MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC
odbor stavební úřad
nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
tel. 485 243 111
Č. j.: SURR/7130/115049/18-Vá/SP
CJ MML 166134/18
Oprávněná úřední osoba: Jana Vydrová
tel. : 485 243 615

Liberec, dne 26.7.2018

"Mikroregion Podralsko"
Svatovítské náměstí č.p. 105
463 52 Osečná

ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ
Výroková část:
Magistrát města Liberec, odbor stavební úřad, jako správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a)
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o
pozemních komunikacích"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a)
zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním
řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne
21.5.2018 podal
"Mikroregion Podralsko", IČO 70809721, Svatovítské náměstí č.p. 105, 463 52 Osečná
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:
I.

Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
stavební povolení

na stavbu:
Zelená cyklomagistrála Ploučnice, úsek Druzcov - Semerink
SO 101 - Komunikace
(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 4678, 4680/1, 4680/2, 4684 v katastrálním území Křižany.
Stavba obsahuje:
SO 101 - Komunikace
 Smíšená stezka pro pěší a cyklisty bude vedena od severního cípu místní části Druzcov (město
Osečná) a bude ukončena napojením na silnici třetí třídy číslo III/27246.
 Délka tohoto úseku bude 1070,0 m, šířka zpevnění 3,0 m s oboustrannými krajnicemi 2 x 0,25 m,
bude vedena po stávající polní cestě.
 Konstrukce vozovky - asfaltový beton obrusný ACO 11S 50/70S tl. 50 mm, spojovací postřik SP
0,30 kg/m2, asfaltový beton podkladní ACP 16+70/100 tl. 40 mm, štěrkodrť (0/32) ŠD tl. 70 mm
a reprofilace stávající konstrukce včetně zhutnění.
 Odvodnění zpevněné plochy - pomocí příčných a podélných sklonů do obnoveného
pravostranného terénního příkopu a pomocí odvodňovacích prahů v počtu 21 kusů širokých 1,0 m
provedených z kamenné kostky drobné uložené do betonového lože.
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II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Zbyněk Nýdrle,
autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, byla ověřena ve stavebním řízení; případné změny
stavby nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným.
3. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických
zařízení, dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
4. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., v platném znění, která upravuje
technické požadavky na provádění staveb, a příslušné technické normy.
5. Prováděním stavebních prací nesmí být na svých právech poškozeni ani zkráceni uživatelé nebo
vlastníci sousedních nemovitostí. Sjednání příslušných dohod a náhrady škod je povinen provádět
stavebník.
6. Před zahájením výkopových prací musí stavebník provést příslušná zajištění proti úrazům třetích
osob a uzavřít dohody se všemi správci příslušných podzemních vedení a zařízení.
7. Staveniště, staveništní zařízení a oplocení stavenišť, která jsou zcela nebo z části umístěna na
veřejných komunikacích nebo plochách, se musí zabezpečit a výrazně označit podle platných
právních předpisů a závazných částí ČSN. Za snížené viditelnosti náležitě osvětlit a opatřit
výstražnými světly.
8. Podzemní vedení, jejichž poškození může ohrozit bezpečnost při zemních pracích, nebo která
mohou být zemními pracemi ohrožena, se musí náležitě zajistit. Zemní práce poblíž sítí je nutno
provádět se zvýšenou opatrností a pouze ručně.
9. V průběhu provádění stavby musí být splněny všechny předpisy týkající se ochrany životního
prostředí. Zejména musí být dodrženy předpisy o likvidaci odpadů, znečišťování ovzduší a
hygienické předpisy o ochraně okolí stavby před nadměrným hlukem. Max. ekvivalentní hladina
vnějšího hluku nesmí v době od 22.00 do 06.00 hodin překročit 40 dB.
10. Stavba musí být opatřena tabulkou se jménem stavbyvedoucího, názvem zhotovitele a termínem
dokončení stavby.
11. Na stavbě musí být veden stavební deník.
12. Naruší-li se během stavby existující odvodňovací systém, musí se bezodkladně provést jeho řádné
propojení, popř. přeložení tak, aby se zachovala jeho funkce již v průběhu stavebních prací na
nově budované stavbě.
13. Výkopy a skládky na veřejných plochách a komunikacích nesmí omezovat přístup ke vchodům a
vjezdům na sousední pozemky.
14. Při realizaci stavby musí být respektována níže uvedená upozornění a musí být dodrženy
podmínky uvedené v těchto stanoviscích a vyjádřeních :
A/ Magistrátu města Liberec, odboru hlavního architekta uvedené v závazném stanovisku ze dne
16.4.2018, č.j.: HA/7110/052318/18/Te-HAUP
 Záměr budeš dále připravován a realizován v souladu s ověřenými částmi dokumentace, které
jsou přílohou tohoto závazného stanoviska a to bez jakýchkoliv změn týkajících se umístění
stavby.
B/ Magistrátu města Liberec, odboru dopravy uvedené v souhlasu ze dne 1.6.2015, č.j.: MML0949/15OD/Fri


