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CRDUX0085RLK 
 

DRÁŽNÍ Ú AD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 
stavební sekce - oblast Praha 

 
Sp. Zn.: MP-SDP0780/14-11/Lh V Praze dne 2. února 2015 

. j.: DUCR-5605/15/Lh Telefon: +420 602 686 781 
Oprávn ná ú ední osoba: Linhart Petr Ing. E-mail: linhart@ducr.cz 
 

R O Z H O D N U T Í  
Drážní ú ad, jako drážní správní ú ad podle § 54 odst. 1 zákona . 266/1994 Sb., 

o dráhách, ve zn ní pozd jších p edpis  (dále jen “zákon“), a jako speciální stavební ú ad 
pro stavby drah a stavby na dráze podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 zákona 
. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu, ve zn ní pozd jších p edpis  (dále jen 

“stavební zákon“) 

v y d á v á  

na základ  výsledku provedeného stavebního ízení podle § 115 odst. 1 a odst. 2 stavebního 
zákona 

s t a v e b n í  p o v o l e n í  

pro stavbu dráhy:  

Tra ový úsek Liberec - Tanvald 
“Odstran ní propad  tra ové rychlosti“ 

V rozsahu: 
  E.1 Inženýrské objekty 
  E1.1 ŽELEZNI NÍ SVRŠEK A SPODEK 

SO 00-10-01 Liberec- Tanvald, výstroj trati 
SO 04-10-01 Liberec - Vesec u Liberce, železni ní svršek 
SO 04-11-02 Liberec - Vesec u Liberce, železni ní spodek 
SO 06-10-01 Vesec u Liberce - Jablonec nad Nisou dolní nádraží, železni ní svršek 
SO 06-11-02 Vesec u Liberce - Jablonec nad Nisou dolní nádraží, železni ní spodek 
SO 10-10-01 Jablonec nad Nisou dolní nádraží - Jablonec nad Nisou, železni ní svršek 
SO 10-11-02 Jablonec nad Nisou dolní nádraží - Jablonec nad Nisou, železni ní spodek 
SO 20-10-01 Smržovka - Tanvald, železni ní svršek 
SO 20-11-02 Smržovka - Tanvald, železni ní spodek 

      
  E.1.2 NÁSTUPIŠT  

SO 04-12-01 Zast. Liberec -Rochlice, nástupišt  
SO 06-12-01 Zast. Vratislavice nad Nisou, nástupišt  
SO 20-12-01 Zast. Smržovka dolní nádraží, nástupišt  

      
  E.1.3 ŽELEZNI NÍ P EJEZDY 

SO 04-13-01 Železni ní p ejezdy v km 1,786 - 3,540 
SO 06-13-01 Železni ní p ejezdy v km 3,932 – 10,677 
SO 10-13-01 Železni ní p ejezd v ev. km 11,183 
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SO 20-13-01 Železni ní p ejezd v ev. km 24,228 
     

  E.1.4 MOSTNÍ OBJEKTY, PROPUSTKY A ZDI 
SO 04-14-01 Most v ev. km 2,431 
SO 04-14-02 Most v ev. km 2,605 
SO 06-14-01 Most v ev. km 4,385 
SO 06-14-02 Propustek v ev. km 5,615 
SO 06-14-03 Propustek v ev. km 5,741 
SO 06-14-04 Propustek v ev. km 5,838 
SO 06-14-05 Most v ev. km 6,650 
SO 06-14-06 Propustek v ev. km 7,301 
SO 06-14-07 Propustek v ev. km 7,945 
SO 06-14-08 Most v ev. km 8,650 
SO 06-14-09 Most v ev. km 8,817 
SO 06-14-10 Propustek v ev. km 9,278 
SO 06-14-11 Propustek v ev. km 9,455 
SO 06-14-12 Propustek v ev. km 9,675 
SO 06-14-13 Propustek v ev. km 10,345 
SO 10-14-01 Propustek v ev. km 11,201 
SO 10-14-02 Propustek v ev. km 11,690 

      
  E.1.5 Sanace skalních svah  

SO 04-15-01 Sanace skalních svah  v km 1,786 - 3,540 
SO 06-15-01 Sanace skalních svah  v km 3,932 – 10,677 
SO 10-15-01 Sanace skalních svah  v km 10,978 - 11,877 
SO 20-15-01 Sanace skalních svah  v km 23,320 – 24,615 

      
  E.3 Trak ní a energetická za ízení 
  E.3.6 OSV TLENÍ NÁSTUPIŠ  

SO 04-36-01 Zast. Liberec -Rochlice, osv tlení nástupišt  
SO 06-36-01 Zast. Vratislavice nad Nisou, osv tlení nástupišt  
SO 20-36-01 Zast. Smržovka dolní nádraží, osv tlení nástupišt  

      
  E.3.6 P eložky sítí 

SO 00-37-01 P eložka sítí v km 1,786 - 24,615 
 

Stavebník:  
• Správa železni ní dopravní cesty, státní organizace, O  Hradec Králové,                        

U Fotochemy 259, 501 01 Hradec Králové, I  70994234 zastoupený na základ  plné 
moci spole ností  PRODIN a.s.,  Jiráskova 169/,  53002 Pardubice 2,  I  25292161.  

Umíst ní stavby: 
Stavba je umíst na na pozemcích parc. . 1630/1, 1630/3, 1642, 1645, 1646 a 1759/1 v k.ú. 
Rochlice u Liberce, na pozemcích parc. . 453, 2382/1 a 649 v k.ú. Vesec u Liberce, na 
pozemcích parc. . 1702/1 a 493 v k.ú. Vratislavice nad Nisou, na pozemku parc. . 362 v k.ú. 
Prose  nad Nisou, na pozemcích parc. . 2677, 2526/5, 2526/4, 2526/3 a 2526/1 v k.ú. Jablonec 
nad Nisou, na pozemcích parc. . 64/1, 64/4, 1747/1, 3687/3 a 3687/1 v k.ú. Smržovka, na 
pozemcích parc. . 1924/2 a 1924/4 v k.ú. Tanvald, na pozemcích parc. . 34/1 a 34/2 v k.ú. 
Šumburk nad Desnou a na pozemku parc. . 1626 v k.ú. Rochlice u Liberce. 
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Pro provedení stavby stanoví Drážní ú ad tyto podmínky: 

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ov ené Drážním ú adem ve stavebním ízení. 
Stavební povolení se nevztahuje na objekty za ízení staveništ . P ípadné zm ny nesmí být 
provedeny bez p edchozího souhlasu Drážního ú adu. 

2. Stavba musí spl ovat parametry stanovené vyhláškou . 177/1995 Sb., kterou se vydává 
stavební a technický ád drah, ve zn ní pozd jších p edpis , (dále jen „vyhláška“) a 
ustanoveními stavebního zákona.  

3. Stavba svým ešením musí spl ovat požadavky stanovené ve vyhlášce . 369/2001 Sb., 
kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpe ující užívání staveb osobami s 
omezenou schopností pohybu a orientace, ve zn ní pozd jších p edpis , (pro stavby 
projektované p ed 18.11.2009), pro stavby projektované po 18.11.2009 ve vyhlášce                
. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpe ujících bezbariérové 

užívání staveb. 

4. Stavebník je povinen písemn  oznámit Drážnímu ú adu termín zahájení stavby, název a 
sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provád t. Zm ny v t chto skute nostech 
stavebník neprodlen  oznámí Drážnímu ú adu. 

5. P ed zahájením stavby bude na viditelném míst  v místech soust ed né stavební innosti u 
vstupu na staveništ  umíst n štítek "Stavba povolena". Rozsáhlé stavby se mohou ozna it 
jiným vhodným zp sobem s uvedením údaj  ze štítku. Štítek musí být chrán n p ed 
pov trnostními vlivy, aby údaje na n m uvedené z staly itelné. Štítek bude na stavb  
ponechán do vydání kolauda ního souhlasu. 

6. Provád t stavbu m že jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který p i její realizaci 
zabezpe í odborné vedení provád ní stavby stavbyvedoucím. Dále je povinen zabezpe it, 
aby práce na stavb , k jejichž provád ní je p edepsáno zvláštní oprávn ní, vykonávaly jen 
osoby, které jsou držiteli takového oprávn ní. 

