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DRÁŽNÍ ÚěAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2
stavební sekce - oblast Praha
Sp. Zn.: MP-SDP0781/14-12/Lh
ý. j.: DUCR-12215/15/Lh
OprávnČná úĜední osoba: Linhart Petr Ing.

V Praze dne 11. bĜezna 2015
Telefon: +420 602 686 781
E-mail:
linhart@ducr.cz

ROZHODNUTÍ
Drážní úĜad, jako drážní správní úĜad podle § 54 odst. 1 zákona þ. 266/1994 Sb., o dráhách,
ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ (dále jen “zákon“), a jako speciální stavební úĜad pro stavby drah a stavby
na dráze podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 zákona þ. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním Ĝádu, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ (dále jen “stavební zákon“)
vydává
na základČ výsledku provedeného stavebního Ĝízení podle § 115 odst. 1 a odst. 2 stavebního zákona
stavební

povolení

pro stavbu dráhy

TraĢový úsek Turnov - Liberec
“OdstranČní propadĤ traĢové rychlosti“
V rozsahu:

D.1

Železniþní zabezpeþovací zaĜízení

D.1.1

Staniþní zabezpeþovací zaĜízení

PS 02 - 01 -

01

PS 04 - 01 -

01

PS 06 - 01 -

01

D.1.3
PS 01 - 01 -

ŽST Hodkovice nad Mohelkou, úprava staniþního zabezpeþovacího
zaĜízení
ŽST Rychnov u Jablonce nad Nisou, úprava staniþního
zabezpeþovacího zaĜízení

PĜejezdové zabezpeþovací zaĜízení
01

PS 03 - 01 - 01.0
PS 03 - 01 - 01.1
PS 05 - 01 -

01

PS 07 - 01 -

01

PS 08 - 01 -

01

E.1

Turnov - Sychrov, pĜejezdová zabezpeþovací zaĜízení
Sychrov - Hodkovice nad Mohelkou, pĜejezdová zabezpeþovací
zaĜízení
Sychrov - Hodkovice nad Mohelkou, PZS v km 135,885
Hodkovice nad Mohelkou - Rychnov u Jablonce nad Nisou,
pĜejezdová zabezpeþovací zaĜízení
Rychnov u Jablonce nad Nisou - JeĜmanice, pĜejezdová
zabezpeþovací zaĜízení
JeĜmanice - Liberec hl.n., pĜejezdová zabezpeþovací zaĜízení

Inženýrské objekty

E.1.1
SO 01 - 10 -

ŽST Sychrov, úprava staniþního zabezpeþovacího zaĜízení

Železniþní svršek a spodek
01

Turnov - Sychrov, železniþní svršek
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SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO

01
02
02
03
03
04
04

-

11
10
11
10
11
10
11

-

01
01
01
01
01
01
01

SO 05 - 10 -

01

SO 05 - 11 -

01

SO 06 - 10 SO 06 - 11 -

01
01

Turnov - Sychrov, železniþní spodek
ŽST Sychrov, železniþní svršek
ŽST Sychrov, železniþní spodek
Sychrov - Hodkovice nad Mohelkou, železniþní svršek
Sychrov - Hodkovice nad Mohelkou, železniþní spodek
ŽST Hodkovice nad Mohelkou, železniþní svršek
ŽST Hodkovice nad Mohelkou, železniþní spodek
Hodkovice nad Mohelkou - Rychnov u Jablonce nad Nisou,
železniþní svršek
Hodkovice nad Mohelkou - Rychnov u Jablonce nad Nisou,
železniþní spodek
ŽST Rychnov u Jablonce nad Nisou, železniþní svršek
ŽST Rychnov u Jablonce nad Nisou, železniþní spodek

SO 07 - 10 -

01

Rychnov u Jablonce nad Nisou - JeĜmanice, železniþní svršek

SO 07 - 11 -

01

Rychnov u Jablonce nad Nisou - JeĜmanice, železniþní spodek

SO 08 - 10 SO 08 - 11 SO 90 - 01 -

01
01
01

JeĜmanice - Liberec hl.n. (mimo), železniþní svršek
JeĜmanice - Liberec hl.n. (mimo), železniþní spodek
Turnov - Liberec, znaþení a výstroj trati

E.1.2
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO

01
02
03
04
06
07
08

-

11
11
11
11
11
11
11

NástupištČ
-

02
02
02
02
02
02
02

E.1.3

Zastávka Doubí u Turnova, nástupištČ
ŽST Sychrov, nástupištČ
Zastávka Sedlejovice, nástupištČ
ŽST Hodkovice nad Mohelkou, nástupištČ
ŽST Rychnov u Jablonce nad Nisou, nástupištČ
Zastávka Rádlo, nástupištČ
Zastávka Pilínkov, nástupištČ

Železniþní pĜejezdy

SO 01 - 13 -

01

Turnov - Sychrov, železniþní pĜejezdy v mezistaniþním úseku

SO 03 - 13 -

01

Sychrov - Hodkovice nad Mohelkou, železniþní pĜejezdy v
mezistaniþním úseku

SO 05 - 13 -

01

Hodkovice nad Mohelkou - Rychnov u Jablonce nad Nisou,
železniþní pĜejezdy v mezistaniþním úseku

SO 07 - 13 -

01

Rychnov u Jablonce nad Nisou - JeĜmanice, železniþní pĜejezdy v
mezistaniþním úseku

SO 08 - 13 -

01

JeĜmanice - Liberec hl.n. (mimo), železniþní pĜejezdy v
mezistaniþním úseku

E.1.4

Mosty, propustky a zdi

SO 01 - 20 SO 01 - 20 SO 01 - 20 -

01
02
03

SO 03 - 20 -

01

SO 03 - 20 -

02

SO 03 - 20 -

03

Železniþní mosty
Turnov - Sychrov, železniþní most v ev. km 126,002
Turnov - Sychrov, železniþní most v ev. km 126,740
Turnov - Sychrov, železniþní most v ev. km 127,926
Sychrov - Hodkovice nad Mohelkou, železniþní most v ev. km
132,281
Sychrov - Hodkovice nad Mohelkou, železniþní most v ev. km
132,804
Sychrov - Hodkovice nad Mohelkou, železniþní most v ev. km
133,718
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Sychrov - Hodkovice nad Mohelkou, železniþní most v ev. km
134,953
Sychrov - Hodkovice nad Mohelkou, železniþní most v ev. km
135,290
Sychrov - Hodkovice nad Mohelkou, železniþní most v ev. km
135,929
Sychrov - Hodkovice nad Mohelkou, železniþní most v ev. km
136,896

SO 03 - 20 -

04

SO 03 - 20 -

05

SO 03 - 20 -

06

SO 03 - 20 -

07

SO 04 - 20 -

01

SO 05 - 20 -

01

SO 05 - 20 -

02

SO 05 - 20 -

03

SO 05 - 20 -

04

SO 05 - 20 -

05

SO 06 - 20 -

01

SO 07 - 20 -

01

SO 07 - 20 -

02

SO 07 - 20 -

03

SO 07 - 20 -

04

SO 08 - 20 -

01

JeĜmanice - Liberec hl.n. (mimo), železniþní most v ev. km 150,800

SO 08 - 20 -

02

JeĜmanice - Liberec hl.n. (mimo), železniþní most v ev. km 151,989

SO 08 - 20 -

03

JeĜmanice - Liberec hl.n. (mimo), železniþní most v ev. km 152,100

SO 08 - 20 -

04

JeĜmanice - Liberec hl.n. (mimo), železniþní most v ev. km 154,825

SO 08 - 20 -

05

JeĜmanice - Liberec hl.n. (mimo), železniþní most v ev. km 157,200

ŽST Hodkovice nad Mohelkou, železniþní most v ev. km 137,358
Hodkovice nad Mohelkou - Rychnov u Jablonce nad Nisou,
železniþní most v ev. km 138,287
Hodkovice nad Mohelkou - Rychnov u Jablonce nad Nisou,
železniþní most v ev. km 139,270
Hodkovice nad Mohelkou - Rychnov u Jablonce nad Nisou,
železniþní most v ev. km 140,928
Hodkovice nad Mohelkou - Rychnov u Jablonce nad Nisou,
železniþní most v ev. km 141,008
Hodkovice nad Mohelkou - Rychnov u Jablonce nad Nisou,
železniþní most v ev. km 141,229
ŽST Rychnov u Jablonce nad Nisou, železniþní most v ev. km
143,401
Rychnov u Jablonce nad Nisou - JeĜmanice, železniþní most v ev.
km 144,598
Rychnov u Jablonce nad Nisou - JeĜmanice, železniþní most v ev.
km 145,968
Rychnov u Jablonce nad Nisou - JeĜmanice, železniþní most v ev.
km 147,767
Rychnov u Jablonce nad Nisou - JeĜmanice, železniþní most v ev.
km 148,770

Železniþní propustky
SO 03 - 21 -

01

SO 05 - 21 -

01

SO 07 - 21 -

01

SO 08 - 21 -

01

SO 03 - 22 -

01

SO 07 - 22 -

01

Sychrov - Hodkovice nad Mohelkou, propust v km 136,260
Hodkovice nad Mohelkou - Rychnov u Jablonce nad Nisou,
propusty v mezistaniþním úseku
Rychnov u Jablonce nad Nisou - JeĜmanice, propusty v
mezistaniþním úseku
JeĜmanice - Liberec hl.n.(mimo), propusty v mezistaniþním úseku
OpČrné zdi
Sychrov - Hodkovice nad Mohelkou, opČrné zdi v mezistaniþním
úseku
Rychnov u Jablonce nad Nisou - JeĜmanice, opČrné zdi v
mezistaniþním úseku
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SO 08 - 22 -

