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Oprávn ná ú ední osoba: Jana Vydrová 
tel. : 485 243 615  
 
Krajská správa silnic Libereckého kraje, p ísp vková organizace 

eské mládeže .p. 632/32 
Liberec VI-Rochlice 
460 06  Liberec 6 
 

 

OZNÁMENÍ 
O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ÍZENÍ 

 

Krajská správa silnic Libereckého kraje, p ísp vková organizace, I O 70946078, eské mládeže 
.p. 632/32, Liberec VI-Rochlice, 460 06  Liberec 6, 

kterou zastupuje Valbek, spol. s r.o., st edisko Ústí nad Labem, I O 48266230, Va urova .p. 
505/17, Liberec III-Je áb, 460 07  Liberec 7 

(dále jen "stavebník") dne 19.11.2014 podal žádost o vydání stavebního povolení na stavbu: 

 

Rekonstrukce silnice III/270 15 Jablonné v Podješt dí 

SO 101 - Komunikace - úsek . 62 
SO 201 - Rekonstrukce mostu ev. . 27015-001 

 

na pozemcích parc. . 362/1, 519/1, 522/3, 525/5, 1300/1, 1312/1, 1371/1, 1398/1, 1399/1, 1405, 1410, 
1411/1, 1411/2, 1411/3 v katastrálním území Jablonné v Podješt dí. Uvedeným dnem bylo zahájeno 
stavební ízení. 
 

Stavba obsahuje : 
SO 101 - Komunikace - úsek . 62 

- Stavební úpravy silnice budou spo ívat v oprav  krycích vrstev vozovky bez úpravy sm rového 
ešení, bude sjednoceno ší kové uspo ádání na min. ší ku zpevn ní 5,50 m, stavebn  budou upraveny 

stávající sjezdy na sousední pozemky v nutném rozsahu s výškovým napojením na upravenou 
niveletu silnice, bude obnoveno odvodn ní silnice (p íkopy, propustky), provedena obnova 
nezpevn ných krajnic (oprava, dopln ní). 

- Km 0,00 - 0,400 bude zesílena konstrukce vozovky o tl. 50 mm, t.j. frézování v tl. 40 mm, pokládka 
vrstev ACL 16 tl. 50 mm + ACO 11 tl. 40 mm. 

- Km 0,400 - konec úseku vpravo bude konstrukce vozovky zesílena o tl. 50 mm s lokálním 
frézováním, t.j. dopln ní jedné vrstvy ACO 11 tl. 50 mm. 

- Km 0,400 - konec úseku vlevo bude konstrukce vozovky zesílena o tl. 50 mm, t.j. bude p idána 
jedna asfaltová vrstva - frézování v tl. 50 mm, pokládka vrstev ACL 16 tl. 50 mm + ACO 11 tl. 50 
mm. 

- Na sjezdech bude konstrukce vozovky R-mat tl. 150 mm. 

- Odvodn ní pozemní komunikace - p í ným a podélným sklonem ke krajnicím a dále do p íkop  a 
propustk , mostek v km 0,274 (SO 201). 
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- Dále bude opraven propustek v km 0,380 - budou odstran ny ímsy v etn  bezpe nostního za ízení, 

nové ímsy budou monolitické z betonu vyztužené ocelí, na ímsách bude osazeno ocelové zábradlí 
dodate n  kotvené, vtoková i výtoková strana bude vy išt na od nános , následn  zpevn na 
lomovým kamenem, ela propustu budou vybudována nová z prostého betonu vytuženého KARI 
sítí. 

- V rámci stavby bude vym n no a dopln no svislé i vodorovné dopravní zna ení.  

 

SO 201 - Rekonstrukce mostu ev. . 27015-001 

- Most v km 0,274 silnice je tvo en betonovými op rami a nosnou ocelovou konstrukcí, bude 
odstran n, koryto vodote e bude vy išt no od naplavenin. 

- Nový most bude prefabrikovaný rámový s monolitickou základovou deskou. Návaznost mostu na 
stávající terén bude pomocí prefabrikovaných úhlových k ídel, výpl  za rubem bude provedena                       
v míst  stávajícího železni ního mostu a ponechané spodní stavby silni ního mostu vypln né 
betonem. 

- Na vtoku i výtoku budou zhotoveny železobetonové monolitické ímsy a osazeno zábradlí výšky 
1,10 m 

- Koryto potoka pod mostem bude opevn no lomovým kamenem, zakon eno betonovým prahem. 

- Na most  bude nová konstrukce vozovky v celkové tl. 410 mm. 
 