7. P i provád ní stavby je nutno dodržovat p edpisy týkající se bezpe nosti práce, zejména 
zákona . 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpe nosti a ochrany zdraví 
p i práci v pracovn právních vztazích a o zajišt ní bezpe nosti a ochrany zdraví p i 
innosti nebo poskytování služeb mimo pracovn právní vztahy (zákon o zajišt ní dalších 

podmínek bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci), ve zn ní pozd jších p edpis , a na ízení 
vlády . 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpe nost a ochranu zdraví 
p i práci na staveništích, a dbát o ochranu osob na staveništi. 

8. P ed zapo etím stavebních prací stavebník zabezpe í vytý ení všech podzemních vedení 
a za ízení v obvodu staveništ , jejich p ípadnou ochranu a p eložení podle p íslušných 
norem a p edpis  za odborného dohledu správc  (vlastník ) vedení a za ízení. 

9. P ed záhozem podzemních vedení, za ízení a p eložek inženýrských sítí bude provedeno 
jejich zam ení situa ními a výškovými kótami. 

10. Stavebník po dobu realizace stavby bude zajiš ovat koordinaci vlastní stavby 
s provád nými stavbami cizích investor  v ochranném pásmu dráhy a v obvodu dráhy. 

11. Sou ástí stavby jsou ur ená technická za ízení (UTZ) podle § 47 zákona. P ed podáním 
žádosti o uvedení stavby nebo její ásti, která obsahuje UTZ, do zkušebního provozu, 
stavebník požádá Drážní ú ad, sekci technickou, o vydání pr kazu zp sobilosti ur eného 
technického za ízení. 

12. Stavebník je povinen zajistit ádnou údržbu a sjízdnost všech jím využívaných 
p ístupových cest na staveništ  po celou dobu výstavby. 

13. P ípadné škody zp sobené p i provád ní stavby na cizím majetku je nutné neodkladn  
odstranit. 

14. Práce na staveništi, p i kterých by hluk p ekra oval hranici stanovenou p íslušným 
hygienickým p edpisem, nesmí být provád ny v dob  od 22.00 do 6.00 hod., p ípadné 
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práce v uvedenou dobu projedná stavebník p edem s p íslušným orgánem ochrany 
ve ejného zdraví a Drážním ú adem. 

15. P ed zahájením prací a zásahem do pozemních komunikací požádá stavebník p íslušný 
silni ní správní  ú ad o povolení zvláštního užívání komunikace. 

16. Stavebník bude nejmén  1 m síc p ed dopravními omezeními a výlukami v osobní 
doprav  informovat dot ené obecní ú ady. 

17. Stavebník zajistí realizaci technických a organiza ních opat ení  k minimalizaci prašnosti 
p i provád ní stavebních prací v zastav ném území. Pro p íjezd na staveništ  budou 
používány výhradn  s vlastníky (správci) komunikací p edem projednané a schválené 
p ístupové cesty. 

18. Stavebník bude v dostate ném p edstihu informovat provozovatele železni ních  vle ek 
o zahájení stavebních prací.  

19. Z hlediska ochrany archeologických nález  bude stavebník postupovat podle  §§ 22 a 23 
zákona . 20/1987 Sb. o státní památkové pé i, ve zn ní pozd jších p edpis . 

20. Stavebník dodrží podmínky vyjád ení: D, a.s., RSM Hradec  Králové .j.: 5397/2014 ze 
dne 1. 8. 2014, zejména: 
20.1. Zahájení a ukon ení akce požadujeme písemn  oznámit s p edstihem na Místní 

správu RSM Turnov Bc. Bulí . 
20.2. Za ú elem  p esného vytý ení tras inženýrských sítí a p íp. stanovení zp sobu 

jejich ochrany kontaktovat p íslušnou místní správu. 
20.3. Odvodn ní nástupišt  musí být ud láno v dostate ném sklonu, aby nedocházelo 

ke shromaž ování vody v zimním a jarním období u výpravní budovy. 
20.4. Akcí zasažené pozemky, budou po skon ení akce uklizeny a uvedeny do 

p vodního stavu – p evzetí zástupcem místní správy RSM Turnov. 
20.5. O p edání a p evzetí pozemku D, a.s. bude vyhotoven písemný protokol. 
20.6. P ípadné zm ny v PD je t eba s námi projednat. 

21. Stavebník dodrží podmínky souhlasu spole nosti: EZ Distribuce, a.s., Guldenerova 
2577/19, 303 03 Plze  zn.: LB/250/14/OP ze dne 12. 5. 2014, zejména: 
21.1. Budou dodrženy podmínky pro práci v ochranném pásmu podzemního vedení NN 

a VN, nadzemního vedení VN a distribu ních trafostanic. 
21.2. Výše uvedená stavba zasahuje do ochranného pásma podzemního kabelového 

vedení  NN 0,4 kV, VN 10 kV, VN 35 kV, nadzemního volného vedeních 35 kV a 
distribu ních transforma ních stanic 10/0,4 kV a 35/0,4 kV v majetku EZ Distribuce, 
a.s., bude provedena dle p edložené projektové dokumentace  

21.3. Konstruk ní  vrstvy u zpevn ných ploch komunikací a chodník  nesmí zasahovat 
do stávajícího krytí podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV, VN 10 kV, VN 35 kV 
v majetku EZ Distribuce, a.s. 

21.4. Výška krytí podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV, VN 10 kV, VN 35 kV 
v majetku EZ Distribuce, a.s. bude v míst  úprav zpevn ných ploch, komunikací a 
chodník  zachována. 

21.5. V ochranném pásmu nadzemního volného vedení VN 35 kV v . distribu ních 
transforma ních stanic 10/0,4 kV a 35/0,4 kV v majetku EZ Distribuce, a.s. nesmí být 
skladována zemina ani žádný jiný stavební materiál. 

21.6. Bude zajišt n trvalý p ístup k za ízení EZ Distribuce a.s. pro manipulace a 
údržbu. 

21.7. Pracovníci provád jící práce budou prokazateln  seznámeni o nebezpe í, které 
hrozí p i nedodržení bezpe nostních p edpis . 

21.8. Pracovníci provád jící práce budou prokazateln  seznámeni o nebezpe í, které 
hrozí p i nedodržení bezpe nostních p edpis . 
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22. Stavebník dodrží podmínky vyjád ení spole nosti: EZ Distribuce, a.s., Guldenerova 
2577/19, 303 03 Plze  zn.: 1067459717 ze dne 15. 7. 2014 v plném zn ní. 

23. Stavebník dodrží podmínky vyjád ení: Jablonecká energetická, a.s., Liberecká 120,            
466 01 Jablonec nad Nisou, zn.: OS354-1408 ze dne 6. 11. 2014, zejména: 
23.1. Ochranné pásmo za ízení pro výrobu a rozvod tepla je vymezeno zákonem             

. 458/2000 Sb.  
23.2. Stavebník musí prokazateln  seznámit pracovníky, kte í budou v prostoru 

provád t zemní nebo jiné práce a innosti s polohou podzemního za ízení JE, a.s. 
23.3. V ochranném pásmu JE, a.s. všechny výkopové práce smí být provád ny jen 

ru n , bez použití mechaniza ních prost edk . 
23.4. Stavebník je povinen  jakékoli poškození za ízení JE, a.s. v etn  vn jších st n 

tepelných izolací nebo stavebních prvk  topných kanál  neprodlen  hlásit na dispe ink 
JE, a.s.  

23.5. P i záhozu musí být obnoveno pískové lože a výstražné fólie  kanálového uložení 
rozvod . 

24. Stavebník dodrží podmínky vyjád ení: O2 Czech Republic, a.s.,  Za Brumlovkou 266/2, 
140 22 Praha 4 – Michle .j.: 716012/14 ze dne 5. 11. 2014, 714422/14 ze dne 3. 11. 2014, 
zejména: 
24.1. Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, je povinen bez zbyte ných odklad   

poté, kdy zjistí, že jeho zám r, pro který podal  shora uvedenou žádost, je v kolizi se 
SEK a nebo zasahuje do ochranného pásma SEK, vyzvat spole nost O2 Czech Republic, 
a.s. ke stanovení konkrétních podmínek ochrany SEK p ípadn  k p eložení SEK a to 
prost ednictvím zam stnance spole nosti O2 Czech Republic, a.s. pov eného 
ochrannou sít  – Petr Ježek, tel. 602 413 278. 

