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ROZHODNUTÍ 
STAVEBNÍ POVOLENÍ 

 

Výroková ást: 

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"), ve stavebním 
ízení p ezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 

19.11.2014 podala 

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"), a na základ  tohoto p ezkoumání : 

 

I. Vydává podle § 115 stavebního zákona 

s t a v e b n í   p o v o l e n í 

na stavbu : 
Rekonstrukce silnice III/270 15 Jablonné v Podješt dí 

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

(dále jen "stavba") 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. 

 

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. 
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 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). 
 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. 

 

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby : 
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Bohumil Fišer, 

autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, Ing. Ji í Jachan, autorizovaný inženýr pro mosty a 
inženýrské konstrukce, byla ov ena ve stavebním ízení; p ípadné zm ny stavby nesmí být 
provedeny bez p edchozího povolení speciálního stavebního ú adu. 

2. Stavebník zajistí vyty ení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávn ným. 
3. P i provád ní stavby je nutno dodržovat p edpisy týkající se bezpe nosti práce a technických 

za ízení, dbát o ochranu zdraví osob na staveništi. 
4. P i stavb  budou dodržena ustanovení vyhlášky . 268/2009 Sb., v platném zn ní, která upravuje 

technické požadavky na provád ní staveb, a p íslušné technické normy. 
5. Provád ním stavebních prací nesmí být na svých právech poškozeni ani zkráceni uživatelé nebo 

vlastníci sousedních nemovitostí. Sjednání p íslušných dohod a náhrady škod je povinen provád t 
stavebník. 

6. P ed zahájením výkopových prací musí stavebník provést p íslušná zajišt ní proti úraz m t etích 
osob a uzav ít dohody se všemi správci p íslušných podzemních vedení a za ízení. 

7. Staveništ , staveništní za ízení a oplocení staveniš , která jsou zcela nebo z ásti umíst na na 
ve ejných komunikacích nebo plochách, se musí zabezpe it a výrazn  ozna it podle platných 
právních p edpis  a závazných ástí SN. Za snížené viditelnosti náležit  osv tlit a opat it 
výstražnými sv tly. 

8. Podzemní vedení, jejichž poškození m že ohrozit bezpe nost p i zemních pracích, nebo která 
mohou být zemními pracemi ohrožena, se musí náležit  zajistit. Zemní práce poblíž sítí je nutno 
provád t se zvýšenou opatrností a pouze ru n . 

9. V pr b hu provád ní stavby musí být spln ny všechny p edpisy týkající se ochrany životního 
prost edí. Zejména musí být dodrženy p edpisy o likvidaci odpad , zne iš ování ovzduší a 
hygienické p edpisy o ochran  okolí stavby p ed nadm rným hlukem. Max. ekvivalentní hladina 
vn jšího hluku nesmí v dob  od  22.00 do 06.00 hodin p ekro it 40 dB. 

10. Stavba musí být opat ena tabulkou se jménem stavbyvedoucího, názvem zhotovitele a termínem 
dokon ení stavby. 

11. Na stavb  musí být veden stavební deník. 
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12. Naruší-li se b hem stavby existující odvod ovací systém, musí se bezodkladn  provést jeho ádné 

propojení, pop . p eložení tak, aby se zachovala jeho funkce již v pr b hu stavebních prací na 
nov  budované stavb . 

13. Výkopy a skládky na ve ejných plochách a komunikacích nesmí omezovat p ístup ke vchod m a 
vjezd m na sousední pozemky. 

14. P i realizaci stavby musí být respektována níže uvedená upozorn ní a musí být dodrženy 
podmínky uvedené v t chto stanoviscích a vyjád eních : 

A/ eských drah, a.s. uvedené v souhlasu ze dne 19.9.2014, .j.: 6447/2014 

• Zahájení i ukon eni akce požadujeme písemn  oznámit s p edstihem (min. týden) na Místní 
správu RSM Liberec (p. Vdovi ík, email: vdovicik@rsm.cd.cz. tel. 972 365 445, mobil 602 771 
324). 

• V uvažované zájmové lokalit  se nevyskytují sít  ani za ízení v naší správ  i majetku. 
• Akcí nesmí být nep ízniv  ovlivn ny nemovitosti v majetku D, a.s., za p ípadné škody na 

majetku D, a.s. odpovídá a hradí je investor stavby. 
• Akci zasažené pozemky D, a.s., budou po ukon ení realizace uklizeny, urovnány a uvedeny do 

p vodního stavu. Kontrola stavu ploch dot ených stavební inností a p ilehlých ploch bude 
provedena zástupcem místní správy Liberec - kontakt viz výše. 

• O p edání a p evzetí pozemk  D, a.s., budou vyhotoveny písemné protokoly. 
• Likvidaci p íp. odpad  ešit v souladu s platnou legislativou v aktuálním zn ní dle stupn  jejich 

nebezpe nosti, nesmí dojít k ekologické zát ži pozemk  v naší správ , za ekologickou likvidaci 
odpadního materiálu odpovídá stavební firma - zhotovitel dané stavby. 

• P ípadné zm ny v projektové dokumentaci je t eba s námi projednat. 
• P i písemném styku v p edm tné záležitosti uvád jte vždy íslo jednací tohoto vyjád ení. 

B/ EZ Distribuce, a.s. uvedené v souhlasu s inností a umíst ním stavby v ochranném pásmu ze dne 

25.09.2014, zn.:LB/559/14/OP 

• platnost tohoto rozhodnutí je vázána na dodržení p íslušných norem SN EN 50 110-1, PNE 
330000-6, SN 73 6005, SN EN 50 341-1,2, SN EN 50341-3-19, PNE 33 3302, PNE 33 
3301, PNE 34 1050, SN 33 20 00-5-52, SN EN 50423-1 a všech dále uvedených podmínek. 

• výše uvedená stavba zasahující do ochranného pásma podzemních vedení bude provedena dle 
p edložené projektové dokumentace, 

• konstruk ní vrstvy opravované komunikace nesmí zasahovat do krytí podzemního kabelového 
vedeni NN 0,4 kV v majetku EZ Distribuce, a.s., 

• k ížení rekonstrukce silnice se stávajícím podzemním kabelovým vedením NN 0,4 kV v majetku 
EZ Distribuce, a. s. požadujeme provést v souladu s SN 73 6005. PNE 34 1050 a SN 33 20 

00-5-52, 
• zemními pracemi nesmí být narušeno podzemní kabelové vedení NN 0,4 kV majetku EZ 

Distribuce, a.s., 
• výška krytí podzemního kabelového vedeni NN 0,4 kV v majetku EZ Distribuce, a.s. bude 

zachována - viz. PNE 34 1050. 

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (10) zakázáno: 

• z izovat bez souhlasu vlastníka t chto za ízení stavby i umis ovat konstrukce a jiná podobná 
za ízení, jakož i usklad ovat ho lavé a výbušné látky, 

• provád t bez souhlasu vlastníka zemní práce, 
• provád t innosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpe nost provozu t chto za ízení nebo 

ohrozit život, zdraví i majetek osob, 
• provád t innosti, které by znemož ovaly nebo podstatn  znesnad ovaly p ístup k t mto 

za ízením, 
• vysazovat trvalé porosty a p ejížd t vedení t žkými mechanizmy. 
• Dodavatel prací musí p ed zahájením prací zajistit vytý ení podzemního za ízení a prokazateln  

seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové 
dokumentace. 

• Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být provád ny ru n . 
• V p ípad  provedení sond (ru n ) m že být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru. 
• Zemní práce musí být provád ny v souladu s SN 73 6133 Návrh a provád ní zemního t lesa 

pozemních komunikací a p i zemních pracích musí být dodrženo Na ízení vlády . 591/2006 Sb., 
o bližších minimálních požadavcích na bezpe nost a ochranu zdraví p i práci na staveništích. 
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• Místa k ížení a soub hy ostatních za ízení se za ízeními energetiky musí být vyprojektovány a 

provedeny zejména dle SN 73 6005, SN EN 50 341-1,2, SN EN 50341-3, SN EN 50423-1, 
SN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050. 

• Dodavatel prací musí oznámit p íslušnému provozovateli distribu ní soustavy zahájení prací 
minimáln  3 pracovní dny p edem. 

• P i pot eb  p ejížd ní trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je t eba po dohod  s 
provozovatelem provést dodate nou ochranu proti mechanickému poškození. 

• Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod nap tím. Odkryté kabely musí být za 
vypnutého stavu ádn  vyv šeny, chrán ny proti poškození a ozna eny výstražnou tabulkou dle 

SN ISO 3864. 
• P ed záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud 

toto organizace provád jící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribu ní 
soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt. 

• P i záhozu musí být zemina pod kabely ádn  udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí 
proti mechanickému poškození. 

• Bez p edchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem. 
• Každé poškození za ízení provozovatele distribu ní soustavy musí být okamžit  nahlášeno na 

Linku pro hlášení poruch Skupiny EZ, spole nosti EZ Distribuce, a. s., 840 850 860, která je 
Vám k dispozici 24 hodin denn , 7 dní v týdnu. 

• Ukon ení stavby musí být neprodlené ohlášeno p íslušnému provoznímu útvaru. 
• Po dokon ení stavby provozovatel distribu ní soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného 

pásma nových rozvod , které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu 
za ízení provozovatele distribu ní soustavy. P ípadné opravy nebo rekonstrukce na svém za ízení 
nebude provozovatel distribu ní soustavy provád t na výjimku z ochranného pásma nebo na 
základ  souhlasu s inností v tomto pásmu. 

C/ Drážního ú adu uvedené v souhlasu ke z ízení stavby ze dne 22.9.2014, zn.: MP-SOP 1675/14-2/Pl, 

DUCR-54138/14/Pl 

• Stavba bude provedena podle projektové dokumentace p edložené Drážnímu ú adu. P ípadné 
zm ny této dokumentace je stavebník povinen p edem projednat s Drážním ú adem. 

• Stavbou nesmí být nep ízniv  ovlivn ny drážní objekty a za ízení. 
• Na stavb  nesm jí být umíst na taková sv tla nebo barevné plochy, které by mohly vést k zám n  

s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy. 
• P i provád ní stavby nesmí být ohrožena bezpe nost a plynulost železni ního provozu. Veškeré 

kroky p i provád ní stavby v obvodu dráhy - tj. harmonogram prací, nutná ochranná opat ení, 
p ípadné výluky kolejí, apod. je t eba ádn  v p edstihu projednat s vlastníkem a provozovatelem 
dráhy. 

• Stavebník je povinen písemn  oznámit Drážnímu ú adu termín zahájení výše uvedené stavby, a to 
v rozsahu stavby zasahující do obvodu dráhy. 

• Po ukon ení stavby požádá stavebník o vydání souhlasu k provozování stavby, který Drážní ú ad 
vydává podle § 7 odst. 3 zákona. 

D/ Krajské správy silnic Libereckého kraje, p.o., technicko - správního odd lení uvedené ve vyjád ení 

ze dne 6.10.2014, zn.: 30/14/SF/218/6934 

• Stavba musí být provád na v souladu se zn ním vyhlášky íslo 104/97 Sb. (ve zn ní pozd jších 
p edpis ), kterou se provádí zákon íslo 13/97 Sb. (ve zn ní pozd jších p edpis ), o pozemních 
komunikacích. 

• Stavba bude provedena dle p edložené PD, p ípadné zm ny je nutno s námi p edem konzultovat. 
• Stavební práce budou provád ny pod ochranou dopravního zna ení dle „TP 66 – Zásady pro 

ozna ování pracovních míst na pozemních komunikacích“ a souhlasu DI-Policie R. 
E/ Les  eské republiky, s.p., Správa tok  – oblast povodí Oh e uvedené ve stanovisku ze dne 

20.8.2014, .j. : LCR956/002276/2014, ze dne 8.10.2014, .j. : LCR956/002610/2014 a podmínky pro 

pokácení d evin uvedené ve stanovisku ze dne 2.10.2014, .j. : LCR956/002653/2014 

• Na vtoku do mostu nebude provedeno opevn ní rovnaninou nebo záhozem z lomového kamene. 
V tomto míst  se nachází historická dlažba z lomového kamene, která je v majetku správce toku. 
Proto požadujeme provedení pouze navržené dlažby a betonového prahu jako opravu stávajícího 
opevn ní konta a dopln ní p í ného stabiliza ního prvku. Kámen ze stávající dlažby bude 
rozebrán a o išt n, v p ípad  jeho vhodnosti bude op tovn  použit. 
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• Ustanovení bodu 1) bude použito i v p ípad , že stávající dlažba bude odhalena v prostoru výtoku 

z rámového propustku. 
• išt ní koryta od nánosu v úseku vodního díla (tedy na vtoku do mostu v délce cca 20 m) bude 

provád no s náležitou opatrností, aby nedošlo k jeho poškození. Pokud to podmínky dovolí, bude 
na stávající dlažb  ponecháno cca 5 cm rostlého sedimentu tak, aby nebyla poškozována 
protékající vodou. Správce toku p edpokládá, že vzhledem k jejímu stá í nebude v dobrém 
technickém stavu. Odstran ní p ípadných škod na stávající dlažb  vlivem išt ní koryta od 
nánosu na vlastní náklady zajistí a hradí investor stavby. 

• Požadujeme vypracování povod ového a havarijního plánu stavby. 
• Celá stavba (most, propustek, opevn ní kont tok ) z stane v majetku jeho stávajícího vlastníka a 

investora (Liberecký' kraj). 
• Pro dlažbu nebude použit sloupkový edi . Bude použit takový kámen, který spl uje požadavky 

SN KN 13383-1 a -2 (72 1507) - Kámen pro vodní stavby. 
• ást stávajícího vodního díla, které je v majetku správce toku (úsek stávající dlažby v kont  toku 

p ed vtokem do mostu kde má být dle FD vybudován nový betonový práh a dlažba z lomového 
kamene), bude odkoupena investorem stavby, a to ješt  p ed p edáním staveništ  zhotoviteli. 
Znalecký posudek na ocen ní této ásti vodního díla zajistí na své vlastní náklady investor 
stavby. 

• išt ní konta od nánosu v úseku vodního díla (tedy v délce cca 20 m p ed vtokem do mostu) bude 
provád no s náležitou opatrností, aby nedošlo k jeho poškození. Pokud to podmínky dovolí, bude 
na stávající dlažb  ponecháno cca 5 cm rostlého sedimentu tak, aby nebyla poškozována 
protékající vodou. Správce toku p edpokládá, že vzhledem k jejímu stá í nebude dlažba v dobrém 
technickém stavu. Proto doporu ujeme spíše ru ní išt ní. Odstran ní p ípadných škod na 
stávající dlažb  vlivem išt ní konta od nánosu na vlastní náklady zajistí a hradí investor stavby. 

• Požadujeme vypracování povod ového a havarijního plánu stavby a jejich schválení p íslušnými 
orgány. 

• Celá stavba dle projektové dokumentace (most, propustek, opevn ní koryt tok , prahy) z stane v 
majetku investora (Liberecký kraj). 

• Pro dlažbu nebude použit sloupkový edi . Bude použit takový kámen, který spl uje požadavky 
SN EN 13383-1 a -2 (72 1507) - Kámen pro vodní stavby. 

