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ROZHODNUTÍ 

STAVEBNÍ POVOLENÍ 

 

Výroková část: 

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 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním 

řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 

14.5.2018 podal 

Liberecký kraj, IČO 70891508, U Jezu č.p. 642/2a, Liberec IV-Perštýn, 460 01  Liberec 1, 

který zastupuje Ing. Vladimír Wünsch, Ruprechtická č.p. 387/49, Liberec I-Staré Město,                     

4 60 01  Liberec 1 

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

 

I. Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 

územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 

s t a v e b n í   p o v o l e n í 

na stavbu: 

III/2904 Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu 

SO 101 Rekonstrukce silnice III/2904 

SO 102 Úprava silnice III/2905 

SO 181 Úprava komunikací před a po stavbě 

SO 191 Dopravní značení 

SO 192 Dopravně inženýrská opatření 

SO 201 Úprava stávajících propustků 

SO 301 Kanalizace v km 0,00 - 0,76 (Stoka 1 - 4) 

SO 302 Kanalizace v km 1,22 - 2,45 (Stoka 5 - 11) 

SO 303 Kanalizace v km 2,51 - 3,34 (Stoka 12 - 14) 
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(dále jen "stavba") na pozemcích st. p. 28, 97/1, 138, 163, 211/1, 237/2, 238, 259, 270, 295, 296, 316, 

335, parc. č. 16/1, 150/3, 221, 226, 227/1, 230, 232/2, 255/2, 256/1, 289/2, 293/1, 293/2, 361, 364/1, 416, 

420/4, 486/1, 489, 543/2, 547/1, 558/1, 558/2, 558/4, 779/4, 780/1, 780/2, 782/3, 800/1, 802/3, 941/1, 

943, 957/1, 958/5, 1012, 1015, 1020/3, 1243, 1751, 1760/3, 1782/1, 1804/1, 1828/3, 1828/5, 1891/1, 

1925, 1926/2, 1932/2, 1955/2, 1955/6, 1955/7, 1955/8, 1955/9, 1960, 1963, 1964, 1970/2, 1975, 1985/1, 

1999, 2006/1, 2006/2, 2006/4, 2024, 2046/2, 2096/1, 2096/2, 2097/1, 2098, 2107/1, 2110/2, 2116, 2120, 

2130, 2137/2, 2138, 2150/1, 2150/3, 2151/1, 2152/16, 2278 v katastrálním území Oldřichov v Hájích. 

 

Stavba obsahuje: 

SO 101 Rekonstrukce silnice III/2904 

- Stavební úpravy silnice III/2904 budou začínat v intravilánu obce Oldřichov v Hájích v zastavěném 

území, začátek úseku bude cca 100 m před objektem Ekocentra, dále budou stavební úpravy 

pokračovat obcí Oldřichov v Hájích až za poslední zástavbu a budou ukončeny cca 55 m za 

označením - začátek obce.  

- Trasa komunikace je navržena na návrhovou rychlost vn = 50 km/h, vzhledem k velmi omezeným 

možnostem úpravy trasy komunikace, které jsou dány stávající zástavbou, je návrh směrového řešení 

přizpůsoben těmto okolnostem, navrhované oblouky jsou min. shodné se stávajícím stavem.  

- Nivelety silnice vychází zásadně z potřeby zachování stávajících výškových poměrů daných 

průchodem komunikace zastavěným územím obce. Příčné uspořádání komunikace bude provedeno 

tak, aby ve všech případech byla dodržena minimální šíře komunikace 6,0 m. V místech, kde je 

stávající zpevnění širší, bude komunikace dle možnosti rozšířena, ve směrových obloucích bude 

realizováno rozšíření tam, kde je to možné.  

- Silnice bude zařazena do funkční skupiny B a typu příčného uspořádání s tím, že šířka uličního 

prostoru bude proměnná v závislosti na konkrétních podmínkách.  

- V úseku od km 0,900 00 do km 1,060 74 bude šířka vozovky 6,25 m z důvodu zřízení oboustranných 

autobusových zastávek, jedna bude zřízena v zálivu.  

- Základní uspořádání příčného řezu - jízdní pruh 2,75 m, vodící proužek 0,25 m, zpevněná krajnice 

0,00 m, nezpevněná krajnice 0,50 m (1,50 m v místech kde je navrženo např. svodidlo.) 

- Konstrukce vozovek, v místech plné konstrukce KC1 celkové tl. 470-490 mm s povrchem asfaltový 

beton ACO 11+, v místech, kde bude prováděn obrus KC2, bude konstrukce doplněna a položena 

obrusná vrstva krytu z asfaltové směsi ACO 11+, vedlejší ulice a sjezdy v konstrukci KC3 celkové tl. 

420 mm s povrchem asfaltový beton ASCO 11+, konstrukce KC5 zvýšeného ostrůvku celkové tl. 300 

mm s povrchem betonová dlažba DL I tl. 60 mm, konstrukce KC4 pojížděného ostrůvku a zesílení 

dlážděné plochy celkové tl. 540 mm s povrchem žulová kostka drobná DL I 100 mm, chodníky s 

povrchem zámková dlažba DL I tl. 60 mm, povrchy vjezdů zámková dlažba DL I tl. 80 mm. 

 

SO 102 Úprava silnice III/2905 

- V rámci tohoto objektu bude provedena oprava napojení na silnici III/2904, část před stávajícím 

obchodem, délka úpravy 41,69, jízdní pruh šířky 2,50 m, vodící proužek 0,25 m, konstrukce vozovky 

KC1 celkové tl. 470-490 mm s povrchem asfaltový beton ACO 11+. 

 

SO 181 Úprava komunikací před a po stavbě - oprava a údržba komunikací nevyžaduje povolení 

stavebního úřadu. 

 

SO 191 Dopravní značení -vodorovné a svislé bude upraveno a doplněno dle schválení Krajským 

ředitelstvím Policie ČR, dopravní inspektorát Liberec a příslušným silničním správním orgánem, 

nevyžaduje povolení stavebního úřadu. 

 

SO 192 Dopravně inženýrská opatření - bude provedeno před zahájením stavby dle schválení Krajským 

ředitelstvím Policie ČR, dopravní inspektorát Liberec a příslušným silničním správním orgánem, 

nevyžaduje povolení stavebního úřadu. 
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SO 201 Úprava stávajících propustků 

- Propustek P 037 v km 0,477 250 - novostavba, délka propustku 11,150 m ze železobetonových 

hrdlových trub DN 800 mm, čelo na vtoku i výtoku kolmé délky 4,0 m s římsou a ocelovým 

bezpečnostním zábradlím, koryto zpevněné lomovým kamenem do betonu. 

 

- Propustek P 033 v km 1,217 380 - novostavba ze železobetonových rámových prefabrikátů DN 1000 

x 2000 mm délky 9,998 m, čelo na vtoku i výtoku délky 7,52 m s římsou a ocelovým bezpečnostním 

zábradlím, koryto vodoteče bude zpevněno lomovým kamenem do betonu. 

 

- Propustek P 032 v km 1,727 130 - novostavba silničního propustku ze železobetonových hrdlových 

trub DN 1200 mm délky 9,550 m, na vtoku i výtoku čelo délky 2,60 s římsou a ocelovým 

bezpečnostním zábradlím, na vtoku železobetonová monolitická vtoková jímka 1,2 x 2,0 m, na 

výtoku jímka 0,95 x 2,0 m pro zaústění do navazujícího propustku pod souběžnou cyklostezkou. 

 

- Propustek P 031 v km 2,177 870 - novostavba silničního propustku ze železobetonových hrdlových 

trub DN 600 mm délky 9,780 m, na vtoku bude zřízena horská vpust 0,880 x 1,500 m s poklopem, na 

výtoku kolmé čelo délky 4,0 m s římsou a ocelovým dopravně bezpečnostním zábradlím, koryto 

vodoteče bude zpevněno lomovým kamenem do betonu. 

 

- Propustek P 029 v km 2,680 620 - novostavba silničního kolmého propustku ze železobetonových 

hrdlových trub DN 600 mm délky 11,400 m, na vtoku kolmé čelo délky 1,6 m s římsou a ocelovým 

bezpečnostním zábradlím, na výtoku čelo délky 4,50 m s římsou a ocelovým dopravně 

bezpečnostním zábradlím, koryto vodoteče bude zpevněno lomovým kamenem do betonu. 

 

- Propustek P 026 v km 3,146 780 -  novostavba silničního kolmého propustku ze železobetonových 

hrdlových trub DN 1200 mm délky 9,250 m, na vtoku kolmé čelo délky 5,0 m s římsou a ocelovým 

bezpečnostním zábradlím, na výtoku čelo délky 7,60 m s římsou a ocelovým dopravně 

bezpečnostním zábradlím, koryto vodoteče bude zpevněno lomovým kamenem do betonu. 

 

SO 301 Kanalizace v km 0,00 - 0,76 (Stoka 1 - 4)  

SO 302 Kanalizace v km 1,22 - 2,45 (Stoka 5 - 11)  

SO 303 Kanalizace v km 2,51 - 3,34 (Stoka 12 - 14) 

- Tyto objekty jsou povoleny rozhodnutím Městského úřadu Chrastava, odborem výstavby a územní 

správy ze dne 5.10.2014, č.j.: OVUS/3339/2014/PS, nabylo právní moci dne 2.12.2014 a ze dne 

18.11.2014, č.j.: OVUS/4579/2014/PS, nabylo právní moci 16.1.2015 - platnost rozhodnutí 5 let ode 

dne nabytí právní moci. 

I. Stanoví podmínky pro provedení stavby: 

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Tomáš Částka, 

autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské konstrukce, Ing. Martin Vychodil, autorizovaný 

inženýr pro dopravní stavby, Ing. Lukáš Počík, autorizovaný inženýr pro stavby vodního 

hospodářství, byla ověřena ve stavebním řízení; případné změny stavby nesmí být provedeny bez 

předchozího povolení speciálního stavebního úřadu. 

2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným. 
3. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických 

zařízení, dbát o ochranu zdraví osob na staveništi. 

4. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., v platném znění, která upravuje 

technické požadavky na provádění staveb, a příslušné technické normy. 
5. Prováděním stavebních prací nesmí být na svých právech poškozeni ani zkráceni uživatelé nebo 

vlastníci sousedních nemovitostí. Sjednání příslušných dohod a náhrady škod je povinen provádět 

stavebník. 
6. Před zahájením výkopových prací musí stavebník provést příslušná zajištění proti úrazům třetích 

osob a uzavřít dohody se všemi správci příslušných podzemních vedení a zařízení. 
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7. Staveniště, staveništní zařízení a oplocení stavenišť, která jsou zcela nebo z části umístěna na 

veřejných komunikacích nebo plochách, se musí zabezpečit a výrazně označit podle platných 

právních předpisů a závazných částí ČSN. Za snížené viditelnosti náležitě osvětlit a opatřit 

výstražnými světly. 

8. Podzemní vedení, jejichž poškození může ohrozit bezpečnost při zemních pracích, nebo která 

mohou být zemními pracemi ohrožena, se musí náležitě zajistit. Zemní práce poblíž sítí je nutno 

provádět se zvýšenou opatrností a pouze ručně. 

9. V průběhu provádění stavby musí být splněny všechny předpisy týkající se ochrany životního 

prostředí. Zejména musí být dodrženy předpisy o likvidaci odpadů, znečišťování ovzduší a 

hygienické předpisy o ochraně okolí stavby před nadměrným hlukem. Max. ekvivalentní hladina 

vnějšího hluku nesmí v době od  22.00 do 06.00 hodin překročit 40 dB. 

10. Stavba musí být opatřena tabulkou se jménem stavbyvedoucího, názvem zhotovitele a termínem 

dokončení stavby. 

11. Na stavbě musí být veden stavební deník. 

12. Naruší-li se během stavby existující odvodňovací systém, musí se bezodkladně provést jeho řádné 

propojení, popř. přeložení tak, aby se zachovala jeho funkce již v průběhu stavebních prací na 

nově budované stavbě. 

13. Výkopy a skládky na veřejných plochách a komunikacích nesmí omezovat přístup ke vchodům a 

vjezdům na sousední pozemky. 

14. Při realizaci stavby musí být respektována níže uvedená upozornění a musí být dodrženy 

podmínky uvedené v těchto stanoviscích a vyjádřeních : 

A/ Magistrátu města Liberec, odboru životního prostředí uvedené v závazném stanovisku č.j.: 

MML/ZPOP/KOP/257039/17 ze dne 11.12.2017 

 Kmeny stromů, které rostou na pozemcích určených k plnění funkcí lesa, budou v případě rizika 

poškození ochráněny např. vypolštářovaným bedněním z fošen. Pokud přesto dojde k jejich 

poškození, poranění bude bezodkladně odborně ošetřeno fungicidním přípravkem. 

 Pokud při provádění stavby (např. výkopové práce) dojde k poškození kořenů (s průměrem 

přesahujícím 3 cm) stromů rostoucích na lesních pozemcích, poranění bude bezodkladně ošetřeno 

fungicidním přípravkem. V případě rozsáhlejšího poranění budou poškozené části kořenu nejprve 

rovně seříznuty. 

B/ Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje ze dne 3.7.2018, č.j.: KRLP-

53494-1/CJ-2018-180506-03 

 Osazení trvalého dopravního značení (svislého a vodorovného) bude předcházet (např. v rámci 

dokumentace pro provedení stavby nebo v rámci dokumentace skutečného provedení stavby) 

revize navrhovaného dopravního značení odborně způsobilou osobou dle vyhl. č. 294/2015Sb., 

Technických podmínek č. 65, 133 a 169. V této souvislosti upozorňujeme, že z provedené revize 

a z dopravní situace na místě samém, může vyplynout požadavek na doplnění nového dopravního 

značení nebo jeho úpravu. 

C/ / Magistrátu města Liberec, odboru životního prostředí uvedené v závazném stanovisku č.j.: 

MML/ZPOO/Ond/233871/17 ze dne 9.11.2017 

 V případě jakékoliv manipulace se sypkými materiály budou učiněna vhodná opatření 

minimalizující prašnost (např. zkrápění místa manipulace s těmito materiály, řádné čištění 

povrchu komunikací prachových částic do vnějšího ovzduší); 

 při přepravě sypkých materiálů bude zamezeno úniku materiálu za jízdy např. zakrytím plachtou. 

D/ Magistrátu města Liberec, odboru dopravy uvedené v souhlasu ze dne 1.12.2017 pod č.j.: 

MML225456/17-OD/Fri 

 V rámci výše uvedené stavby, nejméně 3 měsíce před zahájením jejího užívání, bude na odbor 

dopravy podána žádost o stanovení místní úpravy silničního provozu, která bude projednána v 

souladu s ustanovením § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na místních komunikacích. 

E/ Magistrátu města Liberec, odboru životního prostředí uvedené v závazném stanovisku č.j.: 

MML/ZPOP/Pos/119423/14 ze dne 20.6.2014 

 Před započetím stavebních prací budou v terénu viditelně vyznačeny hranice budoucího záboru. 

 Na celé ploše odsouhlaseného odnětí půdy ze ZPF bude provedena skrývka ornice o mocnosti 20 

cm s případnými úpravami v závislosti na terénním reliéfu. 

 Skrytá ornice bude uložena v deponii na p.p.č. 232/2 v k.ú. Oldřichov v Hájích. 

 Do doby stabilizace půdního krytu zajistí investor na ploše dotčené stavební činností účinná 

protierozní opatření. 
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 Skrytá ornice bude před dokončením stavby použita k terénním úpravám v okolí stavby. Terénní 

úprava provedená sejmutou ornicí bude v maximální mocnosti 30 cm. Zbylá skrytá ornice bude 

použita při ozelenění okolí stavby a k sadovým úpravám. 

F/ Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky uvedené v závazném stanovisku ze dne 

4.12.2017, č.j.: SR/1987/LI/2017-2 

Výkopové práce vedené v kořenových zónách stavbou dotčené vzrostlé stromové zeleně budou 

prováděny v souladu s normou ČSN DIN 83 9061 z února 2006 — ochrana stromů, porostů a ploch pro 

vegetaci při stavebních činnostech, která také upravuje podmínky ochrany kořenového prostoru stromů 

při výkopech (viz také příloha): 

- odkop terénu příp. výkop v kořenovém prostoru stávajících stromů (kořenový prostor je vymezen 

kořenovým systémem dřeviny) bude proveden manuálně tak, aby nedošlo k porušení hlavních 

kotvících kořenů dřeviny, 

- případná poranění kořenů budou ošetřena, slabší kořeny je nutno ostře přetnout a místa řezu zahladit 

- obnažené kořeny je třeba chránit před vysycháním a působením mrazu, tzn., že doba výkopu bude 

zkrácena na technologicky minimálně možnou, 

- výkopový a jiný stavební materiál bude ukládán min. 1 m od kmenů stávajících dřevin a mimo keře 

- kmeny je třeba chránit bedněním do výšky min. 2 m, bednění musí být upevněno na kmen bez jeho 

poškození a vůči kmenu musí být vypolštářováno, nesmí být nasazeno bezprostředně na kořenové 

náběhy, 

- kořenové náběhy stromů musí být chráněny vhodnou bandáží (např. rozříznutá pneumatika), 

umístěnou mezi ně a bednění, 

- realizací stavby nesmí dojít k žádnému poškození kořenových náběhů, v případě kolize s tělesem 

komunikace či chodníku musí být kořenové náběhy chráněny obalením jutou a vymezením 

konstrukce mimo ně, 

- před umístěním nové stavby musí být z povrchu kořenové zóny odstraněn veškerý organický materiál 

- obnažené hlavní kotvící kořeny musí být ochráněny min. 50 mm obalem jutou nebo vynesením 

konstrukce stavby nad ně, 

- výkop pro zemní vedení inženýrských sítí bude vzdálen nejméně 2 m od kmene stávajících dřevin, 

- výkop v kořenovém prostoru stávajících stromů (kořenový prostor je vymezen kořenovým systémem 

dřeviny) bude proveden tak, aby nedošlo k porušení hlavních kotvících kořenů uvedených dřevin, 

- ty budou podkopány a inženýrské sítě budou vedeny pod kořeny, 

- při realizaci výkopu pro inženýrské sítě nebudou přetínány kořeny s průměrem větším než 5 cm, 

- případná poranění kořenů budou ošetřena, slabší kořeny je nutno ostře přetnout a místa řezu zahladit. 

- obnažené kořeny je třeba chránit před vysycháním a působením mrazu, tzn. že doba výkopu bude 

zkrácena na technologicky minimálně možnou. 

Nedodržení uvedených podmínek lze považovat za poškození dřevin ve smyslu ust. § 7 odst. 1 zákona a 

ust. § 2 vyhlášky MŽP ČR č. 183/2013, Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona. 

 Při provádění prací v korytech dotčených vodních toků toku bude zabráněno únikům 

cementových směsí a provozních kapalin z použitých stavebních mechanismů. 

 Výkopové práce prováděné v údolních nivách dotčených vodních toků budou prováděny s cílem 

minimalizovat ovlivnění stávajícího vegetačního pokryvu a vodního režimu. Vytěžený výkopek 

nebude trvale deponován v údolních nivách vodních toků. 

 Vyústní objekty kanalizace zaústěné do recipientů (neupravených koryt dotčených vodních toků) 

budou provedeny z místního kamene, zde liberecká žula, v minimálním účelově nezbytného 

rozsahu opevnění dna a břehů koryta vodních toků. 

 Při zakládání dnových stabilizačních pasů u vyústních objektů kanalizací zaústěných do 

recipientů (koryt dotčených vodních toků) nebudou vytvářeny nové překážky (stupně a vodní 

skoky) znemožňující migrace ryb ve směru proti proudu vodních toků. 

 V případě potvrzení výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů v souvislosti s realizací 

stavby je povinností stavebníka kontaktovat AOPK ČR, která stanoví další postup. 