24.2. P eložení SEK zajistí její vlastník, spole nost  O2 Czech Republic, a.s.. 
Stavebník, který vyvolal p ekládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona . 
127/2005 Sb.,              o elektronických komunikacích  a o zm n  n kterých 
souvisejících zákon   povinen uhradit  spole nosti O2 Czech Republic, a.s. veškeré 
náklady na nezbytné úpravy dot eného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího 
technického ešení.  

24.3. Pro ú ely p eložení SEK je stavebník povinen uzav ít se spole ností O2 Czech 
Republic, a.s. smlouvu o realizaci p ekládky SEK. 

24.4. Bez ohledu na všechny shora v tomto vyjád ení uvedené skute nosti je stavebník, 
nebo jím pov ená t etí osoba povinen ídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK 
spole nosti O2 Czech Republic, a.s., které jsou nedílnou sou ástí tohoto vyjád ení. 

24.5. Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, je povinen p i provád ní jakýchkoliv 
inností, zejména stavebních nebo jiných prací, p i odstra ování havárií a projektování 

staveb, ídit se platnými právními p edpisy,  technickými nebo odbornými normami 
(v etn  doporu ených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy 
a u init veškerá opat ení nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sít  
elektronických komunikací ve vlastnictví spole nosti O2 Czech Republic, a.s. a je 
výslovn  srozum n  s tím, že SEK jsou sou ástí ve ejné komunika ní sít , jsou 
zajiš ovány ve ve ejném zájmu a jsou chrán ny právními p edpisy.  

24.6. P i jakékoliv  innosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jim pov ená 
t etí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo PVSEK a NVSEK tak, aby nedošlo k 
poškození nebo zamezení p ístupu k SEK. P i k ížení nebo soub hu inností se SEK je 
povinen ídit se platnými právními p edpisy, technickými a odbornými normami (v etn  
doporu ených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. P i 
jakékoliv innosti ve vzdálenosti nejmén  1,5 m od krajního vedení vyzna ené trasy 
PVSEK je povinen nepoužívat mechaniza ních prost edk  a nevhodného ná adí. 
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24.7. Pro p ípad porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jim pov ené t etí 
osoby „Podmínkami ochrany SEK spole nosti O2 Czech Republic, a.s.“, je stavebník 
nebo jim pov ená t etí osoba, odpov dný za veškeré náklady a škody, které spole nosti 
O2 Czech Republic, a.s. vzniknou porušením jeho povinností. 

24.8. Zapo etí inností je stavebník, nebo jim pov ená t etí osoba, povinen oznámit 
POS. Oznámení bude  íslo vyjád ení, k n muž se vztahují tyto podmínky. 

24.9.  P ed zapo etím zemních prací i jakékoliv jiné innosti je stavebník, nebo jím 
pov ená t etí osoba, povinen zajistit vyzna ení trasy PVSEK na terénu podle obdržené 
polohopisné dokumentace. S vyzna enou trasou PVSEK prokazateln  seznámit všechny 
osoby, které budou nebo by mohly stavební práce provád t. 

24.10. Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv t etí 
osobu, jež bude provád t zemní práce, aby zjistila nebo ov ila stranovou a hloubkovou 
polohu PVSEK p í nými sondami, a je srozum n s tím, že možná odchylka uložení 
st edu trasy PVSEK , stranová i hloubková, iní +/- 30 cm mezi skute ným uložením 
PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. 

24.11. P i provád ní zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pov ená 
t etí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke zm n  hloubky uložení nebo 
prostorového uspo ádání komunika ní sít . Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím 
pov ená t etí osoba, povinen zabezpe it proti prov šení, poškození a odcizení. 

24.12. P i zjišt ní jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a 
skute ností je stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, povinen bez zbyte ného odkladu 
zastavit práce a zjišt ní rozpor  oznámit POS a v p erušených pracích pokra ovat teprve  
po té, co od POS prokazateln  obdrží souhlas k pokra ování v p erušených pracích. 

24.13. V místech, kde PVSEK vystupuje  ze zem  do budovy, rozvad e, na sloup apod. 
je stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, povinen vykonávat zemní práce ze zvýšenou 
mírou opatrnosti kv li ubývajícímu krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti 
sloup  NVSEK je povinen provád t v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich 
stability, to vše za dodržení všech platných právních p edpis , technických nebo 
odborných norem (v etn  doporu ených), správnou praxí v oboru stavebnictví a 
technologických postup . 

24.14. P i provád ní zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je stavebník, 
nebo jím pov ená t etí osoba, povinen p ed zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. 
Zához je oprávn n provést až poté,  kdy prokazateln  obdržel souhlas POS. 

24.15. Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, není oprávn n manipulovat  s kryty 
kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu spole nosti O2 Czech 
Republic, a.s.. 

24.16.  Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, není oprávn n trasu PVSEK mimo 
vozovku p ejížd t vozidly nebo  stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK 
ádn  zabezpe í proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pov ená t etí 

osoba, je povinen projednat s POS zp sob mechanické ochrany trasy PVSEK. P i 
p eprav  vysokého nákladu  nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo 
jím pov ená t etí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí. 

24.17. Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, není oprávn n na trase PVSEK (v etn  
ochranného pásma) jakkoliv m nit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty  ani m nit 
rozsah a konstrukci zpevn ných ploch (nap . komunikací, parkoviš , vjezd  aj.). 

24.18. Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, je povinen manipula ní  a skladové 
plochy z izovat takové vzdálenosti od  NVSEK, aby innosti na/v manipula ních a 
skladových plochách  nemohly být vykonávány ve vzdálenosti menší než  1 m od 
NVSEK. 
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24.19. Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, je povinen obrátit se na POS v pr b hu 
stavby, a to ve všech p ípadech, kdyby i nad rámec t chto „podmínek ochrany SEK 
spole nosti O2 Czech Republic, a.s. mohlo dojít ke st etu stavby se SEK. 

24.20. Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, není oprávn n užívat, p emís ovat a 
odstra ovat technologické,  ochranné a pomocné prvky SEK. 

24.21. Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, není oprávn n bez p edchozího 
projednání s POS jakkoliv manipulovat p ípadn  odkrytými prvky SEK, zejména 
s ochrannou sk íní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami i 
jakýmkoliv jiným za ízením SEK. Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, je výslovn  
srozum n s tím, že technologická rezerva p edstavuje n kolik desítek metr  kabelu 
sto eného do kruhu  a ochranou optické spojky je sk í  o hran  cca 1m. 

24.22. Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, je povinen každé poškození nebo 
krádež SEK ihned, nejpozd ji do 24 hodin od okamžiku zjišt ní takovéto skute nosti, 
oznámit POS. Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, je povinen oznámení u init na 
poruchové služb  spole nosti O2 Czech Republic, a.s., na telefonní íslo 800 184 084. 

25. Stavebník dodrží podmínky vyjád ení: EZ ICT Services, a.s., Duhová 1531/3, Praha zn.: 
0200252811 ze dne 20. 10. 2014, zn.: 0200252831 ze dne 20. 10. 2014, zejména: 
25.1. Pokud dojde k obnažení nebo poškození komunika ního vedení, kontaktujte nás 

prosím na Poruchovou linku tel. 840 850 860. 
25.2. V p ípad , že uvažovaná akce nebo innost zasáhne do trasy komunika ního 

vedení nebo jeho ochranného pásma, je nutné písemn  objednat vytý ení 
komunika ního vedení. 

25.3. P ed zapo etím zemních prací je povinností stavebníka 15 dní p edem požádat o 
jejich vytý ení na Zákaznickou linku tel. 840 840 840. 

26. Stavebník dodrží podmínku závazného stanoviska: Krajské hygienické stanice 
Libereckého kraje, Husova t . 64, 460 31 Liberec 1 .j.: KHSLB 16398/2014 ze dne 17. 
7. 2014: P ed zapo etím užívání stavby je nutné p edložit protokol o m ení hluku v denní a 
no ní dob  prokazujících nep ekro ení hygienických limit  hluku provozu na železnici 
v chrán ných  venkovních prostorech staveb v úseku trati: 

26.1.1. úsek 04 – mezi 1,788 km a 3,553 km v Liberci 
26.1.2. úsek 06 – mezi 3,932 km a 5,009 km ve Vratislavicích nad Nisou 
26.1.3. úsek 06 – mezi 6,864 km a 8,398 km ve Vratislavicích nad Nisou 
26.1.4. úsek 10 – mezi 11,732 km a 11,476 km v Jablonci nad Nisou 
26.1.5. úsek 20 – mezi 24,161 km a 23,319 km ve Smržovce,  
podle požadavk  § 30 zákona . 258/2000 Sb., v platném zn ní, ve spojení s na ízením 
vlády . 272/2011 Sb., o ochran  zdraví p ed nep íznivým ú inkem hluku a vibrací. 