• Z pr b hu stavby bude po ízena fotodokumentace. Zejména bude ádn  zdokumentován úsek 
išt ní vodního díla nad vtokem do mostu a úsek konta na výtoku z rámového propustku tak, aby 

bylo z ejmé, zda došlo k poškození konta toku a vodního díla vlivem stavby i ne. 
Fotodokumentace bude po dokon ení stavby p edána správci toku na CD/DVD nosi i. 

• Zahájení prací bude oznámeno min. 3 dny p edem správci toku na email: stastny.ost56@lesycr.cr. 
Správce toku se protokolárn  (nap . zápisem do stavebního deníku) vyjád í k dokon ené stavb . 

• V pr b hu prací nedojde k zne išt ní vodního toku nebo poškození konta toku. Stavební materiál 
bude zajišt n tak, aby nedošlo k jeho smyvu do konta \ p ípad  zvýšených pr tok , deš ových 
srážek, tání sn hu i odchodem ledu. Odstran ní p ípadných škod na vlastní náklady zajistí a 
hradí investor stavby. 

• Upozor ujeme na nesoulad výkresu . 05 Nový stav-propustek a výkresu . 03 Nový stav-p dorys 
a podélný ez. Na výkresu . 05 je na výtoku z rámového propustku navrženo opevn ni dlažbou z 
lomového kamene (LK), rovnaninou LK, betonovým prahem a záhozem LK. Toto opevn ní je v 
rozporu s výkresem . 03 a kapitolou 4.2.6. Technické zprávy. Proto požadujeme opravu výkresu 
. 05-PODMÍNKA DO PROJEKTOVÉ DOKUMNTACE PRO REALIZACI STAVBY. 

• K zásahu do b ehového porostu si musíte opat it závazné stanovisko orgánu ochrany p írody k 
zásahu do významného krajinného prvku podle § 4 odst. 2) zákona . 114/1992 Sb. o ochran  
p írody a krajiny, ve zn ní pozd jších p edpisu a povolení ke kácení d evin rostoucích mimo les 
podle § 8 odst. 1) téhož zákona. 

• Kácení d evin a zp sob likvidace d evní hmoty musí také odsouhlasit vlastník pozemku, na 
kterém d eviny rostou (d evní hmota je majetkem vlastníka pozemku). 

• Po dokon ení kácení z stane koryto toku a terén v délce 6 m na každou stranu od b ehové hrany 
koryta bez t žebních zbytk , povrch terénu bude uveden do stavu odpovídajícího p vodnímu 
stavu. 

• Za átek kácení bude oznámen min. 3 dny p edem správci toku na email stastny56@lesycr.cz. 
Správce toku se protokolárn  (nap . zápisem do stavebního deníku) vyjád í ke kone né úprav  
terénu. 
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F/ Magistrátu m sta Liberec, odboru životního prost edí uvedené v souhrnném vyjád ení ze dne 

17.10.2014, zn.: MML/ZP/Pi/176683/14-SZ176683/14/2 
Z hlediska zájm  chrán ných vodním zákonem budou dodrženy podmínky 

• Havarijní plán p edložte ke schválení vodoprávnímu ú adu (Magistrát m sta Liberec).  
• Povod ový plán p edložte k potvrzení souladu povod ovému orgánu  M sta Jablonné                            

v Podješt dí. 
• Vodoprávní ú ad upouští od ud lení souhlasu vodoprávního ú adu dle § 17 odst. I )  písm. a) 

vodního zákona, jelikož se jedná o rekonstrukci stávajícího propustku, nedojde k ovlivn ní 
vodních pom r  a zám r byl projednán se správcem toku. 

• V ochranném pásmu vodovodního adu a kanaliza ní stoky lze provád t zemní práce, stavby, 
umís ovat konstrukce nebo jiná podobná za ízení i provád t innosti, které omezují p ístup k 
vodovodnímu adu nebo kanalizace nebo které by mohly ohrozit jejich technický stav nebo 
plynulé provozování jen s písemným souhlasem vlastníka vodovodu nebo kanalizace, pop ípad  
provozovatele, pokud tak vyplývá ze smlouvy uzav ené mezi vlastníkem vodovodního adu nebo 
kanalizace a jeho provozovatelem. 

G/ Telefónica Czech Republic, a.s., uvedené ve vyjád ení o existenci sít  elektronických komunikací 

(SEK) ze dne 18.6.2014, .j. : 620841/14 a POS ze dne 23.9.2014  
1) Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, je povinen bez zbyte ného odkladu poté, kdy zjistil, že 

jeho zám r, pro který podal shora ozna enou žádost, je v kolizi se SEK a nebo zasahuje do 
Ochranného pásma SEK, nejpozd ji však p ed po átkem zpracování projektové dokumentace 
stavby, která koliduje se SEK a nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK, vyzvat spole nost 
Telefónica ke stanovení konkrétních podmínek ochrany SEK, p ípadn  k p eložení SEK, a to v 
pracovní dny od 8:00 do 15:00, prost ednictvím zam stnance spole nosti Telefónica pov eného 
ochranou sít  - Petr Ježek, tel.: 602 413 278, c-mail: jezek.petr@o2.com (dále jen POS). 

2) P eložení SEK zajistí její vlastník, spole nost Telefónica, stavebník, který vyvolal p ekládku SEK 

je dle ustanovení § 104 odst. 16 zákona . 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o 
zm n  n kterých souvisejících zákon  povinen uhradit spole nosti Telefónica veškeré náklady na 
nezbytné úpravy dot eného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického ešení. 

3) Pro ú ely p eložení SEK je stavebník povinen uzav ít se spole ností Telefónica Smlouvu o 
realizaci p ekládky SEK. 

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 
Telefónica, které jsou nedílnou sou ástí tohoto vyjád ení. 

5) Spole nost Telefónica prohlašuje, že žadateli byly pro jím ur ené a vyzna ené zájmové území 
poskytnuty veškeré dostupné informace o SEK. 

6) Žadateli p evzetím tohoto vyjád ení vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k 
ú elu, pro který mu byla tato poskytnuta, žadatel není oprávn n poskytnuté informace a data 
rozmnožovat, rozši ovat, pronajímat, p j ovat i jinak užívat bez souhlasu spole nosti 
Telefónica. V p ípad  porušení t chto povinností vznikne žadateli odpov dnost vyplývající z 
platných právních p edpis , zejména p edpis  práva autorského. 

7) Všeobecné podmínky ochrany SEK spole nosti Telefónica  CR, a.s.   
I. Obecná ustanovení 

a) Stavebník, nebojím 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 a odbornými normami (v etn  doporu ených), 
správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a u init veškerá opat ení 
nezbytná k lomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sít  elektronických komunikací ve 
vlastnictví spole nosti Telefónica 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. 

b) P i jakékoliv innosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, 
povinen respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení 
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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 
menší než 1,5 m od krajního vedení vyzna ené trasy podzemního vedení SEK (dále jen 
PVSEK) nesmí používat mechaniza ních prost edk  a nevhodného ná adí. 

c) Pro p ípad porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pov ené t etí osoby, 
založené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK spole nosti Telefónica je stavebník, nebo 
jím pov ená t etí osoba, odpov dný za veškeré náklady a škody, které spole nosti Telefónica 

vzniknou porušením jeho povinnosti. 
d) V p ípad , že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto vyjád ení, nelze 

toto vyjád ení použít jako podklad pro vyty ení a je t eba požádat o vydání nového vyjád ení.  
e) Bude-li žadatel na spole nosti Telefónica požadovat, aby se jako ú astník správního ízení, 

pro jehož ú ely bylo toto vyjád ení vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí 
vydanému ve správním ízení, pro jehož ú ely bylo toto vyjád ení vydáno, je povinen 
kontaktovat POS. 