01

E.1.7
SO 03 - 23 -

JeĜmanice - Liberec hl.n. (mimo), opČrné zdi v mezistaniþním úseku

Železniþní tunely
01

Sychrov - Hodkovice nad Mohelkou, tunel Sedlejovický

E.3

Trakþní energetická zaĜízení

E.3.6

Rozvody vn, nn, osvČtlení a dálkové
odpojovaþĤ

SO 03 - 60 -

01

Sychrov - Hodkovice nad Mohelkou, napájení
pĜejezdových zabezpeþovacích zaĜízení

Stavebník:
Správa železniþní dopravní cesty, státní organizace, Oě Hradec Králové, U Fotochemy
259, 501 01 Hradec Králové, Iý 70994234 zastoupený na základČ plné moci spoleþností
PRODIN a.s., Jiráskova 169/, 53002 Pardubice 2, Iý 25292161.
UmístČní stavby:
Stavba je umístČna na pozemku parc.þ. 3888/1 v k.ú. Turnov, na p.p.þ. 984/1 v k.ú. Ohrazenice u
Turnova, na p.p.þ. 329, 328/1 a 1131/3 v k.ú. PĜepeĜe u Turnova, na p.p.þ. 495, 494/1, 494/2,
96/4, 96/3 a 95/3 v k.ú. Lažany u Turnova, na p.p.þ. 799/1 a 798/1 v k.ú ýtveĜín, na p.p.þ. 1333
a 1290 v k.ú. Radimovice u Sychrova, na p.p.þ. 1138, 951/1, 950/1 a 1133 v k.ú. Radostín u
Sychrova, na p.p.þ. 386/2 v k.ú. Žćárek, na p.p.þ. 292 v k.ú. Jílové u Hodkovic nad Mohelkou,
na p.p.þ. 2930, 2188, 2166, 2932, 3078, 2775 a 2792 v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou, na p.p.þ.
176/1 v k.ú. RadoĖovice, na p.p.þ. 813 v k.ú. Záskalí, na p.p.þ. 1534/1, 1543/1, 1535/1 v k.ú.
Pelíkovice, na p.p.þ. 2024, 306/11, 306/9, 306/10, 306/8, 306/1 a 306/4 v k.ú. Rychnov u
Jablonce nad Nisou, na p.p.þ. 1280, 1373, 449 a 1273 v k.ú. Rádlo, na p.p.þ. 1563/3, 1563/1,
1563/4, 1563/5 a 1563/6 v k.ú. JeĜmanice, na p.p.þ. 1314/3, 1314/5, 1314/1 a 1176/1 v k.ú.
Dlouhý Most, na p.p.þ. 512 v k.ú. Javorník u Dlouhého Mostu, na p.p.þ. 426, 373 a 387/2 v k.ú.
Šimonovice, na p.p.þ. 527/1, 229 a 229/4 v k.ú Minkovice, na p.p.þ. 59/1, 2/2 a 4 v k.ú. Pilínkov,
na p.p.þ. 1183 v k.ú. Doubí u Liberce, na p.p.þ. 1633/23 a 1633/1 v k.ú. Rochlice u Liberce a na
p.p.þ. 1120/1 v k.ú. Horní RĤžodol.
Pro provedení stavby stanoví Drážní úĜad tyto podmínky:
1.

2.

3.

4.

Stavba bude provedena podle dokumentace ovČĜené Drážním úĜadem ve stavebním Ĝízení.
Stavební povolení se nevztahuje na objekty zaĜízení staveništČ. PĜípadné zmČny nesmí být
provedeny bez pĜedchozího souhlasu Drážního úĜadu.
Stavba musí splĖovat parametry stanovené vyhláškou þ. 177/1995 Sb., kterou se vydává
stavební a technický Ĝád drah, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, (dále jen „vyhláška“) a
ustanoveními stavebního zákona.
Stavba svým Ĝešením musí splĖovat požadavky stanovené ve vyhlášce þ. 369/2001 Sb.,
kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpeþující užívání staveb osobami
s omezenou schopností pohybu a orientace, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, (pro stavby
projektované pĜed 18.11.2009), pro stavby projektované po 18.11.2009 ve vyhlášce
þ. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpeþujících bezbariérové
užívání staveb.
Stavebník je povinen písemnČ oznámit Drážnímu úĜadu termín zahájení stavby, název a
sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádČt. ZmČny v tČchto skuteþnostech
stavebník neprodlenČ oznámí Drážnímu úĜadu.
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5.

6.

7.

8.

9.
10.
11.

12.
13.
14.

15.
16.
17.

18.
19.

PĜed zahájením stavby bude na viditelném místČ v místech soustĜedČné stavební þinnosti u
vstupu na staveništČ umístČn štítek "Stavba povolena". Rozsáhlé stavby se mohou oznaþit
jiným vhodným zpĤsobem s uvedením údajĤ ze štítku. Štítek musí být chránČn pĜed
povČtrnostními vlivy, aby údaje na nČm uvedené zĤstaly þitelné. Štítek bude na stavbČ
ponechán do vydání kolaudaþního souhlasu.
ProvádČt stavbu mĤže jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který pĜi její realizaci
zabezpeþí odborné vedení provádČní stavby stavbyvedoucím. Dále je povinen zabezpeþit,
aby práce na stavbČ, k jejichž provádČní je pĜedepsáno zvláštní oprávnČní, vykonávaly jen
osoby, které jsou držiteli takového oprávnČní.
PĜi provádČní stavby je nutno dodržovat pĜedpisy týkající se bezpeþnosti práce, zejména
zákona þ. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpeþnosti a ochrany zdraví
pĜi práci v pracovnČprávních vztazích a o zajištČní bezpeþnosti a ochrany zdraví pĜi
þinnosti nebo poskytování služeb mimo pracovnČprávní vztahy (zákon o zajištČní dalších
podmínek bezpeþnosti a ochrany zdraví pĜi práci), ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, a naĜízení
vlády þ. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpeþnost a ochranu zdraví
pĜi práci na staveništích, a dbát o ochranu osob na staveništi.
PĜed zapoþetím stavebních prací stavebník zabezpeþí vytýþení všech podzemních vedení
a zaĜízení v obvodu staveništČ, jejich pĜípadnou ochranu a pĜeložení podle pĜíslušných
norem a pĜedpisĤ za odborného dohledu správcĤ (vlastníkĤ) vedení a zaĜízení.
PĜed záhozem podzemních vedení, zaĜízení a pĜeložek inženýrských sítí bude provedeno
jejich zamČĜení situaþními a výškovými kótami.
Stavebník po dobu realizace stavby bude zajišĢovat koordinaci vlastní stavby
s provádČnými stavbami cizích investorĤ v ochranném pásmu dráhy a v obvodu dráhy.
Souþástí stavby jsou urþená technická zaĜízení (UTZ) podle § 47 zákona. PĜed podáním
žádosti o uvedení stavby nebo její þásti, která obsahuje UTZ, do zkušebního provozu,
stavebník požádá Drážní úĜad, sekci technickou, o vydání prĤkazu zpĤsobilosti urþeného
technického zaĜízení.
Stavebník je povinen zajistit Ĝádnou údržbu a sjízdnost všech jím využívaných
pĜístupových cest na staveništČ po celou dobu výstavby.
PĜípadné škody zpĤsobené pĜi provádČní stavby na cizím majetku je nutné neodkladnČ
odstranit.
Práce na staveništi, pĜi kterých by hluk pĜekraþoval hranici stanovenou pĜíslušným
hygienickým pĜedpisem, nesmí být provádČny v dobČ od 22.00 do 6.00 hod., pĜípadné
práce v uvedenou dobu projedná stavebník pĜedem s pĜíslušným orgánem ochrany
veĜejného zdraví a Drážním úĜadem.
PĜed zahájením prací a zásahem do pozemních komunikací požádá stavebník pĜíslušný
silniþní správní úĜad o povolení zvláštního užívání komunikace.
Stavebník bude nejménČ 1 mČsíc pĜed dopravními omezeními a výlukami v osobní
dopravČ informovat dotþené obecní úĜady.
Stavebník zajistí realizaci technických a organizaþních opatĜení k minimalizaci prašnosti
pĜi provádČní stavebních prací v zastavČném území. Pro pĜíjezd na staveništČ budou
používány výhradnČ s vlastníky (správci) komunikací pĜedem projednané a schválené
pĜístupové cesty.
Stavebník bude v dostateþném pĜedstihu informovat provozovatele železniþních vleþek
o zahájení stavebních prací.
Z hlediska ochrany archeologických nálezĤ bude stavebník postupovat podle §§ 22 a 23
zákona þ. 20/1987 Sb. o státní památkové péþi, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ.
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Stavebník dodrží podmínky vyjádĜení: Obvodního báĖského úĜadu pro území KrajĤ
Libereckého a Vysoþina, TĜ. 1 máje 858/26, PO BOX 16, 460 01 Liberec 1 zn.: SBS
31217/2014 ze dne 16. 10. 2014 ve všech bodech.
21. Stavebník dodrží podmínky souhlasu se stavbou: ěSD ýR, Zeyerova 1310, 460 55
Liberec zn.: 4637/2014-36200/Vr ze dne 27. 11. 2014, zejména:
21.1.
Zhotovitel stavby pĜed zahájením stavebních prací podá žádost Ministerstvu
dopravy, odboru pozemních komunikací (MD OPK) o stanovení pĜechodné úpravy
provozu na rychlostní silnici R 10, kterou doloží projektovou dokumentaci se zákresem
navrhovaných dopravních znaþek a dopravních zaĜízení do reálné situace, s ohledem na
místní dopravní pomČry. Dále MD-OPK podá žádost o povolení þásteþných uzavírek
provozu.
21.2.
Po ukonþení zvláštního užívání dotþených úsekĤ silnic a uzavírek se na žádost
zhotovitele uskuteþní prohlídka úseku na místČ a bude sepsán protokol o pĜedání a
pĜevzetí silnic. Kontakt: Ing. JiĜí Kalivoda, E: jiri.kalivoda@rsd.cz, T:485 251 139, M:
724 346 774.
22. Stavebník dodrží podmínky vyjádĜení: ýD, a.s., RSM Hradec Králové þ.j.: 6083/2014 ze
dne 8. 9. 2014, zejména:
22.1.
Zahájení a ukonþení akce požadujeme písemnČ oznámit s pĜedstihem na Místní
správu RSM Turnov Bc. BulíĜ.
22.2.
Akcí nesmí být nepĜíznivČ ovlivnČny nemovitosti v majetku ýD, a.s. Za pĜípadné
škody na stavbČ a zaĜízení dráhy odpovídá a hradí je investor stavby.
22.3.
Akcí zasažené pozemky, budou po skonþení akce uklizeny a uvedeny do
pĤvodního stavu – pĜevzetí zástupcem místní správy RSM Turnov.
22.4.
O pĜedání a pĜevzetí pozemku ýD, a.s. bude vyhotoven písemný protokol.
22.5.
PĜípadné zmČny v PD je tĜeba s námi projednat.