27. Stavebník dodrží podmínky souhrnného vyjád ení: Magistrátu m sta Liberec,  Odboru 
životního prost edí nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 .j.: MML/ZP/Pi/126915/14-
SZ 126915/14/2 ze dne 28. 8. 2014, zejména:  

27.1. Z hlediska zájm  chrán ných vodním zákonem: 

27.1.1. V dané lokalit  se nachází vodovodní ady, deš ové kanalizace a kanaliza ní 
stoky  a drobné vodní toky. Zám r je nutné projednat s jejich vlastníkem a 
provozovatelem a správci vodních tok . 

27.1.2. Havarijní plán p edložte ke schválení p íslušnému správnímu orgánu (Mag. m sta 
Liberec, OŽP, vodoprávní ú ad). 

27.1.3. V míst  k ížení stavby s vodními toky v pr b hu stavby nesmí dojít k úniku 
ropných látek i jiných látek škodlivých vodám do vodního toku i voln  do terénu. 
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Dále nesmí být v korytech vodních tok  ani v jejich t sné blízkosti skladován 
jakýkoliv materiál. 

27.2. Z hlediska nakládání s odpady upozor ujeme na následující: 

27.2.1. s veškerými odpady, které p i rekonstrukci vzniknou, musí být nakládáno 
v souladu se zákonem . 185/2001 Sb., o odpadech v platném zn ní  a souvisejícími 
právními p edpisy; 

27.2.2. odpady musí být d sledn  t íd ny podle jednotlivých druh  a kategorií                      
a p ednostn  využívány; uložením na skládky mohou být využity pouze ty odpady, 
u nichž jiný zp sob op tovného požití i recyklace není dostupný; 

27.2.3. vzniklé odpady musí být p edány pouze právnické osob , nebo fyzické osob  
oprávn né k podnikání, která je provozovatelem za ízení k využití nebo odstran ní 
nebo ke sb ru nebo k výkupu ur eného druhu odpadu, p i emž každý je povinen 
zjistit , zda osoba, která p edává odpad, je k jejich p evzetí oprávn na; 

27.2.4. k obsyp m, zásyp m a jiným terénním úpravám nesmí být použity žádné odpady 
(nap . stavební su , odpady z demolice, plasty, obalové materiály, trubky, odpadní 
kabely nebo jiné odpady v etn  recyklovaných stavebních a demoli ních odpad ); 
možné je použít pouze istou výkopovou zeminu z místa stavby. Pokud p ebyte ná 
výkopová zemina nebude spl ovat požadavky stanovené vyhláškou . 294/2005 Sb., 
o podmínkách ukládání odpad  na skládky a jejich využití na povrchu terénu nesmí 
obsahovat vyšší koncentraci škodlivin, než je uvedeno v tabulce  . 10.1 p ílohy           
. 10 k této vyhlášce a jejich  vodný výluh musí spl ovat požadavky stanovené 

v tabulce . 10.2 p ílohy . 10 k této vyhlášce; 

27.2.5. s nebezpe nými odpady, které v pr b hu stavby vzniknou (nap . asfalt s obsahem 
dehtu, zemina zne išt ná nebezpe nými látkami, nádoby se zbytkovým obsahem 
škodlivin, obaly nebo tkaniny a jiné materiály zne išt né nebezpe nými látkami 
apod.), musí být nakládáno dle jejich skute ných vlastností a musí být odstran ny 
v za ízeních k tomu ur ených; 

27.2.6. o vzniku a zp sobu nakládání s odpady musí být uvedena evidence odpad , jejíž 
náležitosti stanoví vyhláška . 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 

28. Stavebník dodrží podmínky souhrnného vyjád ení: Magistrátu m sta Liberec,  Odboru 
životního prost edí nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 .j.: MML/ZP/Pi/176916/14-
SZ 126915/14/4 ze dne 30. 9. 2014, zejména:  

 Z hlediska ochrany p írody a krajiny: Podle dopl ku žádosti je v rámci výše uvedené 
akce navrženo kácení 3 ks strom  s obvodem 80 cm ve výšce 130 cm nad zemí (v úseku 
trasy 2,500 – 2,600 a 2,900) a  dále kolem celkem 1245 m2 zapojeného porostu. Dle § 8 
zákona . 114/1992 Sb., podléhají povolení ke kácení d eviny o obvodu kmene m eném ve 
výšce 130 cm v tším jak 80 cm a dále zapojené porosty o celkové ploše na 40 cm2. Z výše 
popsaných d vod  je t eba opat it si rozhodnutí k povolení kácení pro výše uvedené d eviny, 
uvedené v dopl ku žádosti.  

29. Stavebník dodrží podmínky vyjád ení: Magistrátu m sta Jablonec nad Nisou, OS a ŽP 
.j.: 54699/2014 ze dne 18. 7. 2014, zejména: 

Odd lení dopravní: Bude-li b hem stavebních prací zasáhnuto do t les místních 
komunikací na katastru m sta Jablonec nad Nisou, musí stavebník nebo provád cí firma 
v dostate ném p edstihu p ed zahájením stavebních prací (min. 30 dní) požádat odd. 
dopravní a silni ní o vydání rozhodnutí o povolení zvláštního užívání místní komunikace – 
provád ní stavebních prací v komunikaci 
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30. Stavebník dodrží podmínky vyjád ení: Magistrátu m sta Jablonec nad Nisou, OS a ŽP 
.j.: 83404/2014 ze dne 15. 10. 2014, zejména: 

Ochrana p írody a krajiny:  Stavební práce v blízkosti všech vzrostlých d evin budou 
probíhat v souladu s normou SN 83 9061 Technologie vegeta ních úprav v krajin  – 
Ochrana strom , porost  a vegeta ních ploch. 
V pr b hu stavby  kmeny všech strom  na staveništi zajišt ny proti mechanickému 
poškození bedn ním min. 1,8 m vysokým, které nesmí být nasazeno p ímo na ko enové  
náb hy. 
Výkopové práce budou probíhat mimo ko enový prostor pod korunami strom . 

31. Stavebník dodrží podmínky souhlasu: Magistrátu m sta Jablonec nad Nisou, OS a ŽP, 
Mírové nám stí 19, 467 51 Jablonec nad Nisou .j.: 69186/2014 ze dne 27. 8. 2014, 
zejména: 
31.1. Stavba bude provedena dle projektové dokumentace. 
31.2. Budou spln ny podmínky správce toku Lesy R, s.p., správa tok  – oblast povodí 

Labe, Hradce Králové ze dne 15. 7. 2014 pod .j.: LCR953/002826/2014: Požadujeme, 
aby v rámci oprav nedošlo ke snížení stávajících pr to ných profil  tok . 

31.3. V pr b hu stavby nesmí dojít k úniku ropných látek i jiných látek škodlivým 
vodám do vodního toku i voln  do terénu. 

31.4. V záplavovém území tok  nesmí být deponovány stavební materiály ani výkopky 
i skrývky. 

32. Stavebník dodrží podmínky koordinovaného závazného stanoviska: M Ú Tanvald, Odboru 
stavebního ú adu a ŽP .j.: M ÚT/11551/2014/SÚ a ŽP ze dne 21. 7. 2014, zejména: 
32.1. M Ú Tanvald, OSÚ a ŽP, jako  vodoprávní ú ad: 

32.1.1. V blízkosti vodních tok  bude po celou dobu stavby u in na opat ení proti 
zne išt ní i ohrožení povrchových vod ropnými látkami nebo látkami škodlivými 
vodám ze stavební innosti a z innosti stavebních mechanizm . 

32.1.2. Z koryta vodního toku musí být bezodkladn  odstran n p ípadn  spadlý stavební 
materiál. Stavební materiál nebude skladován v blízkosti koryta vodních tok  tak, 
aby nemohl být splaven do vodního toku a následn  ohrozil plynulost odtoku vody. 

