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MĚSTSKÝ ÚŘAD HRÁDEl( NAD NISOU
Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou
Odbor stavební a životního prostředí
Č.j.:

OSZP-1247/2019-KRB

V Hrádku nad Nisou dne 13.2. 2018

Spis.č.:

UR l/19

Vyřizuje:

Bc. Barbora Krečmanová

E-mai l :

krecmanova@muhradek cz

NÁVRH
VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ
ADVcomputemsir|.3.ÉičÉés:r|::,l|sč:D4r,7#|a2d6?Feovrčí±:::33,2l,149;oLá3el%evrgcastoupeníELMoS

(dále jen "žadatel") podalo dne 16.1.20]9 žádost o vydáni' územního rozhodnutí ve zjednodušeném
územním řízen]' o umístěni' stavby. Uvedeným dnem bylo zahájeno zjednodušené územní řízení.

Městský úřad Hrádek nad Nisou, odbor stavebni' a životního prostředi', jako stavební úřad při'slušný podle
§ 13 odst.1 písm. d) zákona č.183/2006 Sb., o územni'm plánováni' a stavebním řádu (stavebni' zákon), ve
zněni' pozdějši'ch předpisů (dále jen "stavebni' zákon"), zveřejňuje podle § 95 odst. 2 stavebni'ho zákona

návrh výroku územního rozhodnuti' a současně podle § 14 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územni'ho ři'zeni', veřejnoprávni' smlouvy a územního opatřeni' upozorňuje, že proti němu mohou dotčené
orgány podat výhrady, účastni'ci námitky a veřejnost připomi'nky, které se týkaji' ohrožení ochrany
veřejného zájmu, v souladu s § 95 odst. 4 stavebního zákona do

15 dnů ode dne z`reřejnění návi.hu.
K později podaným výhradám, námitkám a připomt'nkám nebude přihlédnuto. Účastni'ci řízeni' mohou
nahlížet do podkladů rozhodnuti' (Městský úřad Hrádek nad Nisou, odbor stavebni' a životni'ho prostředí,
úřední dny ponděli' a středa od 8,00 -1 ] ,00 a 12,00 -17,00 hodin; v ostatní pracovní dny po telefonické
dohodě).

Návrh výroku:
Stavební úřad v návrhu výroku:

1.

Vydává podle § 79, 92 a 95 stavebního zákona a § 9 \/yhlášky č. 503#006 Sb., o podrobnější úpravě
územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

rozl)odnutí

o

umístění

stavby

„Chotyně -rozšíření optíky"

(dálejen "stavba") na pozemcích parc. č.1083#,1076Q, 383n, 383/6,1076/3, 37lA,1088/1 a 356,
371/1,1089/1,120 vše v katastrálním území Chotyně obec Chotyně.

Druh a účel umist'ované stavby:
V 1 ivv orostřed i'

Typ prostoru:
Prostor:
Námrazová oblast:

VI
nebezpečný dle pNE 33 0000-2
N2 (střední)

Větrová oblast:

11.

Třída znečištění ovzduší:

1

Třída zeminy:

Městský úřad Hrádek nad Nlsou

odbor stavební a životni.ho prostředí

3, 4

7-e/.. +420482 4]Í 47Í

ič. 00262854. DIČ. CZ00262854

www.hrc}ďek.cz

Datová schrónka. 4tkbwsg

Č.j.: OSZP-124lno19-KRB

S0 01 -Zemní oDtotrubkv
V rámci stavby dojde \/ýstavbě nové elektronické infrastruktury.
Nové vedení bude tvořeno optotrubkami HDPE 40/33.
Uložení optotrubek bude z větší části uloženo ve společné trase s kabely NN (v rámci stavby IE-124004141 ).

Vedení optotrubek povede po ppč.1083#,1076#, 383/7, 383/6,1076A, 37 lA,1088/1 a 356, 371/1,
1089/1, ,120. Vedení optotrubek bude uloženo v zeleném pásu, přechody vozovky budou provedeny

překopem.

Veškeré zemní práce budou prováděny ručně. Při výkopových pracích bude chráněn kořenový systém.
-

zákaz přetinání kořenů o průměru většim než 2 (5) cm.
pro minimalizaci poškození při výkopechje nutno maximálně zkrátit dobu otevřeníjámy a

-

provedení prací ve vhodném období, nejlépe na podzim.
v případě, že přj realizaci výkopových prací dojde k zásahu do kořenového systému a k nutnému

-

přerušení kořenů o průměru větším než 5 cm (mimo ochranné pásmo stromu), musí dojít k
hladkému zaříznutí vzniklé rány.
současněje nezbytná pravidelná kontrola ochranných opatření realizovaných u stromů (oplocení,

ochrany kmenů apod.), zwláště pak dodržování ochranných opatření při dočasném zatížení
půdního povrchu.

Trasa kabelu VO bude v místě na ppč. 1089/1 provedena protlakem z důvodu ochrany kořenového
systému vzrostlých dřevin v délce 30 m.

Stavebník je i)ovinen dodržet veškeré podmínky vyplývající ze závazných stanovisek, rozhodnutí a
vyjádření dotčených orgánů a správců sítí!

Toto rozhodnutí nenahrazuje stavební povolení ani jiné rozhodnutí a
neopravňuje k zahájení stavby.

Učastníci územního ři'zení: Podle § 85 odst. 1 stavebni'ho zákona:

Obec Chotyně, Chotyně 163, 463 34
ADV Computers s.r.o., lč: 25276018, Dr. Milady Horákové 44/1 ] 9, Liberec v zastoupeni' ELMOS
LIBEREC s.r.o., IČ: 47780126, Ševči'kova 982, 460 06 Liberec

Poučení:

%čzisot:ícJt,,J.SoÚučaosi;Ícv,nín:j,,n;::::v:;j:ářiřvyř:zeč:?,tsvJ:n:tanna;Vvr,:žoPoÚ;:!:nu,,cfos:umřázheonuípředdovyvdyádn::'
rozhodnuti' vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplněni'.

pověřena vedeni'm odboru stavebni' a ŽP

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno a zveřejněno pro dá]kový přístup.

Vyvěšeno dne .... /%..ť?'... ÍíŽ?./ť.Z

Sejmuto dne

ó-,',

%,ť"z,

Razí[ko a podpis orgánu. kierý potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

OBECNÍ ÚŘAD
.....463...3.4.''€H.Oť..YN'Ě.....

Obdrží:

OKR[S LIBEREC

•n

K vwěšení:

MÚ Hrádek nad Nisou
Obec Chotyně
Účastni'ci ři'zeni' podle § 85. odst. ] stavebni'ho zákona -dodejk.y:

Obec Chotyně, Chotyně ] 63, 463 34
ADV Computers s.r.o., IČ: 25276018, Dr. Milady Horákové 44/119, Liberec v zastoupení ELMOS
LIBEREC s.r.o., IČ: 47780126, Ševči'kova 982, 460 06 Liberec

Přílohy:
Situace -zmenšená
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