20.

23. Stavebník dodrží podmínky stanoviska: Severoþeských vodovodĤ a kanalizací, a.s.,
PĜítkovská 1689, 415 50 Teplice zn.: O14610104177/TPCLi/Po ze dne 23. 9. 2014,
zejména:
23.1.
PĜed zapoþetím prací je nutné si vytýþit naše zaĜízení vþetnČ pĜípojek – zejména
v místČ kĜížení s vodovodním Ĝádem.
23.2.
PísemnČ oznámit termín zahájení výkopových prací na vodárenský provoz
stĜediska, alespoĖ 14 dní pĜedem.
23.3.
PísemnČ oznámení jména odpovČdného pracovníka provádČjící firmy a telefonní
spojení na nČj.
23.4.
Prokazatelné seznámení zástupcĤ firmy provádČjící výkopové práce s polohou
zaĜízení ve správČ Severoþeské vodovody a kanalizace a.s.
23.5.
PĜed dokonþením stavby požadujeme pĜizvání zástupcĤ Severoþeských vodovodĤ
a kanalizací, a.s. na staveništČ ke kontrole provádČných prací. Z této kontroly bude
sepsán protokol, který bude pĜedložen pĜi kolaudaþním Ĝízení.
23.6.
Dále požadujeme pĜizvání zástupcĤ Severoþeských vodovodĤ a kanalizací, a.s. ke
kolaudaþnímu Ĝízení.
24. Stavebník dodrží podmínky stanoviska: Severoþeských vodovodĤ a kanalizací, a.s.,
PĜítkovská 1689, 415 50 Teplice zn.: O14610105613/TPCV/Val ze dne 26. 9. 2014,
vþetnČ pĜílohy vyjádĜení, zejména: Požadujeme zachovat st. nivelety terénu
v ochranném pásmu vodohospodáĜského zaĜízení, dále požadujeme vyzdvižení veškerých
zaĜízení a pĜíslušenství vodovodních ĜádĤ a kanalizaþních stok do nové úrovnČ dle zákona
þ. 274/2001 Sb.
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25. Stavebník dodrží podmínky stanoviska: RWE Distribuþní služby, s.r.o., Plynárenská
499/1, 657 02 Brno zn.: 5000985770 ze dne 1. 9. 2014, v plném znČní, zejména:
25.1. Zrušený plynovod je odstaven od provozované þásti plynovodní sítČ, a proto jej nelze
vytýþit dle pĜedepsaného postupu. PĜi provádČní prací ve vyznaþeném prostoru
požadujeme dbát zvýšené opatrnosti, protože pĜi mechanickém poškození plynovodu je
možnost vzniku výbušné smČsi. Pracovníci provádČjící stavební práce musí být s touto
skuteþností prokazatelnČ seznámeni.
25.2. PĜi realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádČní stavební
þinnosti v ochranném pásmu VTL plynovodu.
25.3. Za stavební þinnosti se pro úþely tohoto stanoviska považují všechny þinnosti
provádČné v ochranném pásmu plynárenského zaĜízení (tzn. i bezvýkopové technologie).
25.4. Stavební þinnosti v ochranném pásmu plynárenského zaĜízení je možné realizovat
pouze pĜi dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku; nebudou-li tyto
podmínky dodrženy, budou stavební þinnosti, popĜ. úpravy terénu provádČné v
ochranném pásmu plynárenského zaĜízení považovány dle zákona þ. 458/2000 Sb. za
þinnost bez našeho pĜedchozího souhlasu. PĜi každé zmČnČ projektu nebo stavby
(zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k
této zmČnČ.
25.5. PĜed zahájením stavební þinnosti v ochranném pásmu plynárenských zaĜízení bude
provedeno vytýþení plynárenského zaĜízení; vytýþení provede pĜíslušná provozní oblast
(formuláĜ a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz); pĜi žádosti uvede žadatel naši znaþku
(þíslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska; bez vytýþení a pĜesného urþení
uložení plynárenského zaĜízení nesmí být stavební þinnosti v ochranném pásmu
plynárenského zaĜízení zahájeny; vytýþení plynárenského zaĜízení považujeme za
zahájení stavební þinnosti v ochranném pásmu plynárenského zaĜízení; o provedeném
vytýþení bude sepsán protokol.
25.6. Bude dodržena mj.ýSN 736005, TPG 702 04-tab.8, zákon þ. 458/2000 Sb., ve znČní
pozdČjších pĜedpisĤ, pĜípadnČ další pĜedpisy související s uvedenou stavbou.
25.7. Pracovníci provádČjící þinnosti budou prokazatelnČ seznámeni s polohou plynárenského
zaĜízení, rozsahem ochranného pásma a tČmito podmínkami.
25.8. PĜi provádČní stavební þinnosti v ochranném pásmu plynárenského zaĜízení je investor
povinen uþinit taková opatĜení, aby nedošlo k poškození plynárenského zaĜízení nebo
ovlivnČní jeho bezpeþnosti a spolehlivosti provozu; nebude použito nevhodného náĜadí,
zemina bude tČžena pouze ruþnČ bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a
motorových náĜadí.
25.9. Odkryté plynárenské zaĜízení bude v prĤbČhu nebo pĜi pĜerušení stavební þinnosti ĜádnČ
zabezpeþeno proti jeho poškození.
25.10. V pĜípadČ použití bezvýkopových technologií (napĜ. protlaku) bude pĜed zahájením
stavební þinnosti provedeno obnažení plynárenského zaĜízení v místČ kĜížení.
25.11. Stavebník je povinen neprodlenČ oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského
zaĜízení (vþ. izolace, signalizaþního vodiþe, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.
25.12. PĜed provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zaĜízení bude
provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební þinnosti v ochranném
pásmu plynárenského zaĜízení a kontrola plynárenského zaĜízení; kontrolu provede
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pĜíslušná provozní oblast (formuláĜ a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz); žádost o
kontrolu bude podána minimálnČ 5 dní pĜed požadovanou kontrolou; pĜi žádosti uvede
žadatel naši znaþku (þíslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska; povinnost
kontroly se vztahuje i na plynárenská zaĜízení, která nebyla odhalena; o provedené
kontrole bude sepsán protokol; bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zaĜízení
zasypáno.
25.13. Plynárenské zaĜízení bude pĜed zásypem výkopu ĜádnČ podsypáno a obsypáno
tČženým pískem, zhutnČno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s
ýSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
25.14. NeprodlenČ po skonþení stavební þinnosti budou ĜádnČ osazeny všechny poklopy a
nadzemní prvky plynárenského zaĜízení.
25.15. Poklopy uzávČrĤ a ostatních armatur na plynárenském zaĜízení vþ. hlavních uzávČrĤ
plynu (HUP) na odbČrném plynovém zaĜízení udržovat stále pĜístupné a funkþní po
celou dobu trvání stavební þinnosti.
25.16. PĜípadné zĜizování staveništČ, skladování materiálĤ, stavebních strojĤ apod. bude
realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zaĜízení (není-li ve stanovisku
uvedeno jinak).
25.17. Bude zachována hloubka uložení plynárenského zaĜízení (není-li ve stanovisku
uvedeno jinak).
25.18. PĜi použití nákladních vozidel, stavebních strojĤ a mechanizmĤ zabezpeþit pĜípadný
pĜejezd pĜes plynárenské zaĜízení uložením panelĤ v místČ pĜejezdu plynárenského
zaĜízení.
26. Stavebník dodrží podmínky vyjádĜení spoleþnosti: ýEZ Distribuce, a.s., Guldenerova
2577/19, 303 03 PlzeĖ zn.: 1068027575 ze dne 19. 8. 2014, zejména:
26.1.
Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými
rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti mČĜeno kolmo na
vedení, která þiní od okrajního vodiþe vedení na obČ strany u napČtí 110 kV 12 m (15
m).
26.2.
Odstup odvodĖovacích pĜíklopĤ požadujeme od podpČrných bodĤ stávajícího
nadzemního volného vedení VVN 110 kV v majetku ýEZ Distribuce, a.s provést ve
vzdálenosti min. 5 m.
26.3.
Zemními pracemi pĜi úpravČ železniþní trati nesmí dojít k narušení statiky a
zasypání základĤ podpČrných bodĤ stávajícího nadzemního volného vedení VVN 110
kV v majetku ýEZ Distribuce, a.s.
26.4.
PĜi úpravČ železniþní trati nesmí dojít k navyšování a snižování stávajícího terénu
v ochranném pásmu stávajícího nadzemního volného vedení VVN 110 kV v majetku
ýEZ Distribuce, a.s.
27. Stavebník dodrží podmínky souhlasu spoleþnosti: ýEZ Distribuce, a.s., Guldenerova
2577/19, 303 03 PlzeĖ zn.: LB/466/14/OP ze dne 7. 8. 2014, zejména:
27.1.
Budou dodrženy podmínky pro práci v ochranném pásmu podzemního vedení NN
a VN, nadzemního vedení VN a distribuþních trafostanic.
27.2.
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
distribuþních transformaþních stanic 10/0,4 kV a 35/0,4 kV v majetku ýEZ Distribuce,
a.s., bude provedena dle pĜedložené projektové dokumentace z 04/2014, kterou
zpracovala projektová kanceláĜ PRODIN spol. s r.o.
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27.3.
Konstrukþní vrstvy u zpevnČných ploch komunikací a chodníkĤ nesmí zasahovat
do stávajícího krytí podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV, VN 10 kV, VN 35 kV
v majetku ýEZ Distribuce, a.s.
27.4.
Výška krytí podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV, VN 10 kV, VN 35 kV
v majetku ýEZ Distribuce, a.s. bude v místČ úprav zpevnČných ploch, komunikací a
chodníkĤ zachována.
27.5.
V ochranném pásmu nadzemního volného vedení VN 35 kV vþ. distribuþních
transformaþních stanic 10/0,4 kV a 35/0,4 kV v majetku ýEZ Distribuce, a.s. nesmí být
skladována zemina ani žádný jiný stavební materiál.
27.6.
Bude zajištČn trvalý pĜístup k zaĜízení ýEZ Distribuce a.s. pro manipulace a
údržbu.
27.7.
Pracovníci provádČjící práce budou prokazatelnČ seznámeni o nebezpeþí, které
hrozí pĜi nedodržení bezpeþnostních pĜedpisĤ.
28. Stavebník dodrží podmínky vyjádĜení spoleþnosti: ýEZ Distribuce, a.s., Guldenerova
2577/19, 303 03 PlzeĖ zn.: 1067981643 ze dne 7. 8. 2014, zejména:
28.1.
Ochranné pásmo nadzemního vedení elektrizaþní soustavy do 110 kV vþetnČ
Ĝídící, mČĜící a zabezpeþovací techniky þiní 1 m po obou stranách krajního kabelu.
28.2.
V pĜípadČ jakýchkoliv zemních prací je nutné pĜed jejich zahájením provést
vytýþení trasy tohoto silového zaĜízení a dodržet ochranné pásmo a podmínky pro práci
v tomto ochranném pásmu.
28.3.
PĜed zahájením zemních prací na výše uvedenou stavbu je nutné provést sondy
ohlednČ uložení stávajícího podzemního kabelového vedení NN 0,4kV, VN 10 kV a VN
35 kV majetku ýEZ Distribuce, a.s.
28.4.
S kabely pod napČtím je jakákoliv manipulace zakázána.
29. Stavebník dodrží podmínku závazného stanoviska: Krajské hygienické stanice
Libereckého kraje, Husova tĜ. 64, 460 31 Liberec 1 þ.j.: KHSLB 17890/2014 ze dne 11.
8. 2014: PĜed zapoþetím užívání stavby je nutné pĜedložit protokol o mČĜení hluku v denní a
noþní dobČ prokazujících nepĜekroþení hygienických limitĤ hluku provozu na železnici
v chránČných venkovních prostorech staveb v úseku trati:
29.1.1. úsek 03 – mezi 134,512 km a 137,071 km v Hodkovicích nad Mohelkou
29.1.2. úsek 07 – mezi 143,634 km a 144,062 km v RychnovČ nad Nisou
29.1.3. úsek 07 – mezi 147,529 km a 147,767 km v Rádle
29.1.4. úsek 08 – mezi 150,125 km a 150,800 km v JeĜmanicích
29.1.5. úsek 08 – mezi 155,951 km a 157,970 km v Liberci,
podle požadavkĤ § 30 zákona þ. 258/2000 Sb., v platném znČní, ve spojení s naĜízením
vlády þ. 272/2011 Sb., o ochranČ zdraví pĜed nepĜíznivým úþinkem hluku a vibrací.
30.