32.2. M Ú Tanvald, OSÚ a ŽP, oblast odpadového hospodá ství: 
32.2.1. Veškerý odpad bude vyt íd n (zejména nebezpe né složky odpadu) a p edám 

oprávn ným osobám, které jsou provozovatele za ízení ke sb ru, výkupu, využití 
nebo odstran ní ur eného druhu odpadu. 

32.2.2. Po dokon ení stavby bude terén na dot ených pozemcích urovnán, nebudou zde 
žádné deponie stavebního, a ani jiného odpadu. 

32.2.3. Ke kolaudaci p edloží stavebník doklady o odstran ní a nakládání s odpady 
(faktury, potvrzení, oprávn né osoby o p evzetí odpadu). 

33. Stavebník dodrží podmínky stanoviska podniku: Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951, 
500 03 Hradce Králové .j.: PVZ/14/18342/Js/0 ze dne 7. 8. 2014, zejména: 

33.1. Nesmí dojít k porušení jakosti podzemních a povrchových vod. 

33.2. Na pozemcích dot ený záplavou požadujeme zachovat stávající úrove  terénu.  

33.3. Vybouraný stavební materiál a stavební hmoty nesmí zmenšovat pr to ný profil a 
nesmí být skládán v koryt  Lužické Nisy. 

33.4. P ípadné pomocné a do asné stavební konstrukce (lešení, apod.) budou umíst ny 
mimo koryto Lužické Nisy a musí být snadno demontovatelné a p ed p ípadným 
pr chodem povod ových pr tok  v as odstran ny. 

33.5. P ípadné ohrazování i zajímkování koryta po dobu provád ní stavby bude 
p edem konzultováno na Povodí Labe, s.p., provozní st edisko Liberec.  
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34. Stavebník dodrží podmínku stanoviska podniku: Lesy R s.p., správa tok , P emyslova 
1106, Hradec Králové .j.: LCR 953/002826/2014 ze dne 15. 7. 2014: Požadujeme, aby 
v rámci oprav nedošlo ke snížení stávajících pr to ných profil  tok . 

35. Stavebník dodrží podmínky stanoviska: Magistrátu m sta Liberec, OD, Nám. Dr. E. 
Beneše, Liberec .j.: MML142378/14-OD/Bb ze dne 8. 9. 2014, zejména: 
35.1. Stavba bude provád na na pozemcích v majetku D, a.s. a SŽDC, s.o. 
35.2. Úpravy p ejezd  plynule navážou na stávající komunikace.  
35.3. Úpravou p ejezdu nedojde k narušení stávajícího odvodn ní komunikace. 
35.4. P ed  stavby budou projednány s vlastníkem komunikací trasy staveništní dopravy 

a p ípadné uzavírky. P ed provád ním stavebních prací je t eba požádat odbor dopravy, 
o vydání povolení uzavírky a zvláštního užívání silni ního pozemku podle § 24 a §25 
odst. 6, písm.c), bod 3 zákona . 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve zn ní 
pozd jších p edpis .  

35.5. P ed uvedením stavby do provozu (event. p ed vydáním kolauda ního souhlasu) 
bude odbor dopravy vyzván ke kontrole provedené stavby. 

36. Stavebník dodrží podmínku vyjád ení: ELTODO-CITELUM, s.r.o., .j.: 160/Š/2014 ze 
dne  27. 8. 2014: P i stavb  dodržet všeobecné podmínky pro výstavbu ochranu za ízení. 
Stávající vedení ve ejného osv tlení  je pot eba p ed zahájením stavebních prací vytý it po 
dohod  s technickým správcem VO p. Š astným. 

37. Stavebník dodrží podmínku vyjád ení: M sta Smržovka, nám. T.G. Masaryka 600, 468 51 
Smržovka .j.: SMRZ 1993/2014/Uv ze dne 16. 9. 2014, zejména: 
37.1. U stavebního objektu SO 20-12-01 Zastávka Smržovka dolní nádraží nástupišt  

požadujeme takové stavební uspo ádání, které zachová bezbariérový p ístup od p ilehlé 
autobusové zastávky na nové nástupišt  – je to podmínkou dotace, ze které byl terminál 
zastávky D vybudován a tato podmínka musí být po dobu udržitelnosti zachována. 

37.2. U hlavního nádraží Smržovka je skalní masiv, nad kterým je vedena místní 
komunikace vysoká – jen  upozor ujeme na takové zabezpe ení masivu, který nenaruší 
stávající komunikaci, která je jediným p ístupem pro zde bydlící ob any.  

38. Stavebník dodrží podmínky stanoviska: RWE Distribu ní služby, s.r.o., Plynárenská 
499/1, 657 02 Brno zn.: 5000982257 ze dne 31. 7. 2014, zejména: 

38.1. Zrušený plynovod je odstaven od provozované ásti plynovodní sít , a proto jej 
nelze vytý it dle p edepsaného postupu.  P i provád ní prací ve vyzna eném prostoru 
požadujeme dbát zvýšené opatrnosti, protože p i mechanickém poškození plynovodu je 
možnost vzniku výbušné sm si. Pracovníci provád jící stavební práce musí být s touto 
skute ností prokazateln  seznámeni. 

38.2. P i realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provád ní stavební 
innosti v ochranném pásmu plynárenského za ízení. 

38.3. Za stavební innosti se pro ú ely tohoto stanoviska považují všechny innosti 
provád né v ochranném pásmu plynárenského za ízení (tzn. i bezvýkopové technologie).  

38.4. Stavební innosti v ochranném pásmu plynárenského za ízení je možné realizovat 
pouze p i dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku; nebudou-li tyto 
podmínky dodrženy, budou stavební innosti, pop . úpravy terénu provád né v 
ochranném pásmu plynárenského za ízení považovány dle zákona . 458/2000 Sb. za 
innost bez našeho p edchozího souhlasu. P i každé zm n  projektu nebo stavby 

(zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k 
této zm n . 

38.5. P ed zahájením stavební innosti v ochranném pásmu plynárenských za ízení bude 
provedeno vytý ení plynárenského za ízení; vytý ení provede p íslušná provozní oblast 
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(formulá  a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz); p i žádosti uvede žadatel naši zna ku 
( íslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska; bez vytý ení a p esného ur ení 
uložení plynárenského za ízení nesmí být stavební innosti v ochranném pásmu 
plynárenského za ízení zahájeny; vytý ení plynárenského za ízení považujeme za 
zahájení stavební innosti v ochranném pásmu plynárenského za ízení; o provedeném 
vytý ení bude sepsán protokol.  

38.6. Bude dodržena mj. SN 736005, TPG 702 04-tab.8, zákon . 458/2000 Sb., ve zn ní 
pozd jších p edpis , p ípadn  další p edpisy související s uvedenou stavbou. 

38.7. Pracovníci provád jící innosti budou prokazateln  seznámeni s polohou plynárenského 
za ízení, rozsahem ochranného pásma a t mito podmínkami.  

38.8. P i provád ní stavební innosti v ochranném pásmu plynárenského za ízení je investor 
povinen u init taková opat ení, aby nedošlo k poškození plynárenského za ízení nebo 
ovlivn ní jeho bezpe nosti a spolehlivosti provozu; nebude použito nevhodného ná adí, 
zemina bude t žena pouze ru n  bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a 
motorových ná adí. 

38.9. Odkryté plynárenské za ízení bude v pr b hu nebo p i p erušení stavební innosti ádn  
zabezpe eno proti jeho poškození.  

38.10. V p ípad  použití bezvýkopových technologií (nap . protlaku) bude p ed 
zahájením stavební innosti provedeno obnažení plynárenského za ízení v míst  k ížení.  

38.11. Stavebník je povinen neprodlen  oznámit každé i sebemenší poškození 
plynárenského za ízení (v . izolace, signaliza ního vodi e, výstražné fólie atd.) na 
telefon 1239.  

38.12. P ed provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského za ízení bude 
provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební innosti v ochranném 
pásmu plynárenského za ízení a kontrola plynárenského za ízení; kontrolu provede  
p íslušná provozní oblast (formulá  a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz); žádost o 
kontrolu bude podána minimáln  5 dní p ed požadovanou kontrolou; p i žádosti uvede 
žadatel naši zna ku ( íslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska; povinnost 
kontroly se vztahuje i na plynárenská za ízení, která nebyla odhalena; o provedené 
kontrole bude sepsán protokol; bez provedené kontroly nesmí být plynovodní za ízení 
zasypáno.  

