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"Cyklostezka Sv. Zdislavy Nový Bor - Bílý Kostel nad Nisou" 

náměstí Míru č.p. 22 

471 25  Jablonné v Podještědí 

 

 

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 

29.3.2019 podala a dne 26.9.2019 doplnila 

"Cyklostezka Sv. Zdislavy Nový Bor - Bílý Kostel nad Nisou", IČO 72559616, náměstí Míru 

č.p. 22, 471 25  Jablonné v Podještědí, 

kterou zastupuje AF-CITYPLAN  s.r.o., Daniela Hnízdilová, IČO 47307218, Magistrů č.p. 

1275/13, 140 00  Praha 4-Michle 

(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 

s t a v e b n í   p o v o l e n í 

na stavbu: 

Cyklostezka podél silnice I/13 (E442), úsek Jítrava (obec Rynoltice), cyklostezka Sv. Zdislavy 

SO 101 Komunikace 

 

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 2107/1, 2226/11 v katastrálním území Bílý Kostel nad Nisou,              

st. p. 77/1, parc. č. 1815/2, 2036, 2069, 2121, 2148, 2236, 2237, 2264, 2265 v katastrálním území Jítrava. 

 

Stavba obsahuje: 

SO 101 Komunikace 

- Cyklostezka bude realizována na dvou katastrálních územích Jítrava a Bílý Kostel, je rozdělena na tři 

podobjekty : 

SO 101.1 Místní komunikace, od km 0,000 do km 0,057, v tomto úseku se jedná o stavební úpravu 

stávající komunikace, která bude spočívat v odfrézování obrusné vrstvy ve stávajících šířkových 

parametrech, konstrukce vozovky - asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ tl. 50 mm, spojovací 
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postřik asfaltovou emulzí PS-C 0,5 kg/m2, asfaltový beton pro obrusné vrstvy (vyrovnání sklonu) ACO 

11+ průměrné tl. 10 mm, spojovací postřik emulzní PS-C 0,5 kg/m2. 

Vozovka bude stavebně upravovaná v šířce 4,64 až 7,14 m, před koncem tohoto úseku bude zřízena 

plocha pro umístění informační tabule zpevněná štěrkem. 

SO 101.2 Stezka, od km 0,057 do km 1,219, tento úsek stezky bude na místní komunikaci připojen v šířce 

6,14 m, jinak bude šířka vozovky proměnná cca 3,50 m, do km 0,410 provedena v konstrukci - asfaltový 

beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ tl. 50 mm, spojovací postřik emulzí PS-C 0,5 kg/m2, asfaltový beton 

pro obrusné vrstvy ACO 11 průměrné tl. 30 mm, spojovací postřik asfaltovou emulzí PS-C 0,5 kg/m2, 

asfaltový beton pro ložné vrstvy (oprava výtluků) ACL 16+ průměrné tl. 50 mm, spojovací postřik PS-C 

0,5 kg/m2, od km 0,41 do konce tohoto úseku bude konstrukce ve skladbě - asfaltový beton pro obrusné 

vrstvy ACO 8 tl. 50 mm, spojovací postřik asfaltovou emulzí PS-C 0,5 kg/m2, R-materiál tl. 50 mm, 

infiltrační postřik asfaltovou emulzí PI-C 0,5 kg/m2, mechanicky zpevněné kamenivo. 

V km 0,067 stávající propustek bude vyčištěn, v km 0,067 bude stávající propustek nahrazen novým 

trubním propustem, propustek železobetonový DN600 délky 12,30 m uložen do pískového lože, čela 

propustku kamenná založená na betonových pasech. 

SO 101.3 Lesní cesta v km 1,219 až km 1,342 bude napojena na stezku v místě styku s lesní cestou, bude 

šířky proměnné 3,41 až 3,71 m, bude provedena štěrková konstrukce pro vozovky 2. třídy lesních cest, 

krajnice budou dosypány drceným kamenivem, skladba vozovky - rozpad z žulového eluvia 2 x 35 kg/m2 

frakce 0/22, štěrkodrť ŠDA tl. 150 mm, ŠDB tl. 250 mm. 