II. Sou innost stavebníka p i innostech v blízkosti SEK 
a) Zapo etí innosti je stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, povinen oznámit POS, oznámení 

bude obsahovat íslo vyjád ení, k n muž se vztahují tyto podmínky. 
b) P ed zapo etím zemních prací i jakékoliv jiné innosti je stavebník, nebo jím pov ená t etí 

osoba, povinen zajistit vyzna ení tras PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace, s 
vyzna enou trasou PVSEK prokazateln  seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly 
innosti provád t. 

c) 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. 

d) 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 
PVSEK, odkryté PVSEK je stavebník, nebojím pov ená t etí osoba, povinen zabezpe it proti 
prov šení, poškození a odcizení. 

e) P i zjišt ní jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skute ností je stavebník, 
nebojím pov ená t etí osoba, povinen bez zbyte ného odkladu p erušit práce a zjišt ní rozporu 
oznámit POS. V p erušených pracích lze pokra ovat teprve poté, co od POS prokazateln  obdržel 
souhlas k pokra ování v pracích. 

f) V místech, kde PVSEK vystupuje ze zem  do budovy, rozvád e, na sloup apod. je stavebník, 
nebo jím pov ená t etí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s 
ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloup  nadzemního vedení 
SEK (dále jen NVSEK) je povinen provád t v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich 
stability, to vše za dodržení platných právních p edpis , technických a odborných norem, správné 
praxi v oboru stavebnictví a technologických postup . 

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

h) 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 Telefónica. 

i) 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 
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trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK 

nad zemí. 
j) 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.). 

k) Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, je povinen manipula ní a skladové plochy z izovat v 
takové vzdálenosti od NVSEK, aby innosti na/v manipula ních a skladových plochách nemohly 
být vykonávány ve vzdálenost menší než 1 m od NVSEK. 

l) 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, kdy by i nad rámec t chto Všeobecných podmínek ochrany SEK spole nosti 
Telefónica mohlo dojít ke st etu stavby se SEK. 

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

n) Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, není oprávn n bez p edchozího projednání s POS 

jakkoliv manipulovat s 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 l m. 

o) Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, je povinen každé poškození i krádež SEK neprodlen  
od okamžiku zjišt ní takové skute nosti, oznámit POS nebo poruchové služb  spole nosti 
Telefónica, telefonní íslo 800 184 084, pro oblast Praha lze užít telefonní íslo 241 400 500. 

 III. Práce v objektech a odstra ování objekt  
a) Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, je povinen p ed zahájením jakýchkoliv prací 

v budovách a jiných objektech, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazateln  kontaktovat 
POS a zajistit u spole nosti Telefónica bezpe né odpojení SEK. 

b) P i provád ní inností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebojím pov ená t etí osoba, 
povinen v souladu s právními p edpisy, technickými a odbornými normami (v etn  
doporu ených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo 
jiné pr zkum vn jších i vnit ních vedení SEK na omítce i pod ní. 

IV. Sou innost stavebníka p i p íprav  stavby 
a) Pokud by inností stavebníka, nebojím pov ené t etí osoby, k níž je t eba povolení správního 

orgánu dle zvláštního právního p edpisu, mohlo dojít k ohrožení i omezení SEK, je stavebník, 
nebo jím pov ená t etí osoba, povinen kontaktovat POS a p edložit zakreslení SEK do p íslušné 
dokumentace stavby (projektové, realiza ní, koordina ní atp.). 

b) V p ípad , že pro innosti stavebníka, nebo jím pov ené t etí osoby, není t eba povolení 
správního orgánu dle zvláštního právního p edpisu, je stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, 
povinen p edložit zakreslení trasy SEK i s p íslušnými kótami do zjednodušené dokumentace 
(katastrální mapa, plánek), ze které bude zcela patrná míra dot ení SEK. 

c) P i projektování stavby, rekonstrukce i p eložky vedení a za ízení silových elektrických sítí, 
elektrických trakcí vlak  a tramvají, nejpozd ji však p ed zahájením správního ízení ve v ci 
povolení stavby, rekonstrukce i p eložky vedení a za ízení silových elektrických sítí, 
elektrických trakcí vlak  a tramvají, je stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, povinen provést 
výpo et rušivých vliv , zpracovat ochranná opat ení a p edat je POS. Stavebník, nebo jím 
pov ená t etí osoba, není oprávn n do doby, než obdrží od POS vyjád ení k návrhu opat ení, 
zahájit innost, která by mohla zp sobit ohrožení i poškození SEK. Zp sobem uvedeným v 
p edchozí v t  je stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, povinen postupovat také p i 
projektování stavby, rekonstrukce i p eložky produktovod  s katodovou ochranou. 
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d) P i projektování stavby, p i rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras 

spole nosti Telefónica a p ekra uje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to v etn  do asných 
objekt  za ízení staveništ  (je áby, konstrukce, atd.), nejpozd ji však p ed zahájením správního 
ízení ve v ci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pov ená t etí osoba, povinen 

kontaktovat POS za ú elem projednání podmínek ochrany t chto radiových tras. Ochranné pásmo 
radiových tras v ší i 50m je zakresleno do situa ního výkresu. Je tvo eno dv ma podélnými pruhy 
o ší i 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem 
vysílacího radiového za ízení. 

e) Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) spole nosti 
Telefónica je stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, p ed zahájením správního ízení ve v ci 
povolení správního orgánu k innosti stavebníka, nebojím pov ené t etí osoby, nejpozd ji však 
p ed zahájením stavby, povinen kontaktovat POS. 

f) Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy 
zasahovaly do prostoru stávajících tras a za ízení SEK, i do jejich ochranných pásem, je 
stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, povinen realizovat taková opat ení, aby mohla být 
provád na údržba a opravy SEK, a to i za použití mechanizace, otev eného plamene a podobných 
technologií. 

V. K ížení a soub h se SEK 
a) Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, je povinen v místech k ížení PVSEK se sít mi 

technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat 
PVSEK v zákonnými p edpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráni kami s p esahem 
minimáln  0.5 m na každou stranu od hrany k ížení. Chráni ku je povinen ut snit a zamezit 
vnikání ne istot. 

b) Stavebník nebo jím pov ená t etí osoba, je výslovn  srozum n s tím, že v p ípad , kdy hodlá 
umístit stavbu sjezdu i vjezdu, je povinen stavbu sjezdu i vjezdu umístit tak, aby metalické 
kabely SEK nebyly umíst ny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umíst ny v hloubce 
menší než 1 m. V p ípad , že stavebník, nebo jím pov ená osoba, není schopen zajistit 
povinnosti dle p edchozí v ty, je povinen kontaktovat POS. 

c) Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, je povinen základy (stavby, op rné zdi, podezdívky 
apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, p ípadn  
kontaktovat POS. 

d) Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, není oprávn n trasy PVSEK znep ístupnit (nap . 
zabetonováním). 

e) Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, je p i k ížení a soub hu stavby nebo sítí technické 
infrastruktury s kabelovodem povinen zejména: pokud plánované stavby nebo trasy sítí technické 
infrastruktury budou umíst ny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo p i 
k ížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, p edložit 
POS a následn  projednat zakreslení v p í ných ezech; do p í ného ezu zakreslit také profil 
kabelové komory v p ípad , kdy jsou sít  technické infrastruktury i stavby umíst ny v blízkosti 
kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m; neumís ovat nad trasou kabelovodu v podélném 
sm ru sít  technické infrastruktury; p edložit POS vypracovaný odborný statický posudek v etn  
návrhu ochrany t lesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevn nou plochou; 
nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani do asn ; projednat s POS, nejpozd ji ve fázi 
projektové p ípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni i pod úrovní 
kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré p ípady, kdy jsou trajektorie podvrt  a protlak  ve 
vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu. 

f) Zájmovým územím stavby vede trasa PVSEK jak p ístupové, tak p enosové sít  naší spole nosti. 
Nutné je vytý ení trasy p ed za átkem zemních prací. Ohledn  vyty ení mne kontaktujte dva dny 
p edem. Upozor ujeme, že na žádném míst  nesmí trasa PVSEK z stat v t lese komunikace, ani 
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pod obrubníky. V opa ném p ípad  požadujeme trasu p eložit. P ípadné p eložení bude 
realizováno na základ  objednávky od investora stavby. P i realizaci stavby dojde ke k ížení s 
trasou kabel  na více místech (p echody komunikací a pod mostem D). Požadujeme p izvat k 
prohlídce kabel  p ed záhozem každého k íženého místa. O provedených prohlídkách v pr b hu 
stavby bude vždy sepsán zápis do stavebního deníku, který bude sou ástí kolauda ního ízení. Ke 
kolauda nímu ízení bude p edloženo kolauda ní vyjád ení naší spole nosti. 