38.13. Plynárenské za ízení bude p ed zásypem výkopu ádn  podsypáno a obsypáno 
t ženým pískem, zhutn no a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s 

SN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04. 

38.14. Neprodlen  po skon ení stavební innosti budou ádn  osazeny všechny poklopy a 
nadzemní prvky plynárenského za ízení. 

38.15. Poklopy uzáv r  a ostatních armatur na plynárenském za ízení v . hlavních uzáv r  
plynu (HUP) na odb rném plynovém za ízení udržovat stále p ístupné  a funk ní po 
celou dobu trvání stavební innosti. 

38.16. P ípadné z izování staveništ , skladování materiál , stavebních stroj  apod. bude 
realizováno  mimo ochranné pásmo plynárenského za ízení (není-li ve stanovisku 
uvedeno jinak). 

38.17. Bude zachována hloubka uložení plynárenského za ízení (není-li ve stanovisku 
uvedeno jinak). 
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38.18. P i použití nákladních vozidel, stavebních stroj  a mechanizm  zabezpe it 
p ípadný p ejezd p es plynárenské za ízení uložením panel  v míst  p ejezdu 
plynárenského za ízení. 

39. Stavebník dodrží podmínky stanoviska: RWE Distribu ní služby, s.r.o., Plynárenská 
499/1, 657 02 Brno zn.: 5000982231 ze dne 1. 8. 2014 v plném zn ní. 

40. Stavebník dodrží podmínky stanoviska: RWE Distribu ní služby, s.r.o., Plynárenská 
499/1, 657 02 Brno zn.: 5000982200 ze dne 4. 8. 2014 v plném zn ní. 

41. Stavebník dodrží podmínky stanoviska: Severo eských vodovod  a kanalizací, a.s., 
P ítkovská 1689,  415 50 Teplice zn.: O14610108498/OTPCLI/DI ze dne 2. 10. 2014, 
zejména: 
41.1. Stavba bude provedena podle této dokumentace za dodržení zde uvedených 

podmínek a pod dohledem autorizované osoby. 
41.2. Vytý ení skute ného umíst ní vodovodních ád  a kanaliza ních stok ve správ  

spole nosti Severo eské vodovody a kanalizace  a.s. je nutné objednat. 
41.3. Prokazatelné seznámení  zástupc  firmy provád jící výkopové práce s polohou 

za ízení ve správ  Severo eské vodovody a kanalizace  a.s.  a s trasou navrženého 
za ízení. 

41.4. K vyjád ení ke kolauda nímu ízení nám budou doloženy protokoly z kontrol sítí 
p ed záhozem. 

41.5. Investor zajistí písemné oznámení termínu zahájení výkopových prací na 
p íslušné vodárenské st edisko nejmén  14 dní p edem s uvedením jména odpov dného  
pracovníka provád jící firmy a telefonní spojení. 

42. Stavebník dodrží podmínky vyjád ení: Teplárny  Liberec, Dr. Milady Horákové 641/34 a, 
Liberec 4 zn.: 303/Vi/14 ze dne 20. 8. 2013, zejména: 
42.1. V p ípad  odhalení našeho za ízení (p edizolované potrubí v zemi 

v bezkanálovém provedení s komunika ními kabely v soub hu), je provád cí firma 
povinna p ed dalšími pracemi s Teplárnou Liberec a.s. stanovit další postup a ud lat 
zápis do stavebního deníku. 

42.2. Zhotovitel nesmí odkrytá místa s naším za ízením zasypat krycím materiálem 
dokud nebudou zkontrolovány a dokud nebude o kontrole proveden zápis. 

42.3. V p ípad  prací vedle, nad nebo pod stávajícím (p edizolované potrubí v zemi 
v bezkanálovém provedení s komunika ními kabely v soub hu) musí být práce 
provád ny tak, aby nebyla ohrožena bezpe nost provozu tohoto za ízení. Zástupce TLIB 
musí být  p izván  p ed zahájením prací a podmínky zemních prací musí být zapsány do 
deníku. 

43. Stavebník dodrží podmínky vyjád ení: UPC eská republika, a.s., Sázavská 2,                       
460 10 Liberec zn.: E007030/14 ze dne 14. 7. 2014, zejména: 

43.1. Stavebník nebo jím pov ená t etí osoba, je povinen bez zbyte ného odkladu vyzvat 
spole nost UPC, ke stanovaní konkrétních podmínek ochrany VVS, p ípadn  k p eložení 
VVS poté, kdy zjistí, že jeho zám r, pro který podal shora ozna enou žádost, je v kolizi se 
VVKS a nebo zasahuje do Ochranného pásma VVKS a v rámci realizace zám ru bude 
nutná manipulace , úprava i p eložení VVKS. Výzva ke stanovení konkrétních podmínek 
ochrany VVKS p ípadn  p eložení musí být  podána nejpozd ji však p ed po átkem 
zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se VVKS a nebo zasahuje do 
Ochranného pásma VVKS, požádat spole nost UPC o stanovení konkrétních podmínek 
ochrany VVKS nebo p ípadn  podmínek k p eložení VVKS, a to prost ednictvím pov ené 
osoby – Jaroslav R ži ka, tel.: 489 111 112. 
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43.2. Bez ohledu všechny v tomto vyjád ení uvedené skute nosti je stavebník, nebo jím 
pov ená t etí osoba povinen ídit se Všeobecnými podmínkami ochrany VVKS 
spole nosti UPC, která jsou nedílnou sou ástí tohoto vyjád ení. 

44. Na stavb  budou provedeny kontrolní prohlídky v t chto fázích výstavby:  

- kontrolní prohlídka stavby po jejím dokon ení nebo dokon ení její ásti schopné 
samostatného užívání p ed uvedením stavby do zkušebního provozu, 

- záv re ná kontrolní prohlídka stavby p ed vydáním kolauda ního souhlasu. 

Ukon ení jednotlivých fází výstavby, po nichž bude následovat kontrolní prohlídka, 
oznámí stavebník Drážnímu ú adu. 

45. Po dokon ení stavby nebo její ásti schopné samostatného užívání, požádá stavebník nebo 
jeho zástupce o zavedení zkušebního provozu, který se stanovuje na dobu 6 m síc . 

46. P ed uvedením stavby do provozu, je t eba Drážnímu ú adu doložit osv d ení                         
o bezpe nosti nezávislého posuzovatele podle na ízení ES 352/2009 ze dne 24.dubna 2009 
o p ijetí spole né bezpe nostní metody pro hodnocení a posuzování rizik, jak je uvedeno 
v l. 6 odst. 3 písm. a) sm rnice Evropského parlamentu a rady 2004/49/ES. 

47. Po ukon ení zkušebního provozu lze stavbu  užívat jen na základ  kolauda ního souhlasu 
vydaného Drážním ú adem. Žádost stavebníka o provedení záv re né kontrolní prohlídky 
stavby a o vydání kolauda ního souhlasu musí být doložena p edepsanými doklady podle  
§ 122 stavebního zákona a podle vyhlášky . 503/2006 Sb., kterou se provád jí n která 
ustanovení stavebního zákona ve v cech stavebního ádu. 

48. K žádosti o vydání kolauda ního souhlasu p edloží stavebník doklady o vrácení pozemk  a 
staveb, které nejsou ve vlastnictví stavebníka a byly do asn  použity pro stavbu, jejich 
vlastník m. 

49. Stavba bude dokon ena nejpozd ji do 31. 12. 2016, v etn  zkušebního provozu. 

 
Ú astníci ízení:  

• Správa železni ní dopravní cesty, státní organizace, O  Hradec Králové,                        
U Fotochemy 259, 501 01 Hradec Králové, I  70994234 zastoupený na základ  plné 
moci spole ností  PRODIN a.s.,  Jiráskova 169/,  53002 Pardubice 2,  I  25292161 

 
a ostatní ú astníci ízení, kterým se stavební povolení oznamuje. 
 

Výrok o námitkách ú astník : 

Námitky ú astník  stavebního ízení ve stanovené lh t  nebyly vzneseny. 