V trase lesní cesty budou zřizovány 3 propustky, v km 1,329 bude zřízen železobetonový propustek DN 

0600 délky 5,60 m, trouby budou uloženy do betonového lože na pokladní betonové pražce a na 

štěrkopískové lože, čela propustku budou kamenná. Dva propustky budou zřizovány v místech sjezdů na 

sousední pozemky t.j. v km 1,309 a 1,268, propustky železobetonové DN 400délky 4,0 m a 9,30 m na 

podkladní betonové pražce a štěrkové lože. 

Na konci úseku v místě napojení na stávající příkop bude provedeno odláždění v délce 2,0 m kamennou 

dlažbou. 

 

Celková délka komunikací bude 1341,90 m, cyklostezka jako společná stezka pro chodce a cyklisty. 

Součástí stavby bude osazení svislého dopravního značení, vodorovné není navrhováno. 

 

SO 001 - Příprava území nepodléhá povolení stavebního úřadu 

SO 701 - Oplocení nepodléhá projednání ve stavebním řízení 

SO 901 - DIO nepodléhá povolení stavebního úřadu 

 

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby: 

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou 

vypracoval Ing. Jakub Vyhnálek, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby; případné změny 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. 
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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. Budou dodrženy podmínky Magistrátu města Liberec, odboru životního prostředí uvedené 

v závazném stanovisku ze dne 24.9.2019, č.j.: MML/ZPOP/KOP/206285/19 

 Konečné povolení a realizace stavby budou možné až po nabytí právní moci rozhodnutí, kterým 

bude povoleno trvalé a dočasné odnětí plnění funkcí lesa stavbou dotčených Části lesních 

pozemků v k. ú. Jítrava a Bílý Kostel nad Nisou ve výše uvedeném rozsahu. 

 Trvalé odnětí bude navrženo tak, aby nedocházelo k nevhodnému dělení lesních pozemků, při 

kterém by vznikly pozemky nevhodného tvaru nebo nedostatečné výměry, neumožňující jejich 

řádné obhospodařování. 

 Na dočasně odnímaných plochách budou po dobu stavby zajištěna účinná protierozní opatření,  

po dokončení stavby budou tyto plochy uvedeny do původního stavu, případně odpovídajícím 

způsobem zrekultivovány. 

14. Stavba bude realizována za podmínek Ředitelství silnic a dálnic ČR uvedených ve vyjádření 

k dokumentaci pro vydání stavebního povolení ze dne 9.9.2019, zn.: 3748/2019-36200/Ka 

 Stavba bude realizována podle projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro 

provádění stavby „Cyklostezka podél silnice 1/13 (E 442), úsek Jítrava (obec Rynoltice), 

cyklostezka sv. Zdislavy", vypracované společností AF-CITYPLAN s.r.o. ve stupni DSP/PDPS 

pod zakázkovým číslem 15-2-207 v 03/2019, včetně revizí PD z 08/2019, pokud v dalších 

podmínkách není uvedeno jinak. 

 Před vydáním stavebního povolení bude mezi ŘSD ČR a Obcí Rynoltice uzavřena smlouva o 

právu provést stavbu na částech pozemků p. č. 2121 v k. ú. Jítrava (trvalý a dočasný zábor) a p. č. 

2226/11 v k. ú. Bílý Kostel nad Nisou (dočasný zábor), kterou budou podrobně upravena práva a 

povinnosti smluvních stran, zejména podmínky zvláštního užívání silnice 1/13 při provádění 

stavebních prací a podmínky majetkoprávního vypořádání trvalého záboru po dokončení stavby. 

Souhlas ŘSD ČR se záborem a s kácením vegetace bude na situaci vyznačen po uzavření této 

smlouvy. 

 V případě změn DSP/PDPS, provedených zejména na základě podmínek stavebního povolení, 

bude aktualizovaná PD předložena ŘSD ČR, správě Liberec. 

 Před zahájením stavebních prací podá zhotovitel u ŘSD ČR, správy Liberec o souhlas se 

zvláštním užíváním dotčených částí silnice 1/13 (stavby), s vyčíslením výměr a doby užívání ve 

dnech. 