 V případě pozitivní bilance zemin v rámci provádění stavby nebudou bez předchozího písemného 

odsouhlasení AOPK ČR zřizovány žádné trvalé deponie přebytečných stavebních výkopků. 

 Technický v krajině cizorodý novotvar zhlaví vrtané studny (SO 351) situovaný na části pozemku 

p. č. 1955/8 v k. ú. Oldřichov v Hájích vyvedený do výšky 0,5 m nad stávající rostlý terén bude 

pohledově odcloněn obrovnávkou „na sucho" místním kamenem, zde libereckou žulou. 

 Prostory stavby a staveniště budou po jejich ukončení uvedeny do esteticky přijatelného stavu. 
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Závazné stanovisko je vydáno pro stavební a vodoprávní řízení vedené příslušným dopravním či 
vodoprávním úřadem nebo pro ohlášení stavby. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí 
příslušného správního orgánu, resp. pro souhlas s ohlášením stavby. 

G/ Při stavbě budou dodrženy podmínky České telekomunikační infrastruktury (CETIN) a.s. uvedené 

ve Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě 

elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.  ze dne 

1.3.2018, č.j. : 550782/18 a v souhlasu ze dne 18.7.2018, č.j.: POS 596/18 :  
a) Stavebník, nebojím pověřená třetí osoba je povinen pouze pro případ, že existence a poloha 

SEK, jež je zakreslena v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti Česká 

telekomunikační infrastruktura a.s., a nebo toto Vyjádření, včetně Všeobecných podmínek 

ochrany SEK nepředstavuje dostatečnou informaci pro záměr, pro který podal shora 

označenou žádost nebo pro zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se 

SEK, nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK, vyzvat písemně společnost Česká 

telekomunikační infrastruktura a.s. k upřesnění podmínek ochrany SEK, a to prostřednictvím 

zaměstnance společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. pověřeného ochranou sítě 

-Petr Ježek, e-mail: petr.jezek@cetin.cz (dále jen POS). 
b) Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 

Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 

Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen 

uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné 

úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení. 

c) Pro účely přeložení SEK dle bodu (3) tohoto Vyjádření je stavebník povinen uzavřít se 

společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK. 

d) Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. prohlašuje, že žadateli byly pro jím 

určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré, ke dni podání shora označené 

žádosti, dostupné informace o SEK. 

e) Žadateli převzetím tohoto Vyjádření vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít 

pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté 

informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu 

společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. V případě porušení těchto povinností 

vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů 

práva autorského. V případě dotazů k Vyjádření lze kontaktovat společnost Česká 

telekomunikační infrastruktura a.s. na asistenční lince 14 111. 

Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 

I. Obecná ustanovení 

a) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména 

stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými 

právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v 

oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby 

nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí 

veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními 

předpisy. 

b) Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen 

respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. 

Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, 

technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a 

technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního 

vedení vyznačené trasy podzemního vedení SEK (dále jen PVSEK) nesmí používat 

mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí. 

c) Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebojím pověřené třetí osoby, založené 

Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. je 

stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba odpovědný za veškeré náklady a škody, které 

společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vzniknou porušením jeho povinnosti. 

d) V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto Vyjádření, nelze toto 

Vyjádření použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového Vyjádření. 

e) Bude-li žadatel na společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. požadovat, aby se jako 

účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání 

mailto:petr.jezek@cetin.cz


Č.j. CJ MML 163411/18 str. 7 

 
proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, je 

povinen kontaktovat POS. 

II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK 

a) Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení 

bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky. 

b) Před započetím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí 

osoba, povinen zajistit vyznačení tras PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S 

vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou, anebo by mohly 

činnosti provádět. 

c) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude 

provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými 

sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i 

hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové 

dokumentaci. 

d) Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, 

povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání 

PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti 

prověšení, poškození a odcizení. 

e) Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, 

nebo jím pověřená třetí osoba povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozporu 

oznámit POS. V přerušených pracích lze pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel 

souhlas k pokračování v pracích. 

f) V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, 

nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s 

ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení 

SEK (dále jen NVSEK) je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich 

stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem, správné 

praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů. 

g) Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, stavebník, nebo jím pověřená 

třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzve POS ke kontrole. Zához je stavebník oprávněn provést 

až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS. 

h) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a 

vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Česká telekomunikační infrastruktura 

a.s. 

i) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět 

vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti 

mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba je povinen projednat s POS 

způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod 

trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK 

nad zemí. 

j) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného 

pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci 

zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.). 

k) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v 

takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly 

být vykonávány ve vzdálenost menší než l m od NVSEK. 

l) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat 

technologické, ochranné a pomocné prvky SEK. 

m) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn bez předchozího projednání jakkoliv 

manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříní optických spojek, 

optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK. 

n) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK neprodleně 

od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS na telefonní číslo: 602 413 278 nebo 

poruchové službě společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., telefonní číslo 800 184 

084, pro oblast Praha lze užít telefonní číslo 241 400 500. 

Práce v objektech a odstraňování objektů 

a) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v 

budovách a jiných objektech, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazatelně kontaktovat 
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POS a zajistit u společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. bezpečné odpojení SEK. 

b) Při provádění činností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba 

povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně 

doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo 

jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní. 

Součinnost stavebníka při přípravě stavby 

a) Pokud činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního 

orgánu dle zvláštního právního předpisu, dojde k ohrožení či omezení SEK, je stavebník, nebo 

jím pověřená třetí osoba povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení SEK do příslušné 

dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.). 

b) V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby není třeba povolení 

správního orgánu dle zvláštního právního předpisu je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba 

povinen předložit zakreslení trasy SEK i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace 

(katastrální mapa, plánek), ze které bude zcela patrná míra dotčení SEK. 

c) Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, 

elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci 

povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, 

elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen provést 

výpočet rušivých vlivů, zpracovat ochranná opatření a předat je POS. 

d) Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras 

společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a překračuje výšku 15 m nad zemským 

povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději 

však před zahájením správního řízem ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím 

pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je 

zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou 

stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového 

zařízení. 

e) Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před 

zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím 

pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS. 

f) Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy 

zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je 

stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba povinen realizovat taková opatření, aby mohla být 

prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití mechanizace, otevřeného plamene a podobných 

technologií. 

V. Křížení a souběh se SEK 

a) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK se sítěmi 

technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat 

PVSEK v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem 

minimálně 0,5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit 

vnikání nečistot. 

b) Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá 

umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické 

kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce 

menší než 1 m. 

c) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky 

apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně 

kontaktovat POS. 

d) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit (např. 

zabetonováním). 

e) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické 

infrastruktury s kabelovodem povinen zejména: 

- pokud plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti 

kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší 

než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit POS zakreslení v příčných řezech, 

- do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické 

infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m, 
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- neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury, 

- předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa 

kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou, 

- nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, 

- projednat s POS, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by 

mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré 

případy, kdy jsou trajektorie podvrtů a protlaků ve vzdálenosti menší než 1,5 m od 

kabelovodu. 

Před zahájením stavby musí být uzavřena mezi společností Česká telekomunikační infrastruktura a. s. a 
investorem „Smlouva o provedení vynucené překládky podzemních vedení sítí elektronických 
komunikací" a případně „Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene" viz. příloha „Základní 
podmínky...". Veškeré práce spojené s překládkou budou provedeny na náklady investora. Během stavby 
musí být zajištěna taková opatření, aby nedošlo k poškození tel. vedení a zařízení. 
Základní podmínky společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s. pro realizaci překládky vedení 

a zařízení sítě elektronických komunikací (SEK) vynucené cizími stavebníky : 

- V souladu s ustanovením § 104 odst. 16 zákona č. 127/2005 Sb., nese veškeré náklady 

spojené s překládkou SEK (a jeho ochranou před poškozením) stavebník, který překládku 

vyvolal. 

- Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a. s. (dále CETIN) provede překládku SEK 

v rozsahu - zpracování dokumentace pro provedení stavby a realizaci vynucené překládky 

včetně zajištění smluv o zřízení věcného břemene s následným podáním návrhu na vklad do 

katastru nemovitostí 

- Před zahájením územního řízení je nutné uzavřít Smlouvu o provedení vynucené překládky a 

Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene -kontaktujte technika pro výstavbu 

sítě p. Jiřího Kaprase, tel. 475553651, 602120792, e-mail: jiri.kapras@cetin.cz1 pracoviště 

Nerudovo nám. 6/120, Liberec 1, 460 01, adresa pro dodání zásilek Česká telekomunikační 

infrastruktura a. s. se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 130 00 

Hlavní výhody pro stavebníka při realizaci překládek společností CETIN jsou: 

- stavebník nemusí zajišťovat zhotovitele dokumentace na provedení stavby a zhotovitele na 

realizaci překládky, kteří mají řádná oprávnění k provádění staveb v SEK 

- bezproblémové dodržení realizačních termínů a to i v případech, kdy je nutno na 

překládaném komunikačním vedení převádět provoz na jiná náhradní komunikační vedení 

- vlastní odborné technické práce jsou prováděny vybraným nejlepším zhotovitelem pod 

přímou kontrolou zaměstnance společnosti CETIN 

- technické řešení a vlastní realizace překládky včetně veškeré potřebné administrativy je vždy 

provedeno tak, aby bylo zajištěno vždy kladné stanovisko společnosti CETIN pro závěrečné 

kolaudační řízení stavby, která přeložku vyvolala 

- nesporná úspora vynaloženého času na vlastní organizační zajištění překládky 

Stavebník je k zajištění vynucené překládky vedení ve správě společnosti CETIN povinen: 

- před vydáním územního rozhodnutí stavby uzavřít se společností CETIN „Smlouvu o 

provedení vynucené překládky podzemního vedení veřejné komunikační sítě" podle 

příslušného rozsahu prací, ve které budou stanoveny detailní podmínky, za kterých bude 

možno překládku realizovat. 