Vlastník stavby zajistí splnČní podmínek vyjádĜení: MČÚ Turnov, OŽP, Antonína
DvoĜáka 335, 511 22 Turnov zn.: OZP/14/1297/KOR ze dne 16. 5. 2014, zejména:
30.1.
Z hlediska zákona þ. 185/2001 Sb., o odpadech ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ:
Požadujeme, aby odpady vzniklé pĜi realizaci akce byly ĜádnČ vytĜídČny a jednotlivé
druhy následnČ využity, pĜípadnČ nabídnuty k dalšímu využití nebo recyklaci oprávnČné
osobČ. Teprve v pĜípadČ že je nebude možné využít, je tĜeba zajistit jejich Ĝádné
odstranČní v souladu se zákonem. 185/2001 Sb., o odpadech a o zmČnČ nČkterých
dalších zákonĤ. Odpady zneþištČné škodlivinami je nutné odstranit pouze v zaĜízeních
k tomu urþených a osobami, které mají potĜebná oprávnČní pro likvidaci pĜíslušného
druhu odpadu. Bude – li akce provádČna podnikajícím subjektem, bude ĜádnČ vedena
prĤbČžná evidence odpadĤ a pĜedložena pĜi závČreþné.
30.2.
Z hlediska zákona þ. 114/1992 Sb., o ochranČ pĜírody a krajiny ve znČní
pozdČjších pĜedpisĤ:
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30.2.1. Stavební þinnost bude respektovat stávající vzrostlé ekologicky a esteticky
hodnotné dĜeviny, rostoucí mimo les na dotþených pozemcích.
30.2.2. Budou zjištČny další podmínky dle ýeské státní normy ýSN 83 9061 z února roku
2006 – Technologie vegetaþních úprav v krajinČ - Ochrana stromĤ, porostĤ a ploch
pro vegetaci pĜi stavebních pracích a to body 4.2; 4.5; 4.6; 4.8; 4.9; 4.10; a 4.12.
30.3.
Z hlediska zákona þ. 201/2012 Sb., o ochranČ ovzduší a o zmČnČ nČkterých
dalších zákonĤ, ve znČní pozdČjších pĜepisĤ: BČhem stavební þinnosti se mohou
uvolĖovat emise polétavého prachu (ze skládek sypkých materiálĤ aj.). PĜi demoliþních
þinnostech je tĜeba využít dostupných prostĜedkĤ ke snížení emisí prachu ze staveništČ
(zaplachtování stavby, používání techniky v dobrém stavu a nezneþišĢování v nadmČrné
míĜe okolí, skrápČní ploch staveništČ apod.).
31. Stavebník dodrží podmínky souhrnného vyjádĜení: Magistrátu mČsta Liberec, Odboru
životního prostĜedí nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 þ.j.:
MML/ZPOP/Vac/125798/14-SZ 110598/14/2 ze dne 2. 7. 2014, zejména:
31.1.
PrĤjezdnost pĜístupĤ do lesa v kĜížení s tratí zĤstane bČhem stavby zachována
(napĜ. pro lesnickou a záchrannou techniku).
31.2.
PĜi stavebních pracích provádČných v blízkosti lesních pozemkĤ bude dbáno na
ochranu stromĤ rostoucích na tČchto lesních pozemcích, a to zejména dodržením tČchto
zásad: PĜípadné výkopy budou vzdáleny v dostateþné vzdálenosti od kmene stromĤ tj.
tak, aby nedošlo k poškození koĜenĤ s prĤmČrem vČtším než 2 cm; poranČním se bude
zabraĖovat, v pĜípadČ poškození je nutno koĜeny ošetĜit (tzn. koĜen hladce seĜíznout a
zajistit proti pronikání houbových patogenĤ fungicidním nátČrem).
32. Stavebník dodrží podmínky souhrnného vyjádĜení: Magistrátu mČsta Liberec, Odboru
životního prostĜedí nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 þ.j.: MML/ZP/Pi/082912/14SZ 082912/14/2 ze dne 7. 7. 2014, zejména:
32.1. Z hlediska ochrany pĜírody a krajiny:
32.1.1. V místČ koĜenové zóny dĜevin (plocha pĤdy pod korunou stromu rozšíĜená do
stran o 1,5m) budou výkopy provádČny pouze ruþnČ tak, aby nedošlo k porušení
hlavních kotvících koĜenĤ dĜevin.
32.1.2. Nebudou pĜetínány koĜeny s prĤmČrem vČtším než 2 cm, pĜípadná poranČní
budou odbornČ ošetĜena.
32.1.3. V pĜípadČ rizika mechanického poškození (potrhání a pohmoždČní) kmene a kĤry
dĜevin, nutno opatĜit kmen vypolštáĜovaným bednČním z fošen, vysokým nejménČ 2
m. Ochranné zaĜízení je tĜeba pĜipevnit bez poškození stromĤ.
32.1.4. Výkopový a technický materiál bude ukládán nejménČ 1 m od paty kmene
stromu.
32.1.5. KoĜenová zóna nebude zatČžován soustavným pĜecházením, pĜejíždČním,
odstavováním strojĤ a vozidel a skladováním materiálĤ.
32.1.6. Zemní práce v blízkosti koĜenového systému dĜevin budou zkráceny na
technologicky možnou nejkratší dobu.
32.2. Z hlediska ochrany zemČdČlského pĤdního fondu: Pokud si práce spojené s terénními
úpravami vyžádají odnČtí pĤdy ze ZPF na dobu delší než 1 mČsíc, je tĜeba požádat
o souhlas s odnČtím pĤdy ze ZPF.
32.3. Z hlediska nakládání s odpady upozorĖujeme na následující:
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32.3.1. s odpady, které budou v prĤbČhu stavební þinnosti vznikat, musí být nakládáno
v souladu se zákonem þ. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znČní a souvisejícími
právními pĜedpisy;
32.3.2. odpady musí být dĤslednČ tĜídČny podle jednotlivých druhĤ a kategorií
a pĜednostnČ využívány; uložením na skládky mohou být využity pouze ty odpady,
u nichž jiný zpĤsob opČtovného požití þi recyklace není dostupný;
32.3.3. vzniklé odpady musí být pĜedány pouze právnické osobČ, nebo fyzické osobČ
oprávnČné k podnikání, která je provozovatelem zaĜízení k využití nebo odstranČní
nebo ke sbČru nebo k výkupu urþeného druhu odpadu, pĜiþemž každý je povinen
zjistit , zda osoba, která pĜedává odpad, je k jejich pĜevzetí oprávnČna;
32.3.4. k obsypĤm, zásypĤm a jiným terénním úpravám nesmí být použity žádné odpady
(napĜ. stavební suĢ, odpady z demolice, plasty, obalové materiály, trubky, odpadní
kabely nebo jiné odpady vþetnČ recyklovaných stavebních a demoliþních odpadĤ);
možné je použít pouze þistou výkopovou zeminu z místa stavby. Pokud pĜebyteþná
výkopová zemina nebude splĖovat požadavky stanovené vyhláškou þ. 294/2005 Sb.,
o podmínkách ukládání odpadĤ na skládky a jejich využití na povrchu terénu nesmí
obsahovat vyšší koncentraci škodlivin, než je uvedeno v tabulce þ. 10.1 pĜílohy
þ. 10 k této vyhlášce a jejich vodný výluh musí splĖovat požadavky stanovené
v tabulce þ. 10.2 pĜílohy þ. 10 k této vyhlášce;
32.3.5. s nebezpeþnými odpady, které v prĤbČhu stavby vzniknou (napĜ. asfalt s obsahem
dehtu, zemina zneþištČná nebezpeþnými látkami, nádoby se zbytkovým obsahem
škodlivin, obaly nebo tkaniny a jiné materiály zneþištČné nebezpeþnými látkami
apod.), musí být nakládáno dle jejich skuteþných vlastností a musí být odstranČny
v zaĜízeních k tomu urþených;
32.3.6. o vzniku a zpĤsobu nakládání s odpady musí být uvedena evidence odpadĤ, jejíž
náležitosti stanoví vyhláška þ. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.
Stavebník dodrží podmínky závazného stanoviska: Magistrátu mČsta Jablonec nad
Nisou, OS a ŽP, stavební úĜad Mírové námČstí 19, 467 51 Jablonec nad Nisou þ.j.:
2797/2014/OŽP/Pa ze dne 15. 9. 2014, zejména:
33.1.
Obnovou nesmí dojít k omezení prĤtoþného profilu toku.
33.2.
PrĤtoþná kapacita mostĤ a trubních propustkĤ zĤstane zachována.
33.3.
BČhem realizace nesmí dojít k napadání žádného materiálu do koryta toku,
pĜípadný napadaný materiál bude neprodlenČ odstranČn.
33.4.
Po celou dobu stavby musí být þinČna opatĜení proti zneþištČní þi ohrožení
povrchových vod ropnými látkami nebo látkami škodlivými vodám ze stavební þinnosti
a z þinnosti stavebních mechanizmĤ.
33.5.
Stavba nudí být zajištČna proti velkým vodám a v pĜípadČ povodĖového stavu
ihned odstranit pĜekážky.
33.6.
Bez písemného souhlasu správce tokĤ nesmí být stavba zkolaudována.
34. Stavebník dodrží podmínky stanoviska podniku: Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951,
500 03 Hradce Králové þ.j.: PVZ/14/14934/Js/0 ze dne 9. 7. 2014, zejména:
34.1.
Nesmí dojít k porušení jakosti povrchových a podzemních vod.
34.2.
Na Povodí Labe státní podnik, provozní stĜedisko Liberec požadujeme pĜedložit
pĜed zahájením akce k odsouhlasení havarijní a povodĖový plán po dobu výstavy,
vþetnČ kontaktĤ na stavební dozor.
34.3.
Výkopek a stavební materiály nebudou uloženy v korytČ toku a nesmí zmenšovat
prĤtoþný profil.
33.
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34.4.
PĜed dokonþením stavebních prací požadujeme pĜizvat pracovníky Povodí Labe,
státní podnik, provozní stĜedisko Liberec ke kontrole stavby.
35. Stavebník dodrží podmínky stanoviska podniku: Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951,
500 03 Hradce Králové þ.j.: PVZ/14/14853/ěa/0 ze dne 8. 7. 2014, zejména:
35.1.
Obnovou nesmí dojít k omezení prĤtoþného profilu koryta.
35.2.
Doporuþujeme stabilizovat podélný profil toku pod mostem.
35.3.
Našemu provoznímu stĜedisku Turnov bude pĜedložen k posouzení výkres
zpĤsobu provedení opravy, která se pĜímo dotýká koryta toku.
35.4.
PĜizvání ke kontrole pro provedení opravy výše uvedených mostĤ.
36. Stavebník dodrží podmínku stanoviska podniku: Lesy ýR s.p., správa tokĤ, PĜemyslova
1106, Hradec Králové þ.j.: LCR 953/002826/2014 ze dne 15. 7. 2014:
36.1.
Postup prací bude probíhat podle schválené projektové dokumentace.
36.2.
Bude dodržována þistota prostĜedí – použité mechanizmy nebudou prostĜedí
ohrožovat olejovými úkapy pĜípadnČ dalšími chemikáliemi
36.3.
PrĤtoþná kapacita mostĤ a trubních propustĤ zĤstane zachována.
36.4.
Odkácení plevelných dĜevin z železniþního náspu je možné – vyjádĜí se životní
prostĜedí.
37. Stavebník dodrží podmínku stanoviska: KOVOŠROT GROUP a.s., Ke Káblu 289/7,
102 00 Praha zn.: 26/Kl/14 ze dne 25. 7. 2014: Požadujeme projednání þasového
harmonogramu prací pĜed zaþátkem opravy hydroizolace mostu tak, abychom byli pĜipraveni
na výluku dopravy na naší vleþce.
38. Stavebník dodrží podmínku vyjádĜení: ýEZ ICT Services, a.s., Duhová 1531/3, Praha zn.:
0200204871 ze dne 16. 5. 2014, zejména:
38.1.
Pokud dojde k obnažení vedení nebo poškození komunikaþního vedení,
