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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

STAVEBNÍ POVOLENÍ  
 
Městský úřad v České Lípě, odbor dopravy, se sídlem nám. T. G. Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa (dále jen Městský úřad Česká 
Lípa, odbor dopravy), jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pozemních komunikacích), podle ustanovení § 15 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon), a v souladu 
s ustanovením § 61 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění (dále jen zákon o obcích), na základě žádosti 
stavebníka, Krajské správy silnic Libereckého kraje, p. o., IČ: 709 46 078, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6, 
zastoupeného obchodní firmou M - PROJEKCE s.r.o., IČ: 050 61 415, se sídlem Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové, ze 
dne 15.10.2020, zahájil stavební řízení. Ve smyslu ustanovení § 111 stavebního zákona přezkoumal podanou žádost a 
připojené podklady o vydání stavebního povolení na stavbu a stavební úpravy pod názvem „Silnice II/263 Valteřice – Horní 
Police, rekonstrukce silnice“, ve stavebním řízení ověřil rovněž účinky budoucího užívání a po jejím projednání rozhodl 
v souladu s ustanovením § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, takto: 
 

Stavba a stavební úpravy silnice pod názvem „Silnice II/263 Valteřice – Horní Police, rekonstrukce silnice“, umístěné na 
pozemcích nebo jejich částech - parcelní čísla: 3, 4, 5, 9, 10, 41, 42, 43, 44, 45, 60/1, 68, 71/2, 72/1, 72/3, 79, 99/3, 99/6, 110, 
115/1, 115/3, 115/5, 121, 132, 133, 134, 138, 139/1, 140/1, 148, 149, 150, 155, 156, 158/1, 461/1, 461/3, 461/4, 461/5, 
461/6, 478/2, 478/4, 494/1 v k. ú. Valteřice u Žandova, p. č. 352/2, 353, 358/9, 360 v k. ú. Jezvé, a p. č. 131, 195, 222, 253, 
256, 259, 789/1, 791/2, 846, 848/1 v k. ú. Horní Police, se podle ustanovení § 115 stavebního zákona  
 

p o v o l u j í 
 

v rozsahu projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, ze které vyplývá technické provedení stavby, rozsah 
záboru staveniště a organizace výstavby. 
 
Základní údaje o stavbě: 
 

Místo stavby: Stavba je umístěna na pozemcích nebo jejich částech - parcelní čísla: 3, 4, 5, 9, 10, 41, 42, 43, 44, 45, 60/1, 
68, 71/2, 72/1, 72/3, 79, 99/3, 99/6, 110, 115/1, 115/3, 115/5, 121, 132, 133, 134, 138, 139/1, 140/1, 148, 
149, 150, 155, 156, 158/1, 461/1, 461/3, 461/4, 461/5, 461/6, 478/2, 478/4, 494/1 v k. ú. Valteřice u 
Žandova, p. č. 352/2, 353, 358/9, 360 v k. ú. Jezvé, a p. č. 131, 195, 222, 253, 256, 259, 789/1, 791/2, 846, 
848/1 v k. ú. Horní Police 

Váš dopis zn.:  
Ze dne: 15.10.2020 
 
Spis. zn.: MUCL/28246/2020/OD/JP 
Č. j.: MUCL/3743/2021 
Počet listů: 34 
Počet příloh/počet listů příloh: 0/0 
 
Vyřizuje: Ing. Jan Pokorný 
Telefon: 487 881 316 
 
Datum: 13.01.2021 

 

 

 
 
viz rozdělovník 
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Stavebník:  Krajská správa silnic Libereckého kraje, p. o., IČ: 709 46 078, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 
Liberec 6, zastoupená obchodní firmou M - PROJEKCE s.r.o., IČ: 050 61 415, se sídlem Resslova 956/13, 
500 02 Hradec Králové  

Projektant: Obchodní firma M - PROJEKCE s.r.o., IČ: 050 61 415, se sídlem Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové, 
autorizovaný technik pro dopravní stavby, specializace nekolejová doprava, David Senohrábek DiS, ČKAIT 
0501332 

Zhotovitel: dle výsledku výběrového řízení  

Předpokládané zahájení stavby: po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí (v závislosti na věcné a časové koordinaci 
souvisejících staveb) 

Předpokládané dokončení stavby: 12/2024 (s ohledem na požadavek obchodní firmy Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.) 
 
Druh a účel povolované stavby: 
 

Jedná se o silnici a její součásti. Účelem stavebních úprav komunikace je zajištění plynulého obousměrného provozu s 
bezpečným míjením vozidel se zajištěním normových parametrů komunikace na konstantní návrhovou rychlost v celém 
úseku, což výrazně zvýší komfort jízdy a celkovou úroveň kvality dopravy dané komunikace, a dále zajištění 
stavebnětechnického stavu, tj. zajištění funkčního odvodnění komunikace a zajištění vhodné úpravy konstrukčních vrstev dle 
diagnostického průzkumu vozovky a ujednocení životnosti a únosnosti komunikace na 20 roků. 
 
Stručný popis stavebních prací: 
 

Celá stavba je členěna na tyto stavební objekty: 
 

SO 101 Rekonstrukce silnice II/263 
SO 111 Chodník Valteřice 
SO 120 Autobusové zastávky 
SO 130 Propustky 
SO 191 Dopravní značení 
SO 192 Dopravně inženýrské opatření (DIO) 
SO 251 Armovaný svah vlevo, km 9,145 
SO 801 Kácení vzrostlé zeleně 
 
Předmětem tohoto stavebního povolení jsou stavební objekty: 
 

SO 101 Rekonstrukce silnice II/263 
SO 111 Chodník Valteřice 
SO 120 Autobusové zastávky 
SO 130 Propustky 
SO 251 Armovaný svah vlevo, km 9,145 
SO 801 Kácení vzrostlé zeleně 
 
SO 191 Dopravní značení - s ohledem na svůj charakter bude projednáno a zveřejněno opatřením obecné povahy na základě 
samostatně podané žádosti o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích. 
 
SO 192 Dopravně inženýrské opatření (DIO) - detailně bude řešeno před vlastním započetím stavby v rámci povolení 
zvláštního užívání silnice a uzavírky. 
 
Předmětem stavby je oprava komunikace II/263 nacházející se v Libereckém kraji, okrese Česká Lípa, která prochází 
intravilánem města Žandov, obcí Stružnice a Horní Police a zároveň extravilánem. Celková délka rekonstruovaného úseku je 3 
425 m. 
Komunikace je vedena ve stávající trase. 
Rozsah stavebních prací zahrnuje čištění vozovky, vyrovnávky příčných a podélných sklonů, frézování vozovky, pokládku 
konstrukčních vrstev, sanaci krajů vozovky, komplexní řešení autobusových zastávek, opravu, popř. obnovu odvodňovacích 
zařízení, provedení armovaného svahu, obnovu a doplnění vodorovného dopravního značení a svislého dopravního značení, 
doplnění, popř. obnovu zádržných systémů. 
Návrhové parametry řešení vycházejí z předpokládaných požadavků kladených na liniové stavby. 
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SO 101 – Rekonstrukce silnice II/263 
SO 101 se zabývá opravou asfaltových vrstev komunikace, úpravou příčných a podélných sklonů, opravou nezpevněných 
krajnic, opravou a řešením odvodnění komunikace. Oprava asfaltových vrstev vychází z diagnostického průzkumu vozovky.  
Ve staničení km 5,925 – km 9,160 bude odstraněno konstrukční souvrství na hloubku 90 mm, provedena recyklace zbylého 
konstrukčního souvrství podle TP 208 v tl. 180 mm technologií za studena na místě, sanace okrajů vozovky na šířku 1000 mm 
a hloubku 500 mm v celé délce úseku, pokládka ložní vrstvy z asfaltového betonu v tl. 50 mm, pokládka obrusné vrstvy z 
asfaltového betonu v tl. 40 mm. 
Ve staničení km 9,160 – km 9,350 bude provedeno frézování asfaltového souvrství na hloubku 100 mm, pokládka ložní vrstvy 
z asfaltového betonu v tl. 70 mm, pokládka obrusné vrstvy z asfaltového betonu v tl. 40 mm. Konstrukce vozovky bude 
zesílena o 10 mm.  
 
SO 111 – Chodník Valteřice 
Předmětem SO 111 je výstavba chodníku pro zvýšení bezpečnosti chodců při vystupování ze zastávky „Škola“ ve směru Horní 
police. Chodník bude proveden od zastávky „Škola“ až po křižovatku u pomníku. Chodník bude proveden s bezbariérovými 
rampami. 
 
SO 120 – Autobusové zastávky 
SO 120 se zabývá úpravou stávajících autobusových zastávek v obcích Valteřice a Horní Police. Všechny zastávky budou nově 
bezbariérově upraveny dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
užívání staveb.  
 
SO 130 – Propustky 
SO 130 se zabývá rekonstrukcí příčných trubních propustků pod silnicí II/263, doplněním vtokových jímek a horských vpustí. 
 
SO 191 – Dopravní značení 
SO 191 se zabývá revizí stávajícího vodorovného a svislého dopravního značení s návrhem doplnění definitivního značení na 
opravovaném úseku Valteřice – Horní Police. Dopravní značení budou provedena dle TP65 a TP133. 
 
SO 192 – Dopravně inženýrské opatření – DIO 
SO 192 se zabývá dopravně inženýrským opatřením během opravy silnice II/263 v úseku Valteřice – Horní Police. Jelikož bude 
oprava probíhat za úplné uzavírky silnice jsou navrženy objízdné trasy. Dopravní omezení budou provedena dle TP66.  
 
SO 251 – Armovaný svah vlevo, km 9,145 
SO 251 se zabývá výstavbou armovaného svahu podél opravované komunikace. Pro výstavbu armovaného svahu si zhotovitel 
zřídí provizorní sjezd k patě svahu. Po dokončení prací uvede dotčené pozemky do původního stavu. Zemní práce budou 
prováděny v rozsahu nutném pro založení armovaného svahu včetně spodní drenážní vrstvy ze štěrku. V případě nestabilního 
svahu po odtěžení nutno použít pažení. Kolizní stromy s výstavbou armovaného svahu budou odstraněny. Odvodnění svahu 
je řešeno plošnou drenážní vrstvou ze štěrku 32/63. Vrstva štěrku je obalena geotextílií min. 300 g/m2. Stávající svah bude 
proveden z armovaných zemin s kamenným záhozem paty svahu. Svah nad armovanou konstrukcí se opatří humózní 
zeminou a zatravní.  
 
SO 801 – Kácení vzrostlé zeleně 
SO 801 se zabývá kácením vzrostlé zeleně. Byl zpracován dendrologický průzkum řešeného území. Provedený průzkum se 
zabývá pouze dřevinami, které budou stavbou přímo nebo nepřímo (významný jednostranný zásah do kořenového systému, 
zajištění rozhledových poměrů apod.) ovlivněny. Dřeviny v přímém či nepřímém střetu s plánovanou stavbou byly druhově 
určeny a zakresleny do situačního výkresu. 
 
Podrobný popis prací je uveden v projektové dokumentaci. 
 
Pro provedení stavebních úprav se stanoví tyto podmínky: 

1. Stavebník zajistí, že stavba bude provedena podle ověřené projektové dokumentace, která byla projednána ve 
stavebním řízení, kterou vypracovala obchodní firma M - PROJEKCE s.r.o., IČ: 050 61 415, se sídlem Resslova 956/13, 
500 02 Hradec Králové, autorizovaný technik pro dopravní stavby, specializace nekolejová doprava, David 
Senohrábek DiS, ČKAIT 0501332, číslo zakázky 18-062-02, vyhotoveno 05/19, stupeň DSP / PDPS. Případné změny 
nesmí být provedeny bez povolení speciálním stavebním úřadem.  
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2. Stavebník je povinen ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit 
provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit, § 152 stavebního 
zákona. 

3. Stavebník bude stavbu realizovat pouze na pozemcích p. č. 3, 4, 5, 9, 10, 41, 42, 43, 44, 45, 60/1, 68, 71/2, 72/1, 
72/3, 79, 99/3, 99/6, 110, 115/1, 115/3, 115/5, 121, 132, 133, 134, 138, 139/1, 140/1, 148, 149, 150, 155, 156, 
158/1, 461/1, 461/3, 461/4, 461/5, 461/6, 478/2, 478/4, 494/1 v k. ú. Valteřice u Žandova, p. č. 352/2, 353, 358/9, 
360 v k. ú. Jezvé, a p. č. 131, 195, 222, 253, 256, 259, 789/1, 791/2, 846, 848/1 v k. ú. Horní Police. 