- zajistit na své náklady zpracování dokumentace pro provedení vynucené překládky (nebo 

opatření k ochraně) SEK - (zajistí dle dohody společnost CETIN) 

- dokumentace pro provedení stavby vynucené překládky musí obsahovat (mimo jiné doklady 

a dokumenty - viz 61. 5. výše uvedené Smlouvy uzavřenou „Smlouvu o budoucí smlouvě o 

zřízení věcného břemene" mezi vlastníky nemovitostí dotčených překládkou a společností 

CETIN. 

- realizaci překládky zajisti společnost CETIN na základě „Smlouvy o provedení vynucené 

překládky podzemního vedení veřejné komunikační sítě". Překládka bude provedena v rámci 

zřizování (přípravy) staveniště pro stavbu, která překládku vyvolala a podmínky realizace 

budou uvedeny ve sloučeném řízení k této stavbě nebo samostatně jen v rozhodnutí o 

umístění stavby pro vynucenou překládku. Příslušné pravomocné rozhodnutí zajistí stavebník 

na své náklady. 

- po realizaci stavby a vyhotovení geometrického plánu vymezující rozsah věcného břemene 

vyzve stavebník vlastníka dotčené nemovitosti a společnost CETIN k uzavření „Smlouvy o 

zřízení věcného břemene" za podmínek stanovených ve výše uvedené „Smlouvě o budoucí 
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smlouvě o zřízení věcného břemene" (viz bod 4). Zaměstnanec společnosti CETIN, 

odpovědný za VBř, podá příslušnému Katastrálnímu úřadu návrh na vklad do KN. 

Smlouvu o provedení vynucené překládky a Smlouvu o budoucí smlouvě Vbř Vám zašle za společnost 

Česká telekomunikační infrastruktura a. s., pan Jiří Kapras (vyplněné podklady je lepší nejdříve poslat ke 

kontrole správnosti a úplnosti e-mailem: jiri.kapras@cetin.cz ) 

H/ Správy železniční dopravní cesty, státní organizace uvedené v souhrnném stanovisku ze dne 

16.11.2017, č.j.: 22440/2017-SŽDC-OŘ 

 V předstihu před zahájením výstavby (min. 14 dní) požadujeme vyrozumět drážní dohled nad 

stavbami v OPD vedoucího TO p. Fogla, tel.607 544 927. Oznámení bude obsahovat 

identifikační údaje oznamovatele, jméno odpovědného pracovníka a jeho telefonní číslo a termín 

provádění a ukončení. Rozsah dohledu bude prokazatelně projednán s vedoucím TO dle 

předloženého technologického postupu stavebních prací. 

 V rámci PD na realizaci stavby požaduje dopracování a zaslání ke schválení vyústění stoky DN 

400 od Š 74 do vodoteče (Přítok Jeřice od Filipky, ID toku 10184112, správce Lesy ČR) u 

železničního mostu v km 174,467 na trati Liberec - Černousy, který je v naší správě. Dle 

současné dokumentace je vyústění navrženo v nadmořské výšce 410,90, dno vodoteče vzhledem 

k výšce mostu je v nadmořské výšce přibližně 407,4 m, schází tedy vyřešit přibližně 3,5 m 

výškových metrů. Je třeba také zpracovat napojení odláždění na odláždění vodoteče v okolí 

mostu. Vyústěním ze stoky nesmí dojít k ohrožení spodní stavby mostu. Místním správcem je 

Ing. Jitka Pyrochtová, e-mail: Pyrochtova@szdc.cz, tel. 724 893 200. 

 V místech prací se nacházejí kabely, kabelové trasy a přejezdové zabezpečovací zařízení ve 

správě SSZT Hradec Králové. Před zahájením prací musí být provedeno vytyčení kabelových 

tras. Prováděním prací nesmí dojít k poškození kabelových tras, kabelů a zabezpečovacích 

zařízení. Zakreslení kabelových tras je v příloze. Vytyčení kabelových tras a technologický 

postup prací musí být projednán s VM SZT p. Zemanem, tel.: 972 365 480, 606 752 096. 

 V zájmovém území se nachází kabelové rozvody nn – viz. orientační zákres sítí SEE. 

Prováděnými pracemi nesmí být toto zařízení poškozeno. Před zahájením prací požádá zhotovitel 

o vytyčení kabelových tras nacházejících se v místě zamýšlených prací. Vytyčení kabelových tras 

zajistí mistr OE Liberec, pracoviště Liberec - p. René Filo - tel.: 972 365 436, mobil 724 357 081, 

který sdělí i podmínky práce v ochranném pásmu kabelového vedení a způsob ochrany kabelů. 

Zemní práce nesmí být prováděny v ochranném pásmu kabelového vedení (tj. v blízkosti menší 

než 1 m). V případě menší vzdálenosti požadujeme dozor pracovníka SEE. 

 Dojde ke styku s telekomunikačním vedením (DK, TK + HDPE trubky) v majetku SŽDC s. o., 

které je chráněno ochranným pásmem dle § 102 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických 

komunikacích, viz vyjádření ČD Telematika č. j. 1201707431 ze dne 12. 5. 2017. Požadujeme 

před stavbou objednat u ČD Telematika vytýčení těchto kabelů a v případě, že by stavbou došlo k 

přiblížení k jejich trasám, je nutné projednat způsob jejich ochrany s majitelem tj. SŽDC s. o., 

TÚDC Praha dle platných Všeobecných podmínek pro kabely SŽDC. 

 Majetkoprávní vztahy k pozemkům SŽDC s.o. p.č. 16/1 a 2006/3 v k.ú. Oldřichov v Hájích 

dotčeným dočasným záborem budou řešeny nájemní smlouvou, kontakt p. Kořínková, tel.:972 

341 261, Korinkova@szdc.cz. 

 Zhotovitel musí při realizaci stavby respektovat pokyny výše uvedených odpovědných zástupců 

SŽDC týkající se bezpečnosti železniční dopravy, železničních zařízení a sítí. 

 Při realizaci stavby nesmí dojít k přiblížení pracovníků zhotovitele, jeho mechanizmů a 

stavebních dílů na vzdálenost menši než 3 m od osy krajní koleje bez vědomí a souhlasu 

vedoucího TO. Upozorňujeme, že prostor do vzdálenosti 2,5 m od osy krajní koleje je prostorem 

veřejně nepřístupným (§ 4a zákona č. 266/1994Sb. v platném znění). 

 Vytěžená zemina nebude ukládána na těleso dráhy, přebytečná zemina bude odvezena mimo 

pozemek SŽDC, který nakonec bude upraven do náležitého resp. dohodnutého stavu. 

 Staveniště na pozemku SŽDC bude řádně zabezpečeno a označeno dle platné legislativy. 

 Pracovní činností nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy. Při 

realizaci stavby musí být respektován provoz železniční dopravy a rozsah drážních zařízení 

včetně přístupu k nim v plném rozsahu. SŽDC si vyhrazuje právo na dočasné zastavení 

stavebních prací v případě ohrožení bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy. 

 Pokud při realizaci prací vznikne škoda na majetku ve správě SŽDC (např. dojde k znečištění 

štěrkového lože nebo přejezdu, poškození drážního zařízení, ohrožení stability drážního tělesa 

apod.), bude zhotovitel neprodleně o této skutečnosti informovat vedoucího TO a zajistí uvedení 

dotčeného úseku dráhy do původního stavu, a není-li to možné, do stavu odpovídajícího 
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původnímu účelu nebo užití dotčeného úseku dráhy zcela na své náklady včetně finanční postihů 

z případného vyloučení dopravy. 

 Likvidaci příp. odpadů požadujeme řešit v souladu s platnou legislativou v aktuálním znění dle 

stupně jejich nebezpečnosti, nesmí dojít k ekologické zátěži pozemků SŽDC. 

 Stavba bude provedena tak, aby ani v budoucnu nedošlo k porušení funkce objektu vlivem 

provozu dráhy. 

 Po dokončení prací v ochranném pásmu dráhy a v obvodu dráhy požádá investor OŘ HKR o 

účast na prohlídce dokončené stavby a o kontrolu splnění výše uvedených podmínek, případně 

zašle na technický úsek OŘ HKR zápisy s výše uvedenými správci drážních zařízení a sítí o 

splnění těchto podmínek. Dokladem o souhlasu s provedením prací u dokončené stavby bude 

kladné vyjádření OŘ HKR. 

 Veškeré změny v projektové dokumentaci požadujeme předložit k novému posouzení a to ještě 

před zahájením prací. 

I/ Drážního úřadu uvedené v závazném stanovisku ze dne 11.12.2017, zn.: MP-SOP2467/417-Pl 

 Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené Drážnímu úřadu. Případné 

změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem. 

 Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení. 

 Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně 

s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy. 

 Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu. Veškeré 

kroky při provádění stavby v obvodu dráhy - tj. harmonogram prací, nutná ochranná opatření, 

případné výluky kolejí, apod. je třeba řádně v předstihu projednat s vlastníkem a provozovatelem 

dráhy. 

 Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení výše uvedené stavby, a to 

v rozsahu stavby zasahující do obvodu dráhy. 

 Po ukončení stavby požádá stavebník o vydání souhlasu k provozování stavby, který Drážní úřad 

vydává podle § 7 odst. 3 zákona. 

Upozornění: Drážní úřad si vyhrazuje - po započetí stavby - právo výkonu státního dozoru ve věcech 

drah na výše uvedené stavbě se zaměřením na dodržování podmínek tohoto souhlasu ke zřízení stavby 

a se zaměřením na bezpečnost provozu dráhy a drážní dopravy v místě stavby. 

J/ Ředitelství silnic a dálnic ČR uvedené v souhlasu ze dne 23.11.2017 zn.: 49088/2017-36200/Ka 

 Zadávací dokumentace stavby (ZDS) bude obsahovat soupis prací včetně příslušných položek pro 

ocenění DIO - osazení, pravidelné kontroly a údržbu a odstranění. 