 

O d v o d n n í  
Stavebník Správa železni ní dopravní cesty, státní organizace, O  Hradec Králové,                        

U Fotochemy 259, 501 01 Hradec Králové, I  70994234 zastoupený na základ  plné moci 
spole ností  PRODIN a.s.,  Jiráskova 169/,  53002 Pardubice 2,  I  25292161 podal dne 7. 
íjna 2014 žádost o stavební povolení.  

Dnem podání bylo podle § 44 odst. 1 zákona . 500/2004 Sb., správní ád, ve zn ní 
pozd jších p edpis  (dále jen “správní ád“), zahájeno v této v ci stavební ízení. Jelikož žádost 
o stavební povolení nem la všechny doklady vyžadované zvláštními právními p edpisy, bylo 
stavební ízení podle § 64 odst. 1 písm. a) správního ádu p erušeno usnesením .j.: DUCR-
62099/14/Lh ze dne 27. íjna 2014 sou asn  s výzvou k odstran ní nedostatk  žádosti 
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.j.: DUCR-62097/14/Lh ze dne 27. íjna 2014. Dne 26. listopadu 2014 byly odstran ny všechny 
nedostatky žádosti.  

Drážní ú ad dne 15. prosince 2014 oznámil zahájení stavebního ízení a sou asn  stanovil 
termín na den 14. ledna 2015, do kdy mohli uplatnit závazná stanoviska a ú astníci ízení své 
námitky, pop ípad  d kazy. 

 
Souhlas s vydáním stavebního povolení podle § 15 odst. 2 stavebního zákona byl vydán souhlas 
Magistrátem m sta Jablonec nad Nisou, OS a ŽP, stavební ú ad  Mírové nám stí 19, 467 
51 Jablonec nad Nisou .j.: 3479/2014/SÚ/Kož ze dne 24. 11. 2014, .j.: 416/2014/SÚ/Kož ze 
dne 8. 4. 2014, Magistrátem m sta Liberec,  Odborem stavebního ú adu, nám. Dr. E. 
Beneše 1, 460 59 Liberec 1 .j.: SURR/7130/135934/14-So ze dne 16. 7. 2014, .j.: 
SURR/7130/15537/14-So ze dne 4. 3. 2014, M stským ú adem Smržovka, Stavebním 
ú adem nám. T.G. Masaryka 600, 468 51 Smržovka .j.: SMRZ 205/2014 ze dne 29. 1.  
2014 a M stským ú adem Tanvald, Odborem stavebního ú adu a ŽP, Palackého 359, 468 
41 Tanvald .j.: M ÚT/10294/2013/SÚ a ŽP ze dne 13. 6. 2014. 
 
 
Ke stavebnímu ízení byly doloženy tyto doklady a náležitosti: 
• Smlouva o budoucí smlouv  o pln ní mající povahu v cného b emene služebnosti           

. 3DHM140164 mezi stavebníkem a Povodí Labe, s.p. 
• Smlouva o právu provedení – opravy stavby mezi stavebníkem a vlastníkem pozemk  

eské dráhy, a.s. .j.: S/294/0022/2014 
• Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Libereckého kraje, Husova t . 64,  

460 31 Liberec 1 .j.: KHSLB 16398/2014 ze dne 17. 7. 2014 
• Závazné stanovisko Hasi ského záchranného sboru Libereckého kraje, K  Barví ská 

29/10, 460 01 Liberec III, .j.: HSLI-1860-3/K -P-PRE-2014 ze dne 4. 7. 2014 
• Stanovisko Krajského ú adu Libereckého kraje, odbor životního prost edí a 

zem d lství zn.: KULK 3800/2014 ze dne 5. 2. 2014 
• Vyjád ení Magistrátu m sta Jablonec nad Nisou, OS a ŽP, Mírové nám stí 19, 467 51 

Jablonec nad Nisou .j.: 54699/2014 ze dne 18. 7. 2014, .j.: 83404/2014 ze dne 15. 10. 
2014, .j.: 74956/2014 ze dne 16. 9. 2014 a .j.: 69186/2014 ze dne 27. 8. 2014 

• Vyjád ení D, a.s., RSM Hradec  Králové .j.: 5397/2014 ze dne 1. 8. 2014 
• Vyjád ení Jablonecká energetická, a.s., Liberecká 120, 466 01 Jablonec nad Nisou, 

zn.: OS354-1408 ze dne 6. 11. 2014 
• Stanovisko podniku Lesy R s.p., správa tok , P emyslova 1106, Hradec Králové 

.j.: LCR 953/002826/2014 ze dne 15. 7. 2014  
• Vyjád ení SITEL, spol. s r.o., Baarova 957/15, 140 00 Praha 4  zn.: 1111401243 ze 

dne 4. 8. 2014 
• Vyjád ení Krajské správy silnic Libereckého kraje, p.o., eské mládeže 632/32,         

460 06 Liberec VI zn.: KSSLK/JH/274/5176/2014 ze dne 9. 9. 2014 
• Stanovisko Policie R,  K  Libereckého kraje, ÚO Liberec, DI Liberec .j.: KRPL-

61893-1/CJ-2014-180506-02 ze dne  24. 6. 2014 
• Stanovisko Policie R,  K  Libereckého kraje, ÚO Jablonec nad Nisou, DI                 

.j.: KRPL-76108/CJ-2014-180406-02 ze dne  18. 8. 2014 
• Stanovisko Statutárního m sta Liberec, Odbor právní a ve ejných zakázek, Nám. Dr. 

E. Beneše, Liberec .j.: CJ MMLL 100247/14 ze dne 28. 7. 2014 
• Souhrnné vyjád ení Magistrátu m sta Liberec,  Odboru životního prost edí nám. Dr. 

E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 .j.: MML/ZP/Pi/126915/14-SZ 126915/14/2 ze dne 28. 
8. 2014 a .j.: MML/ZP/Pi/176916/14-SZ 126915/14/4 ze dne 30. 9. 2014 

• Souhlas Magistrátu m sta Liberec,  Odboru stavebního ú adu, nám. Dr. E. Beneše 1, 
460 59 Liberec 1 .j.: SURR/7130/135934/14-So ze dne 16. 7. 2014 
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• Souhlas spole nosti EZ Distribuce, a.s., Guldenerova 2577/19, 303 03 Plze  
LB/250/14/OP ze dne 12. 5. 2014 

• Vyjád ení spole nosti EZ Distribuce, a.s., Guldenerova 2577/19, 303 03 Plze             
zn.: 1067459717 ze dne 15. 7. 2014  

• Vyjád ení O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle 
.j.: 716012/14 ze dne 5. 11. 2014, .j.: 714422/14 ze dne 3. 11. 2014, .j.: POS 707/14 

ze dne 18. 7. 2014 
• Vyjád ení EZ ICT Services, a.s., Duhová 1531/3, Praha zn.: 0200252811 ze dne 20. 

10. 2014, zn.: 0200252813 ze dne 20. 10. 2014, zn.: 0200252820 ze dne 20. 10. 2014,  
zn.: 0200252827 ze dne 20. 10. 2014, zn.: 0200252831 ze dne 20. 10. 2014,                     
zn.: 0200252836 ze dne 20. 10. 2014, zn.: 0200252838 ze dne 20. 10. 2014 a zn.: 
0200252839 ze dne 20. 10. 2014 

• Stanovisko Magistrátu m sta Liberec, OD, Nám. Dr. E. Beneše, Liberec                       
.j.: MML142378/14-OD/Bb ze dne 8. 9. 2014 

• Vyjád ení Statutárního m sta Liberec, Nám. Dr. E. Beneše, Liberec                             
.j.: MML142378/14-OD/Bb ze dne 8. 9. 2014, zn.: CJ MML 146805/14 ze dne 16. 9. 

