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Ú Z E M N Í   R O Z H O D N U T Í 

S  P O S O U Z E N Í M  V L I V U  N A  Ž I V O T N Í  P R O S T Ř E D Í  

V E Ř E J N O U  V Y H L Á Š K O U  

 

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor silničního hospodářství (dále jen „Krajský úřad 

Libereckého kraje“ nebo „speciální stavební úřad“), jako správní úřad příslušný podle 

ustanovení § 40 odst. 3 písm. d) a ustanovení § 16 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), 

a  jako speciální stavební úřad podle ustanovení §  15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu, stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„stavební zákon“), podle ustanovení § 2e odst. 1 zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby 

dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o urychlení výstavby“), i jako správní orgán 

příslušný k vedení navazujícího řízení podle ustanovení § 9b zákona č. 100/2001 Sb. 

o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o posuzování vlivů na životní prostředí“), po přezkoumání 

a posouzení žádosti ze dne 29.11.2021 od Ředitelství silnic a dálnic ČR,  IČO: 65993390, se 

sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, Nusle, 140 00 Praha, zastoupeného Ředitelstvím silnic 

a dálnic ČR, Správou Liberec, se sídlem Zeyerova 1310, 460 55 Liberec (které dále zastupuje 

na základě plné moci společnost Valbek, spol. s r.o., IČO: 48266230, se sídlem Vaňurova 

505/17, Liberec III –Jeřáb, 460 07 Liberec), o vydání územního rozhodnutí s posouzením vlivu 

na životní prostředí na stavbu s názvem „I/13 Rynoltice – Lvová“ v rozsahu dále uvedených 

stavebních objektů,   r o z h o d l   takto: 

I.    

podle ustanovení § 79 a ustanovení § 92 stavebního zákona, za použití ustanovení § 9 vyhlášky 

č. 503/2006 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj, o podrobnější úpravě územního rozhodování, 

územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, i za použití ustanovení § 2 

odst. 1 a ustanovení § 2e odst. 1 zákon o urychlení výstavby, schvaluje speciální stavební úřad 

výše uvedený záměr a vydává rozhodnutí o umístění stavby s názvem „I/13 Rynoltice – 

Lvová“ v rozsahu stavebních objektů „I/13 Rynoltice – Lvová“ je členěna na stavební objekty 

s názvem SO 020 Příprava území, SO 101 Přeložka silnice I/13 Rynoltice, SO 111 MÚK, SO 
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121 Přeložka místní komunikace v km 0,203 – 0,596, SO 122 Přeložka místní komunikace 

v km 1,021 – 1,334, SO 123 Přeložka silnice III/27018 v km 0,588 33, SO 151 Přístupová cesta 

k domům č.p. 15 a č.p. 16, SO 171 Provizorní komunikace v ZÚ, SO 172 Provizorní 

komunikace v KÚ, SO 180 Dopravní opatření, SO 186 Opravy komunikací, SO 187 Oprava 

krytu na stávající silnici I/13, SO 190 Dopravní značení, SO 201 Most na I/13 v km 0,589, SO 

202 Most na I/13 v km 0,919, SO 203 Most na I/13 přes místní komunikaci v km 1,138, SO 

204 Most na I/13 přes biokoridor v km 1,530, SO 251 Opěrná zeď v km 0,501 – 0,582 silnice 

I/13 vlevo, SO 252 Opěrná zeď v km 0,350 – 0,575 silnice I/13 vpravo, SO 253 Opěrná zeď 

v km 1,166 – 1,232 silnice I/13 vlevo, SO 254 Opěrná zeď v km 1,302 – 1,505 silnice I/13 

vpravo, SO 255 Opěrná zeď v km 0,187 – 0,220 SO 151 vpravo, SO 256 Opěrná zeď na SO 

123 vpravo, SO 301 Odvodnění km 0,185 – 1,000, SO 302 Odvodnění km 1,000 – 1,110 a části 

SO 122, SO 303 Odvodnění km 1,110 – 1,500 a části SO 122, SO 341 Opatření na vodovodu 

PE 110 v souběhu s SO 122, SO 361 Retenční a sedimentační nádrž na SO 301, SO 362 

Retenční a sedimentační nádrž na SO 302, SO 363 Retenční a sedimentační nádrž na SO 303, 

SO 371 Norné stěny, SO 372 Protierozní opatření a vsakovací zařízení, SO 441 Přeložka 

venkovního vedení VO v km 0,365 – 0,560, SO 442 Přeložka VO v km 0,560 – 0,986, SO 443 

Přeložka VO, osvětlení přechodů v km 1,087 – 1,215, SO 451 Vedení PVSEK – přeložka 

optických kabelů, km 0,100 – 1,351, SO 452 Vedení PVSEK – ochránění optických kabelů, km 

2,033, SO 460 Vedení PVSEK – přeložka metalického vedení km 0,064 – 0,306, SO 461 Vedení 

VVSEK – přeložka metalického vedení, km 0,351 – 0,600, SO 462 Vedení PVSEK – přeložka 

metalického vedení, km 1,049 – 1,285, SO 463 Vedení PVSEK – demontáž v km 1,285 – 1,383, 

SO 750 Oplocení vlastníci pozemků, SO 761 PHS v km 0,330 – 0,650 vlevo, SO 762 PHS v 

km 0,472 – 0,640 vpravo, SO 763 PHS v km 0,960 – 1,154 vpravo, SO 764 PHS v km 1,116 – 

1,368 vlevo, SO 860 Oplocení přeložky I/13 na pozemcích (jejich částech) parcelní číslo: st. 62 

(zastavěná plocha), st. 72 (zastavěná plocha), st. 80/1 (zastavěná plocha), st. 157 (zastavěná 

plocha), st. 165 (zastavěná plocha), st. 188 (zastavěná plocha), 387/12 (ostatní plocha), 392/2 

(trvalý travní porost), 392/3 (zahrada), 392/4 (trvalý travní porost), 392/11 (zahrada), 392/12 

(orná půda), 394/4 (lesní pozemek), 410/3 (ostatní plocha), 419/3 (trvalý travní porost), 419/5 

(zahrada), 629/2 (trvalý travní porost), 630/1 (trvalý travní porost), 630/2 (zahrada), 631/1 

(trvalý travní porost), 632/7 (trvalý travní porost), 633/2 (vodní plocha), 640 (zahrada), 649 

(trvalý travní porost), 650 (trvalý travní porost), 651/1 (orná půda), 653 (zahrada), 655 (trvalý 

travní porost), 656 (zahrada), 659/1 (ostatní plocha), 659/2 (trvalý travní porost), 661 (zahrada), 

663 (zahrada), 665 (zahrada), 678/6 (zahrada), 901/1 (ostatní plocha), 909/1 (ostatní plocha), 

912 (ostatní plocha), 913/1 (ostatní plocha), 913/4 (ostatní plocha), 959/1 (ostatní plocha), 

962/1 (ostatní plocha), 962/3 (ostatní plocha), 962/12 (ostatní plocha), 962/16 (ostatní plocha), 

969 (ostatní plocha), 1125 (vodní plocha), 1134/1 (ostatní plocha), 1143/1  (ostatní plocha), 

1143/6 (ostatní plocha), 1143/7 (ostatní plocha), 1143/8 (ostatní plocha), 1144 (trvalý travní 

porost), 1145 (ostatní plocha), 1146  (ostatní plocha), 1147 (ostatní plocha), 1148 (trvalý travní 

porost), 1149 (ostatní plocha), 1150 (trvalý travní porost), 1157 (ostatní plocha), 1165 (ostatní 

plocha), 1166 (trvalý travní porost), 1170 (ostatní plocha), 1173 (trvalý travní porost), 1177 

(trvalý travní porost), 1178 (ostatní plocha), 1179 (trvalý travní porost), 1180 (ostatní plocha), 

1181 (trvalý travní porost), 1182 (lesní pozemek), 1183 (ostatní plocha), 1185/1 (trvalý travní 

porost), 1185/2 (trvalý travní porost), 1186 (orná půda), 1187 (orná půda), 1188 (ostatní plocha), 

1190 (trvalý travní porost), 1191 (lesní pozemek), 1193/1 (trvalý travní porost), 1194/1 (trvalý 

travní porost), 1194/2 (trvalý travní porost), 1201 (vodní plocha), 1205 ( ostatní plocha), 1206 

(trvalý travní porost), 1207 (vodní plocha), 1208 (trvalý travní porost), 1210 (ostatní plocha), 

1211 (ostatní plocha), 1212 (trvalý travní porost), 1217 (lesní pozemek), 1218 (trvalý travní 

porost), 1219 (trvalý travní porost), 1220 (lesní pozemek), 1222/1 (ostatní plocha), 1222/7 

(ostatní plocha), 1222/8 (ostatní plocha), 1223/2 (trvalý travní porost), 1286 (ostatní plocha), 
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1291 (lesní pozemek), 1398 (ostatní plocha), 1402 (ostatní plocha), 1406 (trvalý travní porost), 

1407 (ostatní plocha), 1408 (trvalý travní porost) v katastrálním území Lvová, obec Jablonné 

v Podještědí, a 1312/1 (orná půda), 1312/5 (orná půda), 1393/3 (ostatní plocha), 1393/4 (lesní 

pozemek), 1393/5 (ostatní plocha), 1393/6 (ostatní plocha), 1401/1 (orná půda), 1414/2 (ostatní 

plocha), 1414/3 (ostatní plocha), 1420/8 (vodní plocha), 1462/5 (ostatní plocha), 1462/6 (trvalý 

travní porost), 1462/9 (trvalý travní porost), 2143 (ostatní plocha) v katastrálním území a obci 

Rynoltice (dále též i jako stavební záměr s názvem „I/13 Rynoltice – Lvová“). 

Základní údaje o stavbě 

Stavebník: Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 

Praha 4, Nusle, PSČ: 140 00. 

Projektant:    dokumentace pro územní řízení (DÚR) byla vyhotovena ve společnosti Valbek, 

spol. s r.o., IČO: 48266230, se sídlem Vaňurova 505/17, Liberec III –Jeřáb, 460 07 

Liberec (hlavní inženýr projektu Ing. T. Kliment, ověřil Ing. M. Hanžl, 

autorizovaný inženýr pro dopravní stavby) v měsíci červnu 2021 číslem zakázky: 

19-LI33-006.    

Druh stavby a její účel: 

Jedná se o přeložku (novou stavbu, úpravu a rekonstrukci) stávajících dopravních ploch (změna 

dokončené stavby, nová stavba, trvalá stavba), kterou je řešena přeložka silnice I/13. Účelem 

je zlepšení dopravní obslužnosti daného území i zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti 

silničního provozu. 

Stručný popis stavby: 

Stavba s názvem „I/13 Rynoltice – Lvová“ je členěna na stavební objekty s názvem SO 020 

Příprava území, SO 101 Přeložka silnice I/13 Rynoltice, SO 111 MÚK, SO 121 Přeložka místní 

komunikace v km 0,203 – 0,596, SO 122 Přeložka místní komunikace v km 1,021 – 1,334, 

SO 123 Přeložka silnice III/27018 v km 0,588 33, SO 151 Přístupová cesta k domům č.p. 15 

a č.p. 16, SO 171 Provizorní komunikace v ZÚ, SO 172 Provizorní komunikace v KÚ, SO 180 

Dopravní opatření, SO 186 Opravy komunikací, SO 187 Oprava krytu na stávající silnici I/13, 

SO 190 Dopravní značení, SO 201 Most na I/13 v km 0,589, SO 202 Most na I/13 v km 0,919, 

SO 203 Most na I/13 přes místní komunikaci v km 1,138, SO 204 Most na I/13 přes biokoridor 

v km 1,530, SO 251 Opěrná zeď v km 0,501 – 0,582 silnice I/13 vlevo, SO 252 Opěrná zeď 

v km 0,350 – 0,575 silnice I/13 vpravo, SO 253 Opěrná zeď v km 1,166 – 1,232 silnice I/13 

vlevo, SO 254 Opěrná zeď v km 1,302 – 1,505 silnice I/13 vpravo, SO 255 Opěrná zeď v km 

0,187 – 0,220 SO 151 vpravo, SO 256 Opěrná zeď na SO 123 vpravo, SO 301 Odvodnění km 

0,185 – 1,000, SO 302 Odvodnění km 1,000 – 1,110 a části SO 122, SO 303 Odvodnění km 

1,110 – 1,500 a části SO 122, SO 341 Opatření na vodovodu PE 110 v souběhu s SO 122, 

SO 361 Retenční a sedimentační nádrž na SO 301, SO 362 Retenční a sedimentační nádrž na 

SO 302, SO 363 Retenční a sedimentační nádrž na SO 303, SO 371 Norné stěny, SO 372 

Protierozní opatření a vsakovací zařízení, SO 441 Přeložka venkovního vedení VO v km 0,365 

– 0,560, SO 442 Přeložka VO v km 0,560 – 0,986, SO 443 Přeložka VO, osvětlení přechodů 

v km 1,087 – 1,215, SO 451 Vedení PVSEK – přeložka optických kabelů, km 0,100 – 1,351, 

SO 452 Vedení PVSEK – ochránění optických kabelů, km 2,033, SO 460 Vedení PVSEK – 

přeložka metalického vedení km 0,064 – 0,306, SO 461 Vedení VVSEK – přeložka metalického 

vedení, km 0,351 – 0,600, SO 462 Vedení PVSEK – přeložka metalického vedení, km 1,049 – 

1,285, SO 463 Vedení PVSEK – demontáž v km 1,285 – 1,383, SO 750 Oplocení vlastníci 

pozemků, SO 761 PHS v km 0,330 – 0,650 vlevo, SO 762 PHS v km 0,472 – 0,640 vpravo, 
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SO 763 PHS v km 0,960 – 1,154 vpravo, SO 764 PHS v km 1,116 – 1,368 vlevo, SO 860 

Oplocení přeložky I/13. Stavba řeší přeložení silnice I/13. Trasa nově navrhované přeložky 

silnice I/13 obchází severně městskou část Lvová. Zájmové území má charakter pahorkatiny. 

Terén je poměrně výrazně členitý, vystupují z něj výrazné terénní vyvýšeniny, místy s výchozy 

pískovcových skal. Nejnižší část území tvoří údolní niva Panenského potoka. Do údolní nivy 

potoka ústí v zájmovém území dvě mělké, široké, splachové deprese. Tyto deprese jsou 

zakončené zřetelnými tvary dejekčních kuželů, které překrývají okraje náplavů Panenského 

potoka. Nadmořská výška okolního terénu se pohybuje od cca 315 m n.m. (Panenský potok) až 

do 370 m n.m. (vrcholy kopců severně a jižně od údolí Panenského potoka). Část přeložky 

v začátku úseku prochází CHKO Lužické hory. Využití dotčeného území je všestranné – 

bydlení, rekreace. Zemědělsky je území využito, jak v k.ú. Rynoltice, tak v k.ú. Lvová. Přeložka 

silnice I/13 odbočuje ze stávající trasy silnice I/13, prochází mezi domy v západní části obce, 

dále protíná lesní a zemědělské pozemky mimo zástavbu až na východní okraj obce, kde 

mimoúrovňově kříží stávající silnici I/13. Za hranicí obce Lvová se opět napojuje na stávající 

trasu silnice I/13. Jedná se o přeložku silnice I/13 v úseku Rynoltice – Lvová. Přeložka silnice 

je navržena ve třípruhovém uspořádání (2+1) v souladu s Kategorizací dálnic a silnic I. třídy. 

Navrhovaná trasa je v souladu s koridorem schváleným v územních plánech města Jablonné 

v Podještědí a obce Rynoltice. Jedná se o stavbu liniovou, bez zvláštních urbanistických 

a architektonických požadavků. Stavba silnice I/13 v úseku Rynoltice – Lvová je v souladu 

s „Návrhem rozvoje dopravních sítí v České republice“ a s kategorizací silniční a dálniční sítě 

na území Libereckého kraje. Koridor pro přeložku silnice I/13 je součástí aktualizace č.1 ZÚR 

LK. Stavbu tvoří přeložka silnice I/13 která odvede dopravu mimo zastavěnou část 

katastrálního území Lvová. Silnice I/13 je navržena v kategorii S 13,5/90 (2+1) v celkové délce 

2,360 km, s vozovkou s asfaltovým krytem. Součástí stavby je kromě hlavní trasy také výstavba 

křižovatek, přeložky silnice III/27018, úpravy místních a účelových komunikací a přeložky 

inženýrských sítí. Dále pak výstavba mostních objektů, zárubních a opěrných zdí, 

protihlukových stěn, vegetační úpravy a jako přípravné práce demolice. 