Magistrát m sta Liberec, odbor stavební ú ad, jako správní ú ad p íslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) 
zákona . 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve zn ní pozd jších p edpis  (dále jen "zákon o 
pozemních komunikacích"), a speciální stavební ú ad p íslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) 
zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním ádu (stavební zákon), ve zn ní pozd jších p edpis  (dále jen "stavební zákon"), oznamuje 
podle § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního ízení, ve kterém podle § 112 odst. 2 
stavebního zákona upouští od ohledání na míst  a ústního jednání. Dot ené orgány mohou uplatnit 
závazná stanoviska a ú astníci ízení své námitky, pop ípad  d kazy do 

 

10 dn  od doru ení tohoto oznámení. 

 

K pozd ji uplatn ným závazným stanovisk m, námitkám, pop ípad  d kaz m nebude p ihlédnuto. 
Ú astníci ízení mohou nahlížet do podklad  rozhodnutí (Magistrát m sta Liberec, odbor stavební ú ad, 
ú ední dny pond lí a st eda 8:00 - 17:00, v ostatní dny po telefonické dohod ). 

 

V souladu s § 36 odst. 3 správního ádu dává stavební ú ad ú astník m ízení možnost vyjád it se 
k podklad m rozhodnutí p ed jeho vydáním. Rozhodnutí ve v ci stavebního ízení bude vydáno nejd íve 
po 3 dnech ode dne uplynutí 10ti denní lh ty k vyjád ení. 

 

Ostatní ú astníci ízení dle § 109 stavebního zákona  

M sto Jablonné v Podješt dí, I O 00260576, nám stí Míru .p. 22, 471 25  Jablonné v Podješt dí, 
Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových, I O 69797111, Rašínovo náb eží .p. 390/42, 
Praha 2-Nové M sto, 128 00  Praha 28, 

eské dráhy, a.s., Regionální správa majetku Hradec Králové, I O 70994226, Riegrovo nám stí .p. 
1660, 501 01  Hradec Králové, 

EZ Distribuce, a. s., I O 24729035, Teplická .p. 874/8, D ín IV-Podmokly, 405 02  D ín 2, 
Lesy eské republiky, s.p., Správa tok  - oblast povodí Oh e, Ing. Lubomír Š astný, I O 42196451, 
P emyslova .p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08  Hradec Králové 8, 
Telefónica Czech Republic, a.s., I O 60193336, Za Brumlovkou .p. 266/2, Michle, 140 00  Praha 
4, 
Povodí Oh e, státní podnik, I O 70889988, Bezru ova .p. 4219, 430 03  Chomutov 3, 
RWE Distribu ní služby, s.r.o., I O 27935311, Plynárenská .p. 499/1, Zábrdovice, 657 02  Brno 2, 
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D Telematika, a.s., I O 61459445, Klíšská .p. 977/77, 400 01  Ústí nad Labem 1, 

Severo eské vodovody a kanalizace, a.s., _, I O 49099451, P ítkovská .p. 1689/14, Trnovany, 415 
01  Teplice 1, 
Správa železni ní dopravní cesty, státní organizace, Oblastní editelství Hradec Králové, I O 
70994234, Dlážd ná .p. 1003/7, Nové M sto, 110 00  Praha 1 

 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými v cnými právy k sousedním pozemk m : 

st. p. 497/1, 497/2, 522, 552, parc. . 350/2, 350/3, 355/1, 358/2, 358/3, 363/2, 364/2, 365/1, 365/6, 
365/7, 366, 414/13, 414/14, 418, 423/1, 513/1, 519/2, 522/2, 522/6, 524/1, 524/4, 536/1, 550, 
1371/3, 1401, 1404, 1406, 1419 v katastrálním území Jablonné v Podješt dí 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými v cnými právy k sousedním stavbám : 

Jablonné v Podješt dí .p. 382, .p. 401 a .p. 421 

 

Ú astníci ízení dle § 109 písm. a)  stavebního zákona 

Krajská správa silnic Libereckého kraje, p ísp vková organizace, eské mládeže .p. 632/32, 
Liberec VI-Rochlice, 460 06  Liberec 6 

 

 

Stavební ú ad dosp l k názoru, že výše jmenovaní spl ují zákonem stanovené podmínky pro jejich 
vymezení za ú astníky ízení. 

 

Pou ení: 
Ú astník ízení m že podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové 
dokumentaci, zp sobu provád ní a užívání stavby nebo požadavk m dot ených orgán , pokud je jimi 
p ímo dot eno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opat ení nebo 
právo odpovídající v cnému b emenu k pozemku nebo stavb . Ú astník ízení ve svých námitkách uvede 
skute nosti, které zakládají jeho postavení jako ú astníka ízení, a d vody podání námitek; k námitkám, 
které p ekra ují uvedený rozsah, se nep ihlíží. K námitkám ú astník  ízení, které byly nebo mohly být 
uplatn ny p i územním ízení, p i po izování regula ního plánu nebo p i vydání územního opat ení 
o stavební uzáv e anebo územního opat ení o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona 
nep ihlíží. 