H/ Povodí Oh e, státní podnik uvedené ve sd lení ze dne 31.7.2014, zn.: 032100-20620/2014 

• B hem realizace stavby nesmí dojít ke zne išt ní povrchových a podzemních vod látkami 
závadnými vodám. 

• Havarijní plán dle vyhlášky . 450/2005 Sb., v platném zn ní, a povod ový plán dle TNV 75 
2931 budou po výb ru zhotovitele stavby p edloženy Povodí Oh e, státní podnik, závodu Terezín 
(Pražská 319, 411 55 Terezín. Havarijní plán bude poté schválen p íslušným vodoprávním 
ú adem a povod ový plán bude p edložen p íslušné obci k vyjád ení. To vše ješt  p ed zahájením 
stavebních prací. 

• Projektová dokumentace bude p edložena k odsouhlasení (vyjád eni) správci He manického 
potoka, kterým je dle našich podklad  státní podnik Lesy R. 

• Se správcem vodního toku bude projednán technologický postup stavby. 
• Nátok do mostu je nutné upravit tak, aby k rozší ení koryta docházelo postupné. Snížení úrovn  

dna koryta na nátoku do mostu je nutné provést plynuleji v mírn jším sklonu. Zárove  je nutné 
upravit sm rové vedení koryta He manického potoka bezprost edn  nad mostem (v situaci 
návrhového stavu se zde nachází mírné ubo ení koryta vpravo). 

• Stav zanášení mostu a p ilehlých propustk  bude sledován v pravidelných intervalech a v p ípad  
op tovného zanášení bude nátok do mostu i pr to né profily mostu a propustk  vy išt ny. 

• Sou adnice p edm tného mostu dle Centrální evidence vodních tok  jsou X = 971109, Y = 
709303. 

• Povodí Oh e, statni podnik neodpovídá za škody zp sobené vodou v etn  škod zp sobených 
ledovými jevy 

I/ RWE Distribu ní služby, s.r.o. uvedené ve vyjád ení ze dne 1.10.2014, zn. : 5001011544  
• Po odstran ní konstrukce vozovky v úrovni zemní plán  požadujeme chránit plynovodní p ípojky 

a plynovody umíst né ve vozovce p ed mechanickým poškozením p i pojížd ní betonovými 
panely, pop . ocelovými plechy o tlouš ce min. 3 cm. 

• Požadujeme zachovat stávající niveletu vozovky (komunikace). Parkovací stání doporu ujeme 
provést ze zámkové dlažby. 

• Dopravní zna ení musí být umíst no od stávajícího plynárenského za ízení v minimální 
vzdálenosti 1 m. 

• Pokud p i rekonstrukci komunikace bude zjišt no, že n které plynovody nebo p ípojky budou mít 
v i nové nivelet  krytí menší jak 80 cm, bude nutné provést p eložku t chto plynárenských 
za ízení tak, aby bylo dosaženo požadovaného krytí. Tyto práce budou provedeny v souladu se 
zákonem . 458/2000 Sb., v platném zn ní jako p eložka plynárenského za ízení na náklady 
investora. 

• P i vysazování strom  a okrasných d evin požadujeme dodržet od stávajícího plynárenského 
za ízení vzdálenost minimáln  2 metry na ob  strany od osy plynovodu. 

• Po odt žení stávající konstrukce vozovky bude podstatn  sníženo krytí stávajícího plynovodu a 
p ípojek. Proto je vylou eno použití t žké mechanizace (zejména válc  s trny, zemních fréz atd.) 
p ímo nad potrubím. Zejména je t eba v novat p i provád ní prací zvýšenou pozornost a 
opatrnost u míst s odbo kami, kde navrtávací odbo kový T-kus vy nívá nad vlastní potrubí a 
mohlo by dojít k jeho odtržení. Dále je t eba ov it polohu p ípojek, které jsou nad vlastním 
potrubím plynovodního adu a navíc zpravidla uloženy kolmo na plynovod (a tím i komunikaci). 

• stavební innosti v ochranném pásmu plynárenského za ízení je možné realizovat pouze p i 
dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku, nebudou-li tylo podmínky dodrženy, budou 
stavební innosti, pop . úpravy terénu provád né v ochranném pásmu plynárenského za ízení 
považovány dle § 68 odst. 6 zákona .670/2004 Sb., kterým se m ní zákon . 458/2000 Sb., o 
podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odv tvích a o zm n  n kterých 
zákon  (energetický zákon), ve zn ní pozd jších p edpis , 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 , 

• p ed zahájením stavební innosti v ochranném pásmu plynárenských za ízení bude provedeno 
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vyty ení plynárenského za ízení, vyty ení provede p íslušná provozní oblast (viz kontaktní lisí), 
žádost o vyty ení bude podána minimáln  7 dní p ed požadovaným vyty ením, p i žádosti uvede 
žadatel naši zna ku ( íslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska, bez vytý ení a p esného 
ur ení uloženi plynárenského za ízeni nesmí být stavební innosti zahájeny, vytý ení 
plynárenského za ízení považujeme za zahájení stavební innosti v ochranném pásmu 
plynárenského za ízení, o povedeném vyty ení bude sepsán protokol, 

• bude dodržena SN 736005, SN 703050, TPG 702 04 - tab. 8, zákon . 458/2000 Sb. 
(energetický zákon), ve zn ní pozd jších p edpisu, p ípadn  další p edpisy související s uvedenou 
stavbou, 

• pracovníci provád jící stavební innosti budou prokazateln  seznámení s polohou plynárenského 
za ízení, rozsahem ochranného pásma a t mito podmínkami, 

• p i provád ní stavební innosti v ochranném pásmu plynárenského za ízení je investor povinen 
u init taková opat eni, 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, 

• odkryté plynárenské za ízení bude v pr b hu nebo p i p erušení stavební innosti ádn  
zabezpe eno proti jeho poškození, 

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

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

• p ed p evedením zasypu 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, nebo zákaznická linka 840 11 33 55, 
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, v p ípad , že nebudou 
dodrženy výše uvedené podmínky je povinen stavebník na základ  výzvy provozovatele PZ, nebo 
jeho zástupce doložit pr kaznou dokumentací o nepoškození PZ b hem výstavby-nebo provést na 
své náklady v míst  styku stavby s PZ, 

• plynárenské za ízení bude p ed zásypem výkopu ádn  podsypáno a obsypáno t ženým pískem, 
zhutn na a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s SN EN 12007-1-4, TPG 
702 01, TPG 702 04, 

• neprodlen  po skon ení stavební innosti budou ádn  osazeny všechny poklopy a nadzemní 
prvky plynárenského za ízení, 