Nejméně 3 měsíce před kolaudací stavby bude odboru dopravy předložen projekt
dopravního značení, který bude projednán v souladu s § 77 zákona č. 361/2000 Sb.,
o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

C/ Krajské správy silnic Libereckého kraje, p.o. uvedené v souhlasu ze dne 5.3.2018 zn.:
KSSLK/1712/2018
Obecné technické podmínky zásahu do komunikace
 Stavba bude provedena dle předložené projektové dokumentace a dle našich podmínek, případné
změny je nutno s námi předem konzultovat.
 Zhotovitel musí postupovat dle technických zásad a podmínek pro zásahy do povrchu komunikací
pro ukládání inženýrských sítí. Technické podmínky jsou veřejně přístupné na
http://www.ksslk.cz.
 Stavba musí být prováděna v souladu se zněním vyhlášky č. 104/97 Sb., § 12, kterou se provádí
zákon o pozemních komunikacích č. 13/97 Sb. (ve znění jeho pozdějších předpisů) o pozemních
komunikacích.
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Stavební uspořádání napojení a jeho odvodnění musí být takové, aby zabránilo stékání srážkové
vody na těleso komunikace a naopak, viz. odst. 5) tech. podmínek.
 Připojení musí být zřízeno se zpevněním, které bude vyhovovat předpokládanému zatížení
dopravou a se snadno čistitelným vozovkovým krytem.
 Vlastník připojované nemovitosti je stavebníkem a následným vlastníkem připojení, z čehož mu
vyplývá povinnost zajišťovat jeho řádnou údržbu, tj. udržovat dobrý stavební stav, včetně
propustku
Specifické technické podmínky zásahu do komunikace
 Zpevnění sjezdu musí být provedeno až k asfaltovému koberci vozovky krajské silnice. V místě
napojení bude v celé jeho šířce provedeno zaříznutí pilou. Svislé napojení na kryt stávající
konstrukce vozovky musí být řádně utěsněno vhodnou technologií zálivkové hmoty dle TP 115 Opravy trhlin na vozovkách s asfaltovým povrchem. V případě osazení silničního obrubníku
vmiste napojení zpevněné plochy sjezdu na asfaltový koberec komunikace, musí být silniční
obrubník osazen na ležato, podélně bude zapuštěn do úrovně zaříznutého asfaltového koberce,
nesmí vykazovat žádný výškový rozdíl od přilehlého terénu z důvodu provádění zimní údržby
komunikace.
 Před zahájením prací investor požádá Magistrát města Liberec, odbor dopravy o vydání povolení
k připojení na silnici III/27246.
 V době stavby, před finální úpravou, budou provedena taková opatření, aby nedocházelo k
znečišťování uvedené silnice. Případné znečištění způsobené staveništní dopravou bude
neprodleně odstraňováno.
 Veškeré narušené silniční příslušenství bude uvedeno do původního, funkčního stavu.
Před zahájením stavebních prací na připojení požádá stavebník KSS-LK - paní Simonu Forbelskou na tel.
č. 725691341 o protokolární předání staveniště dotčeného úseku pozemní komunikace k provedení prací.
Po ukončení akce bude KSS-LK prokazatelně vyzvána k protokolárnímu převzetí provedené úpravy.
Požadujeme, aby oboustranně potvrzený protokol byl podkladem pro uvedení stavby do užívání (vydání
kolaudačního souhlasu).
D/ Státního pozemkového úřadu uvedené ve vyjádření k žádosti ze dne 12.6.2015, zn.: S-146-15
 Toto stanovisko vydáváme na základě předložené situace stavby, číslo výkr. B.2., kterou
vypracoval J. Hrnčíř z projektové kanceláře NÝDRLE, za předpokladu, že umístěním a realizací
této stavby nebude nijak dotčen výše uvedený pozemek, se kterým je příslušný hospodařit SPÚ!
E/ Podmínky spol. CETIN, Česká telekomunikační infrastruktura a.s. uvedené ve vyjádření o existenci
sítě elektronických komunikací (SEK) ze dne 3.4.2018, č.j. : 577254/18
 Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistil, že
jeho záměr, pro který podal shora označenou žádost, je v kolizi se SEK a nebo zasahuje do
Ochranného pásma SEK, nejpozději však před počátkem zpracování projektové dokumentace
stavby, která koliduje se SEK a nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK, vyzvat společnost 02
Czech Republic a.s. ke stanovení konkrétních podmínek ochrany SEK, bude-li stanovení
takových konkrétních podmínek třeba, případně k přeložení SEK, a to v pracovní dny od 8:00 do
15:00, prostřednictvím zaměstnance společnosti 02 Czech Republic a.s. pověřeného ochranou sítě
- Lubomír Daniel, tel.: 602 476 357, e-mail: lubomir.daniel@o2.cz (dále jen POS).
 Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost 02 Czech Republic a.s. Stavebník, který vyvolal
překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona ě. 127/2005 Sb., o elektronických
komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti 02 Czech
Republic a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni
stávajícího technického řešení.
 Pro účely přeložení SEK dle bodu (3) tohoto Vyjádření je stavebník povinen uzavřít se
společností 02 Czech Republic a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.
 Bez ohledu na všechny shora v tomto Vyjádření uvedené skutečnosti je stavebník, nebo jím
pověřená třetí osoba povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti 02
Czech Republic a.s., které jsou nedílnou součástí tohoto Vyjádření.
 Společnost 02 Czech Republic a.s. prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené
zájmové území poskytnuty veškeré, ke dni podání shora označené žádosti, dostupné informace o
SEK.
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Žadateli převzetím tohoto Vyjádření vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k
účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data
rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užíval bez souhlasu společnosti 02 Czech
Republic a.s. V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z
platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.
V případě dotazů k Vyjádření lze kontaktovat společnost 02 Czech Republic a.s. na asistenční
lince 14 111.