 Před zahájením stavebních prací dodavatel předloží ŘSD ČR - Správě Liberec k vyjádření část 

PDPS týkající se přechodné úpravy provozu na silnici 1/13 a kopii žádosti o povolení uzavírky 

provozu na silnici Ml/2904 a nařízení objížďky po silnici 1/13. ŘSD ČR nepředpokládá objížďku 

během zimního období, tj. v měsících listopad až březen. 

K/ Lesů ČR, státní podnik uvedené ve stanovisku ze dne 8.3.2018, č.j.: LCR249/000262/2018 

 Komunikace na p.p.č. 1960 a 1955/2 v k.ú. Oldřichov v Hájích bude po dokončení stavby 

konstrukčně napojena na hlavní průtah obcí Oldřichov v Hájích tak, aby nebylo omezeno její 

užívání pro osobní i nákladní automobilovou dopravu. 

L/ ČEZ Distribuce, a.s. uvedené v souhlasu k činnosti zasahující do ochranného pásma elektrického 

zařízení ze dne 10.4.2018, zn.: LBC/034/18/OP 

 Podmínkou pro zahájení činnosti v ochranném pásmu nadzemního vedení VN, kabelového vedení 

NN a trafostanic je platné vyjádření k existenci sítí společnosti ČEZ Distribuce, a. s., v daném 

zájmovém území a dodržení podmínek uvedených v tomto vyjádření - viz příloha, 

 platnost tohoto rozhodnutí je vázána na dodržení příslušných norem ČSN 73 6005, ČSN EN 50 

110-1, ČSN EN 50 341-1,2, PNE 34 1050, PNE 330000-6, ČSN EN 50341-3-19, ČSN EN 

50423-1, ČSN 33 2000-5-52 a všech dále uvedených podmínek, 

 předmětná stavba zasahující do ochranného pásma nadzemního vedení VN, kabelového vedení 

NN a trafostanic v majetku ČEZ Distribuce, a.s., bude provedena podle předložené projektové 

dokumentace, kterou vypracovala firma CSW Projekt CZ, s.r.o., 

 při provádění stavebních a zemních prací nesmí dojít k narušení /poškození / energetického 

zařízení - nadzemní vedení VN a NN, kabelové vedení NN a trafostanic, 

 výška krytí podzemního kabelového vedení NN bude zachována, 

 před realizací stavby požádá její dodavatel o vytýčení stávajícího podzemního kabelového vedení 

NN 
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 veškeré práce v ochranných pásmech elektrického zařízení budou prováděny s největší opatrností 

za dodržení podmínek bezpečnosti práce v blízkosti elektrického vedení dle ČSN EN 50 110-1, 

PNE 330000-6, zejména nebudou používány jeřáby nebo jiné mechanismy, které se mohou 

přiblížit k vedení na vzdálenost menší než 2 m, 

 bude zajištěn trvalý přístup k vedení VN, NN a trafostanic ve vlastnictví ČEZ Distribuce pro 

manipulace, údržbu a opravy, 

 v ochranném pásmu energetického zařízení VN, NN a trafostanic v majetku ČEZ Distribuce, a.s. 

nesmí být skladována zemina ani žádný jiný stavební materiál, 

 pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení 

bezpečnostních předpisů, 

 zemními pracemi nesmí být narušeno uzemnění zařízení distribuční soustavy, při případném 

obnažení zemnící pásky je nutné toto neprodleně ohlásit na poruchovou linku 800 850 860, 

 při případné úpravě povrchu terénu v ochranném pásmu vedení VN nesmí dojít ke zvýšení 

/snížení/ současné výškové nivelety země oproti současnému stavu, 

 jakékoliv události mající vliv na provoz předmětných vedení musí být neprodleně oznámeny na 

poruchovou linku 800 850 860 nebo včas oznámeny naší společnosti, 

 ČEZ Distribuce, a.s. nepřevezme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou 

stavebníkovi následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností 

nebo nedodržením výše uvedených podmínek, 

 souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu se nevztahuje na 

zařízení ČEZ ICT Services, a.s. 

M/ Lesů České republiky, s.p. správa toků uvedené ve vyjádření správce vodního toku ze dne 16.5.2018, 

č.j.: LCR953/001301/2018 

 bude dodržena ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů a ČSN 75 21 30 Křížení a souběhy 

vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními a dále TNV 75 2131 Odběrné a 

výpustné objekty na vodních tocích, 

 ke všem objektům, které se nově vybudují na výše uvedených vodotečích budou doloženy 

detailní výkresy k odsouhlasení správcem vodních toků ještě před realizací stavby, tzn., že bude 

doložena realizační dokumentace stavby dotčených objektů, bez odsouhlasení provedení nelze 

realizovat zmiňované objekty, 

 bude rovněž doložen způsob odvodnění dotčených objektů, 

 v průběhu stavby bude zachován minimální zůstatkový průtok v dotčených vodotečích, 

 ve vodotečích nedojde k negativnímu ovlivnění hydraulických poměrů (stability) koryta (změna 

režimu proudění - zvýšená eroze případně sedimentace splavenin), 

 vyústění z dešťového kanalizačního potrubí do koryta vodoteče Malá Jeřice nebude tvořit 

překážku v průtočném profilu vodního toku, bude situováno pod úhlem 30 - 60° (dle TNV 

752131) a umístěno nad dno (min. 20 cm) stávající vodoteče, pokud nebude tato min. výška 

dodržena z technických důvodů, doporučujeme osazení na konec potrubí zpětnou klapkou proti 

zpětnému vzdutí, 

 při stavebních pracích nesmí dojít k ohrožení kvality vody ve vodoteči, tzn., voda nebude 

znečištěna stavebním materiálem a ropnými látkami z použité mechanizace, 

 na přilehlých pozemcích nebude skladován žádný stavební materiál Či stavební odpad, který by 

mohl být splaven do koryta toku při zvýšených průtocích či vydatných srážkách, 

 plochy dotčené zemními pracemi (břehy vodoteče a případně pobřežní pozemky) budou osety 

travním semenem a vrátí se do původního stavu, 

 stavbou bude dotčen pozemek p. č. 2152/16 v k. ú. Oldřichov v Hájích ve vlastnictví ČR s 

právem hospodařit pro Lesy ČR, s.p., proto bude uzavřena nejpozději do doby vydání stavebního 

povolení smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti (kupní), návrh smlouvy připraví k 

podpisu paní Ing. Suchá, tel 956 953 243 po Vašem vyzvání na e-mail: alice.sucha@lesycr.cz, 

zřízení služebnosti je za úplatu, do kolaudace bude uzavřena smlouva o zřízení služebnosti 

(smlouva kupní), 

 v maximální míře bude ochráněn břehový porost (např. dřevěným bedněním), dle 

vypracovaného dendrologického průzkumu nedojde ke kácení dřevin na uvedených vodotečích, 

 požadujeme předložení výkresů příčných řezů skutečného provedení nových objektů 

vybudovaných na vodotečích (včetně výškových kót), 

 vlastník vodohospodářských objektů bude vykonávat povinnosti dle zákona o vodách č.254/2001 

Sb., v platném znění, 

mailto:alice.sucha@lesycr.cz
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 jako správci vodoteče požadujeme být přizváni k odsouhlasení provedených prací před 

dokončením, či k převzetí dokončených prací - kolaudaci (kontakt v záhlaví vyjádření), 

 Výše uvedená stavba silnice bude v majetku vlastníka stavby, a Lesy České republiky, s. p. 

neponesou zodpovědnost za poškození této stavby vlivem klimatických činitelů. 

N/ ČD- Telematika, a.s. uvedené v souhrnném stanovisku ze dne 4.5.2017, č.j.: 1201707431 

Všeobecné podmínky ochrany: 

 Toto vyjádření neopravňuje žadatele provádět jakoukoliv činnost nebo ochranu na síti 

elektronických komunikací. Dotčenou síť elektronických komunikací je žadatel povinen nechat u 

ČD - Telematika a.s. vytyčit. Vytyčení sítě elektronických komunikaci bude provedeno na 

základě písemné objednávky zaslané nejméně 14 dnů před požadovaným termínem vytyčení. Na 

objednávce ve dvojím vyhotovení musí být uvedeno jednací číslo vyjádřeni a datum vydání 

vyjádření. V případě, že žadatelem je právnická osoba, musí být na objednávce uvedeno navíc 

IČO, DIČ a bankovní spojení objednatele. 

 Termín, způsob a formu vytyčení je nutné řešit individuálně s kontaktní osobou (kontakty na 

adrese www.cdt.cz/ vytyčení) po telefonické dohodě, a to nejlépe 7 dnů před požadovaným 

termínem vytyčeni. Je-li vytyčení požadováno do tří dnů od data vaší žádosti na vytyčeni, bude 

do celkové částky za vytyčení připočten expresní příplatek ve výši 30% z celkové částky. 

 Žadatel nese veškeré náklady na provedení vytyčení, a to včetně případných prací geodetické 

kanceláře, pokud to situace vyžaduje. 

 Po vytyčení je žadatel povinen předložit k odsouhlasení vystavovateli tohoto vyjádření další 

stupeň dokumentace, ve kterém budou zakresleny sítě elektronických komunikací podle 

skutečnosti, popsány rozsah a způsob provedení činností a zajištění ochrany dotčené sítě 

elektronických komunikací. V případě, že projekční či realizační práce související se stavbou 

budou prováděny na pozemcích dráhy či v jejím ochranném pásmu anebo na sítí elektronických 

komunikací v majetku SŽDC s.o., musí tyto práce provádět organizace, která má příslušné 

odborné oprávnění k práci na železničním telekomunikačním zařízení udělené SŽDC s.o. 

 Případné rozpory nebo výjimky z jednotlivých ustanovení řeší SŽDC s.o., Technická ústředna 

dopravní cesty se sídlem Praha 9 - Libeň, Malletova 10/2363. 

 Nedodržení těchto podmínek je hrubým porušením právní povinnosti podle zákona 127/2005 Sb., 

o elektronických komunikacích a zákona 266/1994 Sb., o drahách. 

