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OZNÁMENÍ 
O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ÍZENÍ 

 

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

kterou zastupuje Valbek, spol. s r.o., St edisko Ústí nad Labem, I O 48266230, D ínská .p. 
717/21, Ústí nad Labem-St ekov, 400 03  Ústí nad Labem 3 

(dále jen "stavebník") dne 27.3.2015 podala žádost o vydání stavebního povolení na stavbu : 

 

Silnice II/270, úsek od úrov ového p ejezdu po k ižovatku se silnicí I/13 

SO 101 - Komunikace - úsek .17 
 

na pozemcích parc. . 1410, 1486/1, 1487 v katastrálním území Markvartice v Podješt dí. Uvedeným 
dnem bylo zahájeno stavební ízení. 
 

Stavba obsahuje: 
SO 101 - Komunikace - úsek .17 

- Stávající komunikace bude stavebn  upravována v úseku od km 37,795 do km 38,255 v celé ší ce na 
návrhovou kategorii S 7,5/50 s vytvo ením 0,75 m široké zpevn né krajnice po levé stran  hrany ve 
sm ru stani ení, v úseku od železni ního p ejezdu k areálu dr bežárny, sou ástí stavby bude úprava 
stávajících vjezd  v nutném rozsahu s napojením na upravenou niveletu vozovky. 

- Stávající asfaltová vrstva vozovky bude odfrézována, budou opraveny trhliny a výtluky, 
rekonstrukce vozovky bude provedena v konstrukci - asfaltový beton pro obrusnou vrstvu ACO 11 S 
tl. 40 mm, spojovací post ik emulzní PSE 0,30 kg/m2, asfaltový beton pro obrusnou vrstvu ACL 16 
S tl. 50 mm, spojovací post ik emulzní PSE 0,30 kg/m2, asfaltový beton pro podkladní vrstvu ACP 
22S tl. 70 mm, spojovací post ik emulzní PSE 0,40 kg/m2. 

- V km 38,057 - km 38,077 bude komunikace podél levé strany rozší ena o 0,50 m, v této ásti a v 
míst  p ekop  pro obnovu propustk  bude provedena nová konstrukce vozovky v celkové tl. 510 
mm s povrchem asfaltový beton pro obrusné vrstvy.  

- Odvodn ní - povrchová voda z komunikace bude podélným a p í ným sklonem svedena ke 
krajnicím, podélným do p íkop  a propustk , z nich dále do volného terénu, stávající p íkopy budou 
vy išt ny, na za átku úseku v km 37,795 bude vym n no elo stávajícího podélného propustku DN 
600, v km 38,168 bude pod stávající vjezd dopln n podélný plastový propustek DN 400 bez el 
délky 15,00 m.  
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SO 190 - Dopravní zna ení 

- V rámci stavebních úprav bude kompletn  vym n no svislé i vodorovné dopravní zna ení dle 
"Zásad pro osazování dopravních zna ek na pozemních komunikacích" (TP 64 II. vydání), dle 
"Zásad pro vodorovné dopravní zna ení na pozemních komunikacích" (TP 133 II. vydání). 

 

SO 191 - Dopravní opat ení 

- Dopravn  inženýrská opat ení pro omezení provozu na komunikacích po dobu výstavby nepodléhá 
povolení stavebního ú adu. 

 

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

 

10 dn  od doru ení tohoto oznámení. 

 

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

 

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

 

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

st. p. 197, 176/1, 184, 230, 241, 228, 227, 226, 242, 250, 251, 252, 194, 206, 210/1, parc. . 1418/2, 
906/2, 893/4, 902/1, 893/2, 902/2, 898/3, 898/4, 898/5, 898/6, 898/7, 898/8, 898/1, 902/9, 1411/4, 
1477/4, 895/8, 895/2, 810/7, 810/22, 98/2, 97/3, 97/2, 97/6 v katastrálním území Markvartice                         
v Podješt dí 

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

Jablonné v Podješt dí, Markvartice .p. 136, .p. 135, .p. 165, .p. 168, .p. 164, .p. 163, .p. 162, 
.p. 166, .p. 169, .p. 143, .p. 147 a .p. 148 

 

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

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

 