I. Obecná ustanovení
 Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména
stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými
právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v
oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby
nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti 02
Czech Republic a.s. a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační
sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.
 Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen
respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK.
Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy,
technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a
technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního
vedení vyznačené trasy podzemního vedení SEK (dále jen PVSEK) nesmí používat
mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
 Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené
Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti 02 Czech Republic a.s. je stavebník, nebo
jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti 02 Czech
Republic a.s. vzniknou porušením jeho povinnosti.
 V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto Vyjádření, nelze toto
Vyjádření použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového Vyjádření.
 Bude-li žadatel na společnosti 02 Czech Republic a.s. požadovat, aby se jako účastník správního
řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí
vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, je povinen
kontaktovat POS.
II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK
 Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení
bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.
 Před započetím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebojím pověřená třetí
osoba, povinen zajistit vyznačení tras PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S
vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly
činnosti provádět.
 Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude
provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými
sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i
hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové
dokumentaci.
 Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba,
povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání
PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti
prověšení, poškození a odcizení.
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Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník,
nebojím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozporu
oznámit POS. V přerušených pracích lze pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel
souhlas k pokračování v pracích.
V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník,
nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s
ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení
SEK (dále jen NVSEK) je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich
stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem, správné
praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.
Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, povinen stavebník, nebo jím
pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávněn provést
až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS.
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a
vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti 02 Czech Republic a.s.
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět
vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti
mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS
způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod
trasou NVSEK stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK nad
zemí.
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného
pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci
zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v
takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly
být vykonávány ve vzdálenost menší než l m od NVSEK.
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve
všech případech, kdy by i nad rámec těchto Všeobecných podmínek ochrany SEK společnosti 02
Czech Republic a.s. mohlo dojít ke střetu stavby se SEK.
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat
technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s POS
jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříní optických
spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK.
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že technologická rezerva
představuje několik desítek metrů kabelu stočeného do kruhu a ochranou optické spojky je skříň
o hraně cca l m.
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK neprodleně
od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámil POS nebo poruchové službě společnosti 02
Czech Republic a.s., telefonní číslo 800 184 084, pro oblast Praha lze užít telefonní číslo 241
400 500.