4. Na viditelném místě zajistí stavebník vyvěšení tabule, na které bude uvedeno označení stavby, stavebníka, 
zhotovitele, způsob provádění stavby, který orgán a kdy stavbu povolil, termín dokončení stavby. 

5. Stavebník nesmí zahájit stavbu, pokud nebude zajištěna věcná a časová koordinace souvisejících staveb: 

a) Plánovaná výstavba nové dešťové kanalizace, která bude realizována v rámci akce ,,Silnice II/263 Valteřice – 
Horní Police, nová dešťová kanalizace v km 9,200‘‘, a to jako SO 301 – Dešťová kanalizace.  

b) Plánovaná dostavba splaškové kanalizace v obci Horní Police ve správě obchodní firmy Severočeské vodovody a 
kanalizace, a. s. (investor Obec Horní Police). Stavbu splaškové kanalizace časově koordinovat, tak aby se 
realizovala před pokládkou konstrukčních vrstev komunikace. Pokud se nepodaří realizovat celou splaškovou 
kanalizaci souběžně s naší akcí, je v projektu dešťové kanalizace navržena dostavba dotčeného úseku splaškové 
kanalizace v ulici K. H. Máchy zároveň se stavbou dešťové stoky. Současné provedení obou stok tak zamezí 
novému zásahu do asfaltové komunikace, která bude obnovena. 

c) Plánovaná rekonstrukce stávajícího vodovodního řadu, jeho vlastníkem je Severočeská vodárenská společnost, 
a.s., a to v roce 2023. 

6. Stavebník nesmí zahájit stavbu, pokud nebude zajištěna věcná a časová koordinace jednotlivých stavebních objektů. 

7. Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby podle ověřené dokumentace orgánem nebo organizací k tomu 
oprávněnou. 

8. S odkazem na ustanovení § 160 stavebního zákona může provádět stavbu jako zhotovitel jen stavební podnikatel, 
který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím, který musí mít pro vykonávanou 
činnost oprávnění podle zvláštního právního předpisu. Zhotovitel stavby je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, 
k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění. 
Zhotovitel stavby je dále povinen provádět stavbu v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního úřadu 
a s ověřenou projektovou dokumentací, dodržet obecné požadavky na výstavbu, popřípadě jiné technické předpisy a 
technické normy a zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce 
vyplývajících ze zvláštních právních předpisů. 

9. Stavebník oznámí Městskému úřadu Česká Lípa, odboru dopravy, předem termín zahájení stavby a název a sídlo 
stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.  

10. Stavební podnikatel musí pro stavbu použít výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po předpokládanou existenci 
stavby byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita. Certifikáty na použité materiály si 
vyžádá stavebník od dodavatele a předloží je při závěrečné kontrolní prohlídce, § 156 stavebního zákona. 

11. Staveniště je vymezeno pouze na pozemcích, kterých se stavba přímo dotýká. Staveništní zařízení v zastavěném 
území nesmí svými účinky, zejména exhalacemi, hlukem, otřesy, prachem, zápachem, oslňováním, zastíněním, 
působit na okolí nad přípustnou míru. Nelze-li účinky na okolí omezit na tuto míru, smí se tato zařízení provozovat 
jen ve vymezené době. Staveniště, popřípadě jeho oddělená pracoviště, se vhodným způsobem oplotí. Staveniště, 
staveništní zařízení, oplocení stavenišť, která budou z části nebo zcela na veřejných pozemních komunikacích a 
veřejných prostranstvích, se musí zabezpečit, výrazně označit a za snížené viditelnosti náležitě osvětlit a označit 
výstražnými světly.  

12. Stavebník projedná s příslušným silničním správním úřadem a s dotčenými obcemi trasy staveništní dopravy. 
Obdobně bude postupovat i v případě, že v průběhu stavby vznikne potřeba změny projednaných tras staveništní 
dopravy. Stavebník zajistí, aby se stavební stroje a vozidla stavby nepohybovaly mimo stanovené trasy či určené 
odstavné plochy. 

13. Stavebník zajistí taková opatření, aby při výjezdu automobilů a mechanizmů ze staveniště na pozemní komunikace 
nedocházelo ke znečišťování těchto pozemních komunikací. V návaznosti na ustanovení § 19 a § 28 zákona č. 
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13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů proto stavebník u výjezdu na pozemní 
komunikaci zajistí účinná opatření k čištění vozidel a mechanizmů. Pokud dojde ke znečištění pozemní komunikace, 
zajistí stavebník její bezodkladné čištění. 

14. Stavebník před zahájením stavby zajistí úpravu pozemních komunikací, které budou využity pro staveništní dopravu, 
do vyhovujícího stavebně technického stavu. Jakékoliv poškození pozemních komunikací vlivem stavby nebo 
staveništní dopravy, které by ohrožovalo bezpečnost silničního provozu, musí být neprodleně odstraněno. 

15. Po dokončení stavby stavebník zajistí uvedení pozemních komunikací, poškozených vlivem staveništní dopravy, do 
odpovídajícího stavebně technického stavu, a to po dohodě s jednotlivými majetkoprávními správci dotčených 
pozemních komunikací. Následně stavebník předmětné pozemní komunikace protokolárně předá jejich majetkovým 
správcům. 

16. Stavebník zajistí, aby po dobu výstavby, kdy se ze stávajících komunikací stává staveniště, bylo vydáno povolení ke 
zvláštnímu užívání komunikací, popř. byl na komunikacích uzavřen provoz a bylo vydáno stanovení přechodné 
úpravy provozu na pozemních komunikacích po dobu výstavby (včas podané žádosti příslušnému silničnímu 
správnímu úřadu, min. 30 dní před plánovaným započetím stavebních prací). 

17. Pro osazení trvalého svislého a provedení vodorovného dopravního značení stavebník zajistí, aby bylo vydáno 
stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích (včas podaná žádost příslušnému silničnímu 
správnímu úřadu, min. 3 měsíce před plánovaným osazením). 

18. Bude splněna podmínka Ministerstva obrany ČR, sekce ekonomické a majetkové, odboru ochrany územních zájmů, 
uvedená ve stanovisku, zn.: ÚP-573/5-2013-2018 ze dne 05.10.2018 a ÚP-573/8-1627/2019-1150-OÚZ-LIT ze dne 
02.10.2019: 
 

- Realizace akce bude provedena tak, jak byla doložena v písemné a grafické dokumentaci. 
- Při úplné uzavírce II/263 požaduje SNM Praha tuto skutečnost oznámit Regionálnímu středisku vojenské dopravy 

Hradec Králové, Velké náměstí 33, 500 01 Hradec Králové, kontaktní osoba: KATEŘINA Obermajerová, tel.: 973 
251 519, fax: 973 251 530, min. 3 týdny předem včetně navržených objízdných tras k provedení zvláštních 
opatření.  

19. Budou splněny podmínky Státního pozemkového úřadu, uvedené ve vyjádření zn. SPU 315746/2019 ze dne 
11.02.2020: 
 

- Stavby vodních děl – hlavních odvodňovacích zařízení (HOZ) – požadujeme respektovat a zachovat jejich 
funkčnost.  

- Do HOZ nebudou zaústěny žádné odpadní vody.  
- Nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů v HOZ.  
- Dlažby propustků budou ohraničeny betonovými (stabilizačními) prahy, dna propustků a navazující opevnění (v 

místě dotčení HOZ) budou navazovat na původní niveletu dna HOZ - bez nánosu.  
- Pročištění HOZ bude provedeno na původní niveletu dna HOZ a bude zachován lichoběžníkový průřez.  
- Při provádění prací bude zamezeno únikům ropných a jiných provozních kapalin a bude zamezeno vnikání 

mechanických nečistot a splavování zeminy do HOZ.  
- Zahájení prací požadujeme písemně oznámit SPÚ, odboru vodohospodářských staveb alespoň 14 kalendářních 

dnů předem (kontaktní osoba: Ing. Křivská).  
- Požadujeme přizvat zástupce SPÚ, odboru vodohospodářských staveb ke kontrole a odsouhlasení provedených 

prací před kolaudací stavby (kontaktní osoba: Ing. Křivská).  
- V případě narušení drenážního systému (podrobné odvodňovací zařízení – POZ) stavebník provede taková 

technická opatření, která zajistí jeho opětovnou funkčnost.  
- Na výtoku z propustku bude provedeno pročištění profilu HOZ 1 v délce cca 10 m.  
- Na výtoku z propustku bude provedeno pročištění profilu HOZ 2 v délce cca 10 m.  
- Nedojde ke změně odtokových poměrů.  
- Upozorňujeme, že HOZ i POZ je dle § 55 odst. 1 písmo e) zákona č. 254/2001 Sb. vodním dílem a k jeho změně, 

odstranění nebo zrušení je v souladu s § 15 odst. 1 tohoto zákona třeba povolení vodoprávního úřadu. 
- Po ukončení stavební činnosti obratem požádá navrhovatel o převod zastavěných pozemků. 

20. Budou splněny podmínky Obce Stružnice, uvedené v rozhodnutí č. j. Struz-760/2019 ze dne 01.10.2019: 
 

1) Trváme na zachování připojení pozemků p. č. 369 a 363 v k. ú. Jezvé, obec Stružnice, k silnici II/263. 
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21. Budou splněny podmínky Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, územní odbor Česká Lípa, uvedené 
v souhlasném závazném stanovisku č. j.: HSLI-2067-2/CL-PS-2019 ze dne 22.08.2019: 
 

- K případným změnám proti posouzené projektové dokumentaci je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko 
z hlediska požární ochrany. 

22. Stavebník zajistí taková opatření, aby v průběhu stavebních prací nedošlo ke kontaminaci půdy či ke znečištění 
povrchových a podzemních vod, a to zejména ropnými látkami. Na staveništi a v blízkosti vodních toků nesmí být 
skladovány látky ohrožující jakost nebo zdravotní nezávadnost vod a lehce odplavitelný materiál. 

23. V průběhu realizace stavby zajistí stavebník odpovídající podmínky pro řádné odvodnění staveniště. Provádění 
stavebních prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě. 

24. Stavebník zajistí, že veškerý odpad, který vznikne při stavbě, bude zneškodňován v souladu se zákonem č. 185/2001 
Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Odpady vzniklé v rámci stavby budou zařazeny podle vyhlášky č. 
381/2001 Sb., katalog odpadů, ve znění pozdějších předpisů a předány pouze osobě oprávněné k převzetí 
příslušných odpadů.  

25. Stavebník zajistí, aby při stavebních pracích nedošlo k zásahu do stromové zeleně rostoucí na sousedních pozemcích, 
a na pozemcích pod stromy nesmí být skladován žádný stavební materiál – musí být dodržena platná ČSN 83 9061 
technologie vegetačních úprav v krajině – ochrana stromů, porostů vegetačních ploch při stavební činnosti.  

26. Stavebník zajistí taková organizační a technická opatření, aby v rámci realizace stavby bylo v maximální možné míře 
eliminováno znečištění ovzduší. Jedná se zejména o zamezení šíření sekundární prašnosti z provozu mobilních zdrojů 
a stavebních mechanizmů do okolí.  

27. Budou splněny podmínky Správy CHKO České středohoří, uvedené v závazném stanovisku, č. j.: SR/0036/UL/2020-6 
ze dne 30.09.2020. 
 

- Za pokácené dřeviny bude navržena a realizována náhradní výsadba jako doprovodná zeleň  
rekonstruovaného úseku silnice II/263 v úseku Valteřice - Horní Police.  

- Návrh náhradní výsadby bude před realizací odsouhlasen Agenturou.  

28. Budou splněny podmínky Povodí Ohře, s. p., uvedené ve stanovisku zn.: POH/42769/2019-2/301100 ze dne 
17.09.2019: 

 

- Vzhledem k tomu, že stavba bude realizována na pozemku, na kterém se nachází koryto hlavního  
odvodňovacího zařízení (IDVT: 10237307), je k ní dle § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o  
vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, třeba souhlasu příslušného vodoprávního 
úřadu.  