kontaktujte nás prosím na tel.: 602 667 870, 734 636 333 nebo poruchovou linku tel.
840 850 860.
38.2.
V pĜípadČ, že uvažovaná akce nebo þinnost zasahuje do trasy komunikaþního
vedení nebo jeho ochranného pásma, je nutné písemnČ objednat vytýþení
komunikaþního vedení.
38.3.
PĜed zapoþetím zemních prací je povinností stavebníka 15 dní pĜedem požádat o
jejich vytýþení.
39. Stavebník dodrží podmínky vyjádĜení: O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2,
140 22 Praha 4 – Michle þ.j.: 578784/13 ze dne 14. 5. 2013, 578339/13 ze dne 14. 5. 2013,
zejména:
39.1.
Stavebník, nebo jím povČĜená tĜetí osoba, je povinen bez zbyteþných odkladĤ
poté, kdy zjistí, že jeho zámČr, pro který podal shora uvedenou žádost, je v kolizi se
SEK a nebo zasahuje do ochranného pásma SEK, vyzvat spoleþnost O2 Czech Republic,
a.s. ke stanovení konkrétních podmínek ochrany SEK pĜípadnČ k pĜeložení SEK a to
prostĜednictvím zamČstnance spoleþnosti O2 Czech Republic, a.s. povČĜeného
ochrannou sítČ – Petr Ježek, tel. 602 413 278.
39.2.
PĜeložení SEK zajistí její vlastník, spoleþnost O2 Czech Republic, a.s..
Stavebník, který vyvolal pĜekládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona þ.
127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zmČnČ nČkterých souvisejících
zákonĤ povinen uhradit spoleþnosti O2 Czech Republic, a.s. veškeré náklady na
nezbytné úpravy dotþeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického Ĝešení.
39.3.
Pro úþely pĜeložení SEK je stavebník povinen uzavĜít se spoleþností O2 Czech
Republic, a.s. smlouvu o realizaci pĜekládky SEK.
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39.4.
Bez ohledu na všechny shora v tomto vyjádĜení uvedené skuteþnosti je stavebník,
nebo jím povČĜená tĜetí osoba povinen Ĝídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK
spoleþnosti O2 Czech Republic, a.s., které jsou nedílnou souþástí tohoto vyjádĜení.
39.5.
Stavebník, nebo jím povČĜená tĜetí osoba, je povinen pĜi provádČní jakýchkoliv
þinností, zejména stavebních nebo jiných prací, pĜi odstraĖování havárií a projektování
staveb, Ĝídit se platnými právními pĜedpisy, technickými nebo odbornými normami
(vþetnČ doporuþených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy
a uþinit veškerá opatĜení nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítČ
elektronických komunikací ve vlastnictví spoleþnosti O2 Czech Republic, a.s. a je
výslovnČ srozumČn s tím, že SEK jsou souþástí veĜejné komunikaþní sítČ, jsou
zajišĢovány ve veĜejném zájmu a jsou chránČny právními pĜedpisy.
39.6.
PĜi jakékoliv þinnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jim povČĜená
tĜetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo PVSEK a NVSEK tak, aby nedošlo k
poškození nebo zamezení pĜístupu k SEK. PĜi kĜížení nebo soubČhu þinností se SEK je
povinen Ĝídit se platnými právními pĜedpisy, technickými a odbornými normami (vþetnČ
doporuþených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. PĜi
jakékoliv þinnosti ve vzdálenosti nejménČ 1,5 m od krajního vedení vyznaþené trasy
PVSEK je povinen nepoužívat mechanizaþních prostĜedkĤ a nevhodného náĜadí.
39.7.
Pro pĜípad porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jim povČĜené tĜetí
osoby „Podmínkami ochrany SEK spoleþnosti O2 Czech Republic, a.s.“, je stavebník
nebo jim povČĜená tĜetí osoba, odpovČdný za veškeré náklady a škody, které spoleþnosti
O2 Czech Republic, a.s. vzniknou porušením jeho povinností.
39.8.
Zapoþetí þinností je stavebník, nebo jim povČĜená tĜetí osoba, povinen oznámit
POS. Oznámení bude þíslo vyjádĜení, k nČmuž se vztahují tyto podmínky.
39.9.
PĜed zapoþetím zemních prací þi jakékoliv jiné þinnosti je stavebník, nebo jím
povČĜená tĜetí osoba, povinen zajistit vyznaþení trasy PVSEK na terénu podle obdržené
polohopisné dokumentace. S vyznaþenou trasou PVSEK prokazatelnČ seznámit všechny
osoby, které budou nebo by mohly stavební práce provádČt.
39.10.
Stavebník, nebo jím povČĜená tĜetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv tĜetí
osobu, jež bude provádČt zemní práce, aby zjistila nebo ovČĜila stranovou a hloubkovou
polohu PVSEK pĜíþnými sondami, a je srozumČn s tím, že možná odchylka uložení
stĜedu trasy PVSEK , stranová i hloubková, þiní +/- 30 cm mezi skuteþným uložením
PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
39.11.
PĜi provádČní zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím povČĜená
tĜetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke zmČnČ hloubky uložení nebo
prostorového uspoĜádání komunikaþní sítČ. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím
povČĜená tĜetí osoba, povinen zabezpeþit proti provČšení, poškození a odcizení.
39.12.
PĜi zjištČní jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a
skuteþností je stavebník, nebo jím povČĜená tĜetí osoba, povinen bez zbyteþného odkladu
zastavit práce a zjištČní rozporĤ oznámit POS a v pĜerušených pracích pokraþovat teprve
po té, co od POS prokazatelnČ obdrží souhlas k pokraþování v pĜerušených pracích.
39.13.
V místech, kde PVSEK vystupuje ze zemČ do budovy, rozvadČþe, na sloup apod.
je stavebník, nebo jím povČĜená tĜetí osoba, povinen vykonávat zemní práce ze zvýšenou
mírou opatrnosti kvĤli ubývajícímu krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti
sloupĤ NVSEK je povinen provádČt v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich
stability, to vše za dodržení všech platných právních pĜedpisĤ, technických nebo
odborných norem (vþetnČ doporuþených), správnou praxí v oboru stavebnictví a
technologických postupĤ.
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39.14.
PĜi provádČní zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je stavebník,
nebo jím povČĜená tĜetí osoba, povinen pĜed zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole.
Zához je oprávnČn provést až poté, kdy prokazatelnČ obdržel souhlas POS.
39.15.
Stavebník, nebo jím povČĜená tĜetí osoba, není oprávnČn manipulovat s kryty
kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu spoleþnosti O2 Czech
Republic, a.s..
39.16.
Stavebník, nebo jím povČĜená tĜetí osoba, není oprávnČn trasu PVSEK mimo
vozovku pĜejíždČt vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK
ĜádnČ zabezpeþí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím povČĜená tĜetí
osoba, je povinen projednat s POS zpĤsob mechanické ochrany trasy PVSEK. PĜi
pĜepravČ vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo
jím povČĜená tĜetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí.
39.17.
Stavebník, nebo jím povČĜená tĜetí osoba, není oprávnČn na trase PVSEK (vþetnČ
ochranného pásma) jakkoliv mČnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani mČnit
rozsah a konstrukci zpevnČných ploch (napĜ. komunikací, parkovišĢ, vjezdĤ aj.).
39.18.
Stavebník, nebo jím povČĜená tĜetí osoba, je povinen manipulaþní a skladové
plochy zĜizovat takové vzdálenosti od NVSEK, aby þinnosti na/v manipulaþních a
skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenosti menší než 1 m od
NVSEK.
39.19. Stavebník, nebo jím povČĜená tĜetí osoba, je povinen obrátit se na POS v prĤbČhu
stavby, a to ve všech pĜípadech, kdyby i nad rámec tČchto „podmínek ochrany SEK
spoleþnosti O2 Czech Republic, a.s. mohlo dojít ke stĜetu stavby se SEK.
39.20.
Stavebník, nebo jím povČĜená tĜetí osoba, není oprávnČn užívat, pĜemísĢovat a
odstraĖovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.
39.21.
Stavebník, nebo jím povČĜená tĜetí osoba, není oprávnČn bez pĜedchozího
projednání s POS jakkoliv manipulovat pĜípadnČ odkrytými prvky SEK, zejména
s ochrannou skĜíní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami þi
jakýmkoliv jiným zaĜízením SEK. Stavebník, nebo jím povČĜená tĜetí osoba, je výslovnČ
srozumČn s tím, že technologická rezerva pĜedstavuje nČkolik desítek metrĤ kabelu
stoþeného do kruhu a ochranou optické spojky je skĜíĖ o hranČ cca 1m.
39.22.
Stavebník, nebo jím povČĜená tĜetí osoba, je povinen každé poškození nebo
krádež SEK ihned, nejpozdČji do 24 hodin od okamžiku zjištČní takovéto skuteþnosti,
oznámit POS. Stavebník, nebo jím povČĜená tĜetí osoba, je povinen oznámení uþinit na
poruchové službČ spoleþnosti O2 Czech Republic, a.s., na telefonní þíslo 800 184 084.
40. Stavebník dodrží podmínky vyjádĜení: Krajské správy silnic Libereckého kraje, p.o.,
ýeskoslovenské armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou zn.: 30/14/F/147/4180 ze
dne 19. 6. 2014, zejména:
40.1.
PĜed zahájením prací investor požádá Magistrát mČsta Liberec, odbor dopravy
o vydání povolení zvláštního užívání silnice III/28713.
40.2.
Na základČ tohoto povolení požádá stavebník správce komunikace (pí Simona
Forbelská, tel. 725 691 341 o pĜedání dotþeného úseku pozemní komunikace
k provedení prací. O pĜedání bude sepsán protokol a od uvedeného data odpovídá
investor za nedostatky a škody, které zde vzniknou z dĤvodĤ provádČné þinnosti a to až
do doby pĜedání úseku zpČt správci komunikace.
40.3.
V dobČ stavby, pĜed finální úpravou, bude provedena taková opatĜení, aby
nedocházelo k zneþišĢování uvedené silnice. PĜípadné zneþištČní zpĤsobené staveništní
dopravou bude neprodlenČ odstranČno.
40.4.
Veškeré narušení silniþního pĜíslušenství bude uvedeno do pĤvodního, funkþního
stavu. Koneþná úprava bude na místČ pĜedána zástupci KKSLK pí Forbelské, kde bude
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41.