 Po vydání pravomocného rozhodnutí Krajského úřadu LK, odboru dopravy o povolení zvláštního 

užívání silnice I/13 bude mezi ŘSD ČR a zhotovitelem uzavřena nájemní smlouva. Práce na 

pozemcích a na stavbě silnice 1/13 mohou být zahájeny až po provedení úhrady nájemného. 

 Po dokončení stavby bude stavebníkem vyhotoven geometrický plán pro rozdělení stavbou trvale 

zabíraného pozemku p. č. 2121 v k. ú. Jítrava ve správě ŘSD ČR, který bude v souladu se 

zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, 

prohlášen za nepotřebný pro silnici 1/13 a převeden na Úřad pro zastupování státu ve věcech 

majetkových (ÚZSVM). Stavebník požádá prostřednictvím ŘSD ČR o převod oddělené části 

pozemku p. č. 2121 v k. ú. Jítrava pro stavbu cyklostezky na místně příslušnou Obec Rynoltice. 

15. Budou dodrženy podmínky Lesů ČR, s.p. uvedené ve vyjádření te dne 28.1.2019, č.j.: 

LCR246/000009/2019 

 vytyčení pozemků v terénu, vyznačení dřevin pro těžbu a konzultace s lesní správou na způsobu 

odstranění porostu lesních dřevin 

 trvalé odnětí celých pozemků p.č. 555/2 a p.č. 555/3 v k.ú. Jítrava z plnění funkcí lesa 
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 geometrické oddělení části pozemku p.č. 2107/1 v k.ú. Bílý Kostel nad Nisou a její trvalé odnětí 

plnění funkcí lesa 

 majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných stavbou cyklostezky. 

16. Budou dodrženy podmínky Magistrátu města Liberec, odboru dopravy uvedené ve vyjádření ze dne 

7.2.2019, č.j.: MML000341/19-OD/Fri 

 Nejméně 3 měsíce před zahájením užívání stavby bude na odbor dopravy podána žádost                             

o stanovení místní úpravy provozu, která bude projednána v souladu s ustanovením § 77 zákona 

č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. 

17. Budou dodrženy podmínky stanoviska Krajského ředitelství Policie Libereckého kraje uvedené ve 

stanovisku ze dne 5.2.2019, č.j.: KRLP-8460-1/ČJ-2019-1800DP-06 

 Stavba bude svým umístění a provedením odpovídat platným technickým podmínkám a normám. 

 K využití cyklostezky uvádíme, že z hlediska zajištění bezpečnosti nejzranitelnějších účastníků 

silničního provozu (cyklisté a chodci) nelze souhlasit s umožněním pohybu zemědělské a lesní 

techniky na smíšené stezce. V tomto ohledu navrhujeme, aby bylo instalováno dopravní značení 

č. B11 „zákaz vjezdu všech motorových vozidel" s dodatkovou tabulkou č. E13 s textem „Mimo 

dopravní obsluhy" nebo byly zrušeny sjezdy z okolních pozemků na smíšenou stezku a 

instalováno svislé dopravní značení C9a „Stezka pro chodce a cyklisty" bez dodatkové tabulky 

umožňující vjezd motorovým vozidlům. 

 U propustku v km 0,194 navrhujeme z hlediska zajištění bezpečnosti chodců a cyklistů instalovat 

po obou stranách zábradlí o dostatečné délce. 

18. Budou dodrženy podmínky Povodí Ohře, s.p. uvedené ve stanovisku ze dne 21.12.2018, zn.: 

POH/00130/2019-2/301100 

 Během realizace stavby nesmí dojít ke znečištění povrchových a podzemních vod látkami 

závadnými vodám. 

 V blízkosti vodního toku Jítrava - zahrady (IDVT:10227579) nebudou skladovány snadno 

rozpojitelné a odplavitelné materiály ani látky závadné vodám, pokud nebudou zabezpečeny před 

průtoky velkých vod. 

 Koryto vodního toku nebude znečištěno stavebním materiálem. Veškerý stavební materiál 

napadaný do koryta vodního toku bude neprodleně odstraněn. 