- Pro dobu stavby bude vypracován havarijní plán dle vyhlášky č. 450/2005 Sb., v platném znění. Tento  
plán bude po výběru zhotovitele stavby předložen Povodí Ohře, státní podnik, závodu Terezín (Pražská  
319,411 55 Terezín) k vyjádření. Následně bude havarijní plán předložen ke schválení příslušnému  
vodoprávnímu úřadu. To vše před zahájením stavby.  

- Během realizace stavby nesmí dojít ke znečištění povrchových a podzemních vod látkami závadnými  
vodám.  

- Projektová dokumentace bude předložena k vyjádření správci HOZ (IDVT: 10237307), kterým je dle  
našich podkladů Státní pozemkový úřad.  

- Povodí Ohře, státní podnik neodpovídá za škody způsobené vodou včetně škod způsobených ledovými jevy.  

29. Budou splněny podmínky Městského úřadu Česká Lípa, odboru životního prostředí, uvedené v koordinovaném 
závazném stanovisku č. j. MUCL/103435/2020 ze dne 08.10.2020: 
 

Ochrana ovzduší 
- Stavební bourací, zemní a výkopové) práce budou vedeny způsobem, který zajistí minimální prašnost. 
- Budou minimalizovány zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potencionálních zdrojů prašnosti na 

staveništi. 
- Na staveništi bude udržována čistota a pořádek, pojížděné zpevněné plochy budou pravidelně čištěny. 
- V případě potřeby budou prováděna účinná opatření k omezení prašnosti (zkrápění staveniště, čištění kol 

nákladních automobilů a stavebních mechanizmů při výjezdu ze staveniště, čištění komunikací apod.).  
- Vybouraný materiál z odstraněných zpevněných ploch a přebytečný výkopek (zemi na) budou průběžně ze 

staveniště odváženy.  
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- Po ukončení stavby budou veškeré. pozemky využívané pro zařízení staveniště uvedeny do původního stavu, 
včetně obnovy zatravnění přilehlých zasažených ploch  

 

Ochrana lesa 
- Na lesních pozemcích nebudou zakládány skládky materiálu nebo odpadu (stavební odpad ani výkopová zemina). 

Nedojde ke kácení, ořezu větví a poškození lesního porostu ani kořenového systému lesních porostů a k záboru 
pozemků určených k plnění funkcí lesa v rámci stavebních prací.  

- Záměr opravy silnice II/263 Valteřice - Horní Police bude realizován podle předloženého zákresu a situace stavby a 
dle předložené projektové dokumentace.  

 

Ochrana zemědělského půdního fondu 
- Záměr je třeba do 15 dní před realizací písemně oznámit dle § 9 odst. 2 písm. d) uvedeného zákona. Formulář 

oznámení je k dispozici na webových stránkách: www.mucl.cz. Uvedené oznámení záměru se týká pozemků: k.ú. 
Valteřice u Žandova parc. č. 156 (zahrada), parc. č. 121 (TTP), parc. č. 115/1(TTP), parc. č. 79 (zahrada), parc. č. 
478/4 (orná půda), parc. č. 60/1 (sad), parc. č. 110 (zahrada); k.ú. Horní Police parc. č. 789/1 (TTP), k.ú. Jezvé 
parc. č. 358/9 (orná půda - 25 m2)  

- Během stavební činnosti je třeba zabezpečit okolní zemědělskou půdu tak, aby nedošlo k jejímu znečištění, erozi 
nebo poškození fyzikálních, chemických a biologických vlastností půdy.  

 

Ochrana vod 
- Realizací záměru nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod.  
- Veškerá případná manipulace se závadnými látkami musí být prováděna tak, aby bylo  
- zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy nebo jejich nežádoucímu smísení s odpadními nebo 

srážkovými vodami.  
- Realizací záměru nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů na předmětné lokalitě.  
- Bude plně respektován meliorační kanál křížící pozemek parc. č. 3 v k.ú. Valteřice u Žandova. 
 

Památková péče 
- Upozorňujeme na zákonnou povinnost stavebníka v souvislosti s výkopovými pracemi na území s archeologickými 

nálezy oznámit vždy tento záměr Archeologickému ústavu A V ČR Praha (§ 22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. o 
státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů) a také na jeho oznamovací povinnost v případě náhodného 
archeologického nálezu (§ 23, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb.).  

- V souladu s § 9 odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb., i když není vlastníkem kulturní památky, je stavebník povinen 
počínat si tak, aby nezpůsobil nepříznivé změny stavu kulturní památky nebo jejího prostředí a neohrozil tak 
zachování kulturní památky. 

30. Budou splněny podmínky Městského úřadu Česká Lípa, odboru životního prostředí, vodoprávního úřadu, uvedené v 
závazném stanovisku č. j. MUCL/100907/2020 ze dne 05.10.2020: 
 

1) Pokud dojde ke změně výše uvedené stavby, bude tato změna konzultována a odsouhlasena Městským úřadem 
Česká Lípa, odborem životního prostředí, vodoprávním úřadem.  
2) Platnost souhlasu vodoprávního úřadu je dva roky ode dne vydání.  
3) Budou respektovány podmínky stanoviska Povodí Ohře, s. p. pod zn.: POH/42769/2019-2/301100 ze dne 
17.09.2019:  

· Pro dobu stavby bude vypracován havarijní plán dle vyhlášky č. 450/2005 Sb., v platném znění. Tento plán 
bude po výběru zhotovitele stavby předložen Povodí Ohře, státní podnik, závodu Terezín (Pražská 319, 411 
55 Terezín) k vyjádření. Následně bude havarijní plán předložen ke schválení příslušnému vodoprávnímu 
úřadu. To vše před zahájením stavby.  

· Během realizace stavby nesmí dojít ke znečištění povrchových a podzemních vod látkami závadnými vodám.  
4) Budou respektovány podmínky vyjádření Státního pozemkového úřadu pod spis. zn.: SZ SPU 315746/2019 ze dne 
11.02.2020: 

· Stavby vodních děl HOZ požadujeme respektovat a zachovat jejich funkčnost.  
· Do HOZ nebudou zaústěny žádné odpadní vody.  
· Nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů v HOZ.  
· Dlažby propustků budou ohraničeny betonovými (stabilizačními) prahy, dna propustků a navazující opevnění 

(v místě dotčení HOZ) budou navazovat na původní niveletu dna HOZ - bez nánosu.  
· Pročištění HOZ bude provedeno na původní niveletu dna HOZ a bude zachován lichoběžníkový průřez.  
· Při provádění prací bude zamezeno únikům ropných a jiných provozních kapalina a bude zamezeno vnikání 

mechanických nečistot a splavování zeminy do HOZ.  
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· Zahájení prací požadujeme písemně oznámit SPÚ, odboru vodohospodářských staveb alespoň 14 
kalendářních dnů předem (kontaktní osoba: Ing. Křivská).  

· Požadujeme přizvat zástupce SPÚ, odboru vodohospodářských staveb ke kontrole a odsouhlasení 
provedených prací před kolaudací stavby (kontaktní osoba: Ing. Křivská). 

31. Budou splněny podmínky Městského úřadu Česká Lípa, odboru životního prostředí, odpadové hospodářství, 
uvedené v závazném stanovisku č. j. MUCL/92509/2020 ze dne 09.09.2020: 
 

1) S odpady bude naloženo dle předložené projektové dokumentace zpracované pro stavební povolení (PD z 
OS/2019- hlavní projektant: Ing. Ing. Daniel Vala).  

2) Odpady vzniklé v rámci stavby budou roztříděny tak, aby byl minimalizován vznik směsných odpadů, u kterých 
nelze zajistit jejich materiálové využití, a minimalizován vznik nebezpečných druhů odpadů (např. pokud budou 
splněna kritéria uvedené ve vyhlášce č. 130/2019 Sb., může se stát vybouraná asfaltová směs vedlejším 
produktem, nebo přestat být odpadem).  

3) Odpady na staveništi budou zabezpečeny před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem.  
4) Odpady budou předány pouze osobě oprávněné k převzetí příslušných druhů odpadů, a to přednostně k recyklaci, 

příp. využití v souladu se zákonem o odpadech.  
5) Po ukončení stavby budou dotčené pozemky uvedeny do náležitého stavu, tj. nebudou zde skladovány/umístěny 

žádné odpady.  
6) Doklady o předání odpadů ze stavby oprávněné osobě obsahující údaj o druhu a množství odpadů budou 

předloženy stavebnímu úřadu ke kolaudaci či k oznámení o dokončení stavby, nebo na základě výzvy orgánu 
veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství.  

32. Budou splněny podmínky Městského úřadu Česká Lípa, odboru životního prostředí, orgánu zemědělského půdního 
fondu, uvedené v závazném stanovisku č. j. MUCL/68520/2020 ze dne 08.07.2020 a MUCL/103443/2020 ze dne 
08.10.2020 (trvalé odnětí): 
 

Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, podle ustanovení § 9 odst. 8 zákona souhlasí s trvalým odnětím 
zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu (dále jen "ZPF") níže uvedených částech pozemků pro účely „Silnice 
II/263 Valteřice – Horní Police, rekonstrukce silnice“, která je v zájmu žadatele: 
 
Závazné stanovisko č. j. MUCL/68520/2020 ze dne 08.07.2020 
 
Obec: Žandov, katastrální území: Valteřice u Žandova 

 

Parcela 
č. 

Druh pozemku 
Výměra dle KN 

(m2) 
Odnímaná část 

(m2) 
Kód BPEJ 

Vlastník pozemku, 

 adresa  

461/1 trvalý travní porost 50345 110 

 
54710 

Státní pozemkový úřad, 
Husinecká 1024/11a, 

Žižkov, 130 00 
Praha 3 

140/1 zahrada 512 39 
 

54710 
Město Žandov, 

Náměstí 82, 471 07 
Žandov 

138 zahrada 136 14 
 

54710 
Milan Salač, 

Valteřice 22, 471 05 Žandov 

133 zahrada 1058 19 
 

54710 
Milan Salač, 

Valteřice 22, 471 05 Žandov 

132 zahrada 286 1,5 

 
54710 

Božena Peřinová, 
č.p.90, 470 02 

Stružnice 

461/3 trvalý travní porost 1144 8 

 
54710 

Ing. Jiří Rott, 
Šmilovského 1437/8, 

Vinohrady, 120 00 
Praha 2 
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115/5 trvalý travní porost 1018 4 
 

54710 
Miroslav Salač, 
Valteřice 102, 
471 05 Žandov 

115/3 trvalý travní porost 256 14 
 

54710 
Město Žandov, 

Náměstí 82, 471 07 
Žandov 

461/4 trvalý travní porost 12451 36 

 
54710 

Státní pozemkový úřad, 
Husinecká 1024/11a, 

Žižkov, 130 00 
Praha 3 

461/6 trvalý travní porost 310 6 
 

54710 
Milan Kubiš, 

Podlesí č. ev. 2, 
470 02 Horní Police 

4 zahrada 1850 10 
 

51410 
Blanka Kunešová, 
Jasmínová 3361, 

470 01 Česká Lípa 

478/2 orná půda 39438 105 
 

51410 
Marie Dolejší, 

č.p. 205, 471 11 
Horní Libchava 

10 trvalý travní porost 1062 9 
 

54410 
Město Žandov, 

Náměstí 82, 471 07 
Žandov 

 
494/1 

 
orná půda 291507 80 

 
54410 

Milan Kubiš, 
Podlesí č. ev. 2, 

470 02 Horní Police 

44 zahrada 1392 10 
 

54410 
Lenka Janďourková, 

Valteřice 42, 471 05 Žandov 

 
Výměra zemědělské půdy k trvalému vynětí ze ZPF v k.ú. Valteřice u Žandova: 465,5 m². 
 
 
Obec: Stružnice, katastrální území: Jezvé 

 

Parcela 
č. 

Druh pozemku 
Výměra dle KN 

(m2) 
Odnímaná část 

(m2) 
Kód BPEJ 

Vlastník pozemku, 

 adresa  

358/9 orná půda 226071 319 

 
54700 

Milan Kubiš, 
Podlesí č. ev. 2, 

470 02 Horní Police 

352/2 orná půda 85146 128 
 

54700 
Milan Kubiš, 

Podlesí č. ev. 2, 
470 02 Horní Police 

 
Výměra zemědělské půdy k trvalému vynětí ze ZPF v k.ú. Jezvé: 447 m². 
 