42.
43.

44.

45.

46.

proveden záznam o pĜedání v protokolu a zároveĖ bude stanovena záruþní lhĤta na
provedené práce v trvání min. 36 mČsícĤ.
Na stavbČ budou provedeny kontrolní prohlídky v tČchto fázích výstavby:
- kontrolní prohlídka stavby po jejím dokonþení nebo dokonþení její þásti schopné
samostatného užívání pĜed uvedením stavby do zkušebního provozu,
- závČreþná kontrolní prohlídka stavby pĜed vydáním kolaudaþního souhlasu.
Ukonþení jednotlivých fází výstavby, po nichž bude následovat kontrolní prohlídka,
oznámí stavebník Drážnímu úĜadu.
Po dokonþení stavby nebo její þásti schopné samostatného užívání, požádá stavebník nebo
jeho zástupce o zavedení zkušebního provozu, který se stanovuje na dobu 6 mČsícĤ.
PĜed uvedením stavby do provozu, je tĜeba Drážnímu úĜadu doložit osvČdþení o
bezpeþnosti nezávislého posuzovatele podle naĜízení ES 352/2009 ze dne 24.dubna 2009 o
pĜijetí spoleþné bezpeþnostní metody pro hodnocení a posuzování rizik, jak je uvedeno
v þl. 6 odst. 3 písm. a) smČrnice Evropského parlamentu a rady 2004/49/ES.
Po ukonþení zkušebního provozu lze stavbu užívat jen na základČ kolaudaþního souhlasu
vydaného Drážním úĜadem. Žádost stavebníka o provedení závČreþné kontrolní prohlídky
stavby a o vydání kolaudaþního souhlasu musí být doložena pĜedepsanými doklady podle §
122 stavebního zákona a podle vyhlášky þ. 503/2006 Sb., kterou se provádČjí nČkterá
ustanovení stavebního zákona ve vČcech stavebního Ĝádu.
K žádosti o vydání kolaudaþního souhlasu pĜedloží stavebník doklady o vrácení pozemkĤ a
staveb, které nejsou ve vlastnictví stavebníka a byly doþasnČ použity pro stavbu, jejich
vlastníkĤm.
Stavba bude dokonþena nejpozdČji do 31. 12. 2016, vþetnČ zkušebního provozu.