                                                                           II.   

Pro umístění stavby se stanoví tyto podmínky: 

1. Stavba s názvem „I/13 Rynoltice – Lvová“ v rozsahu stavebních objektů „I/13 Rynoltice 

– Lvová“ je členěna na stavební objekty s názvem SO 020 Příprava území, SO 101 Přeložka 

silnice I/13 Rynoltice, SO 111 MÚK, SO 121 Přeložka místní komunikace v km 0,203 – 

0,596, SO 122 Přeložka místní komunikace v km 1,021 – 1,334, SO 123 Přeložka silnice 

III/27018 v km 0,588 33, SO 151 Přístupová cesta k domům č.p. 15 a č.p. 16, SO 171 

Provizorní komunikace v ZÚ, SO 172 Provizorní komunikace v KÚ, SO 180 Dopravní 

opatření, SO 186 Opravy komunikací, SO 187 Oprava krytu na stávající silnici I/13, SO 

190 Dopravní značení, SO 201 Most na I/13 v km 0,589, SO 202 Most na I/13 v km 0,919, 

SO 203 Most na I/13 přes místní komunikaci v km 1,138, SO 204 Most na I/13 přes 

biokoridor v km 1,530, SO 251 Opěrná zeď v km 0,501 – 0,582 silnice I/13 vlevo, SO 252 

Opěrná zeď v km 0,350 – 0,575 silnice I/13 vpravo, SO 253 Opěrná zeď v km 1,166 – 1,232 

silnice I/13 vlevo, SO 254 Opěrná zeď v km 1,302 – 1,505 silnice I/13 vpravo, SO 255 

Opěrná zeď v km 0,187 – 0,220 SO 151 vpravo, SO 256 Opěrná zeď na SO 123 vpravo, 

SO 301 Odvodnění km 0,185 – 1,000, SO 302 Odvodnění km 1,000 – 1,110 a části SO 122, 

SO 303 Odvodnění km 1,110 – 1,500 a části SO 122, SO 341 Opatření na vodovodu PE 

110 v souběhu s SO 122, SO 361 Retenční a sedimentační nádrž na SO 301, SO 362 

Retenční a sedimentační nádrž na SO 302, SO 363 Retenční a sedimentační nádrž na SO 

303, SO 371 Norné stěny, SO 372 Protierozní opatření a vsakovací zařízení, SO 441 

Přeložka venkovního vedení VO v km 0,365 – 0,560, SO 442 Přeložka VO v km 0,560 – 
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0,986, SO 443 Přeložka VO, osvětlení přechodů v km 1,087 – 1,215, SO 451 Vedení 

PVSEK – přeložka optických kabelů, km 0,100 – 1,351, SO 452 Vedení PVSEK – 

ochránění optických kabelů, km 2,033, SO 460 Vedení PVSEK – přeložka metalického 

vedení km 0,064 – 0,306, SO 461 Vedení VVSEK – přeložka metalického vedení, km 0,351 

– 0,600, SO 462 Vedení PVSEK – přeložka metalického vedení, km 1,049 – 1,285, SO 463 

Vedení PVSEK – demontáž v km 1,285 – 1,383, SO 750 Oplocení vlastníci pozemků, SO 

761 PHS v km 0,330 – 0,650 vlevo, SO 762 PHS v km 0,472 – 0,640 vpravo, SO 763 PHS 

v km 0,960 – 1,154 vpravo, SO 764 PHS v km 1,116 – 1,368 vlevo, SO 860 Oplocení 

přeložky I/13, bude umístěna na pozemcích (jejich částech) parcelní číslo: st. 62 (zastavěná 

plocha), st. 72 (zastavěná plocha), st. 80/1 (zastavěná plocha), st. 157 (zastavěná plocha), 

st. 165 (zastavěná plocha), st. 188 (zastavěná plocha), 387/12 (ostatní plocha), 392/2 (trvalý 

travní porost), 392/3 (zahrada), 392/4 (trvalý travní porost), 392/11 (zahrada), 392/12 (orná 

půda), 394/4 (lesní pozemek), 410/3 (ostatní plocha), 419/3 (trvalý travní porost), 419/5 

(zahrada), 629/2 (trvalý travní porost), 630/1 (trvalý travní porost), 630/2 (zahrada), 631/1 

(trvalý travní porost), 632/7 (trvalý travní porost), 633/2 (vodní plocha), 640 (zahrada), 649 

(trvalý travní porost), 650 (trvalý travní porost), 651/1 (orná půda), 653 (zahrada), 655 

(trvalý travní porost), 656 (zahrada), 659/1 (ostatní plocha), 659/2 (trvalý travní porost), 

661 (zahrada), 663 (zahrada), 665 (zahrada), 678/6 (zahrada), 901/1 (ostatní plocha), 909/1 

(ostatní plocha), 912 (ostatní plocha), 913/1 (ostatní plocha), 913/4 (ostatní plocha), 959/1 

(ostatní plocha), 962/1 (ostatní plocha), 962/3 (ostatní plocha), 962/12 (ostatní plocha), 

962/16 (ostatní plocha), 969 (ostatní plocha), 1125 (vodní plocha), 1134/1 (ostatní plocha), 

1143/1  (ostatní plocha), 1143/6 (ostatní plocha), 1143/7 (ostatní plocha), 1143/8 (ostatní 

plocha), 1144 (trvalý travní porost), 1145 (ostatní plocha), 1146  (ostatní plocha), 1147 

(ostatní plocha), 1148 (trvalý travní porost), 1149 (ostatní plocha), 1150 (trvalý travní 

porost), 1157 (ostatní plocha), 1165 (ostatní plocha), 1166 (trvalý travní porost), 1170 

(ostatní plocha), 1173 (trvalý travní porost), 1177 (trvalý travní porost), 1178 (ostatní 

plocha), 1179 (trvalý travní porost), 1180 (ostatní plocha), 1181 (trvalý travní porost), 1182 

(lesní pozemek), 1183 (ostatní plocha), 1185/1 (trvalý travní porost), 1185/2 (trvalý travní 

porost), 1186 (orná půda), 1187 (orná půda), 1188 (ostatní plocha), 1190 (trvalý travní 

porost), 1191 (lesní pozemek), 1193/1 (trvalý travní porost), 1194/1 (trvalý travní porost), 

1194/2 (trvalý travní porost), 1201 (vodní plocha), 1205 ( ostatní plocha), 1206 (trvalý 

travní porost), 1207 (vodní plocha), 1208 (trvalý travní porost), 1210 (ostatní plocha), 1211 

(ostatní plocha), 1212 (trvalý travní porost), 1217 (lesní pozemek), 1218 (trvalý travní 

porost), 1219 (trvalý travní porost), 1220 (lesní pozemek), 1222/1 (ostatní plocha), 1222/7 

(ostatní plocha), 1222/8 (ostatní plocha), 1223/2 (trvalý travní porost), 1286 (ostatní 

plocha), 1291 (lesní pozemek), 1398 (ostatní plocha), 1402 (ostatní plocha), 1406 (trvalý 

travní porost), 1407 (ostatní plocha), 1408 (trvalý travní porost) v katastrálním území 

Lvová, obec Jablonné v Podještědí, a 1312/1 (orná půda), 1312/5 (orná půda), 1393/3 

(ostatní plocha), 1393/4 (lesní pozemek), 1393/5 (ostatní plocha), 1393/6 (ostatní plocha), 

1401/1 (orná půda), 1414/2 (ostatní plocha), 1414/3 (ostatní plocha), 1420/8 (vodní plocha), 

1462/5 (ostatní plocha), 1462/6 (trvalý travní porost), 1462/9 (trvalý travní porost), 2143 

(ostatní plocha) v katastrálním území a obci Rynoltice, a současně bude umístěna tak, jak 

je zakresleno v katastrální situaci C.2.1. (v měřítku 1:1000) i v katastrální situaci C.2.2. 

(v měřítku 1:1000), které jsou součástí dokumentace pro územní řízení doložené 

stavebníkem k žádosti o vydání územního rozhodnutí s posouzením vlivu na životní 

prostředí /dokumentace pro územní řízení (DÚR) byla vyhotovena ve společnosti Valbek, 

spol. s r.o., IČO: 48266230, se sídlem Vaňurova 505/17, Liberec III –Jeřáb, 460 07 Liberec 

(hlavní inženýr projektu Ing. T. Kliment, ověřil Ing. M. Hanžl, autorizovaný inženýr pro 

dopravní stavby) v měsíci červnu 2021 číslem zakázky: 19-LI33-006/. 
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2. Zařízení staveniště (skladování stavebního materiálu) bude na pozemcích ve vlastnictví 

žadatele. Případné umístění zařízení staveniště v jiných místech a pozemcích bude předem 

náležitě projednáno s jejich vlastníky. 

3. Projektová dokumentace ke stavebnímu řízení bude obsahovat výčet odpadů z výstavby 

a bude navrženo jejich využití, popř. odstranění oprávněnou osobou v souladu se zákonem 

č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Odpady budou zařazeny podle 

vyhlášky č. 381/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů (katalog odpadů). 

4. Při přípravě dokumentace ke stavebnímu řízení budou plně respektovány stávající trasy 

vedení inženýrských sítí (nedochází-li k přeložce sítí), jakožto i podmínky vlastníků 

a provozovatelů (správců) rozvodů těchto sítí v daném území, které žadatel obdržel a je 

s nimi seznámen. 

5. Při přípravě projektové dokumentace ke stavebnímu řízení bude dodržena ČSN 736005 – 

Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 

6. Stavebník zajistí splnění požadavků uvedených v předloženém závazném stanovisku 

Magistrátu města Liberec, odboru životního prostředí, se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, 460 

59 Liberec, ze dne 5.10.2021 pod zn.: CJ MML 155659/21 SZ CJ MML 155659/21, které 

mu bylo doručeno a jež předložil jako podklad pro toto územní řízení (závazné stanovisko 

je součástí dokumentace ve stupni DÚR – dokladová část), a to včetně zapracování těchto 

podmínek do projektové dokumentace pro další stupeň řízení. 

7. Stavebník zajistí splnění požadavků uvedených v předloženém závazném stanovisku 

Magistrátu města Liberec, odboru životního prostředí, se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, 460 

59 Liberec, ze dne 3.11.2021 pod č.j.: ZPVU/4330/220872/21-Ram CJ MML 223393/21 

(podmínky č. 1 a č. 2), které mu bylo doručeno a jež předložil jako podklad pro toto územní 

řízení (závazné stanovisko je součástí dokumentace ve stupni DÚR – dokladová část), a to 

včetně zapracování těchto podmínek do projektové dokumentace pro další stupeň řízení.  

8. Stavebník zajistí splnění požadavků uvedených v předloženém stanovisku Policie České 

republiky, Krajského ředitelství Libereckého kraje, Odboru služby dopravní policie, se 

sídlem Nám. Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec, ze dne 21.9.2021 pod č.j.: KRPL-69787-

1/ČJ-2021-1800DP-06, které mu bylo doručeno a jež předložil jako podklad pro toto 

územní řízení (stanovisko je součástí dokumentace ve stupni DÚR – dokladová část), a to 

včetně zapracování těchto podmínek do projektové dokumentace pro další stupeň řízení. 

9. Stavebník zajistí splnění požadavků uvedených v předloženém závazném stanovisku 

Krajské hygienické stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, IČO: 71009302, se sídlem 

Husova 64, 460 31 Liberec, ze dne 11.8.2021 pod spisovou značkou: S-KHSLB 14076/2021 

č.j.: KHSLB 14076/2021, které mu bylo doručeno a jež předložil jako podklad pro toto 

územní řízení (závazné stanovisko je součástí dokumentace ve stupni DÚR – dokladová 

část), a to včetně zapracování této podmínky do projektové dokumentace pro další stupeň 

řízení. Jedná se o tuto podmínku: „V souladu s § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 

veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

se souhlas váže na splnění takto stanovené podmínky: V rámci zkušebního provozu stavby 

předložit doklad o splnění požadavků § 30 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 

zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tj. protokol 

o měření prokazující dodržení hygienických limitů hluku v denní i noční době v nejbližších 

chráněných venkovních prostorech staveb ve smyslu § 12 (u rodinného domu č. p. 15, 16, 

18, 19, 20, 35, 46 ve Lvové) a dále v chráněných vnitřních prostorech staveb ve smyslu § 11 

(a to po přijatých protihlukových úpravách stavby rodinných domů č. p. 15 a 16 ve Lvové) 
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nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, 

ve znění pozdějších předpisů.“  

10. Stavebník zajistí splnění požadavků uvedených v předloženém stanovisku Krajského úřadu 

Libereckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, se sídlem U Jezu 642/2a, 460 

01 Liberec IV-Perštýn, ze dne 31.8.2021 pod spisovou značkou: KULK 54659/2021, které 

mu bylo doručeno a jež předložil jako podklad pro toto územní řízení (stanovisko je součástí 

dokumentace ve stupni DÚR – dokladová část), a to včetně zapracování těchto podmínek 

do projektové dokumentace pro další stupeň řízení. 

11. Stavebník zajistí splnění požadavků uvedených v předloženém stanovisku Krajského úřadu 

Libereckého kraje, odboru silničního hospodářství, se sídlem U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec 

IV-Perštýn, ze dne 6.8.2021 pod spisovou značkou: KULK 54658v/2021/280.3/Pc, které 

mu bylo doručeno a jež předložil jako podklad pro toto územní řízení (stanovisko je součástí 

dokumentace ve stupni DÚR – dokladová část), a to včetně zapracování těchto podmínek 

do projektové dokumentace pro další stupeň řízení. 

12. Stavebník zajistí splnění požadavků uvedených v předloženém závazném stanovisku 

Ministerstvo obrany, IČO: 60162694, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany 

územních zájmů a státního odborného dozoru, se sídlem Tychonova 1, 160 00 Praha 6, ze 

dne 4.10.2021 pod spisovou značkou: 127078/2021-1150-OÚZ, které mu bylo doručeno 

a jež předložil jako podklad pro toto územní řízení (závazné stanovisko je součástí 

dokumentace ve stupni DÚR – dokladová část), a to včetně zapracování těchto podmínek 

do projektové dokumentace pro další stupeň řízení. 

13. Stavebník zajistí splnění požadavků uvedených v předloženém stanovisku Krajského úřadu 

Libereckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, se sídlem U Jezu 642/2a, 460 

01 Liberec IV-Perštýn, ze dne 4.10.2021 pod značkou: KULK 69782/2021, které mu bylo 

doručeno a jež předložil jako podklad pro toto územní řízení (stanovisko je součástí 

dokumentace ve stupni DÚR – dokladová část), a to včetně zapracování těchto podmínek 

do projektové dokumentace pro další stupeň řízení. 

14. Stavebník zajistí splnění požadavků uvedených v předloženém vyjádření a stanovisku 

Povodí Ohře, státní podnik, IČO: 70889988, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, 

ze dne 18.8.2021 pod značkou: POH/38256/2021-2/032100, které mu bylo doručeno a jež 

předložil jako podklad pro toto územní řízení (vyjádření a stanovisko je součástí 

dokumentace ve stupni DÚR – dokladová část), a to včetně zapracování těchto podmínek 

do projektové dokumentace pro další stupeň řízení. 

15. Stavebník zajistí splnění požadavků uvedených v předloženém vyjádření Města Jablonné 

v Podještědí, IČO: 00260576, se sídlem náměstí Míru 22, 471 25 Jablonné v Podještědí, ze 

dne 2.9.2021 (bez č.j.), které mu bylo doručeno a jež předložil jako podklad pro toto územní 

řízení (vyjádření je součástí dokumentace ve stupni DÚR – dokladová část), a to včetně 

zapracování těchto podmínek do projektové dokumentace pro další stupeň řízení. 

16. Stavebník zajistí splnění požadavků uvedených v předloženém závazném stanovisku 

Drážního úřadu, IČO: 61379425, se sídlem Wilsonova 300/8, Vinohrady, Praha 2, 121 06 

Praha, ze dne 8.9.2021 sp. zn.: MP-SOP2047/21-2/Pl č.j.: DUCR-51009/21/Pl, které mu 

bylo doručeno a jež předložil jako podklad pro toto územní řízení (závazné stanovisko je 

součástí dokumentace ve stupni DÚR – dokladová část), a to včetně zapracování těchto 

podmínek do projektové dokumentace pro další stupeň řízení. 