 
Obec: Horní Police, katastrální území: Horní Police 
 

Parcela 
č. 

Druh pozemku 
Výměra dle KN 

(m2) 
Odnímaná část 

(m2) 
Kód BPEJ 

Vlastník pozemku, 

 adresa  

791/2 trvalý travní porost 13863 64 

 
54177 

Jiří Baloun, 
Heřmanice 41, 
470 02 Žandov 
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848/1 trvalý travní porost 4394 4 
 

54177 
Obec Horní Police, 
nám. Odboje 12, 

471 06 Horní Police 

846 trvalý travní porost 2395 23 
 

54177 
Obec Horní Police, 
nám. Odboje 12, 

471 06 Horní Police 

195 trvalý travní porost 605 46 
 

53101 
Pavel a Jiřina Svobodovi, 

Na Výsluní 2634 
470 06 Česká Lípa 

 
Výměra zemědělské půdy k trvalému vynětí ze ZPF v k.ú. Horní Police: 137 m². 
 
Výměra zemědělské půdy k trvalému vynětí ze ZPF pro stavbu „ Silnice II/263 Valteřice – Horní Police, rekonstrukce 
silnice“ činí 1049,5 m². 
 
 

Závazné stanovisko č. j. MUCL/103443/2020 ze dne 08.10.2020 
(doplnění závazného stanoviska č. j. MUCL/68520/2020 ze dne 08.07.2020) 

 
Obec: Žandov, katastrální území: Valteřice u Žandova 

 

Parcela 
č. 

Druh pozemku 
Výměra dle KN 

(m2) 
Odnímaná část 

(m2) 
Kód BPEJ 

Vlastník pozemku, 

 adresa  

461/5 trvalý travní porost 27194 71 

 
54710 

Milan Kubiš, 
Podlesí č. ev. 2, 

Horní Police 

 
Celková výměra zemědělské půdy k trvalému vynětí ze ZPF v k. ú. Valteřice u Žandova činí po doplnění 536,5 m2. 
 
Celková výměra zemědělské půdy k trvalému vynětí ze ZPF pro předmětnou stavbu činí po doplnění 1120,5 m2. 

 
- Z plochy určené k zastavění a zpevnění bude před zahájením stavebních prací provedena skrývka ornice (kulturní 

vrstvy půdy) dle skutečné mocnosti orničního profilu. Skrytá ornice bude hospodárně použita v rámci vegetačních 
úprav předmětné komunikace. 

- O činnostech souvisejících se skrývkou vede oprávněný ze souhlasu s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského 
půdního fondu podle § 9 zákona protokol. Do protokolu se zaznamenává objem skrývky, přemístění, rozprostření 
či jiné využití a uložení skrývky, dále ochrana a ošetřování skrývky v dělení na svrchní kulturní vrstvy půdy a na 
hlouběji uložené zúrodnění schopné zeminy podle § 14 odst. 5, vyhlášky MŽP č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů 
k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu. 

- Souhlas s odnětím zemědělské půdy ze ZPF pozbývá platnosti uplynutím 3 let ode dne jeho oznámení žadateli, 
nestal-li se podkladem pro řízení podle zvláštních právních předpisů (§ 10 odst. 3 zákona). 

- Stavebník během stavební činnosti zabezpečí okolní zemědělskou půdu tak, aby nedocházelo k jejímu znečištění, 
erozi, poškození fyzikálních, chemických a biologických vlastností půdy. 

 

V souladu s ustanovením § 11a odst. 1 písm. b) zákona se za trvalé odnětí zemědělské půdy pro stavby dálnic, silnic a 
místních komunikací, včetně jejich součástí a příslušenství nepředepíší odvody za odnětí půdy ze ZPF.  

33. Budou splněny podmínky Městského úřadu Česká Lípa, stavebního úřadu, úseku památkové péče, uvedené v 
závazném stanovisku č. j. MUCL/117928/2020 ze dne 20.11.2020: 
 

- Veškeré změny a jakékoli doplňky oproti schválenému záměru je ve smyslu památkového zákona vždy nutno 
projednat v rámci nového řízení o žádosti. 

- Upozorňujeme na zákonnou povinnost stavebníka v souvislosti s výkopovými pracemi na území s archeologickými 
nálezy oznámit vždy tento záměr Archeologickému ústavu AV ČR Praha (§ 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb.) a 
také na jeho oznamovací povinnost v případě náhodného archeologického nálezu (§ 23 odst. 2 zákona č. 20/1987 
Sb.) V této věci je možné kontaktovat pracoviště archeologie a speleoantropologie českolipského Vlastivědného 
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muzea a galerie, Archeologické muzeum Šatlava v České Lípě, oznámení lze zaslat rovněž elektronicky 
(oznameni@arup.cas.cz) nebo poštou (Archeologický ústav V ČR, Praha, v. v. i., Letenská 4, 118 01 Praha 1).  

34. Budou splněny podmínky Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., uvedené ve vyjádření zn. ARUP – 6698/2020 ze 
dne 04.09.2020 a ARUP – 9135/2020 ze dne 04.12.2020: 
 

- Předmětný stavební záměr proběhne na území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči v platném znění. Vzniká zde tedy zákonná povinnost provedení archeologického dohledu - 
výzkumu. Vlastní zemní práce je nezbytné provádět při zajištění odborného archeologického dohledu. Zahájení 
zemních a výkopových prací musí být oznámeno písemně on-line formulářem 
(http://www.archeologickamapa.czloznameni) nebo poštou) Archeologickému ústavu AV ČR Praha v. v. i. v 
předstihu nejméně 14 dní.  

35. Budou splněny podmínky Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru dopravy, oddělení dopravní obslužnosti, 
uvedené v rozhodnutí č. j. bez č. j. ze dne 18.11.2020: 
 

1) V případě, že bude docházet k rekonstrukci zastávek příměstské autobusové dopravy (PAD) a jejích zálivů, obrátí 
se stavebník na pana Mgr. Radima Šarapatku ze společnosti KORID LK, spol. s r.o., který je za tuto společnost 
kompetentní k řešení rekonstrukcí/modernizací zastávek PAD. 

36. Budou splněny podmínky Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Libereckého kraje, dopravního 
inspektorátu Česká Lípa, uvedené ve stanovisku č. j. KRPL-87212-2/ČJ-2019-180106-06 ze dne 25.09.2019: 
 

- Při výstavbě budou dodrženy podmínky stanovené vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických  
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.  

- Realizace stavby bude vycházet z předložené DSP/PDPS zpracované firmou M-Projekce s.r.o., se sídlem  
lípová 665/1, Liberec, zakázka č. 18-062-02 z měsíce O5/2019, výkresy č. C 2.1 - C 2.6 jsou nedílnou  
přílohou tohoto stanoviska; souhlasíme dle ust. § 77 odst. 2 písmo b) zákona č. 361/2000 Sb. se  
stanovením místní úpravy provozu s níže uvedenými připomínkami.  

- Pro stanovení místní úpravy provozu požadujeme provedení následujících úprav navrženého dopravního značení:  
· v celé trase rekonstrukce budou osazeny vyústění účelových komunikací (polních a lesních cest) pomocí DZ č. Z 

11g,  
· autobusové zastávky budou označeny pomocí DZ č. IJ4a dle standardů Libereckého kraje  

v km 6,0 nebude osazena DZ č. P2+E2b, které jsou nadbytečné (připojení zleva),  
· v km 7,35 nebude osazena DZ č. P1 +E2b, které jsou nadbytečné (připojení zleva),  
· v km 8,25 dojde k úpravě dodatkové tabulky E2b, která v DSP nekopíruje skutečný tvar křížení  

v km 9,25, nebude osazena DZ č. P2+E2b, které jsou nadbytečné (připojení zleva),  
· v km 9,35 je umístěno DZ č. B4+E5+E13, které je v rozporu s vyhl. 294/2015 Sb., KSS LK vyřeší bud' její 

odstranění, nebo uvedení do zákonného stavu.  
- Vzhledem k tomu, že během stavby dojde k omezení provozu na komunikacích a zásahu do nich, je nutné, aby 

investor (dodavatel) před realizací akce předložil ke schválení na DI Česká Lípa návrh dopravně inženýrského 
opatření a následně požádal příslušný silniční správní úřad o vydání rozhodnutí na zvláštní užívání nebo uzavírku 
komunikací.  

37. Stavebník před realizací stavby projedná s Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Libereckého kraje, 
dopravním inspektorátem Česká Lípa, připomínky společnosti KORID LK, spol. s r. o., uvedené ve vyjádření bez č. j. ze 
dne 19.11.2020, a po případném odsouhlasení zajistí jejich realizaci: 
 

1) Na stanovišti „Valteřice, škola“ ve směru do Horní Police chybí na jedné straně zakončení varovným  
pásem (0,4 m). Pokud tam nebude navazovat chodník, tak by tam měl být.  

2) Označník zastávky - v Libereckém kraji už jen DZ č. IJ 4a (hranatý). Kulaté IJ 4b odstraňujeme - v dokumentaci 
prosím opravit na IJ 4a. Na této silnici již nové označníky byly letos vyměněny. Dají se použít i po rekonstrukci, 
takže má cenu vyměnit jen patku a sloupek.  

3) Označník umístit do chodníku až k záhonovému obrubníku, ať to nepřekáží zimní údržbě i v průchozím profilu. Dle 
TP 65 má být dopravní značka 0,6 - 2 m od hrany vozovky, což zde splníme. Pozici a vzdálenost od signálního pásu 
máte dobře. Na sloupek ještě přijde výlepová plocha, u které bude dobře, že bude bokem. Čekárny by výhledu na 
označník vadit neměly.  

4) VDZ V 11a - navrhujeme vypustit, postrádá zde smysl. Tato značka upřesňuje místo, kde se nesmí  
zastavit. Samotný označník IJ 4a určuje místo zákazu zastavení 30 m před a 5 m za ve směru jízdy.  
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Když se tam umístí V 11a, tak se to zúží jen na 13 m. V zálivu nám stačí označník. Značka V 11a patří do města, 
kde je potřeba vymezit místo, kde se nemá parkovat. 

38. V souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 
staveb je nutno v prováděcím projektu a při provádění stavby dodržet obecně technické požadavky, zabezpečující 
užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.  

39. Stavebník zajistí, aby při přípravě a provádění stavby byla zajištěna zejména ochrana života a zdraví osob nebo zvířat, 
ochrana životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedovi. 

40. Při provádění stavby nesmí být na svých právech zkracováni vlastníci sousedních nemovitostí. Před zahájením 
stavebních prací provede stavebník prohlídku všech sousedních nemovitostí a pořídí záznam o této prohlídce včetně 
fotodokumentace stávajícího stavu všech objektů. V případě použití těžké techniky (vibračních válců apod.) nesmí 
dojít k poškození sousedních objektů. Veškeré škody budou neprodleně v plné hodnotě uhrazeny, podle platných 
předpisů. 

41. Bude zajištěn přístup pro vlastníky a uživatele sousedních nemovitostí a příjezd pro vozidla záchranné služby a 
hasičského záchranného sboru.  

42. Před zahájením zemních prací na stavbě musí být ověřeny na staveništi všechny inženýrské sítě. Před odevzdáním 
staveniště stavebník písemně odevzdá a dodavatel stavebních prací převezme vyznačení inženýrských sítí a jiných 
překážek. V případě, že nebyly zjištěny žádné inženýrské sítě nebo jiné překážky, potvrdí toto stavebník dodavateli 
stavebních prací. Zahájení prací v ochranném pásmu sítí bude předem oznámeno příslušnému správci sítí. Práce 
v ochranném pásmu sítí budou prováděny podle požadavků správců sítí. Budou respektována stanoviska správců sítí 
předložená k žádosti o stavební povolení. 

43. Stavebník zajistí, že se předem oznámí správcům dotčených inženýrských sítí či vedení termín provádění stavebních 
prací; v nezbytném případě si vyžádá jejich odborný dozor. Stavebník zajistí, že se budou při provádění stavebních 
prací v blízkosti inženýrských sítí či vedení respektovat předem stanovené požadavky jejich správců. Vyskytnou-li se 
při provádění výkopů inženýrské sítě či vedení v projektu nezakreslené, musí být další provádění stavby 
přizpůsobeno skutečnému stavu za dozoru příslušných správců těchto inženýrských sítí či vedení, aby nedošlo 
k jejich narušení nebo poškození.  