Úþastníci Ĝízení:
• Správa železniþní dopravní cesty, státní organizace, Oě Hradec Králové,
U Fotochemy 259, 501 01 Hradec Králové, Iý 70994234 zastoupený na základČ plné
moci spoleþností PRODIN a.s., Jiráskova 169/, 53002 Pardubice 2, Iý 25292161
a ostatní úþastníci Ĝízení, kterým se stavební povolení oznamuje formou veĜejné vyhlášky.
Výrok o námitkách úþastníkĤ:
Námitky úþastníkĤ stavebního Ĝízení ve stanovené lhĤtČ nebyly vzneseny.

OdĤvodnČní
Stavebník Správa železniþní dopravní cesty, státní organizace, Oě Hradec Králové,
U Fotochemy 259, 501 01 Hradec Králové, Iý 70994234 zastoupený na základČ plné moci
spoleþností PRODIN a.s., Jiráskova 169/, 53002 Pardubice 2, Iý 25292161 podal dne 7.
Ĝíjna 2014 žádost o stavební povolení.
Dnem podání bylo podle § 44 odst. 1 zákona þ. 500/2004 Sb., správní Ĝád, ve znČní
pozdČjších pĜedpisĤ (dále jen “správní Ĝád“), zahájeno v této vČci stavební Ĝízení. Jelikož žádost
o stavební povolení nemČla všechny doklady vyžadované zvláštními právními pĜedpisy, bylo
stavební Ĝízení podle § 64 odst. 1 písm. a) správního Ĝádu pĜerušeno usnesením þ.j.: DUCR63409/14/Lh ze dne 31. Ĝíjna 2014 souþasnČ s výzvou k odstranČní nedostatkĤ žádosti
þ.j.: DUCR-63200/14/Lh ze dne 31. Ĝíjna 2014. Dne 12. ledna 2015 byly odstranČny všechny
nedostatky žádosti.
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Drážní úĜad dne 23. ledna 2015 oznámil zahájení stavebního Ĝízení a souþasnČ stanovil
termín na den 26. února 2015, do kdy mohli uplatnit závazná stanoviska a úþastníci Ĝízení své
námitky, popĜípadČ dĤkazy.
Souhlas s vydáním stavebního povolení podle § 15 odst. 2 stavebního zákona byl vydán
souhlas MČstským úĜadem Turnov, SÚ, Antonína DvoĜáka 335, 511 22 Turnov
þ.j.: SU/14/2327/HOI ze dne 25. 4. 2014, MČstským úĜadem Hodkovice nad Mohelkou, SÚ,
nám. T.G.Masaryka 1, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou þ.j.: 1370/2014 ze dne 30. 4. 2014,
MČstským úĜadem Rychnov u Jablonce nad Nisou, SÚ, Husova 490, 468 02 Rychnov u
Jablonce nad Nisou þ.j.: MU/1520/2014 ze dne 29. 4. 2014, Magistrát mČsta Jablonec nad
Nisou, OS a ŽP, stavební úĜad Mírové námČstí 19, 467 51 Jablonec nad Nisou
þ.j.: 1339/2014/SÚ/ěe ze dne 5. 5. 2014 a Magistrátem mČsta Liberec, Odborem stavebního
úĜadu, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 þ.j.: SURR/7130/083031/14-Ma ze dne 29. 4.
2014.
Ke stavebnímu Ĝízení byly doloženy tyto doklady a náležitosti:
•
Plná moc pro zastupování stavebníka ze dne 25. 4. 2014
•
Smlouva o smlouvČ budoucí nájemní mezi stavebníkem a vlastníky pozemkĤ p.þ. 96/3
a 96/4 v k.ú. Lažany u Sychrova
•
Smlouva o právu provést stavbu mezi stavebníkem a vlastníky pozemku p.þ. 96/3
v k.ú. Lažany u Sychrova
•
Smlouva o právu provést stavbu mezi stavebníkem a vlastníky pozemku p.þ. 2932
v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou
•
Smlouva o právu provést stavbu mezi stavebníkem a vlastníkem pozemkĤ p.þ. 3078 a
2775 v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou
•
Smlouva o právu provedení stavby mezi stavebníkem a vlastníkem pozemku p.þ. 2792
v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou
•
Smlouva o právu provedení stavby mezi stavebníkem a vlastníkem pozemku p.þ.
1176/1 v k.ú. Dlouhý Most
•
Smlouva o právu provést stavbu mezi stavebníkem a vlastníkem pozemku p.þ. 1273
v k.ú. Rádlo
•
Smlouva o právu provést stavbu mezi stavebníkem a vlastníkem pozemku p.þ. 373
v k.ú. Šimonovice
•
Smlouva o právu provést stavbu mezi stavebníkem a vlastníkem pozemku p.þ. 387/2
v k.ú. Šimonovice
•
Smlouva o smlouvČ budoucí nájemní mezi stavebníkem a vlastníkem pozemkĤ p.þ.
229/3 a 229/4 v k.ú. Minkovice
•
Smlouva o právu provést stavbu mezi stavebníkem a vlastníkem pozemkĤ p.þ. 2/2 a 4
v k.ú. Pilínkov
•
Smlouva o právu provedení – opravy stavby mezi stavebníkem a vlastníkem pozemkĤ
ýeské dráhy, a.s. þ.j.: S 640 188 300 14
•
Smlouva o právu provést stavbu mezi stavebníkem a ěSD ýR þ. 04/2014-36200/Vr
•
VyjádĜení Obvodního báĖského úĜadu pro území |KrajĤ Libereckého a Vysoþina,
TĜ. 1 máje 858/26, PO BOX 16, 460 01 Liberec 1 zn.: SBS 31217/2014 ze dne 16. 10.
2014
•
Certifikát urþeného subjektu þ. VUZ/8/SG/14/CCT/CS/1543 ze dne 19. 12. 2014
•
Rozhodnutí Ministerstva dopravy, Odboru pozemních komunikací, nábĜ. L. Svobody
1222/12, 110 15 Praha 1 þ.j.: 772/2014-120-STSP/5 ze dne 9. 12. 2014
•
Souhlas se stavbou od ěSD ýR, Zeyerova 1310, 460 55 Liberec zn.: 4637/201436200/Vr ze dne 27. 11. 2014
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Souhlas MČstského úĜadu Turnov, SÚ, Antonína DvoĜáka 335, 511 22 Turnov
þ.j.: SU/14/2327/HOI ze dne 25. 4. 2014
Souhlas MČstského úĜadu Hodkovice nad Mohelkou, SÚ, nám. T.G.Masaryka 1, 463
42 Hodkovice nad Mohelkou þ.j.: 1370/2014 ze dne 30. 4. 2014
Souhlas MČstského úĜadu Rychnov u Jablonce nad Nisou, SÚ, Husova 490, 468 02
Rychnov u Jablonce nad Nisou þ.j.: MU/1520/2014 ze dne 29. 4. 2014
Souhlas Magistrátu mČsta Jablonec nad Nisou, OS a ŽP, stavební úĜad
Mírové námČstí 19, 467 51 Jablonec nad Nisou þ.j.: 1339/2014/SÚ/ěe ze dne 5. 5. 2014
Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Libereckého kraje, Husova tĜ. 64,
460 31 Liberec 1 þ.j.: KHSLB 17890/2014 ze dne 11. 8. 2014
Závazné stanovisko Hasiþského záchranného sboru Libereckého kraje, Kě BarvíĜská
29/10, 460 01 Liberec III, þ.j.: HSLI-1998-4/Kě-P-PRE-2014 ze dne 11. 8. 2014
VyjádĜení Magistrátu mČsta Jablonec nad Nisou, OS a ŽP, stavební úĜad
Mírové námČstí 19, 467 51 Jablonec nad Nisou þ.j.: 365/2014/OSŽP/ROŽP/2 ze dne
27. 5. 2014
Závazné stanovisko Magistrátu mČsta Jablonec nad Nisou, OS a ŽP, stavební úĜad
Mírové námČstí 19, 467 51 Jablonec nad Nisou þ.j.: 2797/2014/OŽP/Pa ze dne 15. 9.
2014
Stanovisko podniku Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradce Králové
þ.j.: PVZ/14/14934/Js/0 ze dne 9. 7. 2014 a þ.j.: PVZ/14/14853/ěa/0 ze dne 8. 7. 2014
Stanovisko podniku Lesy ýR s.p., správa tokĤ, PĜemyslova 1106, Hradec Králové
þ.j.: LCR 953/002826/2014 ze dne 15. 7. 2014
Stanovisko KOVOŠROT GROUP a.s., Ke Káblu 289/7, 102 00 Praha zn.: 26/Kl/14 ze
dne 25. 7. 2014
Rozhodnutí Ministerstva dopravy – O0dboru pozemních komunikací, nábĜ.
L. Svobody 1222/12, 110 158 Praha 1 þ.j.: 388/2014-120-STSP/3 ze dne 24. 7. 2014 a
þ.j.: 566/2014-120-STSP/4 ze dne 9. 9. 2014
VyjádĜení ýD, a.s., RSM Hradec Králové þ.j.: 6083/2014 ze dne 8. 9. 2014
VyjádĜení Severoþeských vodovodĤ a kanalizací, a.s., PĜítkovská 1689, 415 50
Teplice zn.: O14610104177/TPCLi/Po ze dne 23. 9. 2014 a zn.:
O14610105613/TPCV/Val ze dne 26. 9. 2014
Stanovisko Krajského úĜadu Libereckého kraje, odbor životního prostĜedí a
zemČdČlství zn.: KULK 55652/2013 ze dne 30. 8. 2013
VyjádĜení O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle
þ.j.: 578784/13 ze dne 14. 5. 2013, 578339/13 ze dne 14. 5. 2013
VyjádĜení Krajské správy silnic Libereckého kraje, p.o., ýeskoslovenské armády
4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou zn.: 30/14/F/147/4180 ze dne 19. 6. 2014
Souhlas Magistrátu mČsta Liberec, Odboru stavebního úĜadu, nám. Dr. E. Beneše 1,
460 59 Liberec 1 þ.j.: SURR/7130/083031/14-Ma ze dne 29. 4. 2014
VyjádĜení Magistrátu mČsta Liberec, Odboru životního prostĜedí nám. Dr. E. Beneše
1, 460 59 Liberec 1 þ.j.: MML/ZPOP/Vac/125798/14-SZ 110598/14/2 ze dne 2. 7. 2014
VyjádĜení Magistrátu mČsta Liberec, Odboru životního prostĜedí nám. Dr. E. Beneše
1, 460 59 Liberec 1 þ.j.: MML/ZP/Pi/082912/14-SZ 082912/14/2 ze dne 7. 7. 2014
VyjádĜení ýEZ Distribuce, a.s., Guldenerova 2577/19, 303 03 PlzeĖ zn.: 1068027575
ze dne 19. 8. 2014
Souhlasu spoleþnosti ýEZ Distribuce, a.s., Guldenerova 2577/19, 303 03 PlzeĖ zn.:
LB/466/14/OP ze dne 7. 8. 2014
VyjádĜení ýEZ Distribuce, a.s., Guldenerova 2577/19, 303 03 PlzeĖ zn.: 1067981643
ze dne 7. 8. 2014
VyjádĜení Technických služeb Hodkovice, p.o., Liberecká 6, 463 42 Hodkovice nad
Mohelkou ze dne 21.8.2014
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VyjádĜení Obce Ohrazenice, Ohrazenice 81, 511 01 Turnov ze dne 8.9.2014
VyjádĜení Obecního úĜadu PĜepeĜe, PĜepeĜe 229, 512 61 PĜepeĜe ze dne 8.9.2014
VyjádĜení Obce ýtveĜín, ýtveĜín 95, 463 45 PČnþín ze dne 16. 9.2014
VyjádĜení Obecního úĜadu Lažany, 436 45 PČnþín ze dne 13. 8. 2014
VyjádĜení Obecního úĜadu Sychrov, Sychrov 1, 463 44 Sychrov ze dne 11. 8. 2014
VyjádĜení Obce Radimovice, Radimovice 47, 463 44 Radimovice þ.j.: OÚRAD/171/2014 ze dne 15. 8. 2014
VyjádĜení Obce Rádlo, Rádlo 262, 468 03 Rádlo þ.j.: 480/2014/MS ze dne 22. 9. 2014
VyjáĜení Obce JeĜmanice, Pastevní 274, 463 12 JeĜmanice ze dne 22. 7. 2014
Stanovisko Obce Dlouhý Most, Dlouhý Most 193, 463 12 Slouhý Most ze dne 15. 9.
2014
VyjádĜení Obce Šimonovice, Minkovice 70, 463 12 Šimonovice þ.j.: OUSIM
1002/2014/Vrá ze dne 11.9.2014
VyjádĜení MČÚ Turnov, OŽP, Antonína DvoĜáka 335, 511 22 Turnov zn.:
OZP/14/1297/KOR ze dne 16. 5. 2014
VyjádĜení: ýEZ ICT Services, a.s., Duhová 1531/3, Praha zn.: 0200204885 ze dne 16.
5. 2014, zn.: 0200204894 ze dne 16. 5. 2014, zn.: 0200204871 ze dne 16. 5. 2014
Souhlas Magistrátu mČsta Jablonec nad Nisou, OS a ŽP, stavební úĜad
þ.j.: 1339/2014/SÚ/ěe ze dne 5. 5. 2014
VyjádĜení GTS Czech s.r.o., PĜemyslovská 2845/43, 130 00 Praha 3 zn.: 331402649 ze
dne 19. 5. 2014
VyjádĜení UPC ýeská republika, a.s., Sázavská 2, 460 10 Liberec zn.: 2013/0565/LB
ze dne 13. 5. 2014
Stanovisko RWE Distribuþní služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
zn.: 5000985770 ze dne 1. 9. 2014

