
M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D   v  Hrádku nad Nisou
odbor stavební a životního prostředí 

 Horní náměstí 73
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Spis.č.: PŘ 6/2011
Vyřizuje: Ing. Milan Rada
E-mail: rada.milan@muhradek.cz

datové schránky

 Obec Rynoltice, Rynoltice 199, 463 53  

        P Ř E D VP Ř E D V          O L Á N Í    O L Á N Í        

Obec Rynoltice, Rynoltice 199, 463 53   
 ( dále jen ,,obviněný“ ) 

se měla dopustit přestupku proti ustanovení §104 odst.2 písmeno f) zákona č.183/2006Sb., o 
územním plánování  a stavebním řádu,  v platném znění   (dále jen stavební  zákon),  tím že 
nepovoleně provedl terénní úpravy na částech pozemků p.p.č. 2076/1 a 907/1 v k.ú. Polesí u 
Rynoltic. Uvedené terénní úpravy jsou realizovány bez souhlasu Správy CHKO LH.

Odbor  stavební  a  životního  prostředí  Městského  úřadu  v Hrádku  nad  Nisou,  jako 
stavební úřad příslušný podle §13, odst.1  zákona č.183/2006  Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, v platném znění  (dále jen stavební zákon),  ve znění pozdějších předpisů,

oznamuje
podle § 46 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů v souladu 
s § 72 písm. a) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů zahájení 
přestupkového řízení a podle § 59 správního řádu ho

p ř e d v o l á v á
k ústnímu jednání,  které  podle  §  74 odst.  1  zákona o  přestupcích  a  §  49 správního  řádu 
nařizuje na den

pondělí 5.12.2011 v     16.  00   hodin   
( v     kanceláři č. 43 Městského úřadu v     Hrádku nad Nisou)  

Pokud by Vám termín projednávání věci nevyhovoval, můžete se telefonicky dohodnout na 
jiném termínu na ( tel.: 482     411471 )  

Poučení:
K jednání přineste svůj občanský průkaz nebo jiný doklad podle § 36 odst. 4 správního řádu.
Obviněný jako účastník  si  může  podle  §  33 správního  řádu zvolit  zmocněnce.  Zmocnění 
k zastoupení se prokazuje plnou mocí.

Podle § 73 odst. 2 zákona o přestupcích má obviněný právo vyjádřit se ke všem skutečnostem, 
které se mu kladou za vinu a k důkazům o nich, uplatňovat skutečnosti a navrhovat důkazy 
pro svou obhajobu, podávat návrhy a opravné prostředky.



Podle § 74 zákona o přestupcích lze věc projednat  v nepřítomnosti  obviněného,  pokud se 
k ústnímu jednání nedostaví bez náležité omluvy, nebo důležitého důvodu, nebo se dostavit 
odmítne.
Pokud předvolaný poruší svou povinnost a nedostaví se, může mu správní orgán podle § 79 
odst.  6 správního řádu uložit  povinnost uhradit  náklady řízení,  které by správnímu orgánu 
jinak nebyly vznikly.
Pokud se předvolaný bez omluvy nedostaví, může mu správní orgán podle § 62 odst. 1 písm. 
a) správního řádu uložit pořádkovou pokutu až do výše 50.000,- Kč.
Jestliže se předvolaný bez náležité omluvy nebo bez dostatečných důvodů nedostaví, může 
být podle § 60 správního řádu předveden. Předvedení zajišťuje Policie České republiky nebo 
jiný ozbrojený sbor, případně obecní policie.

(otisk úředního razítka)

        Ing. Milan Rada
vedoucí odboru Stavebního

                            a  životního prostředí

Obdrží:
- Město Hrádek nad Nisou
- Obec Rynoltice, Rynoltice 199, 463 53  