III. Práce v objektech a odstraňování objektů
 Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací
v budovách a jiných objektech, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazatelně kontaktovat
POS a zajistit u společnosti 02 Czech Republic a.s. bezpečné odpojení SEK.
 Při provádění činností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba,
povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně
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doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo
jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní.
IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby
 Pokud by činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního
orgánu dle zvláštního právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení SEK, je stavebník,
nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktoval POS a předložit zakreslení SEK do příslušné
dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.).
 V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení
správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba,
povinen předložit zakreslení trasy SEK i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace
(katastrální mapa, plánek), ze které bude zcela patrná míra dotčení SEK.
 Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí,
elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci
povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí,
elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen provést
výpočet rušivých vlivů, zpracovat ochranná opatření a předat je POS. Stavebník, nebo jím
pověřená třetí osoba, není oprávněn do doby, než obdrží od POS vyjádření k návrhu opatření,
zahájit činnost, která by mohla způsobit ohrožení či poškození SEK. Způsobem uvedeným v
předchozí větě je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat také při
projektování stavby, rekonstrukce či přeložky produktovodů s katodovou ochranou.
 Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras
společnosti 02 Czech Republic a.s. a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně
dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením
správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba,
povinen kontaktovat POS za účelem projednání podmínek ochrany těchto radiových tras.
Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma
podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m
kruhem kolem vysílacího radiového zařízení.
 Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti 02
Czech Republic a.s. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení
ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebojím pověřené třetí osoby,
nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.
 Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy
zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je
stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být
prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití mechanizace, otevřeného plamene a podobných
technologií.
V. Křížení a souběh se SEK
 Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK se sítěmi
technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat
PVSEK v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem
minimálně 0.5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit
vnikání nečistot.
 Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá
umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické
kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce
menší než 1 m. V případě, že stavebník, nebo jím pověřená osoba, není schopen zajistit
povinnosti dle předchozí věty, je povinen kontaktovat POS.
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Stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky
apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně
kontaktovat POS.
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit (např.
zabetonováním).
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické
infrastruktury s kabelovodem povinen zejména:
pokud plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti
kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než
0,5 m nad nebo kdekoli pod kabclovodem, předložit POS a následně projednat zakreslení v
příčných řezech,
do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické
infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m,
neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury,
předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu
pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
projednat s POS, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by
mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy,
kdy jsou trajektorie podvrtů a protlaků ve vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu.