44. Pro stavební práce a práce související, které budou probíhat v ochranných pásmech nadzemního či podzemního 
vedení, výrobny elektřiny či elektrické stanice a zahrnovat činnosti, které jsou podle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 
Sb. (energetický zákon) v ochranných pásmech zakázané, zajistí stavebník před zahájením takových prací podle § 46 
odst. 11 energetického zákona písemný souhlas s činností v ochranném pásmu od příslušného provozovatele 
přenosové či distribuční soustavy. Dále stavebník zajistí, aby práce ve výše uvedených ochranných pásmech byly 
prováděny v souladu s vydaným souhlasem a dle podmínek, stanovených správcem přenosové či distribuční 
soustavy. 

45. Budou splněny podmínky společnosti ČEZ Distribuce a. s., uvedené ve vyjádření zn.: 0101389114 ze dne 30.09.2020: 
 

- V případě existence podzemních energetických zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické 
infrastruktury je povinností stavebníka alespoň 14 dní před započetím zemních prací požádat telefonicky na 800 
850 860 nebo e-mailem na info@cezdistribuce.cz o tzv. vytyčení trasy podzemního zařízení, sítě pro elektronickou 
komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury. O vytyčení lze požádat pouze na základě vydaného sdělení o 
existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury, a to 
(mimo havárií) nejpozději 30 dní před koncem jeho platnosti.  

- Dojde-Ii k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou 
komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve 
vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahlaste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou 
linku 800 850 860.  

- Pokud uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení, trafostanic nebo sítě pro 
elektronickou komunikaci, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních 
energetických zařízení nebo zařízení pro elektronickou komunikaci, je nutné písemně požádat společnost ČEZ 
Distribuce, a. s., o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v části 
Formuláře / Činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). Jestliže 
uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků energetického zařízení 
nebo sítě pro elektronickou komunikaci včetně souvisejícího zařízení, je nutné včas společnost ČEZ Distribuce, a. s., 
požádat o přeložku zařízení podle § 47 energetického zákona.  
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- Zároveň Vás upozorňujeme, že v zájmovém území se může nacházet taktéž energetické zařízení, síť pro 
elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, 
a. s.  

46. Budou splněny podmínky společnosti ČEZ Distribuce a. s., uvedené v souhlasu s umístěním stavby a s prováděním 
činností v ochranném pásmu elektrického zařízení, zn.: LB / 419 / 20 / OP ze dne 12.10.2020: 
 

1) Podmínkou pro zahájení činnosti v ochranném pásmu je platné vyjádření k existenci sítí společnosti ČEZ 
Distribuce, a. s., v daném zájmovém území a dodržení podmínek uvedených v tomto vyjádření.  

2) Souběhy a křižovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, 
zejména s ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a PNE 33 3301, ČSN EN 50341-3 pro venkovní vedení 
VN, ČSN 332000-5-52 a PNE 341050 pro kabelová vedení a ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí 
technického vybavení.  

3) Umístění stavby a provádění činností v ochranném pásmu elektrického zařízení bude prováděno podle projektové 
dokumentace vypracované M - PROJEKCE s. r. o.  

4) Před realizací stavby požádá investor stavby nebo jeho zástupce na základě plné moci o vytýčení stávajícího 
podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s.  

5) Písemný požadavek na vytýčení podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s. odevzdá 
investor stavby nebo jeho zástupce na základě plné moci na společnost ČEZ Distribuce, a.s. prostřednictvím jejich 
zákaznických center, e-mailem (info@cezdistribuce.cz), případně lze žádost zaslat na korespondenční adresu 
společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Guldenerova 19, 303 28 Plzeň.  

6) Zábor zastávky autobusu na p. p. č. 478/6 je v blízkosti stávajícího podzemního vedení NN 0,4 kV, pokud bude 
rozšíření zastávky zasahovat na podzemní kabelové vedení NN je nutné přeložení s mechanickou ochranou.  

7) Přeložku podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s. zajišťuje jeho vlastník na 
náklady toho, kdo potřebu přeložky (úpravy) stávajícího rozvodného zařízení vyvolal.  

8) Vlastnictví stávajícího rozvodného zařízení se po provedení úpravy nemění.  
9) Přeložku stávajícího podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s. je nutno realizovat v 

souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. na základě smlouvy mezi ČEZ Distribuce, a.s. a investorem.  
10) Podkladem pro uzavření smlouvy a následné zpracování PD na přeložku stávajícího rozvodného zařízení je podání 

žádosti v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. a následně podepsané smlouvy o smlouvě budoucí o uzavření 
smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie uzavřené podle § 289 
zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen "obchodní zákoník") a v souladu s § 47 
zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně 
některých zákonů (energetický zákon), v platném znění (dále jen "energetický zákon"). 

11) Vyplněnou žádost na přeložku zařízení distribuční soustavy odevzdá investor stavby, případně zástupce investora, 
na základě ověřené plné moci, v dostatečném předstihu před zahájením stavby, na společnost ČEZ Distribuce, a.s. 
prostřednictvím jejich zákaznických center, e-mailem (info@cezdistribuce.cz), případně lze žádost na přeložku 
zařízení distribuční soustavy zaslat na korespondenční adresu společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Guldenerova 19, 
30328 Plzeň. 

12) Zemními pracemi nesmí být narušeno podzemní kabelové vedení NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s.  
13) Výška krytí podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s. bude zachována.  
14) Výkopové práce v ochranném pásmu podzemních vedení budou prováděny ručně s největší opatrností. 
15) Konstrukční vrstvy stavebních úprav nesmí zasahovat do stávajícího krytí podzemního kabelového vedení NN 0,4 

kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s.  
16) S kabely pod napětím je jakákoli manipulace zakázána.  
17) Podzemní vedení je zakázáno přejíždět mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t.  
18) Obnažené podzemní kabelové vedení NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s. musí být chráněno před 

mechanickým poškozením a opatřeno výstražnou tabulkou.  
19) Ochranné pásmo nadzemního vedení VN 35 kV je 10 m od krajního vodiče.  
20) Ochranné pásmo trafostanice 35/0,4 kV je 7 m od základu podpěrného bodu.  
21) Před započetím realizace předmětné stavby musí realizační společnost vlastníkovi stávajícího energetického 

zařízení (ČEZ Distribuci, a.s.) upřesnit postup prací a použitou techniku pro výše uvedené práce v ochranném 
pásmu stávajícího energetického zařízení (v majetku ČEZ Distribuce, a.s.  

22) Kontrolu dodržení výše uvedených podmínek požadujeme před užíváním předmětné stavby, na výzvu investora 
nebo jeho zástupce na základě plné moci, provést zaměstnanci ČEZ Distribuce a. s. oddělení Sítě Česká Lípa se 
zápisem do montážního deníku stavby.  
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23) Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k našemu 
zařízení.  

24) Při realizaci stavby nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů 
a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 2 m od vodičů dle ČSN EN 
50110-1.  
V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného vedení.  

25) Ochranné pásmo vedení VN bude po celou dobu stavby označeno výstražnou cedulí" POZOR - ochranné pásmo 
vedení VN" ze všech stran možného vjezdu do tohoto pásma.  

26) Při případné úpravě povrchu v ochranném pásmu vedení nesmí dojít ke změně výškové nivelety země oproti 
současnému stavu.  

27) V ochranném pásmu energetického zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s. nesmí být skladována zemina ani žádný 
jiný stavební materiál.  

28) Zemními pracemi nesmí být narušeno uzemnění zařízení distribuční soustavy, při případném obnažení zemnící 
pásky je nutné toto neprodleně ohlásit na poruchovou linku 800 850 860.  

29) Při realizaci stavby požadujeme dodržet Podmínky pro práce v ochranných pásmech vedení, které jsou přílohou 
tohoto souhlasu.  

30) Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních 
předpisů.  

31) S ohledem k provádění prací v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického 
zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně zhotovitele výše uvedené stavby. ČEZ Distribuce, a.s. 
nepřevezme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou stavebníkovi následkem poruchy nebo 
havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.  

32) Jakákoliv poškození nebo mimořádné události, způsobené na elektrickém zařízení stavebníkem, musí být 
neprodleně oznámeny na poruchovou linku 800 850 860 a budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí 
poškozených míst může být provedeno pouze po souhlasu vydaném naší společností.  

33) Jakékoliv události mající vliv na provoz předmětných vedení musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 
800 850 860 nebo včas oznámeny naší společnosti.  

34) Souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu se nevztahuje na zařízení ČEZ lCT 
Services, a.s.  

 

Rekonstrukce silnice je v blízkosti vrchního vedení nízkého napětí (do 1 kV), které není chráněno ochranným pásmem. 
Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1. 
Zábor zastávky autobusu na p. p. č. 478/6 je v blízkosti stávajících podpěrných bodů NN č. 35 a 36, bude-Ii zasahovat 
zastávka do podpěrných bodů, nutné řešit přeložkou viz body č. 7 až 11.  
Souhlas s prováděním činností související se zřízením (výstavbou) výše uvedené stavby končí dnem vydání 
kolaudačního rozhodnutí.  
Provozovatel si vyhrazuje právo odvolat souhlas kdykoli, pokud zjistí, že podmínky stanovené v tomto rozhodnutí o 
udělení souhlasu nejsou dodrženy. Pokud zjištěné nedostatky nebyly odstraněny ani na základě písemné výzvy ve 
stanoveném termínu, je žadatel povinen uvést ochranné pásmo do původního stavu a zdržet se provozování jakékoli 
činnosti, kterou zákon výslovně zakazuje.  
Tento souhlas pozbývá platnosti, nebude-Ii stavba zahájena do 1 roku od udělení souhlasu a netýká se zajištění 
dodávky elektřiny pro danou stavbu.  
V případě souhlasu se stavbou umístněnou na nemovitostech ČEZ Distribuce, a.s. a vydáním příslušných povolení od 
stavebního úřadu, je žadatel před započetím stavby povinen vypořádat  
užívací vztah k dotčeným nemovitostem. 
 

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídící, měřící a zabezpečovací 
techniky je stanoveno v §46, odst. (5), Zák. Č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní 
správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen "energetický zákon"), a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po 
obou stranách krajního kabelu. 
V ochranném pásmu podzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno: 
a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i 
uskladňovat hořlavé a výbušné látky, 
b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce, 
c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, 
zdraví či majetek osob, 
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d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením, 
e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanizmy. 
Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný 
souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) energetického zákona. 
V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky: 
1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit 
pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace. 
2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení 
sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru. 
3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 736133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 
a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády Č. 591/2006 Sb., bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány a provedeny zejména 
dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3-19, ČSN EN 50423-1, ČSN 332000-5-52 a PNE 33 3302. 
5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní 
dny předem. 
6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě s provozovatelem 
provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození. 
7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím' Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně 
vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864. 
8. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto organizace 
provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo 
znovu odkrýt. 
9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému 
poškození. 
10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem. 
11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na Linku pro hlášení 
poruch Skupiny ČEZ, společnosti ČEZ Distribuce, a. s., 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v 
týdnu. 
12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru. 
13. Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových 
rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční 
soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na 
výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu. 
 

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle §46, odst. (3), Zák. č. 458/2000 Sb. je souvislý prostor vymezený svislými 
rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního 
vodiče vedení na obě jeho strany: 
a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně 
- pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994), 
- pro vodiče s izolací základní 2 metry, 
- pro závěsná kabelová vedení 1 metr; 
b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně - 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31.12.1994). 
Poznámka: 
Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem. Při činnostech prováděných v jeho 
blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed. 2. 
V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (9) zakázáno: 
1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i 
uskladňovat hořlavé a výbušné látky, 
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce, 
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, 
zdraví či majetek osob, 
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením, 
5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry. 
Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný 
souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) Zákona č. 458/2000 Sb. 
V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky: 
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1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky 
nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem - vodičům blíže než 2 metry (dle ČSN EN 50110-1). 
2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich  
části mimo ochranné pásmo vedení a musí být zamezeno vymrštění lana. 
3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí. 
4. Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů - sloupů 
nebo stožárů. 
5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení. 
6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1. 
7. Pokud není možné dodržet body Č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční 
soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky Č. 50/78 
Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí ... ), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření 
ke konkrétní stavbě. 
8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 25 dní před 
požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.  
 

Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v §46, odst. (6), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách 
podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon") a je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné 
vzdálenosti: 
a) u venkovních el. stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 metrů od oplocení nebo od vnějšího 
líce obvodového zdiva, 
b) u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem napětí z úrovně nad 1 kVa 
menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m od vnější hrany půdorysu stanice ve všech směrech, 
c) u kompaktních a zděných el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kVa menší než 52 kV na úroveň nízkého 
napětí 2 metry od vnějšího pláště stanice ve všech směrech, 
d) u vestavěných el. stanic 1 metr od obestavění. 
V ochranném pásmu elektrické stanice je podle §46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno: 
1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i 
uskladňovat hořlavé a výbušné látky, 
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce, 
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, 
zdraví či majetek osob, 
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením. 
Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba požádat o písemný 
souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) energetického zákona. 
V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení 
bezpečností a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně znesnadňující její obsluhu a údržbu a to 
zejména: 
5. provádět výkopové práce ohrožující zaústěni podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo stabilitu stavební 
části el. stanice (viz podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemního vedení), 
6. skladovat či umisťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům vysokého nebo nízkého 
napětí, 
7. umisťovat antény, reklamy, ukazatele apod., 
8. zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice. 
 

Případné nedodržení všech uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno 
Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona 
spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 uvedeného zákona. 

47. Budou splněny podmínky společnosti České Radiokomunikace, a. s., uvedené ve vyjádření zn.: 
UPTS/OS/257307/2020 ze dne 08.10.2020: 
 

Provádění prací v blízkosti našich telekomunikačních vedení a zařízení povolujeme za těchto podmínek:  
Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit podzemní telekomunikační vedení a zařízení v blízkosti 
těchto vedení a zařízení, jste povinni podle § 101, odst. 2, zákona č. 127/2005 Sb., v platném znění o elektronických 
komunikacích učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození telekomunikačních vedení a zařízení těmito pracemi, 
zejména tím, že:  
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a) nejméně 15 dní předem uvědomíte České Radiokomunikace, a.s. o zahájení prací. Oznámení o zahájení prací bude 
zasláno el. poštou na emailovou adresu: ochranasiti@radiokomunikace.cz, v kopii na adresu popelka@vegacom.cz.  
V předmětu zprávy bude uvedeno „čj. tohoto stanoviska_ Oznámení zahájení prací“.  
b) Podklady k průběhu trasy kabelů ČRa jsou k dispozici na objednávku u firmy Vegacom, a.s. na e-mailové adrese 
geo@vegacom.cz. Objednávka musí obsahovat č.j. vyjádření a datum jeho vydání.  
c) před zahájením prací necháte vytyčit polohu podzemního telekomunikačního vedení a zařízení přímo ve staveništi 
a jeho blízkém okolí. Vytyčení objednejte nejméně 14 dní předem u pracovníka firmy Vegacom, a.s.; kontaktní osobou 
je Ing. Marek Vitula tel. 603 855 225. Objednávka musí obsahovat č.j. vyjádření a datum jeho vydání.  
d) prokazatelně seznámíte pracovníky, kteří budou provádět práce, s polohou tohoto vedení (zařízení).  
e) upozorníte organizaci, provádějící práce na možnou polohovou odchylku 30 cm ve všech směrech od polohy 
udávané výkresovou dokumentací.  
f) upozorníte pracovníky, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti, nepoužívali zde nevhodné nářadí, 
a aby ve vzdálenosti 1,5 m po každé straně od vyznačené trasy. vedení (zařízení) nepoužívali žádné mechanizační 
prostředky (hloubící stroje, sbíječky apod.).  
g) po dobu výstavby učiníte veškerá nezbytná opatření, vedoucí k zamezení možného poškození podzemního  
telekomunikačního vedení a zařízení přejezdem stavební techniky, a to i na přístupových trasách ke staveništi, (např. 
krytí betonovými panely, ocelovými pláty apod.).  
h) nad telekomunikačním vedením (zařízením) budete dodržovat zákaz skládek a budování zařízení, které by k nim 
znemožňovalo přístup.  
i) zajistíte, aby odkryté telekomunikační vedení (zařízení) bylo řádně zabezpečeno proti poškození, a to nejen při 
provádění prací, ale i před poškozením třetími osobami.  
j) dohlédněte, aby organizace provádějící práce zhutnila zeminu pod kabelem a vyzvala pracovníka firmy Vegacom, 
a.s. pana Václava Popelku tel. 266 005 615, nebo 603 855 615 k provedení kontroly před zakrytím kabelu. Ten ověří, 
jestli není vedení (zařízení) viditelně poškozeno, a jestli byly dodrženy stanovené podmínky a následně vydá souhlas k 
záhozu. Ke kontrole vyzvěte prosím 14 dní před požadovaným termínem.  
k) zajistíte, aby při křížení nebo souběhu s podzemními telekomunikačními vedeními (zařízeními) byla dodržena ČSN 
73 60 05 (Prostorová úprava vedení technického vybavení) a aby bylo ohlášeno neprodleně každé poškození 
podzemního telekomunikačního vedení (zařízení) organizaci, která vydala toto vyjádření.  
I) při křížení komunikace musí být vedení uloženo do chrániček (betonové žlaby) s přesahem 1 m na každou stranu 
komunikace.  
m) bez souhlasu Českých Radiokomunikací, a.s. nebudete snižovat vrstvu zeminy nad a pod telekomunikačním 
vedením (zařízením).  
n) písemně ohlásíte ukončení prací organizaci, která vydala toto vyjádření.  
o) pokud při realizaci stavby dojde v místě dotčení našich sítí ke změně polohopisu (zpevněné plochy, vjezdy atd.), je 
investor povinen předat Českým Radiokomunikacím, a.s. geodetické zaměření skutečného stavu telekomunikačního 
vedení (zařízení) včetně aktuálního polohopisu.  
 

U staveb vyžadujících dodatečnou ochranu (např. při křížení vedení komunikací, zpevněnými plochami, plynovodem 
apod.) nebo překládku podzemního telekomunikačního vedení Českých Radiokomunikací. a.s. je stavebník povinen 
ihned kontaktovat pracovníky odd. Ochrany sítí Českých Radiokomunikací.  
Pokud by bylo třeba manipulovat s vedením Českých Radiokomunikací, a.s., nebo je překládat, je akreditovanou 
organizací pro takové práce společnost Vegacom a.s., u níž je třeba práce objednat.  
Upozorňujeme, že nedodržení těchto podmínek je porušením právní povinnosti podle § 101 zákona  
č. 127/2005 Sb., a o změně dalších zákonů v platném znění.  
Toto vyjádření platí pro rozsah uvedených prací. Pozbývá platnosti, jestliže se nezačne se stavebními pracemi 
uvedené stavby do jednoho roku od jeho vydání. Při žádosti o změnu nebo prodloužení územního rozhodnutí 
(stavebního povolení) je nutno požádat České Radiokomunikace o nové vyjádření o existenci podzemních 
telekomunikačních vedení a zařízení.  
Případné poškození kabelu stavebník okamžitě nahlásí na HOTLINE firmy Vegacom: tel. 251 004 470, fax. 251 004 
480 s nepřetržitou službou.  

48. Budou splněny podmínky společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., uvedené ve vyjádření č. j.: 
755102/19 ze dne 24.09.2019: 
 

 (I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti Česká telekomunikační 
infrastruktura a.s.;  
(II) Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. za podmínky splnění bodu (III) tohoto Vyjádření souhlasí, 
aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-Ii Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo 
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činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;  
(III) Stavebník a/nebo Žadatel, je-Ii Stavebníkem, je povinen  

(i) dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve Všeobecných 
podmínkách ochrany SEK  
· Pro zajištění ochrany našeho vedení požadujeme, aby měl stavebník před vydáním stavebního povolení platné 

"Vyjádření o existenci podzemních vedení sítí elektronických komunikací". Zároveň stavebníka upozorňujeme, 
že podmínky dané ve "Vyjádření ...", musí být dodrženy. V oblasti stavby se nachází naše vedení a zařízení SEK, 
které požadujeme respektovat ve stávajícím umístění a chránit před poškozením. V ochranném pásmu našeho 
vedení nesmí dojít ke snížení, či zvýšení stávající nivelety terénu.  
V místě výstavby zastávky vedení odkrýt, uložit do půlených zemních chrániček s 0,5 m přesahem do volného 
terénu a přiložení rezervní chráničky KOPOFLEX 110 mm. Uložit na betonový základ (podbetonovat) a přelít 
betonovým zálivem. Povrch nad vedením provést z nezpevněné (rozebíratelné) plochy.  
V místě oprav propustků požadujeme v místě odkrytí celou trasu uložit do dělených chrániček s přidáním 
rezervní chráničky a následným přebetonováním.  
Nesmí dojít k umístění svislého dopravního značení do trasy našeho vedení SEK.  
Nesmí dojít k umístění obrubníků souběžně nad naši trasu vedení SEK, v případě že bude obrubník v souběžné 
trase s naším vedením, požadujeme stranové přeložení do strany chodníku. Pokud to nebude možné, 
požadujeme uložení vedení pod bet základ obrubníku do pevné chráničky. V místě kolize stavby s naším 
vedením požadujeme dodržet ČSN 736005, 736006.  
V případě výstavby zpevněné plochy, parkovacího stání nad naší trasou, vjezdů do objektů a jiných cest, 
požadujeme vedení odkrýt v celé délce jednotlivých úseků a uložit jej do betonových či plastových půlených 
chrániček s přidáním nové chráničky KOPOFLEX prům. 110 mm v celé délce a 0,5 metrovým přesahem do 
volného terénu, pokud již tak není vybudováno.  
Požadujeme v místě stavby před započetím stavebních prací po vytyčení sítě SEK vykopat sondy, pro zjištění 
přesného umístění a hloubky vedení.  
Veškeré práce v ochranném pásmu našeho vedení musí být prováděny pouze ručně tak, jak je požadováno ve 
výše uvedeném Vyjádření o existenci sítí. Vytýčení našeho vedení na místě stavby bude provedeno na základě 
objednávky u dodavatelů uvedených ve Vyjádření o existenci sítí. 
V místech kde bude pouze odkryté naše vedení ,před záhozem a při každé kolizi stavby s naším vedením 
požadujeme přizvat k jeho kontrole (p. Přistoupil 606 037 871). O provedené kontrole bude naším 
pracovníkem proveden zápis do stavebního deníku, který bude kontrolován při kolaudačním řízení stavby.  

· Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK provádějte v takové vzdálenosti a  
takovým způsobem, aby nedošlo k jakémukoliv narušení či ohrožení jejich stability.; a  

(ii) řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření;  
(IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník,  
společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je  
dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti  
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku  
SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;  
(V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností Česká 
telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.  
 

Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod  
Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti. 
Vyjádření pozbývá platnosti i) v Den konce platnosti Vyjádření, ii) změnou rozsahu Zájmového území či  
změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iii) jakýmkoliv porušením kterékoliv povinnosti  
stanovené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností  
rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.  
V případě dotazů k vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 238 461 111. 