17. Stavebník zajistí splnění požadavků uvedených v předloženém souhrnném stanovisku 

Správa železnic, státní organizace, IČO: 70994234, se sídlem Dlážděná 1003/7, Praha 1 – 
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Nové Město, 110 00 Praha, ze dne 1.9.2021 zn.: 22237/2021-SŽ-OŘ HKR-OPS, které mu 

bylo doručeno a jež předložil jako podklad pro toto územní řízení (souhrnné stanovisko je 

součástí dokumentace ve stupni DÚR – dokladová část), a to včetně zapracování těchto 

podmínek do projektové dokumentace pro další stupeň řízení. 

18. Stavebník zajistí splnění požadavků uvedených v předloženém vyjádření Krajské správy 

silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizace, IČO: 70946078, se sídlem České mládeže 

632/32, Liberec VI, 460 06 Liberec, ze dne 6.9.2021 pod zn.: KSSLK/6024/2021 

30/21/F/21/6024, které mu bylo doručeno a jež předložil jako podklad pro toto územní 

řízení (vyjádření je součástí dokumentace ve stupni DÚR – dokladová část), a to včetně 

zapracování těchto podmínek do projektové dokumentace pro další stupeň řízení. 

19. Stavebník zajistí splnění požadavků uvedených v předloženém vyjádření Lesů České 

republiky, s.p., IČO: 42196451, se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 

500 08 Hradec Králové, ze dne 9.11.2021 pod č.j.: LCR246/002111/2021, které mu bylo 

doručeno a jež předložil jako podklad pro toto územní řízení (vyjádření je součástí 

dokumentace ve stupni DÚR – dokladová část), a to včetně zapracování těchto podmínek 

do projektové dokumentace pro další stupeň řízení. 

20. Stavebník zajistí splnění požadavků uvedených v předloženém vyjádření společnosti 

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IČO: 49099451, se sídlem Přítkovská 1689, 

415 50 Teplice, ze dne 24.9.2021 pod zn.: O21690102807/OTPCLI/če i ze dne 9.9.2021 

pod zn.: O26190096709/OTPCL/Kr, která mu byla doručena a jež předložil jako podklad 

pro toto územní řízení (vyjádření jsou součástí dokumentace ve stupni DÚR – dokladová 

část), a to včetně zapracování těchto podmínek do projektové dokumentace pro další stupeň 

řízení. 

21. Stavebník zajistí splnění požadavků uvedených v předloženém vyjádření společnosti 

CETIN a.s., IČO: 04084063, se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, Praha 9, 190 00 

Praha, ze dne 17.10.2021 pod č.j.: 751988/21 i ze dne 13.8.2021 pod č. j.: 751988/21, která 

mu byla doručena a jež předložil jako podklad pro toto územní řízení (vyjádření jsou 

součástí dokumentace ve stupni DÚR – dokladová část), a to včetně zapracování těchto 

podmínek do projektové dokumentace pro další stupeň řízení. 

22. Stavebník zajistí splnění požadavků uvedených v předloženém vyjádření společnosti ČEZ 

Distribuce a. s., IČO: 24729035, se sídlem Teplická 877/8, Děčín IV. – Podmokly, 405 02 

Děčín, ze dne 13.9.2021 pod zn.: 0101599010 i ze dne 4.10.2021 pod zn.: 001118494491. 

23. Stavebník v dalším stupni projektové přípravy (pro další stupeň řízení) přijme taková 

opatření, aby byl zajištěn stávající příjezd a přístup k sousedním nemovitostem stavby, 

pokud to okolnosti realizace stavby dovolí, nebo nebude-li to smluvně upraveno jinak. 

Omezení obecného užívání pozemních komunikací lze provést jen na základě povolení 

příslušného silničního správního úřadu v souladu s ustanovením § 24 zákona o pozemních 

komunikacích, a to v samostatném řízení. 

24. Funkčnost a vlastnosti provedené stavby budou ověřeny ve zkušebním provozu podle 

ustanovení § 124 stavebního zákona, což bude zapracováno do projektové dokumentace pro 

další stupeň řízení.   

25. Sjednání příslušných dohod týkajících se trvalých a dočasných záborů, včetně náhrad 

případně vzniklé škody, je povinen provádět stavebník.  

26. K vydání stavebního povolení je příslušný Krajský úřad Libereckého kraje, odbor silničního 

hospodářství. K žádosti o vydání stavebního povolení budou doloženy doklady podle 
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ustanovení § 110 stavebního zákona. Projektová dokumentace bude zpravována 

autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby v souladu s vyhláškou č. 146/2008 Sb., 

o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb.    

27. Stavebník zajistí splnění požadavků uvedených v předloženém vyjádření účastníků řízení 

Mgr. Petry Brzobohaté a JUDr. Tomáše Brzobohatého, Ph.D., oba bytem náměstí Před 

bateriemi 1104/20, Střešovice, 162 00 Praha 6, ze dne 22.3.2022, které mu bylo speciálnímu 

stavebnímu úřadu po oznámení o zahájení správního řízení a následně doručeno 

stavebníkovi, a to požadavků uvedených pod bodem č. 1 až 3 (týkají se zajištění vjezdů 

a vstupů na rozdělené pozemky.  

                                                                              III.  

Stavební záměr s názvem „I/13 Rynoltice – Lvová“ bude v souhlasu se souhlasným závazným 

stanoviskem Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, se 

sídlem U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec IV-Perštýn, ze dne 14.3.2022 pod 

značkou: KULK 83200/2022 (viz příloha č. 3 tohoto rozhodnutí), které bylo vydáno podle 

ustanovení § 22 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí na základě ustanovení § 9a odst. 

6 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí v navazujících řízení k ověření změn záměru, 

které by mohly mít významný negativní vliv na životní prostředí, ve smyslu ustanovení § 9a 

odst. 6 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí ve vztahu k stanovisku k posouzení vlivů 

provedení záměru „I/13 Rynoltice - Lvová“ na životní prostředí (dále jen „stanovisko“), ze dne 

25. ledna 2010 pod č. j. KULK/1759/2010 vydaném podle § 10 zákona o posuzování vlivů na 

životní prostředí ke dni vydání tohoto stanoviska a závaznému stanovisku ověření souladu č.j.: 

KULK 14674/2020 ze dne 19. února 2020 vydaném v souladu s článkem II bodu 1. 

přechodných ustanovení zákona č. 39/2015 Sb., kterým se mění zákon o posuzování vlivů na 

životní prostředí, vydaném Krajským úřadem Libereckého kraje.  

                                                                               IV.  

Stavební záměr s názvem „I/13 Rynoltice – Lvová“ bude v souhlasu s jednotným závazným 

stanoviskem, které vydala Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, 

IČO: 62933591, se sídlem Kaplanova 1931/1, Praha – Chodov, 148 00 Praha 11, Správa CHKO 

Jizerské hory, U Jezu 10, 460 01 Liberec (dále jen „Agentura ochrany přírody a krajiny České 

republiky“), dne 29.12.2021 pod č.j.: SR/02878/LI/2021-3 (viz příloha č. 4 tohoto rozhodnutí), 

jako orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 78 odst. 1 a 3 písm. m) zákona 

č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 

o ochraně přírody a krajiny“), na základě žádosti podané Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, 

IČO: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, Nusle, PSČ: 140 00, zastoupeném 

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Správou Liberec, se sídlem Zeyerova 1310, Liberec, PSČ: 

460 55 (které dále zastupuje na základě plné moci společnost Valbek, spol. s r.o., 

IČO: 48266230, se sídlem Vaňurova 505/17, Liberec III –Jeřáb, 460 07 Liberec), o vydání 

jednotného závazného stanoviska podle ustanovení § 82a odst.1 zákona o ochraně přírody 

a krajiny pro shora uvedený záměr. 

Na základě jednotného závazného stanoviska Agentury ochrany přírody a krajiny České 

republiky se podle ustanovení § 82a odst.1 zákona zákon o ochraně přírody a krajiny podle 

ustanovení § 56 odst. 1 a ustanovení § 56 odst. 2 písm. c) zákona o ochraně přírody a kraji 

povoluje výše označenému žadateli výjimka z ochranných podmínek uvedených v ustanovení 

§ 49 odst.1 a 50 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny, jmenovitě ze zákazu škodlivě 

zasahovat do biotopu, rušit, zraňovat, poškozovat jejich vývojová stádia nebo jimi užívaná 

sídla, pro zvláště chráněné druhy podle přílohy č. II a III vyhlášky č. 395/1992 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“) a to: 
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v kategorii ohroženy pro druhy: střevlík Scheidlerúv (Carabus scheidlerí), svižník polní 

(Cicindela campeštris), zlatohlávek tmavý (Oxythyrea fuňesta), mravenec lesní (Formica 

sp.), ropucha obecná (Bufo bufo), ťuhýk obecný (Laniuš collurío), ořešník kropenatý 

(Nucifraga caryobacactes), 

v kategorii silně ohroženy pro druhy: čolek obecný (Lissotriton vulgaris), skokan štíhlý (Raňa 

dalmatina), ještěrka obecná (Lacerta agilis), ještěrka živorodá (Zootoca vivipara), užovka 

obojková (Ňatríx natríx), slepýš křehký (Angúis fragilis), 

v kategorii kriticky ohroženě pro druhy: střevlík zlatý (Carabus auratus) a kuřinka solná 

(Spergularia Salina). 

Podmínky povolení výše uvedené výjimky: 

- Stavba bude provedena dle předložené projektové dokumentace (Valbek s.r.o., 2021, 

č. zak. 19- L133-006). Oplocení, jeho napojení na podchody pod mostními objekty, 

včetně naváděcí vegetace, úpravy podmostí, instalace trvalých bariér proti vstupu 

obojživelníků na silnici atd., bude realizováno v souladu s návrhem uvedeným 

v předložené migrační studií (Valbek s.r.o., Ing. J. Bednář, 06/2021, č. zak. 19-LI33-

006, příloha F8). 

- Kácení veškerých dřevin na nelesních i lesních pozemcích bude vyloučeno v období 

1.4. - 31.10, běžného roku. 

- Stavba bude zajištěna proti úniku stavebních hmot, ropných látek a provozních náplní 

strojních mechanismů do vody. 

- Mimo vlastní stavební úsek nebude docházet k pojezdům mechanizace. 

- Hromady přírodních kamenů, tj. úkrytů pro drobné živočichy bude možné realizovat 

pouze po konzultaci s biologickým dozorem, který zajistí, že budou správně umístěny 

a skýtat vhodné úkrytové podmínky. 

- Zajištění svahů proti erozi bude realizováno zatravněním odlesněných ploch 

v kombinaci s mulčováním (mulčování pouze při zakládání lučního porostu). K osetí 

bude použita vhodná travní směs z regionálně původních zdrojů, v souladu s druhovým 

složením příslušných lučních biotopů dle Katalogu biotopů České republiky. 

- Případné transparentní protihlukové stěny budou opatřeny polepy, svislými pruhy nebo 

obdobným efektivním opatřením zvýrazňujícím tyto plochu pro přeletující ptáky. 

- Žadatel nebo zhotovitel zabrání na své náklady přístupu Obojživelníků na staveniště 

pomocí dočasných barier bez odchytových nádob dle standardu AOPK CR na obou 

stranách budované silnice po celou dobu výstavby; umístění bude upřesněno na základě 

terénní pochůzky se zástupcem Agentury před zahájením stavebních prací. 

- Po celou dobu výstavby zajistí zhotovitel stavby transfer obojživelníků a dalších zvláště 

chráněných druhů živočichů z prostoru staveniště a jejich přemístění na vhodnou 

lokalitu dle pokynů Agentury. 

- Žadatel zajistí, aby byli z výkopových jam vyzvedáváni jedinci chráněných druhů 

i ostatní živočichové, kteří v nich uvíznou, a zajistí jejich navrácení do volné přírody. 

- Termín zahájeni stavebních prací bude minimálně 1 týden předem oznámen Agentuře, 

Agentuře budou sděleny termíny kontrolních dnů. 

- Jakékoliv odchylky od předložené dokumentace budou předem projednány 

s Agenturou. 
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- Žadatel zajistí činnost odborně způsobilé osoby, která bude provádět biologický dozor 

po dobu realizace záměru. Konkrétní osoba budě před započetím realizace stavby 

odsouhlasena Agenturou. 

- Záznamy biologického dozoru týkající se zvláště chráněných druhů živočichů budou 

součástí stavebního deníku. 

- Výjimka je platná do 31.3.2031. 

Na základě jednotného závazného stanoviska Agentura ochrany přírody a krajiny České 

republiky vydala výše označenému žadateli podle ustanovení § 4 odst. 2 zákona o ochraně 

přírody a krajiny souhlas k zásahu do významných krajinných prvků, konkrétně lesa na p.p.č. 

1182, 1291 v k.ú. Lvová, 1393/4 v k.ú. Rynoltice. 

Zásah spočívá: 

- v dočasném odnětí části všech výše uvedených pozemků určených k plnění funkce lesa 

(PUPFL) o celkové výměře 1 693 m², 

- trvalým odnětím všech výše uvedených PUPFL o celkové výměře 6 479 m2, 

a to vše v souvislosti s umístěním stavby přeložky silnice I/13 Rynoltice - Lvová, v rozsahu dle 

předložené projektové dokumentace pro územní řízení „I/13 Rynoltice-Lvová", zpracovatel 

Valbek, spol.s.r.o, č.z. 19- LI33-006, 06/2021.  

Na základě jednotného závazného stanoviska Agentura ochrany přírody a krajiny České 

republiky vydala výše označenému žadateli podle ustanovení § 4 odst. 3 zákona o ochraně 

přírody a krajiny souhlas k odlesnění pozemků nad 0,5 ha, konkrétně na p.p.č. 1182,1291 v k.ú. 

Lvová o celkové výměře 0,5903 ha v souvislosti s umístěním stavby přeložky silnice 1/13 

Rynoltice - Lvová, v rozsahu dle předložené projektové dokumentace pro územní řízení „1/13 

Rynoltice- Lvová", zpracovatel Valbek, spol.s.r.o, Č.Z.19-LÍ33-006, 06/2021. 

Na základě jednotného závazného stanoviska Agentury ochrany přírody a krajiny České 

republiky se výše uvedenému žadateli podle ustanovení podle § 8 odst. 6 zákona o ochraně 

přírody a kraji, v souladu s vyhláškou MŽP č. 189/2013 Sb. o ochraně dřevin a povolování 

jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů, povoluje pokácení 51 samostatně hodnocených 

stromů a pokácení 15 542 m2 souvislých porostů ve 13 porostních skupinách na území CHKO 

Lužícké hory, u kterých se předpokládá kolize se stavbou dle předložené projektové 

dokumentace, která je nedílnou součástí (Příloha č. 1) tohoto jednotného závazného stanoviska 

pro územní řízení (zpracovatel Valbek, spol. s.r.o., Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3, Ing. 

Jiří Bednář, datum zpracování 06/2021, stupeň DÚR) za následujících podmínek (č. 1-7): 

- bude provedena náhradní výsadba ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé kácením 

dřevin dle přílohy č. 1 tohoto závazného stanoviska; 

- v dostatečném předstihu před vydáním stavebního povolení předloží žadatel návrh 

náhradní výsadby za pokácené stromy a porostní skupiny ke schválení; 

- náhradní výsadba dřevin a křovin bude provedena nejpozději do kolaudace stavby; 

- k výsadbě stromů bude použit kvalitní obalovaný sadovnický materiál; 

- žadatel zajistí následnou povýsadbovou péči po dobu 5 let; 

- kácení povolených dřevin a porostních skupin dle přílohy č. 1, včetně VKP (les) bude 

provedeno mimo vegetační období a hnízdění ptáků, tj. od 1.10. do 31. 3. běžného roku. 
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- výkopové práce vedené v kořenových zónách stavbou dotčené vzrostlé stromové zeleně 

budou prováděny v souladu s normou ČSN 83 9061 - Technologie vegetačních úprav 

V krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch pří stavebních pracích. 

Nedodržení uvedených podmínek lze považovat za poškození dřevin ve smyslu ust. § 2 

odst. 1 vyhlášky MŽP ČR č. 189/2013, Sb., kterou se provádí některá ustanovení 

zákona.  

Na základě jednotného závazného stanoviska Agentura ochrany přírody a krajiny České 

republiky vydala výše označenému žadateli podle ustanovení § 12 odst. 2 zákona o ochraně 

přírody a krajiny souhlas se zásahem do krajinného rázu stavbou přeložky silnice I/13 Rynoltice 

- Lvová v rozsahu dle předložené projektové dokumentace pro územní řízení J/13 Rynoltice-

Lvová", zpracovatel Valbek, spol. s r. o., č.z. 19-LI33-006, 06/2021. 