Nechá-li se n který z ú astník  zastupovat, p edloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 
 
 

 
Bc. Miroslav Šimek 

vedoucí odboru stavební ú ad 
  
 
 
 

 
  
Toto oznámení musí být vyv šeno na ú ední desce po dobu 15 dn , p i emž patnáctým dnem  po 
vyv šení se písemnost považuje za doru enou! 
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Vyv šeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyv šení a sejmutí oznámení. 
 
 
 
 
 
 
K vyv šení: 
Statutární m sto Liberec 
M sto Jablonné v Podješt dí  
 
 
Obdrží: 
ú astníci (dodejky) 
Valbek, spol. s r.o., st edisko Ústí nad Labem, IDDS: bebs53h 
 sídlo: Va urova .p. 505/17, Liberec III-Je áb, 460 07  Liberec 7 
 
ostatní ú astníci – ve ejnou vyhláškou  
M sto Jablonné v Podješt dí, IDDS: 5gtbz44 
 sídlo: nám stí Míru .p. 22, 471 25  Jablonné v Podješt dí 
Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových, IDDS: 96vaa2e 
 sídlo: Rašínovo náb eží .p. 390/42, Praha 2-Nové M sto, 128 00  Praha 28 

eské dráhy, a.s., Regionální správa majetku Hradec Králové, IDDS: e52cdsf 
 sídlo: Riegrovo nám stí .p. 1660, 501 01  Hradec Králové 

EZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
 sídlo: Teplická .p. 874/8, D ín IV-Podmokly, 405 02  D ín 2 
Lesy eské republiky, s.p., Správa tok  - oblast povodí Oh e, IDDS: e8jcfsn 
 sídlo: P emyslova .p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08  Hradec Králové 8 
Telefónica Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h 
 sídlo: Za Brumlovkou .p. 266/2, Michle, 140 00  Praha 4 
Povodí Oh e, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm 
 sídlo: Bezru ova .p. 4219, 430 03  Chomutov 3 
RWE Distribu ní služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 
 sídlo: Plynárenská .p. 499/1, Zábrdovice, 657 02  Brno 2 

D Telematika, a.s., IDDS: dgzdjrp 
 sídlo: Klíšská .p. 977/77, 400 01  Ústí nad Labem 1 
Severo eské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns 
 sídlo: P ítkovská .p. 1689/14, Trnovany, 415 01  Teplice 1 
Správa železni ní dopravní cesty, státní organizace, Oblastní editelství Hradec Králové, IDDS: uccchjm 
 sídlo: Dlážd ná .p. 1003/7, Nové M sto, 110 00  Praha 1 

Osoby s vlastnickými nebo jinými v cnými právy k sousedním pozemk m : 

st. p. 497/1, 497/2, 522, 552, parc. . 350/2, 350/3, 355/1, 358/2, 358/3, 363/2, 364/2, 365/1, 365/6, 
365/7, 366, 414/13, 414/14, 418, 423/1, 513/1, 519/2, 522/2, 522/6, 524/1, 524/4, 536/1, 550, 
1371/3, 1401, 1404, 1406, 1419 v katastrálním území Jablonné v Podješt dí 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými v cnými právy k sousedním stavbám : 

Jablonné v Podješt dí .p. 382, .p. 401 a .p. 421 
 
  
Dot ené orgány státní správy 
Drážní ú ad, sekce stavební, oblast Praha, IDDS: 5mjaatd 



.j. CJ MML 010178/15 str. 5 

 
 sídlo: Wilsonova .p. 300/8, Praha 2-Vinohrady, 121 06  Praha 1 
Hasi ský záchranný sbor Libereckého kraje, IDDS: hv4aivj 
 sídlo: Barví ská .p. 29/10, Liberec III-Je áb, 460 07  Liberec 7 
Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, IDDS: nfeai4j 
 sídlo: Husova .p. 186/64, Liberec V-Kristiánov, 460 05  Liberec 5 
Krajské editelství policie Libereckého kraje, dopravní inspektorát eská Lípa, IDDS: vsmhpv9 
 sídlo: Pod Holým vrchem .p. 1734/14, 470 01  eská Lípa 1 
Magistrát m sta Liberec, Odbor životního prost edí, nám. Dr. E. Beneše .p. 1/1, Liberec I-Staré M sto, 
460 01  Liberec 1 
Magistrát m sta Liberec, Odbor dopravy, nám. Dr. E. Beneše .p. 1/1, Liberec I-Staré M sto, 460 01  
Liberec 1 
M stský ú ad, odbor stavební ú ad, IDDS: 5gtbz44 
 sídlo: Jablonné v Podješt dí, 471 25  Jablonné v Podješt dí 
Ministerstvo obrany - Vojenská ubytovací a stavební správa, IDDS: hjyaavk 
 sídlo: Teplého .p. 1899, 530 02  Pardubice 2 
 
 