Specifické podmínky SŽDC, s.o. : 

 Stavební objekty a provozní soubory zpracované do stupně dokumentace pro územní řízení 

týkající se sítě elektronických komunikací v majetku SŽDC s.o. musí být v dalším stupni 

projektové dokumentace zpracovány v rozsahu daném vyhláškou č.146/2008Sb. a upřesněnou 

směrnicí SŽDC 11/2006. 

 Činnosti na majetku SŽDC s.o. uvedené již ve stupni dokumentace pro územní řízení musí být v 

souladu s technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah. 

 V případě prodeje, pronájmu drážního pozemku, objektu, je žadatel povinen požádat o vyjádření 

SŽDC s.o., Technickou ústřednu dopravní cesty se sídlem Praha 9 - Libeň, Malletova 10/2363. 

Přílohou podané žádosti musí být toto vyjádření, a to včetně všech příloh. 

Další upřesňující podmínky: trať Liberec - Černousy žkm 173,800-174,500 

 Dálkový kabel nemá dostatečnou dokumentaci a je ntuné jej vytýčit, zároveň ještě není 

zpracována dokumentace pro probíhající pokládku HDPE trubek a TK, které je rovněž nutné 

vytýčit. 

O/ Povodí Labe, s.p. uvedené ve stanovisku ze dne 15.5.2018, č.j.: PVZ/18/10975/Js/0 

 Na kontrolní dny stavby požadujeme přizvat pracovníka Povodí Labe, státní podnik, provozní 

středisko Liberec (Jan Dědek tel. 721 410 935). Na jednání bude detailně domluven způsob 

provedení výusti stoky a následná úprava břehu a dna v místě vyústění do vodního toku Jeřice. 

 Na Povodí Labe, státní podnik, provozní středisko Liberec (Blahoslavova 505, Liberec, 460 01; 

tel.: 485 107 263) požadujeme předložit před zahájením akcí k odsouhlasení povodňový a 

havarijní plán pro dobu výstavby. 

P/ Ekocentra Oldřichov v Hájích o.p.s. u vedené v souhlasu se stavbou ze dne 5.6.2018 (vlastník 

pozemků parc. č. 227/1, 226 a 150/3 v katastrálním území Oldřichov v Hájích) 

 Před zahájením stavby bude vytyčena potřebná část pozemku – trvalý i dočasný zábor za účasti 

vlastníka pozemku, protokolárně předána zástupci investora a následně po realizaci stavby bude 

dočasný zábor protokolárně předán vlastníku pozemku. 

Q/ Ing. Radka Hromádky uvedené v souhlasu s provedením stavby ze dne 22.5.2018 (vlastník pozemku 

parc. č. 256/1 v katastrálním území Oldřichov v Hájích) 

http://www.cdt.cz/
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 Před zahájením stavby bude vytyčena potřebná část pozemku – trvalý i dočasný zábor za účasti 

vlastníka pozemku, protokolárně předána zástupci investora a následně po realizaci stavby bude 

dočasný zábor protokolárně předán vlastníku pozemku. 

R/ Vladimíra Šťastného a Lenky Šťastné uvedené v souhlasu s provedením stavby ze dne 20.6.2018 

(vlastníci pozemku parc. č. 958/5 v katastrálním území Oldřichov v Hájích) 

 Stavebník, nebo jím pověřená osoba je povinen kontaktovat vlastníka pozemku před zahájením 

stavby a podepsat s ním předávací protokol, společně s vyhotovením fotodokumentace a vytyčit 

rozsah dočasného záboru na pozemku. 

 V rámci stavby nebudou káceny stromy na pozemku vlastníka, ani poškozen kořenový systém. V 

případě poškození, budou stromy řádně ošetřeny odbornou osobou, popř. nahrazeny stromy stejné 

velikosti a původu. 

15. Zahájení zemních prací bude oznámeno 3 týdny předem Severočeskému muzeu v Liberci a 

současně budou předány parametry rozsahu výkopů. V případě archeologického nálezu bude tato 

věc neprodleně oznámena Severočeskému muzeu v Liberci, stavebnímu úřadu a orgánu státní 

památkové péče a naleziště bude ponecháno až do prohlídky beze změn.  Do doby rozhodnutí 

stavebního úřadu musí být nález patřičně zabezpečen proti poškození, příp. musí být práce 

zastaveny. V průběhu prací budou dodržována ustanovení § 176 stavebního zákona a § 23 zákona 

č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, které upravují pravidla v 

případě, kdy dojde k archeologickému nálezu v průběhu provádění zemních a výkopových prací. 

16. Dokončenou stavbu lze užívat na základě kolaudačního souhlasu, stavebník písemně požádá před 

dokončením stavby o jeho vydání. 

17. Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky 

předepsané zvláštními právními předpisy.  

18. Termín pro dokončení stavby : stavba bude dokončena do dvou let ode dne zahájení stavby. 

19. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem : Stavebník písemně oznámí stavebnímu úřadu, 

kdo bude vykonávat odborné vedení stavby a doloží doklad o způsobilosti tuto činnost 

vykonávat. 

20. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu fáze výstavby – vytyčení stavby, po 

pokládce spodních vrstev a před závěrečnou kontrolní prohlídkou, pro kontrolní prohlídku 

stavby. 

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

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

 

Ostatní účastníci řízení dle ustanovení § 109 stavebního zákona 

Obec Oldřichov v Hájích, Oldřichov v Hájích č.p. 151, 463 31  Chrastava 

Ing. Jiří Kosek, nar. 25.9.1975, Filipka č.p. 326, Oldřichov v Hájích, 463 31  Chrastava 

Ing. Lenka Kosková Třísková, nar. 16.12.1975, Filipka č.p. 326, Oldřichov v Hájích, 463 31  

Chrastava 

Lesy České republiky, s.p., Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 501 68  Hradec Králové 

8 

MUDr. Aleš Sedlák, nar. 19.10.1958, Oldřichov v Hájích č.p. 226, 463 31  Chrastava 

Ing. Ondřej Choc, nar. 6.8.1966, Vítězná č.p. 649/17, Liberec I-Staré Město, 460 01  Liberec 1 

Jiřina Růžičková, nar. 8.3.1958, Filipka č.p. 318, Oldřichov v Hájích, 463 31  Chrastava 

Ladislav Veselý, nar. 11.1.1960, Oldřichov v Hájích č.p. 215, 463 31  Chrastava 

Jaroslav Ficenec, nar. 12.3.1972, Oldřichov v Hájích č.p. 28, 463 31  Chrastava 

Šárka Antesová, nar. 1.6.1974, Oldřichov v Hájích č.p. 10, 463 31  Chrastava 

René Antes, nar. 6.1.1972, Oldřichov v Hájích č.p. 10, 463 31  Chrastava 

Ing. Jiří Špulka, nar. 25.10.1952, Oldřichov v Hájích č.p. 18, 463 31  Chrastava 

Hana Špulková, nar. 1.10.1952, Oldřichov v Hájích č.p. 18, 463 31  Chrastava 

Bc. Simona Košková, nar. 15.12.1985, Oldřichov v Hájích č.p. 207, 463 31  Chrastava 

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03  Hradec Králové 3 

Miroslava Risplerová, nar. 19.3.1987, Korunní č.p. 763/19, 120 00  Praha 2-Vinohrady 

Karla Podlipná, nar. 10.3.1977, Filipka č.p. 345, Oldřichov v Hájích, 463 31  Chrastava 

Tomáš Podlipný, nar. 25.4.1977, Filipka č.p. 345, Oldřichov v Hájích, 463 31  Chrastava 
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Tomáš Adámek, nar. 30.1.1987, Seifertova č.p. 901/2, Liberec VI-Rochlice, 460 06  Liberec 6 

Markéta Adámková, nar. 12.6.1985, Seifertova č.p. 901/2, Liberec VI-Rochlice, 460 06  Liberec 6 

Karel Vágner, nar. 24.12.1966, Jana Palacha č.p. 1213, Mladá Boleslav II, 293 01  Mladá Boleslav 1 

Vladimír Šťastný, nar. 4.6.1966, Oldřichov v Hájích č.p. 267, 463 31  Chrastava 

Lenka Šťastná, nar. 22.12.1968, Oldřichov v Hájích č.p. 267, 463 31  Chrastava 

Dana Janoušková, nar. 30.8.1952, Filipka č.p. 310, Oldřichov v Hájích, 463 31  Chrastava 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná č.p. 1003/7, Nové Město, 110 00  

Praha 1 

Helena Sommerová, nar. 16.9.1945, nám. Republiky č.p. 985, 277 11  Neratovice 

Vlastimil Svoboda, nar. 28.4.1938, Oldřichov v Hájích č.p. 213, 463 31  Chrastava 

Anna Svobodová, nar. 9.5.1940, Oldřichov v Hájích č.p. 213, 463 31  Chrastava 

Petr Horák, nar. 29.9.1951, Oldřichov v Hájích č.p. 89, 463 31  Chrastava 

Rudolf Hyneček, nar. 16.12.1930, Oldřichov v Hájích č.p. 192, 463 31  Chrastava 

Jarmila Hynečková, nar. 23.9.1933, Oldřichov v Hájích č.p. 192, 463 31  Chrastava 

Alena Dědková, nar. 20.5.1984, Oldřichov v Hájích č.p. 205, 463 31  Chrastava 

Zbyněk Kafka, nar. 10.4.1972, Oldřichov v Hájích č.p. 170, 463 31  Chrastava 

Irena Dolanská, nar. 16.11.1956, Oldřichov v Hájích č.p. 237, 463 31  Chrastava 

Lucie Marxová, nar. 7.6.1988, Mšenská č.p. 3939/28, Mšeno nad Nisou, 466 04  Jablonec nad Nisou 

4 

Martin Novotný, nar. 14.10.2003, Křižany č.p. 149, 463 53  Křižany 

Eva Novotná, nar. 26.1.1946, Filipka č.p. 335, Oldřichov v Hájích, 463 31  Chrastava 

Věra Novotná, nar. 27.1.1975, Filipka č.p. 335, Oldřichov v Hájích, 463 31  Chrastava 