Ostatní ú astníci ízení dle § 109 stavebního zákona  

editelství silnic a dálnic R, I O 65993390, Na Pankráci .p. 546/56, Nusle, 140 00  Praha 4, 
EZ Distribuce, a. s., I O 24729035, Teplická .p. 874/8, D ín IV-Podmokly, 405 02  D ín 2, 

Telefónica Czech Republic, a.s., I O 60193336, Za Brumlovkou .p. 266/2, Michle, 140 00  Praha 
4, 
RWE Distribu ní služby, s.r.o., I O 27935311, Plynárenská .p. 499/1, Zábrdovice, 657 02  Brno 2, 
Severo eské vodovody a kanalizace, a.s., I O 49099451, P ítkovská .p. 1689/14, Trnovany, 415 01  
Teplice 1, 
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Správa železni ní dopravní cesty, státní organizace, Oblastní editelství Hradec Králové, I O 
70994234, U Fotochemy .p. 259/1, 501 01  Hradec Králové, 

D - Telematika a.s., I O 61459445, Pernerova .p. 2819/2a, 130 00  Praha 3-Žižkov 

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

 

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

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

 
Bc. Miroslav Šimek 

vedoucí odboru stavební ú ad 
  
 
 
 

 
  
Toto oznámení musí být vyv šeno na ú ední desce po dobu 15 dn , p i emž patnáctým dnem  po 
vyv šení se písemnost považuje za doru enou! 
 
 
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 
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Obdrží: 
ú astníci (dodejky) 
Valbek, spol. s r.o., St edisko Ústí nad Labem, IDDS: bebs53h 
 sídlo: D ínská .p. 717/21, Ústí nad Labem-St ekov, 400 03  Ústí nad Labem 3 
 
ostatní ú astníci – ve ejnou vyhláškou 

editelství silnic a dálnic R, I O 65993390, Na Pankráci .p. 546/56, Nusle, 140 00  Praha 4, 
EZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 

 sídlo: Teplická .p. 874/8, D ín IV-Podmokly, 405 02  D ín 2 
Telefónica Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h 
 sídlo: Za Brumlovkou .p. 266/2, Michle, 140 00  Praha 4 
RWE Distribu ní služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 
 sídlo: Plynárenská .p. 499/1, Zábrdovice, 657 02  Brno 2 
Severo eské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns 
 sídlo: P ítkovská .p. 1689/14, Trnovany, 415 01  Teplice 1 
Správa železni ní dopravní cesty, státní organizace, Oblastní editelství Hradec Králové, IDDS: uccchjm 
 sídlo: U Fotochemy .p. 259/1, 501 01  Hradec Králové 

D - Telematika a.s., IDDS: dgzdjrp 
 sídlo: Pernerova .p. 2819/2a, 130 00  Praha 3-Žižkov 
 

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

st. p. 197, 176/1, 184, 230, 241, 228, 227, 226, 242, 250, 251, 252, 194, 206, 210/1, parc. . 1418/2, 
906/2, 893/4, 902/1, 893/2, 902/2, 898/3, 898/4, 898/5, 898/6, 898/7, 898/8, 898/1, 902/9, 1411/4, 
1477/4, 895/8, 895/2, 810/7, 810/22, 98/2, 97/3, 97/2, 97/6 v katastrálním území Markvartice                         
v Podješt dí 

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

Jablonné v Podješt dí, Markvartice .p. 136, .p. 135, .p. 165, .p. 168, .p. 164, .p. 163, .p. 162, 
.p. 166, .p. 169, .p. 143, .p. 147 a .p. 148 

 
Dot ené orgány státní správy 
Hasi ský záchranný sbor Libereckého kraje, Územní odbor eská Lípa, IDDS: hv4aivj 
 sídlo: Karla Polá ka .p. 3152, 470 01  eská Lípa 1 
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 Jablonné v Podješt dí, odbor stavební ú ad, IDDS: 5gtbz44 
 sídlo: nám stí Míru .p. 22, 471 25  Jablonné v Podješt dí 
Drážní ú ad, sekce stavební, oblast Praha, IDDS: 5mjaatd 
 sídlo: Wilsonova .p. 300/8, Praha 2-Vinohrady, 121 06  Praha 1 

R - MO, Agentura hospoda ení s nemovitým majetkem,, odbor územní správy majetku Pardubice, 
IDDS: hjyaavk 
 sídlo: Teplého .p. 1899, 530 02  Pardubice 2 
 
 


