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ROZHODNUTÍ 

 

Výroková část: 

Městský úřad Hrádek nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný podle 

§ 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení 

přezkoumal podle § 84 až 91 a § 109 až 114 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění a 

provedení stavby, kterou dne podal dne 11.1.2016 a dne 3.4.2016 doplnil žádost o vydání územního 

rozhodnutí o umístění stavby 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ: 04084063, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 

zastoupena  

TOSAN Praha s.r.o., IČ: 241 35 739, Kaprova 42/14, 1100 00 Praha 1zastupuje jednatel  

Miroslav Vašíček, Jižní 1085/8, 290 01 Poděbrady 

 

 (dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání: 

„Nová telekomunikační přípojka 

TM-BTA-Liberec-LIJIT-OK“ 
(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č.1824/1, 1815/1, 1822/20, 555/4 a 626/10 vše v katastrálním 

území Jítrava. 

 

I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 

územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření 

 
(dále jen "stavba") na pozemcích parc.  

1824/1, 1815/1, 1822/20, 555/4 a 626/10 vše v katastrálním území Jítrava. 

 

Popis stavby : 

Trasa uložení optického kabelu (nová telekomunikační přípojka) včetně příslušenství bude vedena přes 

pozemky, které jsou využité jako zeleň, silnice a manipulační plocha. Jedná se o novou telekomunikační, 

optickou přípojku pro stávající základnovou stanici mobilních telefonu CETIN. která je umístěna na 

pozemku parc. č. 626/10 v k.ú. Jítrava. Podzemní trasa OK bude vedena výkopem, včetně protlaku od 

místa napojení v HDPE trubce k telekomunikačnímu vysílači, kde bude zavedena do technologického 

kontejneru CETIN s ukončením v příslušné technologické skříni. 

Stavba je umístěna v nezastavěném území a je vedena od stávající trasy DOK 460 011 v kraji silnice 

parc.č. 1824/1 a dále je vedena pod silnicí 1/13 parc.č. 1815/1 a napojuje technologický kontejner na 

parc.č. 626/10. Celková délka podzemní trasy je cca 181m. Po vstupu do kontejneru je vedena vnitřní 

trasa ke stojanu. 
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V místě nového napojení prochází v zemi stávající trasa trubky HDPE 40 O vč. DOK 460 011. V tomto 
místě dojde k výkopu a odhalení stávající trubky HDPE 40 O a umístění podzemní kabelové komory 
PKOR (1x0,78m). V kabelové komoře bude instalována nová optická spojka a z komory bude napojena 
nová odchozí HDPE 40 O/BB. 
Od KK-PKOR bude veden kabelový výkop (0,5xl,5m) v zatravněném náspu vedle silnice 111/2713 až k 

silnici 1/13, kde bude proveden podvrt v délce 19m (lx PE 0110) vč. startovací a cílové jámy. Za 
podvrtem bude trasa výkopu (0,35x0,8m) vedena v zatravněném a náletovém porostu až k cestě, kde 
dojde k jejímu překopu a trasa bude vedena podél cesty (na pare. č. 555/4) a následně dojde k překopu 
cesty zpět a trasa bude vedena podél cesty až ke kontejneru na parc.č. 626/10. Celková délka podzemní 
trasy je cca 181m. Do výkopu bude v celé délce uložena nová trubka HDPE40 O/BB vč. OK 24f a ve 
vybraných místech zatažena do chráničky PE110. 

Na konci výkopu u kontejneru bude provedeno přepojení HDPE 40 O/BB na ohebnou UV odolnou 
chráničku a vyvedení po stěně kontejneru k průchodce Roxtec, přes kterou dojde k zavedení dovnitř 
kontejneru. Uvnitř kontejneru bude instalována vnitřní trasa a bude použit nehořlavý materiál. 
Z místa napojení na stávající HDPE 40 O (DOK 460 011) dojde od opt. spojky k následnému zafouknutí 

OK 24f.  

Trasa telekomunikační optické přípojky bude vedena s ohledem na nadzemní vedení VN 22 kV, a to ve 

vzdálenosti min. 4m ve vodorovném směru (od svislé roviny nejbližšího krajního vodiče) a ve vzdálenosti 

min. 5,5m od základu příhradového stožáru nadzemního volného vedení VN 22 kV v majetku ČEZ 

Distribuce, a.s. 

Vedení a minimální krytí tras telekomunikačních sítí je navrhováno v souladu s normou ČSN 73 6005 

Prostorové uspořádání sítí technického vybavení, to znamená: 

v chodnících je úložná trasa navržena podél obrubníků nebo s ohledem na stávající sítě. Ochranná trubka 

bude v chodnících uložena s min. krytím 0,4 m, 

ve volném terénu bude minimální krytí chráničky 0,6 m, 

přes vjezdy na pozemky bude krytí chráničky 0,7 m, 

při přechodech místních komunikací bude chránička uložena s min. krytím 0,9 m - vždy však bude 

dodrženo min. krytí požadované správcem komunikace, 

pod vozovkou a vjezdy na pozemky bude ochranná HDPE trubka zatažena do korugované PE chráničky 0 

110 mm, 

výkop bude v celé délce navržené trasy opatřen výstražnou fólií s logem investora, 

kabelová rýha bude zasypána, zhutněna a bude provedena definitivní úprava povrchů dle platných 

předpisů a požadavků vlastníků resp. správců, 

s ohledem na zajištění bezpečnosti chodců bude výkop v celé délce trasy opatřen zábranami a 

přechodovými lávkami, 

při průchodu tras telekomunikační sítě okolo vzrostlé zeleně budou trasy vedeny do vzdálenosti 2,5 metru 

od kmene. V případech, kdy tuto vzdálenost nebude možno dodržet, budou ochranné prvky v příslušných 

místech uloženy do PE chráničky 0 110 mm - vždy však budou respektovány požadavky správce veřejné 

zeleně. 