Navržená stavba se nachází v ochranném pásmu trasy podzemních telekomunikačních kabelů ve správě
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
V průběhu stavebních prací požadujeme dodržení všech podmínek platného vyjádření o existenci sítě
elektronických komunikací č.j. 712001/14 ze dne 29.10.2014, za kterých lze provádět zemní, nebo jiné
práce v blízkosti tel. vedení.
Během stavby musí být zajištěna taková opatření, aby nedošlo k poškození tel. vedení a zařízení (trasu tel.
kabelů vytyčit, prokazatelně seznámit pracovníky provádějící zemní práce na průběh tel. vedení, zemní
práce v blízkosti vedení SEK provádět ručně). V případě potřeby bude provedena dodatečná ochrana tel.
vedení.
Případné kolize s tel. vedením musí být řešeny na místě s pracovníkem ochrany sítí CETIN -Petr Ježek tel.
602413278.
D/Lesů ČR, sp. uvedené v souhlasu ze dne 8.12.2014, č.j.: LCR246/002372/2014




pro tuto stavbu nebude vyžadováno kácení dřevin na pozemcích Lesů ČR, s.p.,
pozemky s právem hospodařit pro Lesy ČR, s.p. nebudou využity ke skladování stavebního,
výkopového ani jiného materiálu,
v případě porušení kořenů silnějších 1 cm při výkopových pracích budou tyto neprodleně seříznuty rovným,
kolmým řezem a ošetřeny fungicidním přípravkem.

15. Zahájení zemních prací bude oznámeno 3 týdny předem Severočeskému muzeu v Liberci a
současně budou předány parametry rozsahu výkopů. V případě archeologického nálezu bude tato
věc neprodleně oznámena Severočeskému muzeu v Liberci, stavebnímu úřadu a orgánu státní
památkové péče a naleziště bude ponecháno až do prohlídky beze změn. Do doby rozhodnutí
stavebního úřadu musí být nález patřičně zabezpečen proti poškození, příp. musí být práce
zastaveny. V průběhu prací budou dodržována ustanovení § 176 stavebního zákona a § 23 zákona
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, které upravují pravidla v
případě, kdy dojde k archeologickému nálezu v průběhu provádění zemních a výkopových prací.
16. Dokončenou stavbu lze užívat na základě kolaudačního souhlasu, stavebník písemně požádá před
dokončením stavby o jeho vydání.
17. Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky
předepsané zvláštními právními předpisy.
18. Termín pro dokončení stavby : stavba bude dokončena do dvou let ode dne zahájení stavby.
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19. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem : Stavebník písemně oznámí stavebnímu úřadu,
kdo bude vykonávat odborné vedení stavby a doloží doklad o způsobilosti tuto činnost
vykonávat.
20. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu fáze výstavby – vytyčení stavby,

po pokládce spodních vrstev a před závěrečnou kontrolní prohlídkou, pro kontrolní
prohlídku stavby.
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu :
"Mikroregion Podralsko", Svatovítské náměstí č.p. 105, 463 52 Osečná
Odůvodnění:
Dne 21.5.2018 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným
dnem bylo zahájeno stavební řízení.
Speciální stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným
orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a
ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné
podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou
účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.
Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek
uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že
jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy
vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné
požadavky na výstavbu a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Speciální stavební úřad v
průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stavební úřad v Liberci rozhodoval na základě těchto rozhodnutí, stanovisek a vyjádření :











výpisu údajů z katastru nemovitostí
dokumentace pro stavební povolení
závazného stanoviska magistrátu města Liberec, odboru hlavního architekta ze dne 16.4.2018,
č.j.: HA/7110/052318/18/Te-HAUP
sdělení Krajské správy silnic, p.o. ze dne 5.3.2018, zn.: 30/18/F/032/1712
souhrnného vyjádření Magistrátu města Liberec, odboru životního prostředí ze dne 1.12.2014,
zn.: MML/ZP/Pi/219042/14-SZ 219042/14/2
závazného stanoviska Magistrátu města Liberec, odboru životního prostředí ze dne 15.12.2014,
č.j.: MML/ZPOP/Vac/236916/14
závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Libereckého kraje ze dne 21.5.2015, č.j.:
KHSLB 11746/2015
souhlasu Policie české republiky, KŘ Policie LK, DI Liberec ze dne 9.12.2014, č.j.: KRLP119710-1/CJ-2014-180506-11
souhlasu Magistrátu města Liberec, odboru dopravy ze dne 1.6.2015, č.j.: MML094976/15OD/Fri
vyjádření správců sítí technického vybavení o existenci jejich zařízení a o podmínkách provádění
staveb v blízkosti jejich zařízení