                                                                               V.  

Stavební záměr s názvem „I/13 Rynoltice – Lvová“ bude v souhlasu se souhlasným závazným 

stanoviskem Ministerstva životního prostředí, IČO:00164801, se sídlem Vršovická 1442/65, 

Praha 10, 100 10 Praha, jako příslušného orgánu ochrany zemědělského půdního fondu podle 

ustanovení § 17 písm. d) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně zemědělského půdního fondu“) ze dne 

5.1.2022 pod sp. zn.: ZN/MZP/2021/540/251 č.j.: MZP/2022/540/1 (viz příloha č. 5 tohoto 

rozhodnutí), kterým byl vydán: 

- souhlas s trvalým odnětím 8,0301 ha zemědělské půdy v k. ú, Rynoltice a Lvová 

a souhlas s dočasným odnětím 2,0426 ha zemědělské půdy v k.ú. Rynoltice a Lvová, 

pro stavbu „I/13 Rynoltice – Lvová“ na pozemkových parcelách uvedených v příloze 

tohoto závazného stanoviska, která je jeho nedílnou součástí. Graficky jsou odnímané 

pozemkové parcely nebo jejich části zobrazeny ve výkresech 2,07 a 2.08 (potvrzených 

razítkem ministerstva) záběrového elaborátu F.2. projektové dokumentace, zpracovaně 

společností Valbek, spol. s r. o. v říjnu 2021 pod zak. č. 19-LI33-006. 

- sválen plán rekultivace podle: dokumentace pro odnětí půdy ze ZPF (příloha F.6 

Podklady pro odnětí ze ZPF a PUPFL potvrzena razítkem ministerstva), zpracované 

společností Valbek, spol. s r.o. v září 2021.  

Dále byly stanoveny podmínky nezbytné k zajištění ochrany ZPF ve smyslu zásad ochrany ZPF 

dle § 4 zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, a to: 

- Hranice plochy trvalého a dočasného záboru zemědělské půdy bude před započetím 

prací vytyčena v terénu. Odnímaná plocha zemědělské půdy bude zabezpečena tak, aby 

nedocházelo k poškozování okolní Zemědělské půdy. 

- Realizací záměru nedojde k narušení organizačního uspořádání okolních zemědělských 

pozemků a k omezení jejich přístupnosti. V případě negativního dotčení okolních 

zemědělských pozemků a zemědělských účelových komunikací bude neprodleně 

zajištěna odpovídající náhrada. 
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- Z celé plochy záboru bude v rámci přípravy území provedena skrývka kulturních vrstev 

půdy (ornice) v mocnostech dle pedologického průzkumu o předpokládaném objemu 

14 578 m3. 

- Skrytá ornice bude využita pro ohumusování ploch v rámci stavby. 

- O činnostech souvisejících se skrývkou kulturních vrstev půdy, jejich dočasným 

uložením, ošetřováním a využitím bude veden protokol, v němž budou uváděny veškeré 

skutečnosti nezbytné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání těchto 

zemin podle § 14 odst. 5 vyhlášky č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění 

ochrany zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„vyhláška“). Protokol bude při případné kontrole dodržování podmínek tohoto souhlasu 

předložen orgánu ochrany ZPF. 

- Bezprostředně po skončení účelu nezemědělského využití dočasně odňaté půdy bude 

zahájena rekultivace dotčených ploch podle schváleného plánu rekultivace. 

- V souladu s ustanovením § 15 odst. 1 písm. c) vyhlášky bude po celou dobu provádění 

rekultivace veden protokol, v němž budou zaznamenány použité postupy při rekultivaci, 

průběh a termíny rekultivačních prací. Po ukončení poslední etapy biologické 

rekultivace bude oznámeno ministerstvu, že rekultivace byla ukončena. 

- Odvodnění záměru bude provedeno v souladu s předloženým plánem vhodných 

opatření pro naplňování veřejného zájmu na zadržení vody v krajině. 

- V případě hrozícího negativního ovlivnění hydrologických a odtokových poměrů 

v území dotčeném stavbou, včetně narušení existujících meliorací, zajistí žadatel 

bezodkladně na návrh odborné organizace realizací potřebných opatření. 

- Tento souhlas se nevztahuje na zemědělské pozemky, které budou použity 

k nezemědělským účelům na dobu kratší než jeden rok včetně doby potřebné k uvedení 

půdy do původního stavu [viz ust. § 9 odst. 2 písm. d) zákona]. Žadatel však musí 

v plném rozsahu zabezpečit dodržování zásad ochrany ZPF ve smyslu ust. § 4 zákona 

i na těchto pozemcích. Skrývka a její ochrana u záborů do 1 roku bude provedena 

v souladu s ustanovením § 8: zákona a s ustanovením § 14 odstavce 4 a 5 vyhlášky. 

- V případě, že vlivem postupu stavebních prací bude nutno zemědělské pozemky využít 

k nezemědělským účelům po dobu delší než jeden rok, žadatel zajistí souhlas k jejich 

odnětí, aby nedocházelo k neoprávněnému záboru ZPF. 

- U záborů do 1 roku bude termín zahájení nezemědělského využívání zemědělské půdy 

v souladu s ustanovením § 9 odst. 2 písm. d) zákona nejméně 15 dní předem písemně 

oznámen orgánu ochrany zemědělského půdního fondu. 

V souladu s ust. § 9 odst. 8 písm. d) a odst. 9 zákona jsou vymezeny orientačně odvody za 

dočasné odnětí zemědělské půdy ze ZPF ve výši 68 658,53 Kč za rok s navrhovanou dobou 

odnětí od roku 2025 do roku 2029 včetně uvedení zemědělských pozemků do původního 

stavu, V souladu s ust. § 9 odst. 9 zákona bude konečná výše odvodů stanovena podle § 11 
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odst. 2 zákona, podle kterého o výši odvodů za odnětí zemědělské půdy ze ZPF rozhodne 

orgán ochrany zemědělského půdního fondu podle přílohy k zákonu po zahájení realizace 

záměru. V souladu s ust. § 11a odst. 1 písm. b) zákona se odvody nestanovují za plochu 

trvale odňaté zemědělské půdy. 

                                                                               VI.  

Stavební záměr s názvem „I/13 Rynoltice – Lvová“ bude v souhlasu s jednotným závazným 

stanoviskem Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, se 

sídlem U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec IV-Perštýn, ze dne 21.12.2021 pod č.j.: KULK 

88714/2021 OŽPZ 1519/2021 (viz příloha č. 6 tohoto rozhodnutí), jako orgánu ochrany přírody 

příslušný podle ustanovení § 82a odst. 6  zákona o ochraně přírody a krajiny, jenž bylo vydáno 

na základě žádosti podané Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, IČO: 65993390, se sídlem Na 

Pankráci 546/56, Praha 4, Nusle, PSČ: 140 00, zastoupeném Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, 

Správou Liberec, se sídlem Zeyerova 1310, Liberec, PSČ: 460 55 (které dále zastupuje na 

základě plné moci společnost Valbek, spol. s r.o., IČO: 48266230, se sídlem Vaňurova 505/17, 

Liberec III –Jeřáb, 460 07 Liberec), pro shora uvedený záměr. 

Na základě jednotného závazného stanoviska Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního 

prostředí a zemědělství, vydal souhlas podle ustanovení § 56 odst. 1 a ustanovení § 56 odst. 2 

písm. c) zákona o ochraně přírody a krajiny s udělením výjimky z ochranných podmínek 

uvedených v ustanovení § 49 odst. 1 a ustanovení § 50 odst. 2 zákona, jmenovitě ze zákazu 

škodlivě zasahovat do biotopu, rušit, zraňovat, usmrcovat a poškozovat jejich vývojová stádia 

nebo jimi užívaná sídla, pro zvláště chráněné druhy dle přílohy č. Il a III. vyhlášky č. 395/1992 

Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“) a to v kategorii ohroženy pro druhy: 

střevlík Scheidlerův (Čarabus scheidlerí), svižník polní (Cicindela campestris), zlatohlávek 

tmavý (Oxythýrěa funestá), mravenec lesní (Formica sp.), ropucha obecná (Bufo bufo), 

ťuhýk obecný (Laníus collurió), ořešník kropenatý {Nucifraga carypcacactés), v kategorii 

silně ohrožený pro druhy: čolek obecný {Lissotriton vulgaris), skokan štíhlý (Baňa 

dalmatina), ještěrka obecná (Lacerta agilis), ještěrka živorodá (Zóotóca vivipara), užovka 

obojková (Natrix natrix), slepýš křehký (Aaguis fragilis), v kategorii kriticky ohrožené pro druhy: 

střevlík zlatý (Carabus auratus) a kuřinka solná (Spergidaria salina). 

Souhlas s udělením výjimky krajský úřad uděluje pro stavbu přeložky silnice I/13 Rynoltice - 

Lvová v rozsahu dle předložené projektové dokumentace pro územní řízení „I/13 Rynoltice- 

Lvová“, zpracovatel Valbek, spol. s r. o., Č.Z.19-LI33-006, 06/2021. 

Na základě jednotného závazného stanoviska Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního 

prostředí a zemědělství, vydal výše označenému žadateli podle ustanovení § 12 odst. 2 zákona 

o ochraně přírody a krajiny souhlas se zásahem do krajinného rázu stavbou přeložky silnice 

I/13 Rynoltice - Lvová v rozsahu dle předložené projektové dokumentace pro územní řízení 

„I/13 Rynoltice-Lvová“, zpracovatel Valbek, spol. s r. o., č.z. 19-L133-006, 06/2021. 

Na základě jednotného závazného stanoviska Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru 

životního prostředí a zemědělství, vydal výše označenému žadateli podle ustanovení § 4 odst. 

2 zákona o ochraně přírody a krajiny souhlas k zásahu do významných krajinných prvků: 

- údolní nivy vodního toku Panenský potok ležící na p.p.Č.1212, 1213, 1214, 1194/2. 

1189, 1185/2 v k.ú. Lvová, 

- vodního toku Panenský potok na p.p.č 1185/2, 1125, 1201 v k.ú. Lvová a 1420/8 v k.ú. 

Rynoltice,  

- lesa na p.p.č. 394/4, 1191,1217,1220 v k.ú. Lvová. 
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Zásah spočívá: 

- v dočasném odnětí části všech výše uvedených pozemků určených k plnění funkce lesa 

(dále jen „PUPFL“) o celkové výměře 1 039 m², 

- v trvalém odnětím všech výše uvedených PUPFL o celkové výměře 2 850 m2, 

- v dotčení vodního toku Panenský potok zaústěním dešťových vod z odvodnění tělesa 

komunikace do koryta vodního toku stavebními objety (SO 302 na pozemku p.č. 1185/2 

a SO 303 na pozemku p.č. 1125a zaústěním dešťových vod na pozemku p.č. 1207 v k,ú. 

Lvová), 

- v dotčení nivy a břehových porostů Panenského potoka. 

Vše v souvislosti s umístěním stavby přeložky silnice I/13 Rynoltice - Lvová, v rozsahu dle 

předložené projektové dokumentace pro územní řízení „I/13 Rynoltice-Lvová“, zpracovatel 

Valbek, spol. s r.o., č.z. 19-L133-006. 06/2021. 

Na základě jednotného závazného stanoviska Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru 

životního prostředí a zemědělství, se výše uvedenému žadateli podle ustanovení podle § 8 odst. 

6 zákona o ochraně přírody a kraji, v souladu s vyhláškou MŽP č. 189/2013 Sb. o ochraně 

dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů, povoluje pokácení 50 ks 

stromů a zapojených porostů ve 22 skupinách o celkové ploše 7 886 m2, jejichž parametry 

a místo růstu je uvedeno v příloze, která je nedílnou součástí tohoto jednotného závazného 

stanoviska pro řízení o územním rozhodnutí. 

Konkrétně se povoluje kácení výše uvedených dřevin za účelem realizace záměru stavby silnice 

„I/13 Rynoltice- Lvová“ v rozsahu projektové dokumentace zpracované firmou Valbek, spol. 

sr. o., č. z. 19-L133-006, 06/2021. Jedná se o dřeviny v kolizi se zamýšlenou stavbou, kdy 

terénní úpravy, přesuny hmot (zářezy a náspy) a následné stavební objekty znemožní další 

perspektivu růstu dřevin. Dále pak o stromy a skupiny keřů a zapojených porostů, které jsou 

stavbou dotčeny nepřímo, např. ochranným pásmem silnice. 

Na základě jednotného závazného stanoviska Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru 

životního prostředí a zemědělství, se výše uvedenému žadateli podle ustanovení podle § 9 odst. 

1 zákona o ochraně přírody a krajiny ukládá povinnost náhradní výsadby k částečné 

kompenzaci ekologické újmy vzniklé kácením povolených dřevin a skupin zapojených porostu. 

Náhradní výsadba bude realizována dle předloženého předběžného návrhu náhradní výsadby 

v počtu 110 ks listnatých stromů a 1890 ks listnatých keřů a pnoucích dřevin na pozemcích p.č. 

1401/1, 2143.: 13.12/1 v k.ú. Rynoltice a pozemcích p.č. 392/2.392/11.410/3,1173, 1143/1. 

1150, 1177, 1179, 1180. 1181, 1182. 1183. 1187, 1190, 1191, 1291, 1218. 1219. 1222/1 k.ú. 

Lvová. 

Na základě jednotného závazného stanoviska Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru 

životního prostředí a zemědělství, je výše označený žadatel povinen dodržet následující 

podmínky: 

- Žadatel zajistí činnost odborně způsobilé osoby, která bude provádět biologický dozor 

po dóbů realizace záměru. Konkrétní Osoba budě před započetím realizace stavby 

odsouhlasena krajským úřadem (podmínka pro výrok I a III JZS). 

- Záznamy biologického dozoru týkající se zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů 

budou součástí stavebního deníku, připadne bude vyhotovena. Zpráva z biologického 

dozoru území“ (podmínka pro výrok I a III JZS). 
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- Zajištění svahů proti erozi bude realizováno za travně ním odlesněných a dalších 

narušených ploch v kombinaci s mulčováním (umlčování pouze při zakládání lučního 

porostu). K osetí bude použita vhodná travní směs z regionálně původních zdrojů s 20% 

podílem kvetoucích bylin, v souladu s dluhovým složením příslušných lučních biotopů 

dle Katalogu biotopů České republiky (podmínka pro výrok 1 a III JZS). 

- Po celou dobu výstavby zajistí zhotovitel stavby ve spolupráci s biologickým dozorem 

transfer obojživelníků, plazů a mravenčích hnízd z prostoru staveniště a jejich 

přemístění/převedení na vhodnou lokalitu dle pokynů biologického dozoru. Úseky 

s pravděpodobnou migrací obojživelníků budou po dobu realizace stavby ohraničeny 

mobilními naváděcími bariérami dle standardu AOPK ČR (podmínka pro výrok I JZS). 

- Žadatel ve spolupráci biologického dozoru zajistí, aby byli z výkopových jam 

vyzvedáváni zvláště chránění i ostatní živočichové, kteří z nich uvíznou a zajistí jejich 

navrácení do volné přírody (podmínka pro výrok I JZS). 

- Délka a rozsah navrhovaných trvalých naváděcích prvků pro Obojživelníky bude 

Optimalizován v průběhu stavby biologickým dozorem stavby a odsouhlasen krajským 

úřadem (podmínka pro výrok I JZS). 

- Hromady přírodních kamenů, tj. úkrytů pro drobné živočichy bude možné realizovat až 

po konzultaci s biologickým dozorem, který zajistí, že budou správně umístěny a skýtat 

vhodné úkrytové podmínky (podmínka pro výrok I JZS). 

- Z důvodu ochrany ptáků budou transparentní protihlukové stěny opatřeny polepy, 

svislými pruhy nebo obdobným opatřením zvýrazňujícím tyto plochu pro prolétající 

ptáky (podmínka pro výrok I JZS). 

- Otevřená koryta dešťové kanalizace budou realizována přírodě blízkou formou 

(v dalším stupni projektové dokumentace). Konkrétně formou mělkého širokého 

průlehu či koryta zpevněného kamenným záborem s ne urovnaným lícem a vysokou 

drsností dna, tedy bez použití dlažby do betonu (podmínka pro výrok III JZS). 