 Zahájení a ukončení stavebních prací bude s dostatečným časovým předstihem (min. 7 dní) 

oznámeno provoznímu středisku Povodí Ohře, státní podnik, v České Lípě, Litoměřická 91, 470 

01 Česká Lípa -Dubice, tel. 487 882 894, 487 823 650, mobil: 602 838 416 Ing. Ziml. 

 Projektová dokumentace bude dále předložena k vyjádření Povodí Labe státní podnik (stavba se 

částečně nachází ve správním území Povodí Labe státní podnik). 

19. Podmínky vyjádření Zeměměřického úřadu uvedené ve vyjádření ze dne 10.1.2019, z. : ZÚ-

3596/2018-13200, ZÚ-02381/2016-13200 budou respektovány  

 V případě, že by při provádění stavebních prací došlo k odstranění či jinému ohrožení značky 

bodu, je vlastník nebo oprávněný uživatel nemovitosti povinen minimálně 30 dnů před zahájením 

stavebních prací, oznámit toto Zeměměřickému úřadu, a to formou žádosti o přemístění, nebo 

odstranění značky geodetického bodu. Zeměměřický úřad žádá, aby se stal účastníkem 

příslušného stavebního řízení. 

 O zrušení měřických značek bodů geodetických základů rozhoduje Zeměměřický úřad, jako 

orgán státní správy, podle zákona 359/1992 Sb. 

 V případě stavebních úprav dáváme vždy přednost zachování bodu - např. v šachtičce s 

odnímatelným krytem. Aby nedošlo k jeho ohrožení, nesmí být v okruhu 5 metrů od bodu 

prováděny zemní práce těžkou mechanizací. 

 Pokud by vlastník nebo oprávněný uživatel nemovitosti trval na odstranění bodů ZVBH, nebo 

provádění zemních prací v blízkosti těchto bodů, je dalším řešením zrušení bodu, avšak za 

podmínky, že žadatel poskytne finanční náhradu vypočtenou ve výši vlastních nákladů 

Zeměměřického úřadu na zřízení adekvátního nového bodu. V případě bodu CZ3-206.1, který je 

stabilizován jako hloubková stabilizace, se jedná o částku cca 121 000,- Kč. Přesná částka se určí 

dle stanovených cen za zřizování značek. 

20. Při realizaci stavby musí být respektována níže uvedená upozornění a musí být dodrženy podmínky 

uvedené v těchto stanoviscích a vyjádřeních: 

a) ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 21.1.2019, zn.: 1102546254 

b) Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 18.3.2019 čj.: 573981/19 

21. Dokončenou stavbu lze užívat na základě kolaudačního souhlasu, stavebník písemně požádá před 

dokončením stavby o jeho vydání. 
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22. Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky 

předepsané zvláštními právními předpisy.  

23. Termín pro dokončení stavby: stavba bude dokončena do dvou let ode dne zahájení stavby. 

24. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: Stavebník písemně oznámí stavebnímu úřadu, kdo 

bude vykonávat odborné vedení stavby a doloží doklad o způsobilosti tuto činnost vykonávat. 

25. 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: 

"Cyklostezka Sv. Zdislavy Nový Bor - Bílý Kostel nad Nisou", náměstí Míru č.p. 22, 471 25  

Jablonné v Podještědí 

 

Odůvodnění: 

Dne 29.3.2019 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným 

dnem bylo zahájeno stavební řízení. Stavební úřad vydal územní rozhodnutí o umístění stavby č.j.: 

OSŽP-4835/2018-PES dne 4.7.2019. Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a 

stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl stavebník dne 29.3.2019 vyzván k doplnění žádosti a 

řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne 26.9.2019. 