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby: 

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracovala projektová kancelář,  

TOSAN Praha s.r.o., IČ: 241 35 739, Kaprova 42/14, 1100 00 Praha 1 

2. případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. 

3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby. 

4. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 

5. Stavba bude prováděna dodavatelsky.  

6. Stavebník písemně oznámí před zahájením stavby stavebnímu úřadu jméno/název /IČ, adresu/sídlo  

         firmy , která bude stavbu provádět. 

7. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických 

zařízení, zejména NV ČR č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích. 
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8. Při stavbě budou dodržována ustanovení vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických  

požadavcích na výstavbu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 491/2006 Sb. a č. 

502/2006 Sb., a závazná ustanovení obsažená v příslušných technických normách. 
 

9. Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje krajské ředitelství, Barvířská 29/10,460 01 

Liberec III č. j. HSLI-1674-3/KŘ-P-PRE-2015 

 

10. Policie České republiky č.j.:KRPL- 2036 -38/ČJ-2015-1800IT ze dne 24.6.2015 

 

11. Ministerstvo obrany ČR sekce ekonomická a majetková č.j.: 42319/2015-8201-OÚZ-PCE ze dne 

9.6.2015 

 

12. Magistrát města Liberec odbor životního prostředí závazné stanovisko 

č.j.:MML/ZPOP/Kop/137375/15 SZ128586/15/2 ze dne 22.7.2015 

 

13. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, správa CHKO Lužické hory závazné stanovisko 

č.j.:SR/367/LH/20154-3 ze dne 10.6.2015 

 

14. ŘSD  č.j.: 7525/2015-36200/9.9 ze dne 16.6.2015 

15. Archeologické stanovisko č.j. : 1519/2015 ze dne 10.6.2015 376/2015  

16. Magistrát města Liberec odbor životního prostředí ze dne15.7.2015, č.j. MML/ZP/Pi/109252/15-

SZ 109252/15/2 

17. Krajský úřad Libereckého kraje č.j.: KLUK 44321v//2015/280.3/ Hol ze dne 23.6.2015 

18. Magistrát města Liberec odbor životního prostředí oddělení ochrany přírody  

č.j.: MML/ZPOP/KOP/103386/16-SZ084121/16/2 ze dne 18.5.2016 

   19. Obec Rynoltice č.j.: OURYNOLTICE/0089/2016 ze dne 8.2.2016 

   20. Krajský úřad Libereckého kraje č.j.: OD/91/2016-2/280.8/Hol ze dne21.1.2015 

   21. Obec Rynoltice č.j.: OURYNOLTICE/0404/2015 ze dne 7.10.2015 

   22. Magistrát města Liberec odbor životního prostředí ze dne 23.3.2016,  

         č.j.MML/ZP/Piv/035349/16-SZ 109252/15/4 

   23. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti  ŘSD a Česká telekomunikační infrastruktura, 

        a.s. ze dne 15.2.2016 

   24. SčVK vyjádření č.j.:  O15610070863/OTPCLI/Cho 

   25. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti Česká telekomunikační infrastruktura a Obec 

         Rynoltice 

   26.  Je nutné dodržet veškeré podmínky všech správců sítí. Před zahájením je povinností 

          stavebníka veškeré sítě vytyčit. 

 

 

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 

vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 

Investor předložil veškeré smluvní náležitosti – smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení 

služebnosti, souhlasy se stavbou, souhlasná stanoviska a vyjádření správců sítí a dotčených orgánů. 

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních 

předpisů ve výroku uvedených. 

  

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu 

Libereckého kraje v Liberci podáním u zdejšího správního orgánu. 

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a 

aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je 

správní orgán na náklady účastníka. 
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Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. 

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu 

úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též 

speciálnímu stavebnímu úřadu. 

Rozhodnutí má podle § 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. 

 

 

 

 

 

(Otisk úředního razítka) 

 

 

 

 

 

 

Ing. Milan Rada 

Vedoucí odboru stavebního a ŽP 

 

 

 

 

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů. 

Vyvěšeno a zveřejněno pro dálkový přístup. 

 

 

 

 

Vyvěšeno dne ………………………………                            Sejmuto dne ……………………………… 

 

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

 

 

 

………………………………………………………………………… 

 

 

Obdrží:  

K vyvěšení: 

MÚ Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34  Hrádek nad Nisou 

 

Účastníci územního řízení: Podle § 85 odst. 1 stavebního zákona: 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.IČ: 04084063, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 zastoupena  

TOSAN Praha s.r.o., IČ: 241 35 739, Kaprova 42/14, 1100 00 Praha 1zastupuje jednatel  

Miroslav Vašíček, Jižní 1085/8, 290 01 Poděbrady 

Obec Rynoltice , Rynoltice 199, 463 53 Rynoltice 

Účastníci územního řízení: Podle § 85 odst. 2 stavebního zákona: 

Liberec kraj, U Jezu 642/2a, Liberec 460 01, správa nemovitostí 

Krajská správa silnic Libereckého kraje, České Mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6 

Ředitelství silnic s dálnic ČR, Zeyerova 1310, PO BOX 386, 46055 Liberec 
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Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, krajské ředitelství, Barvířská 29/10, 460 01 Liberec III 

ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 

O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4 

 

Dotčené správní úřady:   

Magistrát Města Liberce, Odbor ŽP, nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec I-Staré Město,460 01  Liberec 

Krajský úřad Libereckého kraje. Odbor dopravy, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 

 

 

 

 

 

Přílohy: 

Celková situace zmenšená na A4 
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