw8g 

 sídlo: Horní náměstí č.p. 73, 463 34  Hrádek nad Nisou 

Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, Liberec I-Staré Město, 

460 59  Liberec 1 

Magistrát města Liberec, odbor dopravy, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, Liberec I-Staré Město, 460 01  

Liberec 1 

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: c5kbvkw 

 sídlo: U Jezu č.p. 642/2a, Liberec IV-Perštýn, 460 01  Liberec 1 

Drážní úřad, sekce infrastruktury - územní odbor Praha, IDDS: 5mjaatd 

 sídlo: Wilsonova č.p. 300/8, Praha 2-Vinohrady, 121 06  Praha 1 

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, IDDS: nfeai4j 

 sídlo: Husova č.p. 186/64, Liberec V-Kristiánov, 460 05  Liberec 5 

Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, dopravní inspektorát Liberec, IDDS: vsmhpv9 

 sídlo: nám. Dr. E. Beneše č.p. 584/24, Liberec I-Staré Město, 460 01  Liberec 1 

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor silničního hospodářství, IDDS: c5kbvkw 

 sídlo: U Jezu č.p. 642/2a, Liberec IV-Perštýn, 460 01  Liberec 1 

Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného 

dozoru, oddělení ochrany územních zájmů Čechy, IDDS: hjyaavk 

 sídlo: Tychonova č.p. 1, 160 01  Praha 6 

  

Ostatní účastníci – veřejnou vyhláškou 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

parc. č. 89/1, 103/1, 119/1, 143/1, 143/2, 143/8, 145/1, 513, 527, 528/3, 528/4, 528/5, 528/6, 528/7, 

528/8, 528/9, 528/10, 528/11, 528/12, 561, 563, 564/1, 565, 567/5, 567/7, 567/11, 568/12, 568/19, 

1598/2, 1598/6, 1598/10, 1598/11, 1598/12, 1764, 1765, 1767 v katastrálním území Hrádek nad 

Nisou 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Hrádek nad Nisou č.p. 387, č.p. 714, č.p. 248, č.p. 357 a č.p. 830 

 

 

Na vědomí 

NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., IDDS: 5ec62h6 

 sídlo: Havlíčkova č.p. 4481/44, 586 01  Jihlava 1 

 


		2022-09-08T08:26:28+0200
	Miroslav Šimek
	vedoucí Stavebního úřadu v Liberci