- Žadatelé zajistí, aby nedocházelo k rozšiřování invazních druhů rostlin (podmínka pro 

výrok III JZS). 

- Kácení povolených dřevin a dřevin, které jsou součástí významného krajinného prvku 

les, údolní niva a vodní tok, může být provedeno pouze v období od 1. 9. do 31. 3. 

běžného roku (podmínka pro výrok III a IV JZS). 

- Při provádění terénních úprav bude postupováno tak, aby nedošlo k poškození 

ponechávaných stromů, včetně jejich kořenových systémů. Týká se jak mimo lesní 

zeleně, tak především dřevin rostoucích na PUPFL (podmínka pro výrok III a IV JZS). 

- K náhradní výsadbě bude použit kvalitní obalovaný sadovnický materiál, stromy 

o obvodu kmínku 10-12 cm za použití vhodného ukotvení kůly a ochrany proti okusu. 

Náhradní výsadba bude provedena nejpozději do kolaudace stavby (podmínka pro 

výrok V JZS). 

- Žadatel zajistí následnou povýsadbovou péčí po dobu 5 let, čímž se se rozumí pravidelná 

zálivka, kontrola ukotvení, udržování bezplevelného okolí, pravidelné přihnojování 

(podmínka pro výrok V JZS). 

- Konečný projekt vegetačních úprav (náhradní výsadby, zatravňování) bude krajskému 

úřadu předložen k odsouhlasení v dostatečném předstihu před jeho realizací (podmínka 

výroku III a V JZS). 
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- Investor oznámí krajskému úřadu s předstihem zahájení stavby a termíny kontrolních 

dnů (pro všechny výroky JZS). 

Účastník řízení, na něž se rozhodnutí správního orgánu vztahuje:

- Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, 

Nusle, PSČ: 140 00. 

O d ů v o d n ě n í  

Shora označený speciální stavební úřad obdržel dne 29.11.2021 (doplněnou dne 21.12.2021, 

29.12.2021, 5.1.2022) od stavebníka, kterým je Ředitelství silnic a dálnic ČR,  IČO: 65993390, 

se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, Nusle, PSČ: 140 00, zastoupeného Ředitelstvím silnic 

a dálnic ČR, Správou Liberec, se sídlem Zeyerova 1310, Liberec, PSČ: 460 55 (které dále 

zastupuje na základě plné moci společnost Valbek, spol. s r.o., IČO: 48266230, se sídlem 

Vaňurova 505/17, Liberec III –Jeřáb, 460 07 Liberec), žádost o vydání územního rozhodnutí 

s posouzením vlivu na životní prostředí na stavbu s názvem „I/13 Rynoltice – Lvová“ v rozsahu 

stavebních objektů „I/13 Rynoltice – Lvová“ je členěna na stavební objekty s názvem SO 020 

Příprava území, SO 101 Přeložka silnice I/13 Rynoltice, SO 111 MÚK, SO 121 Přeložka místní 

komunikace v km 0,203 – 0,596, SO 122 Přeložka místní komunikace v km 1,021 – 1,334, 

SO 123 Přeložka silnice III/27018 v km 0,588 33, SO 151 Přístupová cesta k domům č.p. 15 

a č.p. 16, SO 171 Provizorní komunikace v ZÚ, SO 172 Provizorní komunikace v KÚ, SO 180 

Dopravní opatření, SO 186 Opravy komunikací, SO 187 Oprava krytu na stávající silnici I/13, 

SO 190 Dopravní značení, SO 201 Most na I/13 v km 0,589, SO 202 Most na I/13 v km 0,919, 

SO 203 Most na I/13 přes místní komunikaci v km 1,138, SO 204 Most na I/13 přes biokoridor 

v km 1,530, SO 251 Opěrná zeď v km 0,501 – 0,582 silnice I/13 vlevo, SO 252 Opěrná zeď 

v km 0,350 – 0,575 silnice I/13 vpravo, SO 253 Opěrná zeď v km 1,166 – 1,232 silnice I/13 

vlevo, SO 254 Opěrná zeď v km 1,302 – 1,505 silnice I/13 vpravo, SO 255 Opěrná zeď v km 

0,187 – 0,220 SO 151 vpravo, SO 256 Opěrná zeď na SO 123 vpravo, SO 301 Odvodnění km 

0,185 – 1,000, SO 302 Odvodnění km 1,000 – 1,110 a části SO 122, SO 303 Odvodnění km 

1,110 – 1,500 a části SO 122, SO 341 Opatření na vodovodu PE 110 v souběhu s SO 122, 

SO 361 Retenční a sedimentační nádrž na SO 301, SO 362 Retenční a sedimentační nádrž na 

SO 302, SO 363 Retenční a sedimentační nádrž na SO 303, SO 371 Norné stěny, SO 372 

Protierozní opatření a vsakovací zařízení, SO 441 Přeložka venkovního vedení VO v km 0,365 

– 0,560, SO 442 Přeložka VO v km 0,560 – 0,986, SO 443 Přeložka VO, osvětlení přechodů v 

km 1,087 – 1,215, SO 451 Vedení PVSEK – přeložka optických kabelů, km 0,100 – 1,351, 

SO 452 Vedení PVSEK – ochránění optických kabelů, km 2,033, SO 460 Vedení PVSEK – 

přeložka metalického vedení km 0,064 – 0,306, SO 461 Vedení VVSEK – přeložka metalického 

vedení, km 0,351 – 0,600, SO 462 Vedení PVSEK – přeložka metalického vedení, km 1,049 – 

1,285, SO 463 Vedení PVSEK – demontáž v km 1,285 – 1,383, SO 750 Oplocení vlastníci 

pozemků, SO 761 PHS v km 0,330 – 0,650 vlevo, SO 762 PHS v km 0,472 – 0,640 vpravo, 

SO 763 PHS v km 0,960 – 1,154 vpravo, SO 764 PHS v km 1,116 – 1,368 vlevo, SO 860 

Oplocení přeložky I/13 /jež má být umístěna na pozemcích (jejich částech) parcelní číslo: st. 62, 

st. 72, st. 80/1, st. 157, st. 165, st. 188, 387/12, 392/2, 392/3, 392/4, 392/11, 392/12, 394/4, 

410/3, 419/3, 419/5, 629/2, 630/1, 630/2, 631/1, 632/7, 633/2, 640, 649, 650, 651/1, 653, 655, 

656, 659/1, 659/2, 661, 663, 665, 678/6, 901/1, 909/1, 912, 913/1, 913/4, 959/1, 962/1, 962/3, 

962/12, 962/16, 969, 1125, 1134/1, 1143/1, 1143/6, 1143/7, 1143/8, 1144, 1145, 1146, 1147, 

1148, 1149, 1150, 1157, 1165, 1166, 1170, 1173, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 

1185/1, 1185/2, 1186, 1187, 1188, 1190, 1191, 1193/1, 1194/1, 1194/2, 1201, 1205, 1206, 

1207, 1208, 1210, 1211, 1212, 1217, 1218, 1219, 1220, 1222/1, 1222/7, 1222/8, 1223/2, 1286, 

1291, 1398, 1402, 1406, 1407, 1408 v katastrálním území Lvová, obec Jablonné v Podještědí, 
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a 1312/1, 1312/5, 1393/3, 1393/4, 1393/5, 1393/6, 1401/1, 1414/2, 1414/3, 1420/8, 1462/5, 

1462/6, 1462/9, 2143 v katastrálním území a obci Rynoltice/. Dnem podání žádosti bylo 

zahájeno stavební řízení. Odůvodnění tohoto rozhodnutí je společné pro všechny výroky, pokud 

není výslovně uvedené, že některá část se týká označeného výroku.  

Vymezení účastníků stavebního řízení podle ustanovení § 85 stavebního zákona: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, Nusle, 

PSČ: 140 00, se přiznávají práva podle ustanovení § 85 odst. 1 písm. písm. a) stavebního zákona 

s právy účastníka řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní 

řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“). 

Městu Jablonné v Podještědí, IČO: 00260576, se sídlem náměstí Míru 22, 471 25 Jablonné 

v Podještědí, a Obci Rynoltice, IČO: 00263168, se sídlem Rynoltice 199, 463 53 Rynoltice, se 

přiznávají práva podle ustanovení § 85 odst. 1 písm. písm. b) stavebního zákona s právy 

účastníka řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu. 

Společnosti ČEZ Distribuce a. s., IČO: 24729035, se sídlem Teplická 877/8, Děčín IV. – 

Podmokly, 405 02 Děčín, společnosti CETIN a.s., IČO: 04084063, se sídlem Českomoravská 

2510/19, Libeň, Praha 9, 190 00 Praha, společnosti GasNet, s.r.o., IČO: 27295567, se sídlem 

Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, společnosti, GridServices, s.r.o., 

IČO: 27935311, se sídlem Plynárenská 499/1, Brno - Zábrdovice, 602 00 Brno, Povodí Ohře, 

státní podnik, IČO: 70889988, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, Krajské správě 

silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizaci, IČO: 70946078, se sídlem České mládeže 

632/32, Liberec VI, 460 06 Liberec, Lesům České republiky, s.p., IČO: 42196451, se sídlem 

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, Libereckému kraji, 

IČO: 70891508, se sídlem U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec IV, Městu Jablonné v Podještědí, 

IČO: 00260576, se sídlem náměstí Míru 22, 471 25 Jablonné v Podještědí, Obci Rynoltice, 

IČO: 00263168, se sídlem Rynoltice 199, 463 53 Rynoltice, společnosti ORLEN Unipetrol 

RPA s.r.o., IČO: 27597075, se sídlem Litvínov – Záluží 1, 436 70 Litvínov, společnosti 

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IČO: 49099451, se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 

Teplice, Správě železnic, státní organizaci, IČO: 70994234, se sídlem Dlážděná 1003/7, Praha 

1 – Nové Město, 110 00 Praha, Státnímu pozemkovému úřadu, IČO: 01312774, se sídlem 

Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha, Technickým službám města Jablonné v Podještědí, 

příspěvkové organizaci, IČO: 46750975, se sídlem Liberecká 138, Jablonné v Podještědí – 

Markvartice, 471 25 Jablonné v Podještědí, Úřadu pro zastupování státu ve věcech 

majetkových, IČO: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 1 – Nové Město, 

128 00 Praha, Janu Balážovi, bytem Nádražní 431, 471 25 Jablonné v Podještědí, Lence 

Balvínové, bytem Lvová 35, 471 25 Jablonné v Podještědí, Ing. Michalu Bendíkovi, bytem 

Nová cesta 1552/22, Krč, 140 00 Praha 4, Olze Bendíkové, bytem U cihelny 2027/16, Modřany, 

143 00 Praha 4, Mgr. Petře Brzobohaté, bytem náměstí Před bateriemi 1104/20, Střešovice, 

162 00 Praha 6, JUDr. Tomáši Brzobohatému, Ph.D., bytem náměstí Před bateriemi 1104/20, 

Střešovice, 162 00 Praha 6, Vojtěchu Hroudovi, bytem Lvová 16, 471 25 Jablonné v Podještědí, 

Renatě Franclové, DiS., bytem Lvová 15, 471 25 Jablonné v Podještědí, Doc. JUDr. Tomáši 

Gřivnovi, Ph.D., bytem Zeyerova alej 1388/30, Břevnov, 162 00 Praha 6, JUDr. Petře Gřivnové, 

Ph.D., bytem Zeyerova alej 1388/30, Břevnov, 162 00 Praha 6, Zdeňku Jirouskovi, bytem Na 

Blatech 1946/32, 470 01 Česká Lípa, Kamilu Jeřábkovi, bytem Lvová 48, 471 25 Jablonné 

v Podještědí, Pavlíně Klabníkové, bytem Sadová 747, 473 01 Nový Bor, Jaroslavě Krejbichové, 

bytem Nad Potůčkem 417, Minkovice, 463 12 Šimonovice, Věře Kocmanové, bytem 

Družstevní 114, 471 54 Cvikov, Karlu Maškovi, bytem Lvová 18, 471 25 Jablonné 

v Podještědí, Janě Maškové, bytem Lvová 18, 471 25 Jablonné v Podještědí, Karlu Matuškovi, 

bytem Nedbalova 661, Liberec XXV-Vesec, 463 12 Liberec, Oldřichu Němečkovi, bytem 
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Lvová 31, 471 25 Jablonné v Podještědí, Iloně Němečkové, bytem Bendlova 1102/16, 470 01 

Česká Lípa, Pavlu Olbrichovi, bytem Lvová 26, 471 25 Jablonné v Podještědí, Haně 

Olbrichové, bytem Lvová 26, 471 25 Jablonné v Podještědí, Jarmile Páblové, bytem Lvová 14, 

471 25 Jablonné v Podještědí, Ing. Lukáši Plechatému, bytem Jeřábkova 1459/8, Chodov,        

149 00 Praha 4, Miroslavu Špindlerovi, bytem Lvová 22, 471 25 Jablonné v Podještědí, 

Miroslavě Špindlerové, bytem Lvová 22, 471 25 Jablonné v Podještědí, Ing. Luboši Vítovi, 

bytem Krásná vyhlídka 351, Liberec XIX-Vesec, 463 12 Liberec, se přiznávají práva podle 

ustanovení § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona s právy účastníka řízení podle ustanovení 

§ 27 odst. 1 písm. a) správního řádu. 

Vlastníkům pozemků evidovaných v katastru nemovitostí (i vlastníkům staveb na nich) p. č. st. 

65, st. 66, st. 67, st. 73, st. 75, st. 78, st. 79, st. 80/2, st. 147/1, st. 152, st. 153, st. 156, st. 161, 

st. 163, st. 164, st. 194, st. 199, st. 210, 356/3, 356/6, 357/1, 358, 361, 362, 363, 372/2, 413, 

419/2, 419/4, 419/7, 419/8, 432/1, 623/10, 628/2, 629/3, 629/4, 630/10, 630/11, 630/3, 630/4, 

630/6, 632/13, 632/9, 636, 642/1, 642/2, 643/2, 648/1, 648/2, 657, 658/19, 659/3, 678/10, 

678/18, 678/9, 901/3, 901/4, 901/7, 911/4, 913/5, 959/3, 1039, 1140, 1141, 1142, 1151, 1155, 

1163, 1164, 1168, 1169, 1171, 1172, 1174, 1175, 1176, 1184, 1192, 1193/2, 1195, 1221, 1224, 

1287, 1288, 1290, 1417 v katastrálním území Lvová, obec Jablonné v Podještědí, p. č. st. 478, 

1356, 1393/1, 1401/2, 1409, 1420/4, 1420/9, 1462/4, 1462/10, 1462/12, 2016/8 v katastrálním 

území a obci Rynoltice, p. č. 1194/4, 1194/5, 2109 v katastrálním území Polesí u Rynoltic, obec 

Rynoltice, se přiznávají práva účastníků řízení podle ustanovení § 85 odst. 2 písm. b) stavebního 

zákona s právy účastníků řízení podle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu. 

Speciální stavební úřad podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona, podle ustanovení 

§ 94a a násl. stavebního zákona, podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona o urychlení výstavby 

a podle ustanovení § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen správní řád) oznámil zahájení územního řízení s posouzením vlivu na životní 

prostředí všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům s tím, že územní řízení bylo 

zahájeno dnem podání žádosti 29.11.2021. Vzhledem k tomu, že speciálnímu stavebnímu úřadu 

jsou poměry v území dobře známy, žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, 

upustil podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona od ústního jednání. Zároveň účastníky 

poučil o tom, že na tohoto správní řízení se vztahuje zákon o urychlení výstavby (viz ustanovení 

§ 2 odst. 1 zákona o urychlení výstavby). Současně stanovil podle téhož ustanovení stavebního 

zákona lhůtu k uplatnění závazných stanovisek dotčeným orgánům i lhůtu k uplatnění námitek, 

popřípadě důkazů, účastníkům řízení. Zároveň je poučil, že k později uplatněným závazným 

stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům, nebude přihlédnuto. Lhůta byla stanovena do 

třiceti dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. 

Spolu s oznámením o zahájení územního řízení s posouzením vlivu na životní prostředí na 

stavbu s názvem „I/13 Rynoltice – Lvová“ speciální stavební úřad, jako správní orgán příslušný 

k vedení navazujícího řízení podle ustanovení § 9b zákona zákon o posuzování vlivů na životní 

prostředí, zveřejnil postupem podle ustanovení § 25 správního řádu, podle ustanovení § 9b odst. 