TJ Sokol Oldřichov v Hájích, Filipka č.p. 604, 463 23  Oldřichov v Hájích 

Pavel Janáček, nar. 1.4.1982, Švestková č.p. 158, Liberec XXXII-Radčice, 460 01  Liberec 1 

Tomáš Janáček, nar. 16.11.1983, Švestková č.p. 158, Liberec XXXII-Radčice, 460 01  Liberec 1 

Ivan Berka, nar. 19.5.1968, Filipka č.p. 323, Oldřichov v Hájích, 463 31  Chrastava 

Hana Berková, nar. 11.2.1971, Filipka č.p. 323, Oldřichov v Hájích, 463 31  Chrastava 

Václav Janoušek, nar. 14.3.1948, Filipka č.p. 310, Oldřichov v Hájích, 463 31  Chrastava 

Dana Janoušková, nar. 30.8.1952, Filipka č.p. 310, Oldřichov v Hájích, 463 31  Chrastava 

Ekocentrum Oldřichov v Hájích o.p.s., Oldřichov v Hájích č.p. 5, 463 31  Chrastava 

Lukáš Plechatý, nar. 28.4.1971, Jeřábkova č.p. 1459/8, Praha 4-Chodov, 149 00  Praha 415 

Marcela Deverová Kodymová, nar. 5.1.1968, Horní č.p. 50, Proseč nad Nisou, 468 04  Jablonec nad 

Nisou 7 

Ing. Radek Hromádka, nar. 13.2.1972, Oldřichov v Hájích č.p. 299, 463 31  Chrastava 

Miroslav Urban, nar. 18.8.1962, Štursova č.p. 402/14, Liberec XI-Růžodol I, 460 01  Liberec 1 

Vítězslav Nýdrle, nar. 3.2.1972, Oldřichov v Hájích č.p. 191, 463 31  Chrastava 

Miroslav Bulíř, nar. 1.4.1964, Filipka č.p. 333, Oldřichov v Hájích, 463 31  Chrastava 

Pavlína Bulířová, nar. 21.2.1965, Filipka č.p. 333, Oldřichov v Hájích, 463 31  Chrastava 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Liberec, Zeyerova č.p. 1310/2, 460 55  Liberec I - Staré Město 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p. 2681/6, 130 00  Praha 3-Žižkov 

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

MIKROREGION JIZERSKÉ PODHŮŘÍ, se sídlem Nová ves 213, Nová Ves u Chrastavy, 463 31  

Chrastava 

ČD - Telematika a.s., Pernerova č.p. 2819/2a, 130 00  Praha 3-Žižkov 

Zdeněk Devera, nar. 2.6.1961, Horní č.p. 50, Proseč nad Nisou, 468 04  Jablonec nad Nisou 7 

 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

st. p. 16, 29, 431, 432, 495, 496, 31, 34/1, 268, 322, 286, 293, 285, 492, 32/3, 310, 272, 260, 340, 

558, 98, 326, 95/4, 95/8, 95/3, 456, 294, 134, 382, 210, 324, 258, 120, 317, 222, 223, 225, 227/2, 

229, 230, 233, 231, 228, 226, 221, 220, 236, 245, 250, 242, 289, 237/1, parc. č. 150/1, 159/1, 219, 

220/2, 225/2, 256/2, 291/1, 291/2, 305, 306/1, 1640/6, 2100/1, 256/3, 256/4, 248/1, 250/2, 244/8, 

244/5, 244/3, 244/4, 229, 153/5, 153/1, 153/6, 153/4, 153/2, 148/4, 165/1, 2273, 2275/1, 2275/2, 

549, 550, 558/3, 555, 552/1, 561/3, 545/4, 545/1, 545/2, 488, 479/1, 481/4, 481/5, 2123, 482, 422/5, 

422/4, 422/2, 422/3, 422/1, 412, 410/3, 410/1, 410/2, 409/3, 364/4, 2152/17, 308/10, 590, 591/3, 

591/1, 591/6, 591/2, 779/1, 1023/1, 1020/1, 859, 861/1, 857/1, 802/1, 2005, 796/5, 796/1, 790/1, 

777/4, 778, 561/20, 561/36, 561/5, 561/35, 586, 559/1, 2137/1, 2153/2, 958/1, 957/2, 957/5, 957/6, 

957/7, 957/4, 958/3, 1749/2, 1749/1, 1758, 1746/2, 1746/3, 941/2, 940/2, 940/3, 946, 1976, 865, 
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1760/5, 1760/1, 1967, 1796, 1802, 1816/1, 1816/2, 1828/4, 1843/2, 1843/4, 1853/4, 1853/3, 1853/2, 

1865/1, 1870, 1869, 1882, 1883, 1962, 1886/1, 1884/1, 1884/3, 1846/2, 1846/1, 1823, 1826, 1822/1, 

1822/3, 1800, 1798, 1787, 1784, 2153/3, 1891/4, 1911/2, 1903, 1911/3, 1923/2, 1936/2, 1939/12, 

1955/6, 1957/1, 1740/17, 1740/3, 1932/1, 1740/5, 1927, 1926/1, 1901, 1887/2, 1734/1 v katastrálním 

území Oldřichov v Hájích 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Oldřichov v Hájích č.p. 5, č.p. 120, č.p. 7, č.p. 95, č.p. 113, č.p. 227, č.p. 17, č.p. 205, č.p. 201, č.p. 

216, č.p. 19, č.p. 237, č.p. 293, č.p. 118, č.p. 20, č.p. 213, č.p. 131, č.p. 268, č.p. 168, č.p. 28 a č.p. 

225,  Oldřichov v Hájích, Filipka č.p. 303, č.p. 343, č.p. 310, č.p. 311, č.p. 336, č.p. 345, č.p. 314, 

č.p. 315, č.p. 317, č.p. 324, č.p. 327, č.p. 322, č.p. 330, č.p. 334, č.p. 318, č.p. 333, č.p. 323, č.p. 328, 

č.p. 341 a č.p. 326 

 

Odůvodnění: 

Dne 14.5.2018 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným 

dnem bylo zahájeno stavební řízení. Stavební úřad – Městský úřad Chrastava vydal územní rozhodnutí o 

umístění stavby spis.zn. Výst.1235/2014/PS dne 5.10.2014 a rozhodnutí o opravě zřejmých nesprávností 

spis. Zn.:Výst.1235/2014/PS dne 18.11.2014. 

Speciální stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným 

orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a 

ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné 

podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou 

účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.  

Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek 

uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že 

jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy 

vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné 

požadavky na výstavbu a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Speciální stavební úřad v 

průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby. 

 

Stavební úřad v Liberci rozhodoval na základě těchto rozhodnutí, stanovisek a vyjádření : 
- výpisu údajů z katastru nemovitostí 

- dokumentace pro stavební povolení 

- Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí vydal souhrnné vyjádření ze dne 20.12.2017, 

MML/ZP/Piv/216864/17-SZ 216894/17/2 

- Souhlasu Policie české republiky, KŘP Libereckého kraje, Územní odbor Liberec, Dopravní 

inspektorát Liberec ze dne 3.7.2018, č.j.: KRLP-53494/CJ-2018-180506-03 

- Vyjádření Obce Oldřichov v Hájích ze dne 6.6.2018, č.j.: 218/2017 

- Závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Libereckého kraje ze dne 24.11.2017, č.j.: KHSLB 

22818/2017 

- Závazného stanoviska Magistrátu města Liberec, odboru životního prostředí ze dne 11.12.2017, č.j.: 

MML/ZPOP/KOP/257039/17-SZ23413/17/2 

- Závazného stanoviska Magistrátu města Liberec, odboru životního prostředí ze dne 9.11.2017, č.j.: 

MML/ZPOO/Ond/233871/17-SZ216864/17 

- Souhlasu Magistrátu města Liberec, odboru dopravy ze dne 1.12.2017, č.j.: MML225456/17-OD/Fri 

- Závazného stanoviska Magistrátu města Liberec, odboru životního prostředí ze dne 20.6.2014, č.j.: 

MML/ZPOP/Pos/119423/14-SZ083416/14/2 

- Závazného stanoviska Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky ze dne 4.12.2017, č.j.: 

SR/1987/LI/2017-2 

- Souhrnného stanoviska Správy železniční dopravní cesty, s.o. ze dne 16.11.2017, č.j.: 22440/2017 

- Závazného stanoviska Drážního úřadu ze dne 11.12.2017, zn.: MP-SOP2467/17-2/Pl 
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- Souhlasu Ředitelství silnic a dálnic ČR ze dne 23.11.2017, č.j.: 4908/201-36200/Ka 

- Vyjádření Lesů ČR, s.p. ze dne 8.3.2018, č.j.: LCR249/000262/2018 

- Vyjádření správce vodního toku Lesů ČR, s.p. ze dne 16.5.2018, č.j.: LCR953/0013001/2018 

- souhlasy vlastníků a smlouvy s vlastníky pozemků v případech, kdy stavba bude realizována na 

cizích pozemcích a nemovitostech 

- vyjádření správců sítí technického vybavení o existenci jejich zařízení a o podmínkách provádění 

staveb v blízkosti jejich zařízení. 

 

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 

vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních 

předpisů ve výroku uvedených. 

 

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru dopravy Krajského 

úřadu Libereckého kraje 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. 

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi 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. 

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá 

platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Miroslav Šimek 
vedoucí odboru stavební úřad 

  

 

 

 

 

  

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu 15 dnů, přičemž patnáctým dnem  po 

vyvěšení se písemnost považuje za doručenou! 

 

 

Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
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Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 

 

 

 

 

 

 

K vyvěšení: 

Statutární město Liberec 

Obec Oldřichov v Hájích 

 

 

Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje. 