• 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, 

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

• bude zachovaná hloubka uložení plynárenského za ízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak), 
• p i použití nákladních vozidel, stavebních stroj  a mechanism  zabezpe it p ípadný p ejezd p es 

plynárenské za ízení uložením panel  v míst  p ejezdu plynárenského za ízení. 
J/ Správy železni ní dopravní cesty, státní organizace uvedené v souhrnném stanovisku ke stavb  ze 

dne 15.10.2014, zn.: 19072/201-O  HKR 

• Zahájení stavby oznamte 14 dni p edem TO Jablonné v Podješt dí,  p. Svato , tel: 724 230 637. 
• Stavbou p emost ní He manického potoka nesmí být narušena základová spára železni ního 

mostu. 
• Sklon komunikace pod železni ním mostem musí být ve sklonu po toku vodote e. 
• Izolace rubu rámové konstrukce bude p etažena na opery železni ního mostu nad komunikaci a 

zakon ena systémovou lištou. 
• K pracím a p ejímkám provedených prací pod železni ním mostem v km 114,165 je t eba s 

p edstihem min. 2 dn  p izvat zástupce SMT. Místním správcem je Ing. Jitka Pyrochtová, e-mail: 
Pyrochtova@szdc.cz, tel. 724 893 200. 
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• P ed zahájením prací je t eba u D Telematika objednat vytý ení kabelové trasy 

telekomunika ního kabelu a projednat zp sob ochrany s majitelem tj. SŽDC s. o., TÚDC Praha 
dle platných Všeobecných podmínek pro kabely SŽDC Kone né uložení kabel  je t eba nechat 
odsouhlasit pracovníkem D Telematika. 

• Do asný zábor pozemku p. . 1398/1 v k.ú. Jablonné v Podješt dí nutno ešit nájemní smlouvou. 
Kontakt p. Ko ínková, tel 972 341 261, Korinkova@szdc.cz. 

• Bude-li stavba na pozemku D a.s. trvat déle jak 1 m síc, požadujeme uzav ít nájemní smlouvu 
na pronájem pozemku zasaženého stavbou. O uzav ení nájemní smlouvy je t eba požádat úsek 
obchodu a servisu RSM Hradec Králové p. Martinec (tel. 972 365 010, mobil 724 759 517). 

• P i stavb  musí být dodržena p íslušná ustanovení zákona o drahách . 266/1994 v platném zn ní, 
vyhláška . 177/1995 Sb. stavební a technický ád drah v platném zn ni, p íslušné kapitoly 
Technických kvalitativních podmínek staveb státních drah, p edpisy S3 - Železni ní svršek, S 4 - 
Železni ní spodek, S5 - Správa mostních objekt  a další p íslušné platné normy SN. 

• Stavbou nesmí být nep íznivé ovlivn ny drážní objekty a za ízení v majetku SŽDC, s.o. Za                    
p ípadné škody na stavbách a za ízeních dráhy odpovídá a hradí je investor stavby. 

• Stavba bude provedena tak, aby ani v budoucnu nedošlo k jejímu porušení vlivem provozu dráhy. 
• Zneškodn ní veškerých odpad  vzniklých v souvislosti s touto stavbou musí být provedeno mimo 

pozemky dráhy v souladu se zákonem o odpadech a souvisejícími vyhláškami v aktuálním zn ni 
• Upozor ujeme, že v ochranném pásmu dráhy nelze podle zákona o drahách  266/1994 Sb, v 

platném zn ní provád t jakékoliv stavební práce ve smyslu stavebního zákona bez souhlasu 
Drážního ú adu - Drážní ú ad, sekce stavební, Wilsonova 300/8, Praha 2 - Vinohrady, PS  121 
06. 

• Po dokon ení prací v obvodu a ochranném pásmu dráhy požádá investor SŽDC, O  HKR o ú ast 
na prohlídce dokon ené stavby a o kontrolu spln ní výše uvedených podmínek. Dokladem o 
provedení prohlídky dokon ené stavby je kladné vyjád ení SŽDC, O  HKR. 

• Souhrnné stanovisko se týká stavby pouze v rozsahu dle p edložené dokumentace s platností 2 let 
od data vydání souhrnného stanoviska. Pokud nebude v této lh t  vydáno pravomocné rozhodnutí 
je investor povinen zažádat o vydání nového souhrnného stanoviska, dle aktuálních podmínek a 
právních p edpis . 

K/ Správy železni ní dopravní cesty, státní organizace, D – Telematika uvedené v podmínkách pro 

innosti na kabelech v majetku Správa železni ní dopravní cesty, s.o. ze dne 15.10.2014, .j. 

19072/2014 

• aby stavební objekty a provozní soubory v majeku SŽDC zpracované do stupn  dokumentace pro 
uzemní ízení byly v dalším stupni projektov  dokumentace zpracovány v rozsahu daném 
vyhláškou . 146/2008Sb., a up esn nou sm rnicí SŽDC 11/2006, 

• aby innost na majetku SŽDC uvedené již ve stupni dokumentace pro územní ízení byly                           
v souladu s technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah, 

• písemné vyrozum ní organizaci, která vydala vyjád ení o zahájení prací a to nejmén  15 dn  
p edem, 

• p ed zahájením zemních prací vyty ení polohy podzemního telekomunika ního vedení a za ízení 
p ímo ve staveništi (trase), 

• prokazatelné seznámení pracovník , kte í budou provád t práce, s polohou vedení (za ízení), 
• upozorn ní organizace provád jící zemní práce na možnou odchytal uloženého vedení (za ízení) 

od polohy vyzna ené ve výkresové dokumentaci, 
• upozorn ní pracovník , aby dbali p i pracích v t chto místech nejv tší opatrnosti a nepoužívali 

zde nevhodné ná adí, a také ve vzdálenost nejmén  1,5 m po každé stran  vyzna ené trasy vedení 
(za ízení) nepoužívali žádných mechaniza ních prost edk  (hloubících stroj , sbíje ek, apod.), 

• ádné zabezpe ení odkrytého podzemního telekomunika ního vedení (za ízení) proti poškození, 
zcizení a ádného zajišt ní výkop  p ípadn  v etn  osv tlení, 

• odpovídající ochranu kabel  a ochranu kabelové trasy dle platných norem, pokud bude trasa 
kabel  pojížd na vozidly nebo stavební mechanizací, 

• aby p i p eložkách organizace provád jící zemní práce zhutnila zeminu pod kabelem p ed jeho 
zakrytím po vrstvách (záhozem) a vyzvala D Telematika a.s., Servis kabelových Ústí nad 
Labem, Jelínek Luboš, tel.: +420 602 162 735, erná Jana, tel.: +420 972 422 519, Holubová 
Hana, tel: +420 972 425 532 k provedení kontroly p ed zakrytím kabelu, zda není vedení 
(za ízení) viditeln  poškozeno a zda byty dodrženy p íslušné normy a stanovené podmínky, 
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• nad kabelovou trasou dodržovat zákaz skládek a budování za ízení, která by znemožnila p ístup 

ke kabel m, bez souhlasu správce nesnižovat ani nezvyšovat vrstvu zeminy nad kabelovou 
trasou, 

• p i k ížení, p íp. soub zích podzemních telekomunika ních vedení byla dodržena SN 73 6005 
„Prostorové uspo ádáni síti technického vybaveni", 

• p i provád ní zemních prací byla dodržena SN 73 6133 „Návrh a provád ní zemního t lesa 
pozemních komunikací“, SN 33 2160 „P edpisy pro ochranu sd lovacích vedení a za ízení p ed 
nebezpe nými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZW“ a SN 33 2000-5-54 ed. 2 „Uzemn ní a 
ochranné vodi e“, 

• neprodlené ohlášení každého poškození podzemního telekomunika ního vedení a za ízení organizaci 
D – Telematika, a.s., Servis kabelových sítí Ústí nad Labem, Jelínek Luboš, tel: +420 602 162 735, 