 
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Česká telekomunikační 
infrastruktura a.s.  
1. PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK 
i) Tyto Všeobecné í podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen "VPOSEK") tvoří součást Vyjádření (jak 
je tento pojem definován níže v článku 2 VPOSEK).  
ii) V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmito VPOSEK mají přednost ustanovení Vyjádření, pokud není těmito 
VPOSEK stanoveno jinak.  
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3. PLATNOST A ÚČINNOST VPOSEK  
Tyto VPOSEK jsou platné a účinné Dnem odeslání Vyjádření na i) adresu elektronické pošly Stavebníka a/nebo 
Žadatele uvedenou v Žádosti nebo ii) adresu pro doručení prostřednictvím poštovní přepravy uvedenou Stavebníkem 
a/nebo Žadatelem v Žádosti.  
4. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE  
i) Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném 
zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.  
(ii) SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož rozsah je stanoven (a) ustanovením § 102 Zákona o elektronických 
komunikacích a/nebo (b) právními předpisy účinnými před Zákonem o elektronických komunikacích, není-li 
Příslušnými požadavky stanoveno jinak.  
(iii) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných prací, při 
odstraňování havárií a projektováni staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a 
technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně 
SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo 
Zájmové území.  
(iv) Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je 
Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, 
zjištěný rozpor oznámit POS.  
(v) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, 
nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru 
společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 462 690.  
(vi) Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník 
správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve 
správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS.  
5. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PŘÍPRAVĚ STAVBY 
i) Při projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace Stavby (i) zohledňovala veškeré 
požadavky na ochranu SEK vyplývající z Při slušných požadavků, zejména ze Zákona o elektronických komunikacích a 
Stavebního zákona, (ii) respektovala správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a (iii) umožňovala, 
aby i po provedení a umístění Stavby dle takové projektové dokumentace byla společnost CETIN, jako vlastník SEK 
schopna bez jakýkoliv omezení a překážek provozovat SEK, provádět údržbu a opravy SEK.  
ii) Nebude-Ii možné projektovou dokumentací zajistit některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i) 
a/nebo umístění Stavby by mohlo způsobit, že nebude naplněn některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího 
odstavce (i), vyvolá Stavebník Překládku.  
(iii) Při projektování Stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšleno, že se bude nacházet v ochranném pásmu 
radiových tras společnosti CETIN a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů 
zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.) je Stavebník povinen písemně kontaktovat POS za účelem získání 
konkrétního stanoviska a podmínek k ochraně radiových tras společnosti CETIN a pro určení, zda Stavba  vyvolá 
Překládku. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu, který je součástí tohoto 
Vyjádření.  
iv) Pokud se v Zájmovém území nachází podzemní silové vedení (NN) ve vlastnictví společnosti CETIN, je Stavebník 
povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit totéž, co je uvedeno pod písm. (i) tohoto článku 5, přičemž platí, 
že Stavebník vyvolá Překládku v případech uvedených pod písm. (i i) tohoto článku 5.  
(v) Stavebník je povinen při projektováni Stavby, která je stavbou (a) zařízení silových elektrických sítí (VN, WN a 
ZWN) a/nebo (b) trakčních vedeni, provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK, zpracovat ochranná opatření, 
to vše dle a v souladu s Příslušnými požadavky. Stavebník je povinen nejpozději třicet (30) Dnů před podáním žádosti 
o vydání příslušného správního rozhodnuti k umístění Stavby dle Stavebního zákona předat POS výpočet či posouzení 
rušivých vlivů na SEK a zpracovaná ochranná opatření.  
(vi) Je-Ii Stavba v souběhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kříží, je Stavebník povinen nejpozději ke Dni, ke kterému 
započne se zpracováním projektové dokumentace ke Stavbě, oznámit POS a projednat s POS (a) veškeré případy, kdy 
trajektorie podvrtů a protlaků budou vedeny ve vzdálenosti menší, než je 1,5 m od Kabelovodu a (b) jakékoliv 
výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní Kabelovodu nebo kabelové komory.  
(vii) Je-Ii Stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti Kabelovodu, ve vzdálenosti menší, než jsou 2 m nebo 
kříží-Ii Stavba Kabelovod ve vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad nebo kdekoli pod Kabelovodem, je Stavebník povinen 
předložit POS k posouzení zakreslení Stavby v příčných řezech, přičemž do příčného řezu je Stavebník rovněž povinen 
zakreslit profil kabelové komory.  
6. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY  
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i) Stavebník je před započetím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke Stavbě povinen vytýčit trasu SEK na terénu dle 
Příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S vytýčenou trasou SEK je Stavebník povinen seznámit všechny 
osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti 
bude Stavebník odpovědný společnosti CETIN za náklady a škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN 
vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit.  
(ii) Pět (5) Pracovních dní před započetím jakýchkoliv prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen oznámit 
společnosti CETIN, že zahájil práce či činnosti ve vztahu ke Stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle 
Stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje 
Stavebníka.  
(iii) Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním 
silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti 
mechanickému poškozeni, není Stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. 
Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizaci pod nadzemním vedením SEK je 
Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedeni SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný 
způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.  
(iv) Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky 
uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup 
apod. je Stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů 
nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedeni SEK, která 
je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník 
je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomi společnosti CETIN (a) ke změně 
nivelety terénu, a/nebo (b) k výsadbě trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných 
ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, 
poškození a odcizeni.  
(v) Zjistí-Ii Stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové 
dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické 
pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke Stavbě do doby, než získá písemný souhlas 
POS s pokračováním prací.  
(vi) Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových 
komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv 
manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez 
předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není Stavebník oprávněn umístit nad trasou Kabelovodu 
jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.  
(vii) Byla-Ii v souladu s Vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je Stavebník povinen tři (3) Pracovní dny před 
zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení Stavebníka dle 
předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje 
Stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.  
7. ROZHODNÉ PRÁVO  
Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o elektronických komunikacích 
a Stavebním zákonem. Veškeré spory z Vyjádření či VPOSEK vyplývající budou s konečnou platnosti řešeny u 
příslušného soudu České republiky.  
8. PÍSEMNÝ STYK  
Písemným stykem či pojmem "písemně" se pro účely Vyjádření a VPOSEK rozumí předání zpráv jedním z těchto 
způsobů:  
- v listinné podobě;  
- e-mailovou zprávou se zaručeným elektronickým podpisem dle zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o 
změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů;  
9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
i) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počínaje Dnem převzetí Vyjádření povinen užít informace a 
data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím 
pověřená třetí osoba není oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit 
jejich užívání třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.  
ii) Pro případ porušení kterékoliv z povinnosti Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby, založené 
Vyjádřením /nebo těmito VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný za  
veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou porušením povinnosti Stavebníka, Žadatele nebo jím 
pověřené třetí osoby. 
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49. Budou splněny podmínky společnosti GridServices, s. r. o., uvedené ve stanovisku zn.: 5002011761 ze dne 
09.10.2019:  

 

V zájmovém území se nacházejí: STL plynovody PE dn 160, PE dn 63, přípojky a zrušené plyn. zařízení (šedý zákres).  
- při souběhu a křížení IS požadujeme dodržení odstupových vzdáleností dle ČSN 73 6005  
- před zahájením stavby BUDE PROVEDENO vytyčení PZ viz.odst.3, během stavby kontrola PZ - poskytnutý zákres sítí 
je pouze ORIENTAČNÍ  
- obrysy nových uličních vpustí/kanalizačních šachet budou umístěny minimálně 500 mm od obrysu plynárenského 
zařízení  
- souběh kanalizace/odvodnění/drenáže/trativodů a plynovodů/přípojek bude min. 1 m dle ČSN 73 6005, křížení min. 
0,5 m pod plyn. zařízením  
- v ochranném pásmu STL plyn. zařízení (1 m na každou stranu) nebude prováděna skládka materiálu a výšková 
úprava terénu  
- Požadujeme zachovat stávající niveletu vozovky (komunikace).  
- Dopravní značení musí být umístěno od stávajícího plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (dále jen PZ) v 
minimální vzdálenosti 1 m.  
- Po odtěžení stávající konstrukce komunikace bude podstatně sníženo krytí stávajícího PZ. Proto je vyloučeno použití 
těžké mechanizace (zejména válců s trny, zemních fréz atd.) přímo nad potrubím. Při provádění prací je třeba věnovat 
zvýšenou pozornost a opatrnost u míst s odbočkami, kde navrtávací odbočkový T-kus vyčnívá nad vlastní porubí a 
mohlo by dojít k jeho odtržení. Dále je třeba ověřit polohu přípojek, které jsou nad vlastním potrubím PZ a navíc 
zpravidla uloženy kolmo na plynovod (tím i komunikaci). 
 

Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu (OP)  
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, které činí 1 m na každou stranu měřeno kolmo od osy plynovodu a 
přípojek. Veškeré stavební práce budou prováděny v OP výhradně ručním způsobem a musí být vykonávány tak, aby 
v žádném případě nenarušily bezpečný provoz uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek. 
 

Žádost o vytyčení/kontrolu lze podat na: https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vytycení. 
 

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Tento 
souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené 
územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby 
nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora. 
 

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě 
nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.  
 

Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č. 
458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  
 

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.  
 

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.  
 

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:  
1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu 
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo 
ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a 
plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).  
2) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-Ii 
tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy 
navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.  
3) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a 
plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www. 
gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) 
uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení 
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a 
přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební 
činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.  
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4) Bude dodržena mj. (SN 73 6005, TPG 702 04, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další 
předpisy související s uvedenou stavbou.  
5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a 
plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.  
6) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen uč init 
taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich 
bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez 
použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.  
7) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně 
zabezpečeny proti jejich poškození.  
8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno 
úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že 
nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.  
9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo  
plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.  
10) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební  
činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast 
(formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti 
uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na 
plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené 
kontrolynesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše 
uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních 
přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních 
přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením 
a plynovodními přípojkami.  
11) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těženým 
pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s (SN EN 12007-1-4, TPG 
702 01, TPG 70204.  
12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky  
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.  
13) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů 
plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební 
činnosti.  
14) Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné 
pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-Ii ve stanovisku uvedeno jinak).  
15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-Ii ve stanovisku  
uvedeno jinak).  
16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské 
zařízení a plynovodní přípojky uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.  
 

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.  
V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto 
pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/. činnost "Smluvní vztahy 
- pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na NONSTOP zákaznické lince 800 11 33 55.  
Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně  
zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.  
V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5002011761 a datum 
tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55. 

50. Budou splněny podmínky společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., uvedené ve vyjádření zn.: 
O20690094592/ÚTPCL/Ro ze dne 13.10.2020: 
 

Vzhledem k tomu, že předmětná stavba zasahuje do ochranného pásma vodohospodářských (VH)  
zařízení v majetku SVS a.s. Teplice a v provozování Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. Teplice,  
závod Liberec, je nutné při její realizaci atd. respektovat naše následující požadavky:  
1) Při souběhu a křížení sítí s námi provozovaným VH zařízením bude dodržena ČSN 73 6005  

"Prostorové uspořádání sítí technického vybavení" a další zákony a předpisy pro ukládání inž. sítí.  
Dále požadujeme dodržet ochranná pásma VH zařízení dle zákona č. 274/2001 Sb. ve znění  
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pozdějších předpisů při umísťování souvisejících objektů k inž. sítím (uliční vpusti, vsakovací rýhy,  
osvětlení, dopravní značení, atd.).  

2) Požadujeme provést úpravu povrchových znaků na VH zařízení do nové nivelety terénu.  
3) Před zahájením stavebních (výkopových) prací si investor zajistí vytýčení sítí VH zařízení na  

místě, přímo ve staveništi (trase) a prostoru potřebném pro provádění stavby. Následně pak  
lze s konečnou platností určit trasu pokládaného zařízení.  
· kontakt pro vodovod - p. Petr Matoušek, tel. 487 521 521; petr.matousek@scvk.cz, 
· kontakt pro kanalizaci - p. Dana Sucharová, tel. 702 240 811; dana.sucharova@scvk.cz. 

4) Investor stavby prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět práce, s polohou tohoto  
vedení a zařízení, včetně jeho profilu, upozorní organizace provádějící práce na možnou polohovou  
odchylku uložených sítí od výkresové dokumentace.  

5) Zahájení prací nám bude s předstihem (15dní) písemně oznámeno včetně jména a tel. spojení na  
stavební dozor a dodavatele stavby, aby v případě sporů mohla být rychle a účelně sjednána  
náprava. Rovněž bude písemně provozu vodovodů oznámeno ukončení stavebních prací.  

6) Požadujeme být přizváni ke každé činnosti v ochranném pásmu námi provozovaného VH zařízení, ke kontrole 
před záhozem stávajících sítí a ke kolaudaci akce.  

7) Zhotovitel umožní v průběhu prací pracovníkovi provozovatele VH zařízení kontrolu dodržení  
podmínek stanovených v tomto vyjádření a tomto provede zápis do stavebního deníku s podpisy  
zástupců provozů Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. Teplice, středisko Česká Lípa.  