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 

- Ministerstvo obrany vydalo závazné stanovisko dne 29.12.2017 pod č.j.: 11268/67049/2017-8201-

OÚZ-PCE a ze dne 29.12.2017, sp. Zn.: 11268/67049/2017-8201-OÚZ-PCE 

- Vyjádření Zeměměřického úřadu ze dne 10.1.2019, zn.: ZÚ-03596/2018-13200 

- Souhlas obce Bílý Kostel nad Nisou ze dne 28.3.201- č.j.: 17/2019 

- Vyjádření Lesů ČR s.p. ze dne 28.1.2019, zn.: LCR0004344/2019 

- Vyjádření obce Rynoltice ze dne 18.12.2019, č.j.: 2018265127 a ze dne 29.1.2019, č.j.: OUR-

006/2019 

- Vyjádření Povodí Ohře, s.p. ze dne 16.1.2019, zn.: POH00130/2019-2/301100 

- Vyjádření Povodí Labe, s.p. ze dne 10.1.2019, č.j.: PLa/2019/000129 

- Stanoviska Krajského ředitelství Poliice ČR ze dne 5.2.2019, č.j.: KRLP-8460-1/ČJ-2019 

- Souhlas obecného stavebního úřadu se stavbou ze dne 17.1.2019, č.j.: OSZP-429/2019-PES 

- Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí vydal souhrnné vyjádření dne 11.3.2019, zn. : 

MML/ZP/Piv/000547/19 a závazné stanovisko ze dne 24.9.2019,  č.j.: MML/ZPOP/KOP/206285/19 

- Stanovisko Magistrátu města Liberec, odboru dopravy ze dne 7.2.2019, č.j.: MML000341/19-OD/Fri 

- Souhlasného závazného stanoviska Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje, krajské 

ředitelství ze dne 22.2.2019, č.j.: HSLI-414-2/KŘ-P-PRE-2019 

- Stanovisko Krajské hygienické stanice Libereckého kraje ze dne 7.1.2019, č.j.: KHSLB 00019/2019 
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- Vyjádření ředitelství silnic a dálnic ČR ze dne 9.9.2019, zn.: 3748/2019-36200/Ka 

- Smlouva o právu provést stavbu č. 10/2019-36210/Ha ((ŘSD ČR x Obec Rynoltice) 

- Souhlasy se stavbou (vlastníci pozemků, které jsou určeny pro stavbu) 

- 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. 

 

Účastníci řízení - další dotčené osoby: 

JUDr. Jan Suk, Václavská č.p. 1556, 252 63  Roztoky u Prahy, 

Obec Rynoltice, IČO 00263168, Rynoltice č.p. 199, 463 53  Křižany, 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, Na Pankráci č.p. 546/56, 140 00  Praha 4-Nusle, 

Lesy České republiky, s.p., IČO 42196451, Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08  

Hradec Králové 8, 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČO 04084063, Olšanská č.p. 2681/6, 130 00  Praha 3-

Žižkov, 

ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2, 

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.,, IČO 49099451, Sladovnická č.p. 1082, Liberec XXX-

Vratislavice nad Nisou, 463 11  Liberec 30, 

 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

st. p. 486, 549, parc. č. 2226/3 v katastrálním území Bílý Kostel nad Nisou, st. p. 1/2, 37/1, 

77/2, 77/3, 194, parc. č. 85, 561, 626/8, 626/9, 626/21, 626/27, 681/2, 754/3, 759/1, 759/4, 

759/6, 759/11, 764, 766/1, 823/2, 827, 830/5, 831/1, 831/4, 835/1, 897, 898/2, 902/3, 964/3, 

964/4, 964/5, 1042/2, 1042/6, 1043/2, 1048, 1065/2, 1065/3, 1065/4, 1066, 1144, 1145, 1146/1, 

1714/1, 1758, 1770/3, 1771/2, 1775/2, 1784/2, 1786/2, 1791/1, 1825/2, 1932/1, 2007, 2019, 

2037, 2038, 2051, 2053, 2070, 2071, 2072, 2081, 2082, 2083, 2084, 2094, 2097, 2099, 2117, 

2150, 2156, 2157, 2158, 2160, 2177, 2179, 2186, 2188, 2214, 2215, 2238, 2284, 2303 v 

katastrálním území Jítrava 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Rynoltice, Jítrava č.p. 84 a č.p. 175 

  

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. 
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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 

  

 

 

 

 

  

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu 15 dnů, přičemž patnáctým dnem  po 

vyvěšení se písemnost považuje za doručenou! 