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních
předpisů ve výroku uvedených.
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Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Město Osečná, Obec Křižany, Lesy České republiky, s.p., Ing. Dagmar Svatá, Marie Škaldová,
Jaroslava Šrýtrová, Jitka Matyášová, Jiří Svoboda, Bc. Václava Jarošová, Česká republika - Státní
pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, Tomáš Bezvoda, Michaela
Bezvodová, Věra Karásková, Čestmír Bulíř, ČEZ Distribuce, a. s., Česká telekomunikační
infrastruktura a.s., Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, Běla Kočová,
Čestmír Vaner, Čestmír Bulíř, Taťjana Purolová

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru dopravy Krajského
úřadu Libereckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý
výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno
vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě.
Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.
Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a
ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se
mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů 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 úřad

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.
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Obdrží:
účastníci (dodejky)
"Mikroregion Podralsko", IDDS: kmiyrfu
sídlo: Svatovítské náměstí č.p. 105, 463 52 Osečná
Město Osečná, IDDS: r2rbb9r
sídlo: Svatovítské náměstí č.p. 105, 463 52 Osečná
Obec Křižany, IDDS: w6rbdc5
sídlo: Křižany č.p. 340, 463 53 Křižany
Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn
sídlo: Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8
Ing. Dagmar Svatá, Jiráskova č.p. 468/104, Liberec XII-Staré Pavlovice, 460 14 Liberec 1
Marie Škaldová, Na Hradbách č.p. 919/12, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec 1
Jaroslava Šrýtrová, Rozstání č.p. 80, Světlá pod Ještědem, 463 43 Český Dub
Jitka Matyášová, U Cukrovaru č.p. 678, 273 24 Velvary
Jiří Svoboda, Vysoká č.p. 9, 463 31 Chrastava
Bc. Václava Jarošová, Frýdlantská č.p. 131, 463 31 Horní Chrastava
Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, IDDS: z49per3
sídlo: Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov
Tomáš Bezvoda, Palackého č.p. 2633/9, 669 02 Znojmo 2
Michaela Bezvodová, Švermova č.p. 357/30, Liberec X-Františkov, 460 10 Liberec 10
Věra Karásková, Křižany č.p. 132, 463 53 Křižany
Čestmír Bulíř, Chudenická č.p. 1133/36, Praha 10-Hostivař, 102 00 Praha 102
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: bdnkk7w
sídlo: České mládeže č.p. 632/32, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec 6
Běla Kočová, Vrátno, 294 26 Ralsko
Čestmír Vaner, Čerchovská č.p. 191/15, Liberec IX-Janův Důl, 460 07 Liberec 7
Čestmír Bulíř, Chudenická č.p. 1133/36, Praha 10-Hostivař, 102 00 Praha 102
Taťjana Purolová, Ocelářská č.p. 1066/15, 190 00 Praha 9-Libeň
Dotčené orgány státní správy
Česká republika - Ministerstvo obrany, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem,, Odbor územní
správy majetku Pardubice, IDDS: hjyaavk
sídlo: Teplého č.p. 1899, 530 02 Pardubice 2
Magistrát města Liberec, odbor dopravy, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, Liberec I-Staré Město, 460 01
Liberec 1
MML - odbor životního prostředí, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec 1
Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, Dopravní inspektorát Liberec, IDDS: vsmhpv9
sídlo: nám. Dr. E. Beneše č.p. 584/24, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec 1
Městský úřad Osečná, Stavební úřad, IDDS: r2rbb9r
sídlo: Svatovítské náměstí č.p. 105, 463 52 Osečná
Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, IDDS: nfeai4j
sídlo: Husova č.p. 186/64, Liberec V-Kristiánov, 460 05 Liberec 5
Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, Územní odbor Česká Lípa, IDDS: hv4aivj
sídlo: Barvířská č.p. 29/10, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec 7
Magistrát města Liberec - odbor hlavního architekta, oddělení územního plánování, nám. Dr. E. Beneše
č.p. 1/1, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec 1