1 písm. a) až d) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, informace níže uvedené: 

a) Žádost o vydání územního rozhodnutí s posouzením vlivu na životní prostředí na stavbu 

s názvem „I/13 Rynoltice – Lvová“ v rozsahu shora uvedených stavebních objektů, přičemž 

speciální stavební úřad upozorňuje, že se jedná o záměr podléhající posuzování podle 

zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (žádost o vydání územního rozhodnutí 

s posouzením vlivu na životní prostředí tvoří přílohu č. 1 tohoto oznámení). Do příslušné 

dokumentace pro navazující řízení lze nahlédnout na Krajském úřadě Libereckého kraje, 

odboru silničního hospodářství (16. patro, kancelář č. 1622, v pondělí a středu od 8-17 
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hodin, v ostatní dny po předchozí telefonické dohodě s Ing. Petrem Čechem, tel. 

485 226 597), ve lhůtě shora uvedené. 

b) Předmětem územního řízení s posouzením vlivu na životní prostředí je stavba s názvem 

„I/13 Rynoltice – Lvová“ v rozsahu shora uvedených stavebních objektů, kdy v tomto 

navazujícím řízení má být vydáno územního rozhodnutí s posouzením vlivu na životní 

prostředí. 

c) S dokumenty pořizovanými v průběhu posuzování, které se zveřejňují podle ustanovení 

§ 16 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí informace, se lze seznámit na úřední 

desce shora označeného správního orgánu. 

d) Podle ustanovení § 9c odst. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí může veřejnost 

v navazujícím řízení uplatňovat připomínky k záměru. Každý může zaslat své písemné 

vyjádření k oznámení Krajskému úřadu Libereckého kraje do 30 dnů ode dne zveřejnění 

informace o tomto oznámení na úřední desce krajského úřadu. K později uplatněným 

připomínkám nebude přihlédnuto. Podle ustanovení § 9c odst. 3 zákona o posuzování vlivů 

na životní prostředí platí, že pokud se podáním písemného oznámení přihlásí správnímu 

orgánu, který navazující řízení vede, do 30 dnů ode dne zveřejnění informací podle § 9b 

odst. 1 téhož zákona, stává se účastníkem navazujícího řízení též dotčený územní 

samosprávný celek, nebo dotčená veřejnost uvedená v ustanovení § 3 písm. i) bodě 2 téhož 

zákona. Podle ustanovení § 3 písm. i) bod 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 

se dotčenou veřejností rozumí právnická osoba soukromého práva, jejímž předmětem 

činnosti je podle zakladatelského právního jednání ochrana životního prostředí nebo 

veřejného zdraví, a jejíž hlavní činností není podnikání nebo jiná výdělečná činnost, která 

vznikla alespoň 3 roky před dnem zveřejnění informací o navazujícím řízení podle 

ustanovení § 9b odst. 1 téhož zákona , případně před dnem vydání rozhodnutí podle 

ustanovení § 7 odst. 6 téhož zákona, nebo kterou podporuje svými podpisy nejméně 200 

osob. Splnění podmínek podle ustanovení § 3 písm. i) bodu 2 zákona o posuzování vlivů na 

životní prostředí doloží dotčená veřejnost v podání písemného oznámení podle odstavce 3 

ustanovení § 9c zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. 

Ke všem výrokům speciální stavební úřad uvádí, že posuzovaná stavba je stavbou veřejně 

prospěšnou ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích (Dálnice, 

silnice a místní komunikace I. třídy, jejich součásti, příslušenství a stavby související jsou 

veřejně prospěšné. Za související stavbu se pro tyto účely považuje i stezka pro cyklisty a stezka 

pro chodce a cyklisty souběžná se silnicí nebo místní komunikací I. třídy.). Stávající silnice I/13 

vede v předmětném místě zastavěnou části města Jablonné v Podještědí, tj. katastrálním 

územím Lvová. Prochází původní zástavbu s řadou obytných domů. Silnice I/13 je v daném 

místě značně dopravně vytížena, je zde nevhodný dopravně technický stav (zejména zakřivení 

pozemní komunikace). Silnice je intenzivně využívána i kamionovou dopravou. Celkově má 

silniční doprava negativní vliv na přilehlou zástavbu. Z hlediska bezpečnosti a plynulosti 

silničního provozu je nejvýhodnější provést přeložku silnice I/13. Na základě jednání 

s dotčenými orgány byla navržena stávající trasa, která se jeví jako nejvhodnější. Za udělení 

výjimek byla navržena kompenzační opatření, která považuje speciální stavební úřad i dotčené 

orgány za odpovídající. Existuje zde tedy naléhavý veřejný zájem na vybudování přeložky 

silnice I/13 podle předloženého návrhu.           

V daném případě je vedeno řízení s velkým počtem účastníků podle ustanovení § 144 odst. 1 

správního řádu, přičemž podle tohoto ustanovení (nestanoví-li zvláštní zákon jinak) se tímto 

řízením rozumí řízení s více než 30 účastníky. Podle ustanovení § 144 odst. 2 správního řádu 

účastníky v řízení s velkým počtem účastníků lze o zahájení řízení uvědomit veřejnou 
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vyhláškou. Podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona se oznámení o zahájení územního 

řízení a další úkony v řízení se doručují účastníkům řízení a dotčeným orgánům jednotlivě, 

nejde-li o řízení s velkým počtem účastníků; v řízení s velkým počtem účastníků se oznámení 

o zahájení řízení a další úkony v řízení doručují postupem podle ustanovení § 144 odst. 6 

správního řádu, dotčeným orgánům a obci, která je účastníkem řízení podle ustanovení § 85 

odst. 1 písm. b) stavebního zákona, se doručuje jednotlivě; účastníky řízení podle ustanovení 

§ 27 odst. 1 správního řádu jsou vždy účastníci řízení podle ustanovení § 85 odst. 1 písm. a) 

stavebního zákona a ustanovení § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona. Dále podle ustanovení 

§ 87 odst. 3) stavebního zákona u záměrů zasahujících do území několika obcí se v řízení 

s velkým počtem účastníků oznámení o zahájení řízení a další úkony v řízení doručují vždy 

veřejnou vyhláškou podle ustanovení § 25 odst. 3 správního řádu; jednotlivě se doručuje 

dotčeným orgánům a účastníkům řízení podle ustanovení § 85 odst. 1 a 2 písm. a) stavebního 

zákona. Účastníci řízení podle ustanovení § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona se 

v oznámení o zahájení řízení a v dalších úkonech v řízení doručovaných veřejnou vyhláškou 

identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem 

záměru. Podle ustanovení § 2 odst. 5 zákona o urychlení výstavby se v řízení podle stavebního 

zákona, které je řízením s velkým počtem účastníků, se oznámení o zahájení řízení doručuje 

postupem podle stavebního zákona. Ostatní písemnosti se doručují jednotlivě pouze žadateli, 

obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, a dotčeným orgánům; ostatním účastníkům 

řízení se doručují veřejnou vyhláškou, o čemž se tito účastníci poučí v oznámení o zahájení 

řízení, je-li jim doručováno jednotlivě. 

Po oznámení zahájení územního řízení s posouzením vlivu na životní prostředí na stavbu 

s názvem „I/13 Rynoltice – Lvová“ nevznesl nikdo z účastníků námitky. Pro navazující 

stavební řízení uplatnili připomínky manželé Mgr. Petra Brzobohatá a JUDr. Tomáš 

Brzobohatý, Ph.D., oba bytem náměstí Před bateriemi 1104/20, Střešovice, 162 00 Praha 6, 

podáním ze dne 22.3.2022, kdy jejich požadavky se týkají zajištění vjezdů a vstupů na 

rozdělené pozemky v jejich vlastnictví, a případného odkupu nevyužitelných pozemků 

stavebníkem. Jejich požadavky (týkají zajištění vjezdů a vstupů na rozdělené pozemky v jejich 

vlastnictví) byly využity při stanovení podmínek tohoto rozhodnutí (viz podmínka č. 27). Pokud 

jde o odkup nevyužitelných pozemků stavebníkem, tak toto nespadá do působnosti speciálního 

stavebního úřadu. Případný odkup pozemků je nutné řešit v rámci soukromoprávního ujednání. 

Závazné stanovisko (verifikační – k ověření změn záměru) vydal Krajský úřad Libereckého 

kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, se sídlem U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec IV-

Perštýn, dne 14.3.2022 pod značkou: KULK 83200/2022. V tomto navazujícím řízení 

neuplatnila připomínky k záměru dotčená veřejnost. Jako účastník řízení se nepřihlásil žádný 

dotčený územně samosprávný celek a ani dotčená veřejnost.    

K výroku III. tohoto rozhodnutí a jeho odůvodnění, tj. převzaté odůvodnění závazného 

stanoviska Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru životního prostředí, a zemědělství, se 

sídlem U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec IV-Perštýn, ze dne 14.3.2022 pod 

značkou: KULK 83200/2022 na něž se speciální stavební úřad odkazuje: 

„Dne 29. 11. 2021 obdržel krajský úřad žádost společnosti Valbek, spol. s r.o., Vaňurova 505/17, 

460 01 Liberec, IČO 48266230 zastupující na základě plné moci společnost Ředitelství silnic 

a dálnic ČR, Na Pankráci 549/56, 145 05 Praha 4 o závazné stanovisko dle § 9a odst. 6 zákona 

k navazujícímu řízení ve věci vydání územního rozhodnutí záměru „I/13 Rynoltice - Lvová“. 

Oznámení o zahájení územního řízení bylo krajskému úřadu doručeno dne 9. 3. 2022. 

Krajský úřad vedl v letech 2009/2010 proces posouzení vlivů na životní prostředí výše 

uvedeného záměru (dále jen „proces EIA“). Stanovisko č.j.: KULK 1759/2010 ze dne 25. 1. 

2010 krajský úřad vydal dne 27.1.2010. Na základě žádosti krajský úřad vydal dne 19. 2.2020 
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souhlasné závazné stanovisko k ověření souladu dle článku II bodu 1. přechodných ustanovení 

zákona č. 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 

prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní 

prostředí), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Dne 30. 3. 2020 krajský 

úřad v souladu s § 9a odstavce 4 zákona vydal pod č.j.: KULK 27124/2020 prodloužení 

platnosti stanoviska do 27. 1. 2025. 

K žádosti byla přiložena dokumentace pro územní rozhodnutí záměru I/13 Rynoltice - Lvová, 

zak. Číslo: 19-LI33-006, datum 06/2021, paré 1 zpracovaná společností Valbek, spol. sr.o. 

a dále pak dokument „Podklad pro verifikační závazné stanovisko EIA“ jako úplný popis změn 

záměru oproti záměru, ke kterému bylo vydáno stanovisko. Vyjádření k migrační průchodnosti 

mostního objektu SO 204 a závazné stanovisko č.j.: SR/02845/LI/2021 Agentury ochrany 

přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Liberecko, oddělení Správa CHKO Lužické hory 

(díle jen „správa CHKO“) k projektové dokumentaci pro potřeby územního řízení. 

Z úplného popisu změn vyplývá, že návrhová kategorie posouzená v procesu EIA byla S 11,5/80. 

Komunikace však byla již ve studii (Valbek, spol. s r. o., 2006, zak. č. 05-LI09-15), která sloužila 

jako podklad pro EIA, navržena v uspořádání 2+1, přičemž šířka zpevnění vozovky byla 12,75 

m. Z důvodů aktualizace ČSN 73 6101 - Projektování silnic a dálnic v roce 2018 došlo 

k upravení jednotlivých návrhových kategorií. Nově byla v normě zavedena kategorie S 13,5. 

Z dokumentu popisu změn plyne, že přeložka silnice I/13 plně respektuje aktualizaci normy a je 

navržena v návrhové kategorii S 13,5/90 s šířkou zpevnění 12,50 m. 

V rámci procesu EIA byly posuzovány varianty A, B, C o délkách od 2,161 km do 2,181 km. 

V rámci dokumentace pro navazující řízení (územní rozhodnutí) je vybrána varianta C, avšak 

s délkou úprav 2,360 km. Dojde tak k navýšení o 200 m z důvodu napojení na stávající stav 

a také zde dojde k rekonstrukci propustku v km 2,215. 

Plocha vozovek/násyp/výkop se změnila z 24 100 m2/103 200 m3/80 000 m3 na 31 615 m2/192 

300 m3/104 800 m3. Změny jsou důsledkem optimalizace nivelity s ohledem na technickou 

koncepci odvodnění, optimalizaci poloměru směrových oblouků a prodloužení přeložky o 200 

m na konci úseku. 

Oproti stykové křižovatce je v dokumentaci pro navazující řízení navržena mimoúrovňová 

křižovatka s nájezdovou větví ze Lvové ze stávající silnice I/13 směrem na Rynoltice, která je 

připojena na novou silnici I/13 pomocí připojovacího pruhu normové délky. Změna 

mimoúrovňové křižovatky je vyvolána požadavkem na zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu. 

V opačném směruje směr do Lvové obsloužen také samostatnou křižovatkovou větví 

s normovým odbočovacím pruhem. Tato větev se napojí na místní komunikaci, která podejde 

pod mostním objektem a napojí se na stávající silnici I/13. 

Oproti dvěma mostním objektům v dokumentaci EIA (délky 20 m a 30 m) jsou v dokumentaci 

pro navazující řízení navrženy 4 mostní objekty. SO 201 a SO 203 slouží k převedení dopravy. 

Tyto dva mosty jsou zmíněny v dokumentaci EIA. SO 201 má délku mostu cca 28 m, SO 203 má 

délku cca 43 m. Dále je navržen mostní objekt SO 202, který řeší převedení vody z pozemků 

vlevo od silnice I/13. Posledním mostním objektem je SO 204, který je navržen k převedení 

nadregionálního biokoridoru 0/117 (K34B). 

Vzhledem ke zpřesnění vstupních podkladů (podrobné geodetické zaměření) došlo 

k optimalizaci a mírné úpravě směrového vedení komunikace. Vzhledem k charakteru záměru 

se však jedná o nevýznamnou změnu, ovlivněný koridor je v zásadě stejný jako v případě 

původního návrhu, s rozdílem maximálně do cca 15 m. V úseku, kde se komunikace blíží nivě 
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Panenského potoka byl násyp nahrazen opěrnou stěnou, aby došlo k minimalizaci zásahu do 

nivy Panenského potoka. 

V zájmovém území nedošlo oproti stavu v době zpracování dokumentace EIA k zásadním 

změnám. 

Na základě výše uvedených změn a na základě souhlasného závazného stanoviska správy 

CHKO, krajský úřad ověřil, že nedošlo ke změnám záměru, které by mohly mít významný 

negativní vliv na životní prostředí. Podmínky závazného stanoviska č.j. KULK 14674/2020 ze 

dne 19. února 2020 jsou proveditelné a zůstávají v platnosti, a to mimo podmínek týkajících se 

variant A a B (pro územní řízení zpracována varianta C záměru). K záměru bylo rovněž vydáno 

jednotné závazné stanovisko orgánu ochrany přírody a krajiny krajského úřadu č.j.: KULK 

88714/2021 dle § 82a odst.l zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 

pozdějších předpisů. V tomto stanovisku je udělen souhlas se zásahem do krajinného rázu, 

souhlas k zásahu do významných krajinných prvků, povolení ke kácení, uložení náhradní 

výsadby. 

Podmínky závazného stanoviska 

Předložený dokument „Podklad pro verifikační závazné stanovisko EIA“ v kapitole 5. uvádí 

rovněž způsob zapracování všech 23 podmínek pro fázi přípravy závazného stanoviska EIA 

v dokumentaci pro navazující řízení, tedy jejich plnění. Podmínky 2., 4., 6., 8., 9., 11., 12., 14., 

15., 17., 18., 19., 21., 23. byly komentovány jako splněné. Podmínky 1., 3., 13., 16., 20., budou 

dle předloženého dokumentu splněny v dalších stupních dokumentace. Podmínky 5., 7. nejsou 

relevantní, jelikož byla vybrána varianta C záměru. 

Podmínka 10. závazného stanoviska uvádí: Při výběru varianty A nebo C zajistit převedeni 

nadregionálního biokoridoru 0/117 (K34B) „Na Panenském potoce" prostřednictvím mostního 

objektu odpovídajících parametrů (volná šířka pod mostem cca 50 m, výška mostu dle možností 

vedeni nivelety silnice). N dokumentaci pro územní rozhodnutí je převedení nadregionálního 

biokoridoru zajištěno mostním objektem SO 204 o rozměrech - šířka 10 m, délka 15 m. Jako 

odůvodnění této změny žadatel doložil vyjádření zpracovatele dokumentace EIA doc. RNDr. 