2014 
• Stanovisko Severo eských vodovod  a kanalizací, a.s., P ítkovská 1689,  415 50 

Teplice zn.: O14610108498/OTPCLI/DI ze dne 2. 10. 2014 
• Vyjád ení Teplárny  Liberec, Dr. Milady Horákové 641/34 a, Liberec 4 zn.: 303/Vi/14 

ze dne 20. 8. 2013 
• Vyjád ení obce Vratislavice nad Nisou, Technický odbor, Tanvaldská 50, 463 11 

Liberec zn.: 3035/2014/TO-DŽP ze dne 9. 6. 2014 a zn.: 4013/2014/TO-DŽP ze dne 18. 
8. 2014 

• Souhlas Magistrátu m sta Jablonec nad Nisou, OS a ŽP, stavební ú ad                         
.j.: 3479/2014/SÚ/Kož ze dne 24. 11. 2014            

• Vyjád ení TS Jablonec nad Nisou, s.r.o., Soub žná 7,  Jablonec nad Nisou zn.: 2014 
ze 4. 8. 2014 

• Souhlas M Ú Smržovka, Stavebního ú adu, nám. T.G. Masaryka 600, 468 51 
Smržovka .j.: SMRZ 205/2014 ze dne 29. 1.  2014 

• Vyjád ení M sta Smržovka, nám. T.G. Masaryka 600, 468 51 Smržovka .j.: SMRZ 
1993/2014/Uv ze dne 16. 9. 2014 

• Vyjád ení m sta Jablonec nad Nisou, Mírové nám stí 19, 467 51 Jablonec nad Nisou 
zn.: 261/2014/OIV ze dne 15. 8. 2014 

• Vyjád ení M sta Tanvald, Palackého 359, 468 41 Tanvald zn.: ORKV/2014 ze dne 12. 
8. 2014 

• Souhlas M Ú Tanvald, Odboru stavebního ú adu a ŽP, Palackého 359, 468 41 
Tanvald .j.: M ÚT/10294/2013/SÚ a ŽP ze dne 13. 6. 2014 

• Koordinované závazné stanovisko M Ú Tanvald, Odboru stavebního ú adu a ŽP  
.j.: M ÚT/11551/2014/SÚ a ŽP ze dne 21. 7. 2014 

• Stanovisko Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradce Králové                   
.j.: PVZ/14/18342/Js/0 ze dne 7. 8. 2014  

• Vyjád ení GTS Czech s.r.o., P emyslovská  2845/43, 130 00 Praha 3 zn.: 1211401340 
ze dne 4. 8. 2014 

• Vyjád ení ELTODO-CITELUM, s.r.o., .j.: 160/Š/2014 ze dne  27. 8. 2014 
• Souhlas se stavbou od spole nosti Teplárenství Tanvald s.r.o., Pod Špi ákem 546, 

Tanvald ze dne 29. 7. 2014 
• Vyjád ení UPC eská republika, a.s., Sázavská 2, 460 10 Liberec zn.: E007030/14 ze 

dne 14. 7. 2014 
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• Stanovisko RWE Distribu ní služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno                  
zn.: 5000982257 ze dne 31. 7. 2014, zn.: 5000982217 ze dne 31. 7. 2014, zn.: 
5000982231 ze dne 1. 8. 2014, zn.: 5000982200 ze dne 4. 8. 2014 
a projektová dokumentace, vypracovaná sdružením firem PRODIN a.s.,  Jiráskova 

169/,  53002 Pardubice 2 a Tým dopravního inženýrství s.r.o. Okruh ú astník  stavebního 
ízení byl stanoven podle § 109 odst.1 stavebního zákona. Drážní ú ad vydává toto stavební 

povolení na základ  kladného výsledku stavebního ízení. V tomto ízení Drážní ú ad zjistil, že 
povolovaná stavba není v rozporu s ve ejnými zájmy a neshledal d vody, které by bránily 
povolení stavby, a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové ásti tohoto rozhodnutí. 

P o u e n í  o  o d v o l á n í  
Proti tomuto rozhodnutí m že ú astník ízení podat odvolání podle §81 odst.1. zákona 

. 500/2004 Sb., správní ád, ve zn ní pozd jších p edpis  (dále jen “správní ád“), ve lh t  15 
dn  ode dne jeho oznámení, k Ministerstvu dopravy, podáním u in ným u Drážního ú adu, 
stavební sekce - oblast Praha, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2. Odvolání jen proti od vodn ní 
rozhodnutí je podle § 82 odst.1 správního ádu nep ípustné. Odvolání se podává s pot ebným 
po tem vyhotovení tak, aby jeden stejnopis z stal správnímu orgánu, a aby každý ú astník dostal 
jeden stejnopis. Nepodá-li ú astník pot ebný po et stejnopis , vyhotoví je Drážní ú ad na 
náklady ú astníka. 

 

 
Informace pro stavebníka: 

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

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní 
moci, nebude stavba zahájena. Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy Drážní 
ú ad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého zám ru upouští; to neplatí, 
jestliže stavba již byla zahájena. 

Stavebník uhradil Drážnímu ú adu správní poplatek stanovený podle sazebníku správních 
poplatk  zákona . 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve zn ní pozd jších p edpis , položky 
18 bod 1 písm. f), bankovním p evodem ve výši 10 000 ,-K . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
„Otisk ú edního razítka“      z p. Ing. Miroslav Hron 

       za nám stka editele Drážního ú adu 
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Toto rozhodnutí se doru uje k vyv šení takto: 

Toto rozhodnutí musí být vyv šeno po dobu 15 dn  na ú ední desce. Poslední den 
vyv šení se považuje za den jeho doru ení. Rozhodující pro b h lh ty je vyv šení na ú ední 
desce Drážního ú adu. 

• M sto Tanvald,  Palackého 359/,  46841 Tanvald 
• Ú ad m stského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou,  Tanvaldská 50/,  46311 

Liberec 30 
• M sto Jablonec nad Nisou,  Mírové nám stí 3100/19,  46751 Jablonec nad Nisou 
• M sto Smržovka,  nám stí T. G. Masaryka 600/,  46851 Smržovka 
• Statutární m sto Liberec,  nám. Dr. E. Beneše 1/1,  46059 Liberec 

 

 
 
P ílohy:  

Pro stavebníka (bude p edáno po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí): 

• Ov ená projektová dokumentace 

• Štítek „Stavba povolena“ 
 
Rozd lovník: 
Ú astníci ízení: 

• Správa železni ní dopravní cesty, státní organizace, O  Hradec Králové,  
zastoupený na základ  plné moci spole ností  PRODIN a.s.,  Jiráskova 169/,  53002 
Pardubice 2 

  

• ostatní ú astníci ízení 

o doru ení ve ejnou vyhláškou podle § 144 odst. 2 zákona . 500/2004 Sb., správní 
ád, ve zn ní pozd jších p edpis  – oznámení bude vyv šeno na výše uvedené 

ú ední desce po dobu nejmén  15 dn  

o zve ejn ní na www.ducr.cz (elektronická ú ední deska) podle § 25 odst. 2 zákona 
. 500/2004 Sb., správní ád, ve zn ní pozd jších p edpis  – rozhodnutí bude 

umíst no po dobu nejmén  15 dn  

 
 
 
 
 

 

Vyv šeno dne:  
Sejmuto 

dne: 
 

 Podpis:  
Razítko   
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Dot ené orgány: 
• M stský ú ad Tanvald,  Palackého 359/,  46841 Tanvald 
• Krajská hygienická stanice Libereckého kraje,  Husova t . 64/,  46031 Liberec 
• Hasi ský záchranný sbor Libereckého kraje,  Barví ská 29/10,  46001 Liberec III 
• Krajský ú ad Libereckého kraje,  odbor životního prost edí a zem d lství, U Jezu 642/2a,  

46180 Liberec 2 
• M stský ú ad Smržovka,  nám stí T. G. Masaryka 600/,  46851 Smržovka 
• Magistrát m sta Liberec,  nám. Dr. E. Beneše 1/1,  46059 Liberec 1 
• Policie eské republiky - Krajské editelství policie Libereckého kraje, územní odbor 

Jablonce nad Nisou, dopravní inspektorát,  28. íjna 10/,  46673 Jablonec nad Nisou 
• Policie eské republiky - Krajské editelství policie Libereckého kraje,  územní odbor 

Liberec, dopravní inspektorát,  Pastý ská 3/,  46074 Liberec 
• Magistrát m sta Jablonec nad Nisou,  Mírové nám stí 3100/19,  46751 Jablonec nad 

Nisou 
Na v domí: 

• eské dráhy, a.s.,  Regionální správa majetku Hradec Králové,  Riegrovo nám. 1660/,  
50101 Hradec Králové 

• Správa železni ní dopravní cesty, státní organizace, Oblastní editelství Hradec Králové,  
U Fotochemy 259/,  50101 Hradec Králové 

• Správa železni ní dopravní cesty, státní organizace,  Dlážd ná 1003/7,  11000 Praha 1 
Spis 