 

 

Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 

 

 

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 

 

 

 

 

 

 

K vyvěšení: 

Statutární město Liberec 

Obec Bílý Kostel nad Nisou 

Obec Rynoltice 

 

 

Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje. 

 

Obdrží: 

účastníci (dodejky) 

AF-CITYPLAN  s.r.o., Daniela Hnízdilová, IDDS: wxnvyhk 

 sídlo: Magistrů č.p. 1275/13, 140 00  Praha 4-Michle 
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JUDr. Jan Suk, Václavská č.p. 1556, 252 63  Roztoky u Prahy 

Obec Rynoltice, IDDS: pzfawug 

 sídlo: Rynoltice č.p. 199, 463 53  Křižany 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz 

 sídlo: Na Pankráci č.p. 546/56, 140 00  Praha 4-Nusle 

Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn 

 sídlo: Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08  Hradec Králové 8 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 

 sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00  Praha 3-Žižkov 

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 

 sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.,, IDDS: f7rf9ns 

 sídlo: Sladovnická č.p. 1082, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, 463 11  Liberec 30 

SML, úřední deska, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, Liberec I-Staré Město, 460 01  Liberec 1 

ostatní účastníci – veřejnou vyhláškou 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

st. p. 486, 549, parc. č. 2226/3 v katastrálním území Bílý Kostel nad Nisou, st. p. 1/2, 37/1, 

77/2, 77/3, 194, parc. č. 85, 561, 626/8, 626/9, 626/21, 626/27, 681/2, 754/3, 759/1, 759/4, 

759/6, 759/11, 764, 766/1, 823/2, 827, 830/5, 831/1, 831/4, 835/1, 897, 898/2, 902/3, 964/3, 

964/4, 964/5, 1042/2, 1042/6, 1043/2, 1048, 1065/2, 1065/3, 1065/4, 1066, 1144, 1145, 1146/1, 

1714/1, 1758, 1770/3, 1771/2, 1775/2, 1784/2, 1786/2, 1791/1, 1825/2, 1932/1, 2007, 2019, 

2037, 2038, 2051, 2053, 2070, 2071, 2072, 2081, 2082, 2083, 2084, 2094, 2097, 2099, 2117, 

2150, 2156, 2157, 2158, 2160, 2177, 2179, 2186, 2188, 2214, 2215, 2238, 2284, 2303 v 

katastrálním území Jítrava 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Rynoltice, Jítrava č.p. 84 a č.p. 175 

  

Dotčené orgány státní správy 

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 dopravy, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, Liberec I-Staré Město, 460 01  

Liberec 1 

Magistrát města Liberec, 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 Hrádek nad Nisou, IDDS: 4tkbw8g 

 sídlo: Horní náměstí č.p. 73, 463 34  Hrádek nad Nisou 

Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, Odbor služby dopravní policie, kpt. Mgr. Vladimír 

Stránský, IDDS: vsmhpv9 

 sídlo: nám. Dr. E. Beneše č.p. 584/24, Liberec I-Staré Město, 460 01  Liberec 1 

Ministerstvo obrany ČR - Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, IDDS: hjyaavk 

 sídlo: Teplého č.p. 1899, 530 02  Pardubice 2 

Městský úřad Hrádek nad Nisou, IDDS: 4tkbw8g 

 místo podnikání: Horní náměstí č.p. 73, 463 34  Hrádek nad Nisou 

Ministerstvo obrany ČR - Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, IDDS: hjyaavk 

 sídlo: Teplého č.p. 1899, 530 02  Pardubice 2 

Obecní úřad Rynoltice, IDDS: pzfawug 

 sídlo: Rynoltice č.p. 199, 463 53  Křižany 

Obecní úřad Bílý Kostel nad Nisou, IDDS: ic4bjj7 

 sídlo: Bílý Kostel nad Nisou č.p. 206, 463 31  Chrastava 

Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, Územní odbor Česká Lípa, IDDS: vsmhpv9 

 sídlo: Pod Holým vrchem č.p. 1734, 470 80  Česká Lípa 1 
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