Petra Anděla, CSc. - Vyjádření k migrační průchodnosti mostního objektu SO 204. Ze závěru 

tohoto vyjádření vyplývá, že hodnocený migrační objekt SO 204 je určen pro běžné druhy naší 

fauny - kategorie B (srnec, prase divoké) a jeho parametry zaručují průchodnost na velmi dobré 

úrovni. Tím je samozřejmě zcela průchozí i pro menší druhy živočichů (kategorie C - jezevec, 

liška; kategorie D - obojživelníci, plazi). Hodnocená stavba není podle Metodiky AOPK ČR 

v kontaktu s biotopem vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců a migrační objekty 

se z pohledu jejich migrace zde neřeší. Přesto lze konstatovat, že objekt je průchozí i pro 

kategorii A. Objekt lze považovat z hlediska zajištěné migrace volně žijících živočichů za plně 

vyhovující. 

Podmínka 22. závazného stanoviska uvádí: V prostoru mimoúrovňového křížení silnice I/13 se 

silnicí III/27018 (do Kněžice) ve směru z Liberce na Nový Bor řešit odbočení vpravo z přeložky 

silnice I/13 jednosměrným sjezdem na silnici III/27018 a následně přes průsečnou křižovatku 

jednostranným výjezdem zpět na přeložku silnice I/13. Řešení je náhradou za levé odbočení na 

stykové křižovatce v km 181. K uvedenému žadatel uvádí, že v prostoru mimoúrovňového křížení 

silnice I/13 se silnicí III/27018 ve směru na Nový Bor není navrženo z přeložky I/13 odbočení 

vpravo. Pro jízdu ve směru do Kněžic je navrženo využít stykovou křižovatku v km cca 0,203.“ 

K výroku IV. tohoto rozhodnutí a jeho odůvodnění se speciální stavební úřad odkazuje na 

odůvodnění jednotného závazného stanoviska Agentury ochrany přírody a krajiny České 

republiky, IČO: 62933591, se sídlem Kaplanova 1931/1, Praha – Chodov, 148 00 Praha 11, 
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Správa CHKO Jizerské hory, U Jezu 10, 460 01 Liberec, dne 29.12.2021 pod 

č.j.: SR/02878/LI/2021-3 na něž se speciální stavební úřad odkazuje a jenž tvoří přílohu č. 4 

tohoto rozhodnutí. 

K výroku V. tohoto rozhodnutí a jeho odůvodnění se speciální stavební úřad odkazuje na 

odůvodnění souhlasného závazného stanoviska Ministerstva životního prostředí, 

IČO:00164801, se sídlem Vršovická 1442/65, Praha 10, 100 10 Praha, jako příslušného orgánu 

ochrany zemědělského půdního fondu podle ustanovení § 17 písm. d) zákona č. 334/1992 Sb., 

o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 

o ochraně zemědělského půdního fondu“) ze dne 5.1.2022 pod sp. zn.: ZN/MZP/2021/540/251 

č.j.: MZP/2022/540/1 na něž se speciální stavební úřad odkazuje a jenž tvoří přílohu č. 5 tohoto 

rozhodnutí. 

K výroku VI. tohoto rozhodnutí a jeho odůvodnění se speciální stavební úřad odkazuje na 

odůvodnění jednotného závazného stanoviska Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru 

životního prostředí a zemědělství, se sídlem U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec IV-Perštýn, ze dne 

21.12.2021 pod č.j.: KULK 88714/2021 OŽPZ 1519/2021, na něž se speciální stavební úřad 

odkazuje a jenž tvoří přílohu č. 6 tohoto rozhodnutí. 

V průběhu správního řízení posoudil a přezkoumal speciální stavební úřad předloženou žádost 

a posoudil shromážděná jednotná závazná stanoviska, závazná stanoviska, stanoviska 

a vyjádření, a to z hledisek uvedených v ustanovení § 86, 87, 89, 90 94a, 94c, 94d, 94h 

stavebního zákona. Zjistil, že projektová dokumentace byla zpracována osobou s příslušnou 

autorizací. Ve výroku citované územní rozhodnutí a jiná rozhodnutí, která předcházela vydání 

tohoto stavebního povolení, a na která toto stavební povolení navazuje, obsahují další 

podmínky, které je stavebník povinen respektovat.  

Speciální stavební úřad v průběhu územního řízení přezkoumal žádost a posoudil shromážděná 

závazná stanoviska, stanoviska a vyjádření. Jednotlivá závazná stanoviska a stanoviska 

dotčených orgánů byla využita při stanovení podmínek tohoto rozhodnutí, rovněž tak byly 

zohledněny požadavky účastníků řízení. Jde o tyto podklady pro vydání rozhodnutí: 

a) Závazné stanovisko Ministerstva životního prostředí, IČO:00164801, se sídlem 

Vršovická 1442/65, Praha 10, 100 10 Praha, ze dne 5.1.2022 pod sp. zn.: 

ZN/MZP/2021/540/251 č.j.: MZP/2022/540/1.   

b) Závazné stanovisko Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru životního prostředí 

a zemědělství, se sídlem U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec IV-Perštýn, ze dne 14.3.2022 

pod značkou: KULK 83200/2022. 

c) Jednotné závazné stanovisko Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru životního 

prostředí a zemědělství, se sídlem U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec IV-Perštýn, ze dne 

21.12.2021 pod č.j.: KULK 88714/2021 OŽPZ 1519/2021.  

d) Jednotné závazné stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, 

IČO: 62933591, se sídlem Kaplanova 1931/1, Praha – Chodov, 148 00 Praha 11, Správa 

CHKO Jizerské hory, U Jezu 10, 460 01 Liberec, ze dne 29.12.2021 pod 

č.j.: SR/02878/LI/2021-3. 

e) Závazné stanovisko Magistrátu města Liberec, odboru územního plánování, oddělení 

úřadu územního plánování, jako orgánu územního plánování (Úřad územního 

plánování) pro ORP Liberec, se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec, ze dne 

5.10.2021 pod č.j.: UP/110/155663/21/Ká-UPUP.    



OSH 1141/2021                                       

KULK 37236/2022/280.13/Pc 

Rozhodnutí 

 

strana 25 

f) Závazné stanovisko Magistrátu města Liberec, odboru životního prostředí, se sídlem 

nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec, ze dne 5.10.2021 pod zn.: CJ MML 155659/21 

SZ CJ MML 155659/21. 

g) Závazné stanovisko Magistrátu města Liberec, odboru životního prostředí, se sídlem 

nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec, ze dne 3.11.2021 pod 

č.j.: ZPVU/4330/220872/21-Ram CJ MML 223393/21. 

h) Stanovisko Policie České republiky, Krajského ředitelství Libereckého kraje, Odboru 

služby dopravní policie, se sídlem Nám. Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec, ze dne 

21.9.2021 pod č.j.: KRPL-69787-1/ČJ-2021-1800DP-06. 

i) Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, 

IČO: 71009302, se sídlem Husova 64, 460 31 Liberec, ze dne 11.8.2021 pod spisovou 

značkou: S-KHSLB 14076/2021 č.j.: KHSLB 14076/2021. 

j) Souhlasné závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje, 

IČO: 70888744, se sídlem Barvířská 29/10, 460 01 Liberec, ze dne 19.8.2021 pod č.j.: 

HSLI-2077-2/KŘ-PRE-2021.  

k) Stanovisko Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru životního prostředí 

a zemědělství, se sídlem U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec IV-Perštýn, ze dne 31.8.2021 

pod spisovou značkou: KULK 54659/2021. 

l) Stanovisko Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru silničního hospodářství, se 

sídlem U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec IV-Perštýn, ze dne 6.8.2021 pod spisovou 

značkou: KULK 54658v/2021/280.3/Pc. 

m) Závazné stanovisko Ministerstvo dopravy, IČO: 66003008, se sídlem nábřeží Ludvíka 

Svobody 1222/12, Praha 1, 110 15 Praha, ze dne 23.9.2021 pod zn.: MD-25904/2021-

910/4 MD25904/2021/910. 

n) Podkladové stanovisko Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO: 65993390, se sídlem Na 

Pankráci 546/56, Praha 4, Nusle, PSČ: 140 00, ze dne 29.7.2021 pod zn.: RSD-

357086/2021-1. 

o) Závazné stanovisko Ministerstva obrany, IČO: 60162694, Sekce nakládání s majetkem, 

odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, se sídlem Tychonova 1, 

160 00 Praha 6, ze dne 4.10.2021 pod spisovou značkou: 127078/2021-1150-OÚZ. 

p) Stanovisko Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru životního prostředí 

a zemědělství, se sídlem U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec IV-Perštýn, ze dne 4.10.2021 

pod značkou: KULK 69782/2021. 

q) Vyjádření a stanovisko Povodí Ohře, státní podnik, IČO: 70889988, se sídlem 

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, ze dne 18.8.2021 pod značkou: POH/38256/2021-

2/032100. 

r) Vyjádření Města Jablonné v Podještědí, IČO: 00260576, se sídlem náměstí Míru 22, 

471 25 Jablonné v Podještědí, ze dne 2.9.2021 (bez č.j.). 

s) Vyjádření Obec Rynoltice, IČO: 00263168, se sídlem Rynoltice 199, 463 53 Rynoltice, 

ze dne 30.9.2021 pod č.j.: OUR-542/2021. 

t) Souhlasné závazné stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, 

IČO: 62933591, se sídlem Kaplanova 1931/1, Praha – Chodov, 148 00 Praha 11, Správa 
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CHKO Jizerské hory, U Jezu 10, 460 01 Liberec, ze dne 19.11.2021 pod č.j.: 

SR/02845/LI/2021. 

u) Závazné stanovisko Drážního úřadu, IČO: 61379425, se sídlem Wilsonova 300/8, 

Vinohrady, Praha 2, 121 06 Praha, ze dne 8.9.2021 sp. zn.: MP-SOP2047/21-2/Pl č.j.: 

DUCR-51009/21/Pl. 

v) Souhrnné stanovisko Správa železnic, státní organizace, IČO: 70994234, se sídlem 

Dlážděná 1003/7, Praha 1 – Nové Město, 110 00 Praha, ze dne 1.9.2021 pod 

zn.: 22237/2021-SŽ-OŘ HKR-OPS. 

w) Souhlasné stanovisko Obvodního báňského úřadu pro území krajů Libereckého 

a Vysočina, IČO: 00025844, se sídlem 1. máje 858/26, 460 02 Liberec, ze dne 24.8.2021 

pod č.j.: SBS 34648/2021. 

x) Stanovisko Severočeského muzea v Liberci, IČO: 00083232, se sídlem Masarykova 11, 

460 01 Liberec, ze dne 7.9.2021 pod č.j.: A824/2021.  

y) Stanovisko Ministerstva vnitra, IČO: 00007064, se sídlem Nad Štolou 936/3, 170 34 

Praha 7, ze dne 8.9.2021 pod č.j. MV-144585-2/OBP-2021. 

z) Vyjádření Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizace, 

IČO: 70946078, se sídlem České mládeže 632/32, Liberec VI, 460 06 Liberec, ze dne 

6.9.2021 pod zn.: KSSLK/6024/2021 30/21/F/21/6024 

aa) Vyjádření Lesů České republiky, s.p., IČO: 42196451, se sídlem Přemyslova 1106/19, 

Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, ze dne 9.11.2021 pod 

č.j.: LCR246/002111/2021. 

bb) Vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IČO: 49099451, se 

sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, ze dne 24.9.2021 pod 

zn.: O21690102807/OTPCLI/če i ze dne 9.9.2021 pod zn.: O26190096709/OTPCL/Kr. 

cc) Vyjádření společnosti CETIN a.s., IČO: 04084063, se sídlem Českomoravská 2510/19, 

Libeň, Praha 9, 190 00 Praha, ze dne 17.10.2021 pod č.j.: 751988/21 i ze dne 13.8.2021 

pod č. j.: 751988/21. 

dd) Vyjádření společnosti České Radiokomunikace a.s., IČO: 24738875, se sídlem 

Skokanská 2117/1, Praha 6 – Břevnov, 169 00 Praha, ze dne 10.8.2021 pod 

zn.: UPTS/OS/282280/2021. 

ee) Vyjádření společnosti GasNet, s.r.o., IČO: 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 

400 01 Ústí nad Labem, ze dne 9.8.2021 pod zn.: 5002437969, 9.8.2021 pod 

zn.: 5002437961, 1.9.2021 pod zn.: 5002437941, 1387 a 5002481358. 

ff)  Vyjádření společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., IČO: 64949681, se sídlem 

Tomíčkova 2144/1, Praha 4, 148 00 Praha, ze dne 9.8.2021 pod zn.: E40171/21, ze dne 

9.8.2021 pod zn.: E40170/21 a ze dne 9.8.2021 pod zn.: E40169/21. 

gg) Vyjádření společnosti Vodafone Czech Republic a.s., IČO: 25788001, se sídlem 

Náměstí Junkových 2, Praha 5, 155 00 Praha, ze dne 9.8.2021 pod 

zn.: MW9910179992323553. 

hh) Vyjádření společnosti ČEZ Distribuce a. s., IČO: 24729035, se sídlem Teplická 877/8, 

Děčín IV. – Podmokly, 405 02 Děčín, ze dne 13.9.2021 pod zn.: 0101599010 i ze dne 

4.10.2021 pod zn.: 001118494491. 
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ii) Vyjádření společnosti ČEZ ICT Services a. s., IČO: 2640411, se sídlem Duhová 1531/3, 

Praha 4, 140 53 Praha, ze dne 20.8.2021 pod zn.: 0700428298. 

jj) Vyjádření společnosti Telco Pro Services, a.s., IČO: 29148278, se sídlem Duhová 

1531/3, Praha 4, 140 53 Praha, ze dne 20.8.2021 pod zn.: 0201289438. 

kk) Vyjádření Obce Rynoltice, IČO: 00263168, se sídlem Rynoltice 199, 463 53 Rynoltice, 

ze dne 30.9.2021 pod č.j.: OUR-543/2021. 

ll) Společné připomínky účastníků řízení Mgr. Petry Brzobohaté a JUDr. Tomáše 

Brzobohatého, Ph.D., oba bytem náměstí Před bateriemi 1104/20, Střešovice, 162 00 

Praha 6, ze dne 22.3.2022. 

Stavba bude umístěna v souladu s platným územním plánem obce (města) Jablonné 

v Podještědí. Záměr splňuje požadavky veřejných zájmů především na úseku životního 

prostředí, ochrany zdraví a života, odpovídá obecným technickým požadavkům stanoveným 

vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, 

i vyhlášce č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších 

předpisů. Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených 

orgánů vyžadovaných zvláštními právními předpisy a zahrnul je do podmínek tohoto 

rozhodnutí.  