Pouþení o odvolání
Proti tomuto rozhodnutí mĤže úþastník Ĝízení podat odvolání podle §81 odst.1. zákona
þ. 500/2004 Sb., správní Ĝád, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ (dále jen “správní Ĝád“), ve lhĤtČ 15
dnĤ ode dne jeho oznámení, k Ministerstvu dopravy, podáním uþinČným u Drážního úĜadu,
stavební sekce - oblast Praha, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2. Odvolání jen proti odĤvodnČní
rozhodnutí je podle § 82 odst.1 správního Ĝádu nepĜípustné. Odvolání se podává s potĜebným
poþtem vyhotovení tak, aby jeden stejnopis zĤstal správnímu orgánu, a aby každý úþastník dostal
jeden stejnopis. Nepodá-li úþastník potĜebný poþet stejnopisĤ, vyhotoví je Drážní úĜad na
náklady úþastníka.

Ing. Martin Roedl
námČstek Ĝeditele Drážního úĜadu

„Otisk úĜedního razítka“

Informace pro stavebníka:
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.
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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
úĜad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého zámČru upouští; to neplatí,
jestliže stavba již byla zahájena.
Stavebník uhradil Drážnímu úĜadu správní poplatek stanovený podle sazebníku správních
poplatkĤ zákona þ. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, položky
18 bod 1 písm. f), bankovním pĜevodem ve výši 10 000,- Kþ.
Toto rozhodnutí se doruþuje k vyvČšení takto:
Toto rozhodnutí musí být vyvČšeno po dobu 15 dnĤ na úĜední desce. Poslední den
vyvČšení se považuje za den jeho doruþení. Rozhodující pro bČh lhĤty je vyvČšení na úĜední
desce Drážního úĜadu.
• MČsto Hodkovice nad Mohelkou, nám. T. G. Masaryka 1/, 46342 Hodkovice nad
Mohelkou
• Statutární mČsto Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1/1, 46059 Liberec
• Obec JeĜmanice, /, 46341 JeĜmanice
• MČsto Rychnov u Jablonce nad Nisou, Husova 490/, 46802 Rychnov u Jablonce nad
Nisou
• Obec Rádlo, Rádlo 252/, 46803 Rádlo
• Obec Sychrov, /, 46344 Sychrov
• Obec Šimonovice, Minkovická 70/, 46312 Šimonovice
• MČsto Turnov, Antonína DvoĜáka 335/, 51122 Turnov
• Obec PĜepeĜe, PĜepeĜe 229/, 51261 PĜepeĜe
• Obec Ohrazenice, Ohrabezenice 81, 511 01 Turnov
• Obec Lažany, Lažany 67, 463 45 PČnþín
• Obec ýtveĜín, ýtveĜín 95, 463 45 PČnþín
• Obec Radimovice, Radimovice 47, 463 44 Sychrov
• Obec Žćárek, Žćárek 60, 463 44 Sychrov
• Obec Dlouhý Most, Dlouhý Most 193, 463 12
• Drážní úĜad, Wilsonova 300/8, 120 60 Praha 2

Sejmuto
dne:

VyvČšeno dne:

Podpis:
Razítko

PĜílohy:
Pro stavebníka (bude pĜedáno po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí):
•
OvČĜená projektová dokumentace
•
Štítek „Stavba povolena“
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RozdČlovník:
Úþastníci Ĝízení:
• Správa železniþní dopravní cesty, státní organizace, Oě Hradec Králové zastoupený
na základČ plné moci spoleþností PRODIN a.s., Jiráskova 169/, 53002 Pardubice 2

•

ostatní úþastníci Ĝízení
o doruþení veĜejnou vyhláškou podle § 144 odst. 2 zákona þ. 500/2004 Sb., správní
Ĝád, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ – oznámení bude vyvČšeno na výše uvedené
úĜední desce po dobu nejménČ 15 dnĤ
o zveĜejnČní na www.ducr.cz (elektronická úĜední deska) podle § 25 odst. 2 zákona
þ. 500/2004 Sb., správní Ĝád, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ – rozhodnutí bude
umístČno po dobu nejménČ 15 dnĤ

Dotþené orgány:
• MČstský úĜad Turnov, Antonína DvoĜáka 335/, 51122 Turnov
• Krajská hygienická stanice Libereckého kraje, Husova tĜ. 64/, 46031 Liberec
• Hasiþský záchranný sbor Libereckého kraje, BarvíĜská 29/10, 46001 Liberec III
• Krajský úĜad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 46180 Liberec 2
• Obvodní báĖský úĜad v Liberci, TĜída 1.máje 858/26, 46001 Liberec
• MČstský úĜad Hodkovice nad Mohelkou, nám. T. G. Masaryka 1/, 46342 Hodkovice
nad Mohelkou
• Magistrát mČsta Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1/1, 46059 Liberec 1
• MČstský úĜad Rychnov u Jablonce nad Nisou, Husova 490/, 46802 Rychnov u Jablonce
nad Nisou
• Magistrát mČsta Jablonec nad Nisou, Mírové námČstí 3100/19, 46751 Jablonec nad
Nisou
• Ministerstvo dopravy, odbor pozemních komunikací, nábĜeží Ludvíka Svobody 1222/12,
11000 Praha
• Policie ýeské republiky - Krajské Ĝeditelství policie Libereckého kraje, územní odbor
Liberec, dopravní inspektorát, PastýĜská 3/, 46074 Liberec
Na vČdomí:
• ýeské dráhy, a.s., Regionální správa majetku Hradec Králové, Riegrovo nám. 1660/,
50101 Hradec Králové
• Správa železniþní dopravní cesty, státní organizace, Oblastní Ĝeditelství Hradec Králové,
U Fotochemy 259/, 50101 Hradec Králové
• Správa železniþní dopravní cesty, státní organizace, DláždČná 1003/7, 11000 Praha 1
• ýD - Telematika, a.s., Pernerova 2819/2a, 13000 Praha
Spis
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