 

Obdrží: 

účastníci (dodejky) 

Ing. Vladimír Wünsch, IDDS: p4hji3k 

 místo podnikání: Ruprechtická č.p. 387/49, Liberec I-Staré Město, 460 01  Liberec 1 

Obec Oldřichov v Hájích, IDDS: 6tfbi63 

 sídlo: Oldřichov v Hájích č.p. 151, 463 31  Chrastava 

Ing. Jiří Kosek, Filipka č.p. 326, Oldřichov v Hájích, 463 31  Chrastava 

Ing. Lenka Kosková Třísková, Filipka č.p. 326, Oldřichov v Hájích, 463 31  Chrastava 

Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn 

 sídlo: Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 501 68  Hradec Králové 8 

MUDr. Aleš Sedlák, Oldřichov v Hájích č.p. 226, 463 31  Chrastava 

Ing. Ondřej Choc, Vítězná č.p. 649/17, Liberec I-Staré Město, 460 01  Liberec 1 

Jiřina Růžičková, Filipka č.p. 318, Oldřichov v Hájích, 463 31  Chrastava 

Ladislav Veselý, Oldřichov v Hájích č.p. 215, 463 31  Chrastava 

Jaroslav Ficenec, Oldřichov v Hájích č.p. 28, 463 31  Chrastava 

Šárka Antesová, Oldřichov v Hájích č.p. 10, 463 31  Chrastava 

René Antes, Oldřichov v Hájích č.p. 10, 463 31  Chrastava 

Ing. Jiří Špulka, Oldřichov v Hájích č.p. 18, 463 31  Chrastava 

Hana Špulková, Oldřichov v Hájích č.p. 18, 463 31  Chrastava 

Bc. Simona Košková, Oldřichov v Hájích č.p. 207, 463 31  Chrastava 

Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2 

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

Miroslava Risplerová, Korunní č.p. 763/19, 120 00  Praha 2-Vinohrady 

Karla Podlipná, IDDS: nta28f2 

 trvalý pobyt: Filipka č.p. 345, Oldřichov v Hájích, 463 31  Chrastava 

Tomáš Podlipný, Filipka č.p. 345, Oldřichov v Hájích, 463 31  Chrastava 

Tomáš Adámek, Seifertova č.p. 901/2, Liberec VI-Rochlice, 460 06  Liberec 6 

Markéta Adámková, Seifertova č.p. 901/2, Liberec VI-Rochlice, 460 06  Liberec 6 

Karel Vágner, Jana Palacha č.p. 1213, Mladá Boleslav II, 293 01  Mladá Boleslav 1 

Vladimír Šťastný, Oldřichov v Hájích č.p. 267, 463 31  Chrastava 

Lenka Šťastná, Oldřichov v Hájích č.p. 267, 463 31  Chrastava 

Dana Janoušková, Filipka č.p. 310, Oldřichov v Hájích, 463 31  Chrastava 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IDDS: uccchjm 

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

Helena Sommerová, nám. Republiky č.p. 985, 277 11  Neratovice 

Vlastimil Svoboda, Oldřichov v Hájích č.p. 213, 463 31  Chrastava 

Anna Svobodová, Oldřichov v Hájích č.p. 213, 463 31  Chrastava 

Petr Horák, Oldřichov v Hájích č.p. 89, 463 31  Chrastava 
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Rudolf Hyneček, Oldřichov v Hájích č.p. 192, 463 31  Chrastava 

Jarmila Hynečková, Oldřichov v Hájích č.p. 192, 463 31  Chrastava 

Alena Dědková, Oldřichov v Hájích č.p. 205, 463 31  Chrastava 

Zbyněk Kafka, Oldřichov v Hájích č.p. 170, 463 31  Chrastava 

Irena Dolanská, Oldřichov v Hájích č.p. 237, 463 31  Chrastava 

Lucie Marxová, Mšenská č.p. 3939/28, Mšeno nad Nisou, 466 04  Jablonec nad Nisou 4 

Martin Novotný, Křižany č.p. 149, 463 53  Křižany 

Eva Novotná, Filipka č.p. 335, Oldřichov v Hájích, 463 31  Chrastava 

Věra Novotná, Filipka č.p. 335, Oldřichov v Hájích, 463 31  Chrastava 

TJ Sokol Oldřichov v Hájích, Filipka č.p. 604, 463 23  Oldřichov v Hájích 

Pavel Janáček, Švestková č.p. 158, Liberec XXXII-Radčice, 460 01  Liberec 1 

Tomáš Janáček, Švestková č.p. 158, Liberec XXXII-Radčice, 460 01  Liberec 1 

Ivan Berka, Filipka č.p. 323, Oldřichov v Hájích, 463 31  Chrastava 

Hana Berková, Filipka č.p. 323, Oldřichov v Hájích, 463 31  Chrastava 

Václav Janoušek, Filipka č.p. 310, Oldřichov v Hájích, 463 31  Chrastava 

Dana Janoušková, Filipka č.p. 310, Oldřichov v Hájích, 463 31  Chrastava 

Ekocentrum Oldřichov v Hájích o.p.s., IDDS: 8r9cxxb 

 sídlo: Oldřichov v Hájích č.p. 5, 463 31  Chrastava 

Lukáš Plechatý, IDDS: f9qq93a 

 trvalý pobyt: Jeřábkova č.p. 1459/8, Praha 4-Chodov, 149 00  Praha 415 

Marcela Deverová Kodymová, Horní č.p. 50, Proseč nad Nisou, 468 04  Jablonec nad Nisou 7 

Ing. Radek Hromádka, IDDS: ecyeapa 

 trvalý pobyt: Oldřichov v Hájích č.p. 299, 463 31  Chrastava 

Miroslav Urban, IDDS: 4zhf6g8 

 trvalý pobyt: Štursova č.p. 402/14, Liberec XI-Růžodol I, 460 01  Liberec 1 

Vítězslav Nýdrle, Oldřichov v Hájích č.p. 191, 463 31  Chrastava 

Miroslav Bulíř, Filipka č.p. 333, Oldřichov v Hájích, 463 31  Chrastava 

Pavlína Bulířová, Filipka č.p. 333, Oldřichov v Hájích, 463 31  Chrastava 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Liberec, IDDS: zjq4rhz 

 sídlo: Zeyerova č.p. 1310/2, 460 55  Liberec I - Staré Město 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 

 sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00  Praha 3-Žižkov 

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 

 sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 

MIKROREGION JIZERSKÉ PODHŮŘÍ, se sídlem Nová ves 213, IDDS: gm5vdez 

 sídlo: Nová Ves u Chrastavy, 463 31  Chrastava 

ČD - Telematika a.s., IDDS: dgzdjrp 

 sídlo: Pernerova č.p. 2819/2a, 130 00  Praha 3-Žižkov 

Zdeněk Devera, Horní č.p. 50, Proseč nad Nisou, 468 04  Jablonec nad Nisou 7 

  

ostatní účastníci – veřejnou vyhláškou 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

st. p. 16, 29, 431, 432, 495, 496, 31, 34/1, 268, 322, 286, 293, 285, 492, 32/3, 310, 272, 260, 340, 

558, 98, 326, 95/4, 95/8, 95/3, 456, 294, 134, 382, 210, 324, 258, 120, 317, 222, 223, 225, 227/2, 

229, 230, 233, 231, 228, 226, 221, 220, 236, 245, 250, 242, 289, 237/1, parc. č. 150/1, 159/1, 219, 

220/2, 225/2, 256/2, 291/1, 291/2, 305, 306/1, 1640/6, 2100/1, 256/3, 256/4, 248/1, 250/2, 244/8, 

244/5, 244/3, 244/4, 229, 153/5, 153/1, 153/6, 153/4, 153/2, 148/4, 165/1, 2273, 2275/1, 2275/2, 

549, 550, 558/3, 555, 552/1, 561/3, 545/4, 545/1, 545/2, 488, 479/1, 481/4, 481/5, 2123, 482, 422/5, 

422/4, 422/2, 422/3, 422/1, 412, 410/3, 410/1, 410/2, 409/3, 364/4, 2152/17, 308/10, 590, 591/3, 

591/1, 591/6, 591/2, 779/1, 1023/1, 1020/1, 859, 861/1, 857/1, 802/1, 2005, 796/5, 796/1, 790/1, 

777/4, 778, 561/20, 561/36, 561/5, 561/35, 586, 559/1, 2137/1, 2153/2, 958/1, 957/2, 957/5, 957/6, 

957/7, 957/4, 958/3, 1749/2, 1749/1, 1758, 1746/2, 1746/3, 941/2, 940/2, 940/3, 946, 1976, 865, 

1760/5, 1760/1, 1967, 1796, 1802, 1816/1, 1816/2, 1828/4, 1843/2, 1843/4, 1853/4, 1853/3, 1853/2, 

1865/1, 1870, 1869, 1882, 1883, 1962, 1886/1, 1884/1, 1884/3, 1846/2, 1846/1, 1823, 1826, 1822/1, 

1822/3, 1800, 1798, 1787, 1784, 2153/3, 1891/4, 1911/2, 1903, 1911/3, 1923/2, 1936/2, 1939/12, 

1955/6, 1957/1, 1740/17, 1740/3, 1932/1, 1740/5, 1927, 1926/1, 1901, 1887/2, 1734/1 v katastrálním 

území Oldřichov v Hájích 
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 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Oldřichov v Hájích č.p. 5, č.p. 120, č.p. 7, č.p. 95, č.p. 113, č.p. 227, č.p. 17, č.p. 205, č.p. 201, č.p. 

216, č.p. 19, č.p. 237, č.p. 293, č.p. 118, č.p. 20, č.p. 213, č.p. 131, č.p. 268, č.p. 168, č.p. 28 a č.p. 

225,  Oldřichov v Hájích, Filipka č.p. 303, č.p. 343, č.p. 310, č.p. 311, č.p. 336, č.p. 345, č.p. 314, 

č.p. 315, č.p. 317, č.p. 324, č.p. 327, č.p. 322, č.p. 330, č.p. 334, č.p. 318, č.p. 333, č.p. 323, č.p. 328, 

č.p. 341 a č.p. 326 

 

Dotčené orgány státní správy 

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

Liberec 1 

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

460 01  Liberec 1 

Městský úřad Chrastava, odbor výstavby a územní správy, IDDS: awcbeyc 

 sídlo: náměstí 1. máje č.p. 1, 463 31  Chrastava 

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

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

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

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

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 
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