Speciální stavební úřad dospěl po provedeném územním řízení s posouzením vlivu na životní 

prostředí k závěru, že umístěním stavby s názvem „I/13 Rynoltice – Lvová“ v rozsahu 

stavebních objektů „I/13 Rynoltice – Lvová“ je členěna na stavební objekty s názvem SO 020 

Příprava území, SO 101 Přeložka silnice I/13 Rynoltice, SO 111 MÚK, SO 121 Přeložka místní 

komunikace v km 0,203 – 0,596, SO 122 Přeložka místní komunikace v km 1,021 – 1,334, 

SO 123 Přeložka silnice III/27018 v km 0,588 33, SO 151 Přístupová cesta k domům č.p. 15 

a č.p. 16, SO 171 Provizorní komunikace v ZÚ, SO 172 Provizorní komunikace v KÚ, SO 180 

Dopravní opatření, SO 186 Opravy komunikací, SO 187 Oprava krytu na stávající silnici I/13, 

SO 190 Dopravní značení, SO 201 Most na I/13 v km 0,589, SO 202 Most na I/13 v km 0,919, 

SO 203 Most na I/13 přes místní komunikaci v km 1,138, SO 204 Most na I/13 přes biokoridor 

v km 1,530, SO 251 Opěrná zeď v km 0,501 – 0,582 silnice I/13 vlevo, SO 252 Opěrná zeď 

v km 0,350 – 0,575 silnice I/13 vpravo, SO 253 Opěrná zeď v km 1,166 – 1,232 silnice I/13 

vlevo, SO 254 Opěrná zeď v km 1,302 – 1,505 silnice I/13 vpravo, SO 255 Opěrná zeď v km 

0,187 – 0,220 SO 151 vpravo, SO 256 Opěrná zeď na SO 123 vpravo, SO 301 Odvodnění km 

0,185 – 1,000, SO 302 Odvodnění km 1,000 – 1,110 a části SO 122, SO 303 Odvodnění km 

1,110 – 1,500 a části SO 122, SO 341 Opatření na vodovodu PE 110 v souběhu s SO 122, 

SO 361 Retenční a sedimentační nádrž na SO 301, SO 362 Retenční a sedimentační nádrž na 

SO 302, SO 363 Retenční a sedimentační nádrž na SO 303, SO 371 Norné stěny, SO 372 

Protierozní opatření a vsakovací zařízení, SO 441 Přeložka venkovního vedení VO v km 0,365 

– 0,560, SO 442 Přeložka VO v km 0,560 – 0,986, SO 443 Přeložka VO, osvětlení přechodů 

v km 1,087 – 1,215, SO 451 Vedení PVSEK – přeložka optických kabelů, km 0,100 – 1,351, 

SO 452 Vedení PVSEK – ochránění optických kabelů, km 2,033, SO 460 Vedení PVSEK – 

přeložka metalického vedení km 0,064 – 0,306, SO 461 Vedení VVSEK – přeložka metalického 

vedení, km 0,351 – 0,600, SO 462 Vedení PVSEK – přeložka metalického vedení, km 1,049 – 

1,285, SO 463 Vedení PVSEK – demontáž v km 1,285 – 1,383, SO 750 Oplocení vlastníci 

pozemků, SO 761 PHS v km 0,330 – 0,650 vlevo, SO 762 PHS v km 0,472 – 0,640 vpravo, 

SO 763 PHS v km 0,960 – 1,154 vpravo, SO 764 PHS v km 1,116 – 1,368 vlevo, SO 860 

Oplocení přeložky I/13 /jež má být umístěna na na pozemcích (jejich částech) parcelní číslo: st. 

62, st. 72, st. 80/1, st. 157, st. 165, st. 188, 387/12, 392/2, 392/3, 392/4, 392/11, 392/12, 394/4, 

410/3, 419/3, 419/5, 629/2, 630/1, 630/2, 631/1, 632/7, 633/2, 640, 649, 650, 651/1, 653, 655, 
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656, 659/1, 659/2, 661, 663, 665, 678/6, 901/1, 909/1, 912, 913/1, 913/4, 959/1, 962/1, 962/3, 

962/12, 962/16, 969, 1125, 1134/1, 1143/1, 1143/6, 1143/7, 1143/8, 1144, 1145, 1146, 1147, 

1148, 1149, 1150, 1157, 1165, 1166, 1170, 1173, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 

1185/1, 1185/2, 1186, 1187, 1188, 1190, 1191, 1193/1, 1194/1, 1194/2, 1201, 1205, 1206, 

1207, 1208, 1210, 1211, 1212, 1217, 1218, 1219, 1220, 1222/1, 1222/7, 1222/8, 1223/2, 1286, 

1291, 1398, 1402, 1406, 1407, 1408 v katastrálním území Lvová, obec Jablonné v Podještědí, 

a 1312/1, 1312/5, 1393/3, 1393/4, 1393/5, 1393/6, 1401/1, 1414/2, 1414/3, 1420/8, 1462/5, 

1462/6, 1462/9, 2143 v katastrálním území a obci Rynoltice/, ve výše specifikovaném rozsahu, 

nebudou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné 

zájmy účastníků řízení.  

Protože v průběhu územního řízení s posouzením vlivu na životní prostředí nebyly shledány 

důvody, které by bránily vydání rozhodnutí o umístění navrhované stavby, rozhodl speciální 

stavební úřad způsobem uvedeným ve výrocích tohoto rozhodnutí. 

 P o u č e n í  

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dnů, ode dne jeho doručení, podat odvolání k Ministerstvu 

dopravy, podáním učiněným u Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru silničního 

hospodářství. 

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. 

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí s posouzením vlivu na životní 

prostředí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí s posouzením 

vlivu na životní prostředí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, 

stejnopis územního řízení s posouzením vlivu na životní prostředí opatřený doložkou právní 

moci  doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li 

o stavby podle ustanovení § 15 nebo ustanovení § 16 stavebního zákona, také stavebnímu 

příslušnému k povolení stavby.  

Rozhodnutí má podle ustanovení § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky 

rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci 

k jejich konzumaci.  
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Přílohy:    
 

1/ Katastrální situace km 0,000 – 1,100 - C.2.1.  

2/ Katastrální situační km 1,100 – 2,360 C.2.2. 

3/ Závazné stanovisko Krajského úřadu Libereckého kraje, OŽP. 

4/ Jednotné závazné stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny. 

5/ Závazné stanovisko Ministerstva životního prostředí. 

6/ Jednotné závazné stanovisko Krajského úřadu Libereckého kraje, OŽP. 

 

 

   

 

 

 

 

Ing. Zdeněk Borovička, MBA 

vedoucí odboru silničního hospodářství 

 

 

 

 

Rozdělovník: 
 

Účastník řízení podle ustanovení § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona (§ 94b stavebního 

zákona) s právy účastníka řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:        

- Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, Nusle, 

PSČ: 140 00, zastoupené Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Správou Liberec, se sídlem 

Zeyerova 1310, Liberec, PSČ: 460 55, které dále zastupuje na základě plné moci společnost 

Valbek, spol. s r.o., IČO: 48266230, se sídlem Vaňurova 505/17, Liberec III –Jeřáb, 460 07 

Liberec (datovou schránkou). 

Účastníci řízení podle ustanovení § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona (§ 94b stavebního 

zákona) s právy účastníka řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:        

- Město Jablonné v Podještědí, IČO: 00260576, se sídlem náměstí Míru 22, 471 25 Jablonné 

v Podještědí (datovou schránkou). 

- Obec Rynoltice, IČO: 00263168, se sídlem Rynoltice 199, 463 53 Rynoltice (datovou 

schránkou). 

Účastníci řízení podle ustanovení § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona (§ 94b stavebního 

zákona) s právy účastníka řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:   

- ČEZ Distribuce a. s., IČO: 24729035, se sídlem Teplická 877/8, Děčín IV. – Podmokly, 

405 02 Děčín  (datovou schránkou). 

- CETIN a.s., IČO: 04084063, se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, Praha 9, 190 00 

Praha (datovou schránkou). 

- GasNet, s.r.o., IČO: 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad 

Labem (datovou schránkou). 

- GridServices, s.r.o., IČO: 27935311, se sídlem Plynárenská 499/1, Brno - Zábrdovice, 

602 00 Brno (datovou schránkou). 
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- Povodí Ohře, státní podnik, IČO: 70889988, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov 

(datovou schránkou).  

- Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, IČO: 70946078, se sídlem 

České mládeže 632/32, Liberec VI, 460 06 Liberec (datovou schránkou). 

- Lesy České republiky, s.p., IČO: 42196451, se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec 

Králové, 500 08 Hradec Králové (datovou schránkou).  

- Liberecký kraj, IČO: 70891508, se sídlem U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec IV (osobně). 

- Město Jablonné v Podještědí, IČO: 00260576, se sídlem náměstí Míru 22, 471 25 Jablonné 

v Podještědí (datovou schránkou). 

- Obec Rynoltice, IČO: 00263168, se sídlem Rynoltice 199, 463 53 Rynoltice (datovou 

schránkou). 

- ORLEN Unipetrol RPA s.r.o., IČO: 27597075, se sídlem Litvínov – Záluží 1, 436 70 

Litvínov (datovou schránkou).  

- Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IČO: 49099451, se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 

Teplice (datovou schránkou). 

- Správa železnic, státní organizace, IČO: 70994234, se sídlem Dlážděná 1003/7, Praha 1 – 

Nové Město, 110 00 Praha (datovou schránkou). 

- Státní pozemkový úřad, IČO: 01312774, se sídlem Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 

Praha (datovou schránkou).  

- Technické služby města Jablonné v Podještědí, příspěvková organizace, IČO: 46750975, se 

sídlem Liberecká 138, Jablonné v Podještědí – Markvartice, 471 25 Jablonné v Podještědí 

(datovou schránkou).  

- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO: 69797111, se sídlem Rašínovo 

nábřeží 390/42, Praha 1 – Nové Město, 128 00 Praha (datovou schránkou). 

- Baláž Jan, bytem Nádražní 431, 471 25 Jablonné v Podještědí (doporučeně do vlastních 

rukou). 

- Balvínová Lenka, bytem Lvová 35, 471 25 Jablonné v Podještědí (doporučeně do vlastních 

rukou). 

- Ing. Bendík Michal, bytem Nová cesta 1552/22, Krč, 140 00 Praha 4 (doporučeně do 

vlastních rukou). 

- Bendíková Olga, bytem U cihelny 2027/16, Modřany, 143 00 Praha 4 (doporučeně do 

vlastních rukou). 

- Mgr. Brzobohatá Petra, bytem náměstí Před bateriemi 1104/20, Střešovice, 162 00 Praha 6 

(datovou schránkou). 

- JUDr. Brzobohatý Tomáš, Ph.D., bytem náměstí Před bateriemi 1104/20, Střešovice, 162 00 

Praha 6 (datovou schránkou).  

- Hrouda Vojtěch, bytem Lvová 16, 471 25 Jablonné v Podještědí (doporučeně do vlastních 

rukou).  

- Franclová Renata, DiS., bytem Lvová 15, 471 25 Jablonné v Podještědí (doporučeně do 

vlastních rukou). 
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- Doc. JUDr. Gřivna Tomáš, Ph.D., bytem Zeyerova alej 1388/30, Břevnov, 162 00 Praha 6 

(datovou schránkou). 

- JUDr. Gřivnová Petra, Ph.D., bytem Zeyerova alej 1388/30, Břevnov, 162 00 Praha 6 

(datovou schránkou). 

- Jirousek Zdeněk, bytem Na Blatech 1946/32, 470 01 Česká Lípa (doporučeně do vlastních 

rukou). 

- Jeřábek Kamil, bytem Lvová 48, 471 25 Jablonné v Podještědí (doporučeně do vlastních 

rukou). 

- Klabníková Pavlína, bytem Sadová 747, 473 01 Nový Bor (doporučeně do vlastních rukou). 

- Krejbichová Jaroslava, bytem Nad Potůčkem 417, Minkovice, 463 12 Šimonovice 

(doporučeně do vlastních rukou). 

- Kocmanová Věra, bytem Družstevní 114, 471 54 Cvikov (doporučeně do vlastních rukou).  

- Mašek Karel, bytem Lvová 18, 471 25 Jablonné v Podještědí (doporučeně do vlastních 

rukou). 

- Mašková Jana, bytem Lvová 18, 471 25 Jablonné v Podještědí (doporučeně do vlastních 

rukou). 

- Matuška Karel, bytem Nedbalova 661, Liberec XXV-Vesec, 463 12 Liberec (doporučeně do 

vlastních rukou). 

- Němeček Oldřich, bytem Lvová 31, 471 25 Jablonné v Podještědí (doporučeně do vlastních 

rukou). 

- Němečková Ilona, bytem Bendlova 1102/16, 470 01 Česká Lípa (doporučeně do vlastních 

rukou). 

- Olbrich Pavel, bytem Lvová 26, 471 25 Jablonné v Podještědí (doporučeně do vlastních 

rukou). 

- Olbrichová Hana, bytem Lvová 26, 471 25 Jablonné v Podještědí (doporučeně do vlastních 

rukou). 

- Páblová Jarmila, bytem Lvová 14, 471 25 Jablonné v Podještědí (doporučeně do vlastních 

rukou). 

- Ing. Plechatý Lukáš, bytem Jeřábkova 1459/8, Chodov, 149 00 Praha 4 (datovou schránkou).   

- Špindler Miroslav, bytem Lvová 22, 471 25 Jablonné v Podještědí (doporučeně do vlastních 

rukou). 

- Špindlerová Miroslava, bytem Lvová 22, 471 25 Jablonné v Podještědí (doporučeně do 

vlastních rukou). 

- Ing. Vít Luboš, bytem Krásná vyhlídka 351, Liberec XIX-Vesec, 463 12 Liberec 

(doporučeně do vlastních rukou).   

Účastníci řízení podle ustanovení § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona s právy účastníka 

řízení podle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu, kteří jsou identifikováni označením 

pozemků evidovaných v katastru nemovitostí a staveb na nich (veřejnou vyhláškou): 

- katastrální území Lvová, obec Jablonné v Podještědí, pozemky parcelní číslo: st. 65, st. 66, 

st. 67, st. 73, st. 75, st. 78, st. 79, st. 80/2, st. 147/1, st. 152, st. 153, st. 156, st. 161, st. 163, 

st. 164, st. 194, st. 199, st. 210, 356/3, 356/6, 357/1, 358, 361, 362, 363, 372/2, 413, 419/2, 
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419/4, 419/7, 419/8, 432/1, 623/10, 628/2, 629/3, 629/4, 630/10, 630/11, 630/3, 630/4, 

630/6, 632/13, 632/9, 636, 642/1, 642/2, 643/2, 648/1, 648/2, 657, 658/19, 659/3, 678/10, 

678/18, 678/9, 901/3, 901/4, 901/7, 911/4, 913/5, 959/3, 1039, 1140, 1141, 1142, 1151, 

1155, 1163, 1164, 1168, 1169, 1171, 1172, 1174, 1175, 1176, 1184, 1192, 1193/2, 1195, 

1221, 1224, 1287, 1288, 1290, 1417. 

- katastrální území a obec Rynoltice pozemky parcelní číslo: st. 478, 1356, 1393/1, 1401/2, 

1409, 1420/4, 1420/9, 1462/4, 1462/10, 1462/12, 2016/8. 

- katastrální území Polesí u Rynoltic, obec Rynoltice, pozemky parcelní číslo: 1194/4, 

1194/5, 2109. 

Dotčené orgány podle ustanovení § 136 správního řádu: 

- Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, IČO: 62933591, se sídlem Kaplanova 

1931/1, Praha – Chodov, 148 00 Praha 11, Správa CHKO Jizerské hory, U Jezu 10, 460 01 

Liberec (datovou schránkou). 

- Drážní úřad, IČO: 61379425, se sídlem Wilsonova 300/8, Vinohrady, Praha 2, 121 06 

Praha (datovou schránkou). 

- Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, IČO: 71009302, se sídlem 

Husova 64, 460 31 Liberec (datovou schránkou). 

- Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, se sídlem U Jezu 

642/2a, 460 01 Liberec IV-Perštýn (osobně). 

- Magistrát města Liberec, Odbor dopravy, se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, 460 59 

Liberec (datovou schránkou). 

- Magistrát města Liberec, Odbor územního plánování, se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, 

Liberec 1, 460 59 Liberec (datovou schránkou). 

- Magistrát města Liberec, Odbor životního prostředí, se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 

1, 460 59 Liberec (datovou schránkou). 

- Městský úřad Jablonné v Podještědí, se sídlem náměstí Míru 22, 471 25 Jablonné 

v Podještědí (datovou schránkou). 

- Ministerstvo dopravy, IČO: 66003008, se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha 

1, 110 15 Praha (datovou schránkou). 

- Ministerstvo obrany, IČO: 60162694, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních 

zájmů a státního odborného dozoru, se sídlem Tychonova 1, 160 00 Praha 6 (datovou 

schránkou). 

- Ministerstvo životního prostředí, IČO: 00164801, se sídlem Vršovická 1442/65, 100 00 

Praha 10 – Vršovice (datovou schránkou). 

- Obecní úřad Rynoltice, se sídlem Rynoltice 199, 463 53 Rynoltice (datovou schránkou). 

- Policie České republiky, Krajské ředitelství Libereckého kraje, Odbor služby dopravní 

policie, se sídlem Nám. Dr. E. Beneše 24, Liberec, PSČ: 460 32 (datovou schránkou). 

Dále obdrží k vyvěšení na úřední desce:   

- Obecní úřad Rynoltice, se sídlem Rynoltice 199, 463 53 Rynoltice (datovou schránkou). 

- Městský úřad Jablonné v Podještědí, se sídlem náměstí Míru 22, 471 25 Jablonné v Podještědí 

(datovou schránkou). 
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Toto územní rozhodnutí s posouzením vlivu na životní prostředí musí být vyvěšeno na úřední 

desce shora označeného správního orgánu, Městského úřadu Jablonné v Podještědí a Obecního 

úřadu Rynoltice po dobu 15 dnů.   

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí této písemnosti. 
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