HELP DESK, tel. + 420 972 110 000, 
• ohlášení ukon ení stavby organizaci, která vydala vyjád ení, v etn  správce a jeho pozvání ke 

kolauda nímu ízení,  
• aby provád né práce respektovaly podmínky vyplývající ze zákona . 127/2005 Sb., o 

elekronických komunikacích, zákona . 266/1994 Sb., zákon o drahách a zákon . 183/2006 Sb., 
Stavební zákon a platných provád cích vyhlášek,  

• provedení prací (v etn  projektování) na telekomunika ním vedení (za ízení) organizaci, jejíž 
pracovníci provád jící práce mají platné p íslušn  odborné oprávn ní k práci na železni ním 
telekomunika ním za ízení, dle zákona o drahách . 266/1994Sb., Podmínky odborné zp sobilosti 
výše uvedeného zákona a vyhlš.101/1995 Sb., a p íslušných výnos  SŽDC (zejména Sm rnice 
SŽDC . 50). Toto ( asové omezen ) oprávn ní lze získat složením p íslušn  odborn  zkoušky u 
editelství SŽDC, 

• vy ešení v cných b emen v p ípadech kdy je telekomunika ní vedení (za ízení) položeno nebo jeho 
poloha zm n na mimo pozemky SŽDC nebo eských drah, 

• s ohledem na to, že správce neodpovídá za zm ny provedené bez jeho v domí nad trasou vedení 
(za ízení), je nutné ov it výškové umíst ní vedení (za ízení) ru n  kopanými sondami. 

• Nedodrženi t chto podmínek je hrubým porušením právní povinnosti podle zákona . 127/2005 
Sb., O elektronických komunikacích, zákona . 266/1994 Sb., Zákon o drahách. 

• P ípadné rozpory nebo výjimky z jednotlivých ustanovení eší správce SŽDC kterým je: Správa 
železni ní dopravní cesty s.o., Technická úst edna dopravní cesty se sídlem Praha 9 - Libe , 
Malletova 10/7363. 

• Všeobecné podmínky pro vytý ení trasy : 
o Sd lování polohy a vytý ení je provád no pracovníky D Telematika a . s ., Servis 

kabelových sítí Ústí nad Labem. Jelínek Luboš, tel. + 420 602 162 735 dle platného ceníku. 
o Je-li vytý ení požadováno do t í dn  od data Vaši žádosti na vytý ení bude do celkové ástky za 

vytý ení p ipo ten expresní p íplatek ve výši 30% z celkové ástky. 
o V p ípad , kdy musí byt vytý ení provedeno geodetickou kancelá í nese Vaše organizace 

všechny náklady spojené s tímto vytý ením. 
o Vytý ení vedení bude provedeno na základ  písemné objednávky zaslané nejmén  14 dn  

p ed požadovaným termínem vytý ení. Na objednávce ve dvojím vyhotovení uve te íslo 
vyjád ení, datem vydáni, I O, DI  a bankovní spojeni Vaši organizace. Na objednávce bude 
uvedena adresa D - Telematika a. s., Pernerova 2B19/2a, 130 00 Praha 3 a objednávka bude 
zaslána na adresu D - Telematika a.s., Centrální Podatelna - U2, Pod Táborem 369/3a, 190 
01 Praha 9. 

L/ Severo eských vodovod  a kanalizací, a.s. uvedené ve vyjád ení ze dne 20.5.2014, zn.: O146 

10066865/OTPCLI/ e a ze dne 29.9.2014, zn.: O14610106023/OTPCLI/ e 

• Vytý ení skute ného umíst ní za ízení ve správ  spole nosti Severo eské vodovody a kanalizace, 
a.s. a jeho následné zakreslení do situace je nutné objednat na tel. 840 111 111;info@scvk.cz. 

• P i soub hu a k ížení p ípadným sítí s námi provozovaným VH za ízením bude dodržena SN 73 
6005 „Prostorové uspo ádání sítí technického vybavení" a další zákony a p edpisy pro ukládání 
inž. sítí. Dále požadujeme dodržet ochranná pásma VH za ízení dle zákona . 274/2001 Sb., ve 
zn ní pozd jších p edpis  p i umís ování souvisejících objekt  k inž. sítím / uli ní vpusti, 
propustky, op rné st ny, sloupy atd. /. 

• Požadujeme provést úpravu povrchových znak  na VH za ízení do nové nivelety terénu. 
• P ed zahájením stavebních /výkopových/ prací si investor zajistí vytý ení st. VH za ízení na 

míst , p ímo ve staveništi (trase) a prostoru pot ebném pro provád ní stavby. Následn  pak lze s 



.j. CJ MML 029367/15 str. 14 

 
kone nou platností ur it trasu pokládaného za ízení. Provede provoz vodovod : kontakt pro 
vodovod - p. Ladislav Revák, tel. 487 521521; ladislav.revak@scvk.cz, kontakt pro kanalizaci - 
Miloslava Neubauerová tel. 487 521521; Miloslava.Neubauerova(a)scvk.cz), p íp. dispe ink 
Liberec, na základ  objednávky. 

• Investor stavby prokazateln  seznámí pracovníky, kte í budou provád t práce, s polohou tohoto 
vedení a za ízení, v etn  jeho profilu, upozorní organizace provád jící práce na možnou 
polohovou odchylku uložených sítí od výkresové dokumentace. 

• Zahájení prací nám bude s p edstihem písemn  oznámeno v etn  jména a tel. spojení na stavební 
dozor a dodavatele stavby, aby v p ípad  spor  mohla být rychle a ú eln  sjednána náprava. 

• Rovn ž bude písemn  provozu vodovod , kanalizací oznámeno ukon ení stavebních prací. 
• Požadujeme být p izváni ke každé innosti v ochranném pásmu námi provozovaného VH 

za ízení, ke kontrole p ed záhozem stávajících sítí a ke kolaudaci akce. 
• Zhotovitel umožní v pr b hu prací pracovníkovi provozovatele VH za ízení kontrolu dodržení 

podmínek stanovených v tomto vyjád ení a tomto provede zápis do stavebního deníku s podpisy 
zástupc  provoz  Severo eských vodovod  a kanalizací, a.s. Teplice, st edisko eská Lípa. 

• P ípadné použití chráni ek nesmí být v potrubí s modrým pruhem nebo modré barvy, aby 
nedocházelo k zám n  s vodovodním potrubím. 

• Každé poškození sítí i za ízení musí být neprodlen  ohlášeno p íslušnému provozu vodovod  a 
kanalizací v eské Líp . Upozor ujeme, že p i porušení námi provozovaných sítí budou veškeré 
náklady na opravu a náhradní zásobování ú továny investoru stavby. 

• P i provád ní stavby bude dodržena norma týkající se zemních prací. 
• Požadujeme být p izváni k projednání dalších stup  projektové dokumentace a ke správnímu 

ízení k souvisejícím akcím v p edm tné v ci. 
• Nebudou-li dodrženy podmínky obsažené v tomto vyjád ení, budou innosti provád né v 

ochranném pásmu VH za ízení posuzovány jako innosti bez našeho p edchozího souhlasu. 

15. Zahájení zemních prací bude oznámeno 3 týdny p edem Severo eskému muzeu v Liberci a 
sou asn  budou p edány parametry rozsahu výkop . V p ípad  archeologického nálezu bude tato 
v c neprodlen  oznámena Severo eskému muzeu v Liberci, stavebnímu ú adu a orgánu státní 
památkové pé e a nalezišt  bude ponecháno až do prohlídky beze zm n.  Do doby rozhodnutí 
stavebního ú adu musí být nález pat i n  zabezpe en proti poškození, p íp. musí být práce 
zastaveny. V pr b hu prací budou dodržována ustanovení § 176 stavebního zákona a § 23 zákona 
. 20/1987 Sb., o státní památkové pé i, ve zn ní pozd jších p edpis , které upravují pravidla v 

p ípad , kdy dojde k archeologickému nálezu v pr b hu provád ní zemních a výkopových prací. 
16. Dokon enou stavbu lze užívat na základ  kolauda ního souhlasu, stavebník písemn  požádá p ed 

dokon ením stavby o jeho vydání. 
17. Stavebník zajistí, aby byly p ed zapo etím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky 

p edepsané zvláštními právními p edpisy.  
18. Termín pro dokon ení stavby : stavba bude dokon ena do dvou let ode dne zahájení stavby. 
19. Stavba bude provád na stavebním podnikatelem : Stavebník písemn  oznámí stavebnímu ú adu, 

kdo bude vykonávat odborné vedení stavby a doloží doklad o zp sobilosti tuto innost 
vykonávat. 

20. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu ú adu fáze výstavby – vyty ení stavby, po 
pokládce spodních vrstev a p ed záv re nou kontrolní prohlídkou, pro kontrolní prohlídku 
stavby. 

 

Ú astníci ízení na n ž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu : 

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

 

Od vodn ní : 

Dne 19.11.2014 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, 
uvedeným dnem bylo zahájeno stavební ízení. Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi 
podklady a stanovisky pot ebnými pro její ádné posouzení, byl stavebník dne 19.11.2014 vyzván 
k dopln ní žádosti a ízení bylo p erušeno. Žádost byla dopln na dne 7.1.2015. 
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Speciální stavební ú ad oznámil zahájení stavebního ízení známým ú astník m ízení a dot eným 
orgán m. Sou asn  podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na míst  a 
ústního jednání, protože mu pom ry staveništ  byly dob e známy a žádost poskytovala dostate né 
podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lh t  do 10 dn  od doru ení tohoto oznámení mohou 
ú astníci ízení uplatnit své námitky a dot ené orgány svá stanoviska.  

Speciální stavební ú ad v provedeném stavebním ízení p ezkoumal p edloženou žádost z hledisek 
uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s ú astníky ízení a s dot enými orgány a zjistil, že 
jejím uskute n ním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chrán né stavebním zákonem, p edpisy 
vydanými k jeho provedení a zvláštními p edpisy. Projektová dokumentace stavby spl uje obecné 
požadavky na výstavbu a podmínky územního rozhodnutí o umíst ní stavby. Speciální stavební ú ad v 
pr b hu ízení neshledal d vody, které by bránily povolení stavby. 

 

Stavební ú ad v Liberci rozhodoval na základ  t chto rozhodnutí, stanovisek a vyjád ení : 

• výpisu údaj  z katastru nemovitostí 
• dokumentace pro stavební povolení a dopln k (p íloha 05 – nový výkres propustku, dle 

požadavku Les  R, s.p.) 
• souhlasu eských drah, a.s. ze dne 19.9.2014, .j.:6447/2014 
• souhlasu ke z ízení stavby Drážního ú adu ze dne 22.9.2014, zn.: MP-SOP1675/14-2/Pl, DUCR-

54138/14/Pl 
• závazného stanoviska Hasi ského záchranného sboru Libereckého kraje ze dne 15.10.2014, .j.: 

HSLI-2571-2/CL-PS-2014 
• závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Libereckého kraje ze dne 29.9.2014, .j.: 

KHSLB 22887/2014 
• stanoviska Policie eské republiky, Krajského editelství policie Libereckého kraje Územní 

odbor eská Lípa, Dopravní inspektorát ze dne 7.10.2014, .j.: KRLP-91536-2/ J-2014-180106 
• vyjád ení Krajské správy silnic libereckého kraje, p.o.  ze dne 6.10.2014, zn.: 30/14/SF/218/6934 
• stanoviska Les  R, s.p. ze dne 20.8.2014, .j.: LCR956/02276/2014, ze dne 8.10.2014, 

LCR956/002610/2014, ze dne 2.10.2014, .j.: LCR956/002653/2014 
• souhrnného vyjád ení Magistrátu m sta Liberec, odboru životního prost edí ze dne 17.10.2014, 

zn. : MML/ZP/Pi/176683/14-SZ 176683/14/2 
• souhlasu M stského ú adu Jablonné v Podješt dí, odboru stavební ú ad ze dne 19.9.2014, .j.: 

Výst.2892/14 (4388/14) – § 15 stavebního zákona 
• stanoviska Povodí Oh e, státní podnik ze dne 31.7.2014, zn.: 032100-20620/2014, ze dne 

3.10.2014, zn.: 3011100-4078/2014 
• souhrnného vyjád ení Správy železni ní dopravní cesty, státní organizace ze dne 15.10.2014, zn.: 

19072/2014-O  HKR 
• závazného stanoviska eské republiky – Ministerstva obrany ze dne 3.10.2014, 

sp.zn.35700/2014-6440-OÚZ-PCE 
• rozhodnutí Magistrátu m sta Liberec, odboru životního prost edí ze dne 20.11.2014, .j.: 

MML/ZPOP/Par/218147/14-SZ181434/14/5 (souhlas se zásahem do významného krajinného 
prvku) 

• „Smlouvy“ o možnosti provést stavbu na cizím pozemku - 20142251 (stavebník x M sto 
Jablonné v Podješt dí) 

• „Smlouvy“ o nájmu nemovité v ci . UCL/4554/14/NS-249/14/Van (stavebník x eská republika 
-Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových) 

• „Nájemní smlouvy“ . 2947204414 (stavebník x eské dráhy, a.s.) 
• „Smlouvy . 227/14 o nájmu pozemku“ VS 6408022714 (stavebník x Správa železni ní dopravní 

cesty, státní organizace) 
• vyjád ení správc  sítí technického vybavení o existenci jejich za ízení a o podmínkách provád ní 

staveb v blízkosti jejich za ízení 

 

Speciální stavební ú ad zajistil vzájemný soulad p edložených závazných stanovisek dot ených orgán  
vyžadovaných zvláštními p edpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 
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Speciální stavební ú ad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních 
p edpis  ve výroku uvedených. 

 

Ú astníci ízení - další dot ené osoby : 

 

 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 

 

  

Pou ení ú astník  : 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dn  ode dne jeho oznámení k odboru dopravy Krajského 
ú adu Libereckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu. 

Odvolání se podává s pot ebným po tem stejnopis  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 
správní orgán na náklady ú astníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou ást rozhodnutí, jednotlivý 
výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti od vodn ní rozhodnutí je nep ípustné. 

Speciální stavební ú ad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno 
vyhotovení ov ené projektové dokumentace a štítek obsahující identifika ní údaje o povolené stavb . 
Další vyhotovení ov ené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem. 
Stavebník je povinen štítek p ed zahájením stavby umístit na viditelném míst  u vstupu na staveništ  a 
ponechat jej tam až do dokon ení stavby, p ípadn  do vydání kolauda ního souhlasu; rozsáhlé stavby se 
mohou ozna it jiným vhodným zp sobem s uvedením údaj  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 ú ad 
  
 
 
 

 
  
Toto rozhodnutí 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 
 
 
Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona . 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. f) ve 
výši 5000 K  byl zaplacen. 
 
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 
  
Dot ené orgány státní správy 
Drážní ú ad, sekce stavební, oblast Praha, IDDS: 5mjaatd 
 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: 471 25  Jablonné v Podješt dí 
Ministerstvo obrany - Vojenská ubytovací a stavební správa, IDDS: hjyaavk 
 sídlo: Teplého .p. 1899, 530 02  Pardubice 2 
 
 