8) Případné použití chrániček nesmí být v potrubí s modrým pruhem nebo modré barvy, aby  
nedocházelo k záměně s vodovodním potrubím.  

9) Každé poškození sítí či zařízení musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provozu vodovodů a  
kanalizací v České Lípě. Upozorňujeme, že při porušení námi provozovaných sítí budou veškeré  
náklady na opravu a náhradní zásobování účtovány investoru stavby.  

10) Při provádění stavby bude dodržena norma týkající se zemních prací.  
11) Požadujeme být přizváni k projednání' dalších stupňů projektové dokumentace a ke správnímu řízení  

k souvisejícím akcím v předmětné věci. Geodetické zaměření skutečného provedení stavby bude  
předáno na oddělení technickoprovozní činnosti Česká Lípa p. Rozum - tel. 487 521 521,  
minimálně 30 dní po realizaci stavby.  

12) Po skončení prací se mezi zhotovitelem, investorem a provozovatelem vodohospodářských sítí  
(Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice) uskuteční protokolární převzetí místa zásahu.  
Je možné i zápisem do stavebního deníku s příslušnými podpisy. Nebudou-Ii dodrženy podmínky  
obsažené v tomto vyjádření, budou činnosti prováděné v ochranném pásmu VH zařízení posuzovány  
jako činnosti bez našeho předchozího souhlasu.  

51. Budou splněny podmínky společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., uvedené ve vyjádření zn.: 
O20690108129/ÚTPCL/Ro ze dne 09.12.2020: 
 

Ve výše uvedeném zájmovém území se nachází zařízení provozovaná společností Severočeské vodovody a kanalizace, 
a.s. a jejich ochranná nebo bezpečnostní pásma. Konkrétně se jedná o vodovod do DN 500. 
 

S rekonstrukcí silnice II/263 souvisí plánovaná rekonstrukce vodovodu na rok 2023. 
 

Vzhledem k tomu, že předmětná stavba zasahuje do ochranného pásma vodohospodářských (VH) zařízenl v majetku 
SVS a.s. Teplice a v provozování Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. Teplice, je nutné při její realizaci atd. 
respektovat naše následující požadavky:  
 

1) Stavba bude koordinována se stavbou rekonstrukce vodovodu, jak je uvedeno v technické zprávě  
předložené PD.  

2) Při souběhu a křížení sítí s námi provozovaným VH zařízením bude dodržena ČSN 73 6005 "Prostorové  
uspořádání sítí technického vybavení" a další zákony a předpisy pro ukládání inženýrských sítí.  

3) Dále požadujeme dodržet ochranná pásma VH zařízení dle zákona Č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů 
při umísťování souvisejících objektů.  

4) Požadujeme provést úpravu povrchových znaků na VH zařízení do případně upravované nivelety terénu.  
5) Před zahájením stavebních /výkopových/ prací si investor zajistí vytýčení st. VH zařízení na místě, přímo ve 

staveništi (trase) a prostoru potřebném pro provádění stavby.  
· kontakt pro vodovod - p. Petr Matoušek, tel. 487 521 521; petr.matousek@scvk.cz, 
· kontakt pro kanalizaci - p. Miloslava Neubauerová, 487 807 031, miloslava.neubauerova@scvk.cz. 
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6) Investor stavby prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět práce, s polohou tohoto vedení a 
zařízení, včetně jeho profilu, upozorní organizace provádějící práce na možnou polohovou odchylku uložených 
sítí od výkresové dokumentace.  

7) Zahájení prací nám bude s předstihem (15dní) písemně oznámeno včetně jména a tel. spojení na stavební dozor 
a dodavatele stavby, aby v případě sporů mohla být rychle a účelně sjednána náprava. Rovněž bude písemně 
provozu vodovodů oznámeno ukončení stavebních prací.  

8) Doba případného odstavení stávajícího vodovodního potrubí bude na minimální možnou dobu.  
9) Požadujeme být přizváni ke každé činnosti v ochranném pásmu námi provozovaného VH zařízení, ke kontrole 

před záhozem stávajících sítí a ke kolaudací akce.  
10) Zhotovitel umožní v průběhu prací pracovníkovi provozovatele VH zařízení kontrolu dodržení podmínek  

stanovených v tomto vyjádření a tomto provede zápis do stavebního deníku s podpisy zástupců provozů  
Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. Teplice, středisko Česká Lípa.  

11) Případné použití chrániček nesmí být v potrubí s modrým pruhem nebo modré barvy, aby nedocházelo  
k záměně s vodovodním potrubím.  

12) Každé poškozeni sítí či zařízení musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provozu vodovodů a kanalizaci v 
České Lípě. Upozorňujeme, že při porušení námi provozovaných sítí budou veškeré náklady na opravu a 
náhradní zásobování účtovány investoru stavby.  

13) Při provádění stavby bude dodržena norma týkající se zemních prací.  
14) Zařízení staveniště nebude zřizováno v ochranném pásmu vodohospodářských sítí.  
15) Požadujeme být přizváni k projednání dalších stupňů projektové dokumentace a ke správnímu řízení  

k souvisejícím akcím v předmětné věci.  
16) Po skončení prací se mezi zhotovitelem, investorem a provozovatelem vodohospodářských síti (Severočeské 

vodovody a kanalizace, a.s. Teplice) uskuteční protokolární převzetí místa zásahu. Je možné i zápisem do 
stavebního deníku s příslušnými podpisy.  

17) Nebudou-Ii dodrženy podmínky obsažené v tomto vyjádření, budou činnosti prováděné v ochranném pásmu VH 
zařízení posuzovány jako činnosti bez našeho předchozího souhlasu.  

18) S kolaudací komunikace je možné počítat až po zprovozněni rekonstruovaného vodovodního řadu.  
19) Pokud je stavba prováděna v místě nutného přístupu provozovatele k vodohospodářským zařízením, je nutno ji 

provádět tak, aby zůstal zachován. Tzn. umožnit vodohospodářská zařízení provozovat.  
 

Obecné technické podmínky pro realizaci a kolaudaci staveb jsou k dispozici na www.scvk.cz. 
Obecné technické podmínky pro střety se zařízením ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a. s. jsou k 
dispozici na www.scvk.cz. 

52. Stavba bude dokončena do  31.12.2024 (s ohledem na požadavek obchodní firmy Severočeské vodovody a 
kanalizace, a. s.). 

53. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. 
Dobu platnosti stavebního povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou 
před jejím uplynutím. 

54. Stavba může být užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu v souladu s ustanovením § 122 stavebního 
zákona. 

55. Po úplném dokončení stavby podá stavebník žádost o kolaudační souhlas v souladu s ustanovením § 18i vyhlášky č. 
503/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, Příloha č. 12. 
Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří geodetické zaměření skutečného provedení, zápis o odevzdání a 
převzetí stavby, geometrický plán, pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí, odsouhlasený 
katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, katastrálním pracovištěm Česká Lípa, projekt skutečného provedení, došlo-li 
k odchylkám proti stavebnímu povolení, závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy k užívání stavby 
vyžadovaná zvláštními právními předpisy, vyjádření správců sítí, certifikáty na použité materiály, doklad příp. 
prohlášení zhotovitele k likvidaci odpadů, prohlášení zhotovitele a technického dozoru investora o provedení stavby 
dle ověřené projektové dokumentace a podmínek stavebního povolení, stanovení místní úpravy provozu na 
pozemních komunikacích, revize VO apod. 
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Toto rozhodnutí navazuje na následující stanoviska: 
 

- Koordinované závazné stanovisko Městský úřad v České Lípě, odbor životního prostředí, náměstí T. G. Masaryka č. p. 
1, 470 36 Česká Lípa, zn.: MUCL/103435/2020 ze dne 08.10.2020. 

- Závazné stanovisko Městský úřad v České Lípě, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad, náměstí T. G. Masaryka 
č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, zn.: MUCL/100907/2020 ze dne 05.10.2020. 

- Závazné stanovisko Městský úřad v České Lípě, odbor životního prostředí, odpadové hospodářství, náměstí T. G. 
Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, zn.: MUCL/92509/2020 ze dne 09.09.2020. 

- Změna závazného stanovisko Městský úřad v České Lípě, odbor životního prostředí, ochrana ZPF, náměstí T. G. 
Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, zn.: MUCL/103443/2020 ze dne 08.10.2020 (trvalé odnětí). 

- Sdělení Městský úřad v České Lípě, stavební úřad, úřad územního plánování, náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 
Česká Lípa, č. j. MUCL/132004/2019 ze dne 29.11.2019. 

- Stanovisko ke stavebnímu řízení Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, dopravní 
inspektorát, Pod Holým vrchem 1734, 470 80 Česká Lípa, č. j.: KRPL-87212-2/ČJ-2019-180106-06 ze dne 25.09.2019. 

- Závazné stanovisko Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, územní odbor Česká Lípa, se sídlem Karla Poláčka 
3152, 470 01 Česká Lípa, č. j.: HSLI-2067-2/CL-PS-2019 ze dne 22.08.2019. 

- Závazné stanovisko Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, územní pracoviště Česká Lípa, 5. 
května 813, 470 42 Česká Lípa, č. j.: KHSLB 20382/2019 ze dne 18.09.2019. 

- Stanovisko Ministerstvo obrany ČR, sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, Tychonova 1, 160 
01 Praha 6, zn.: ÚP-573/5-2013-2018 ze dne 05.10.2018. 

- Závazné stanovisko Ministerstvo obrany ČR, sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, 
Tychonova 1, 160 01 Praha 6, zn.: ÚP-573/8-1627/2019-1150-OÚZ-LIT ze dne 02.10.2019. 

- Závazné stanovisko Správa CHKO České středohoří, Michalská 260/14, 412 01 Litoměřice, č. j.: SR/0036/UL/2020-6 
ze dne 30.09.2020. 

- Vyjádření k záměru stavby Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, zn. SPU 315746/2019 ze 
dne 11.02.2020. 

- Vyjádření Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., Letenská 4, 118 01 Praha 1 – Malá Strana, č. j. ARUP – 
6698/2020 ze dne 04.09.2020. 

- Vyjádření Krajský úřad Libereckého kraje, odbor dopravy, oddělení dopravní obslužnosti, U Jezu 642/2a, 461 80 
Liberec 2, bez č. j. ze dne 18.11.2020. 

- Závazné stanovisko Městský úřad v České Lípě, odbor životního prostředí, ochrana ZPF, náměstí T. G. Masaryka č. p. 
1, 470 36 Česká Lípa, zn.: MUCL/68520/2020 ze dne 08.07.2020 (trvalé odnětí). 

- Závazné stanovisko Městský úřad v České Lípě, stavební úřad, úsek památkové péče, náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 
470 36 Česká Lípa, č. j. MUCL/117928/2020 ze dne 20.11.2020. 

- Vyjádření Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., Letenská 4, 118 01 Praha 1 – Malá Strana, č. j. ARUP – 
9135/2020 ze dne 04.12.2020. 

- Sdělení – posouzení souladu navrhované stavby s ÚP Městský úřad v České Lípě, stavební úřad, úřad územního 
plánování, náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, č. j. MUCL/1075/2021 ze dne 06.01.2021. 

 

 

Odůvodnění: 
 

Městský úřad v České Lípě, odbor dopravy, jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) 
zákona o pozemních komunikacích, podle ustanovení § 15 stavebního zákona a v souladu s ustanovením § 61 odst. 1 zákona 
o obcích, obdržel dne 15.10.2020 žádost stavebníka, Krajské správy silnic Libereckého kraje, p. o., IČ: 709 46 078, se sídlem 
České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6, zastoupeného obchodní firmou M - PROJEKCE s.r.o., IČ: 050 61 415, se sídlem 
Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové, o vydání stavebního povolení na stavbu a stavební úpravy pod názvem: „Silnice 
II/263 Valteřice – Horní Police, rekonstrukce silnice“. Ve smyslu ustanovení § 111 stavebního zákona podanou žádost a 
připojené podklady přezkoumal a projednal a ověřil rovněž účinky budoucího užívání. 
 

K žádosti stavebník předložil: 
 

- Průvodní dopis. 
- Plná moc Krajská správa silnic Libereckého kraje, p. o. / M - PROJEKCE s.r.o. 
- Plná moc M - PROJEKCE s.r.o. / p. Hanzlíková. 
- Seznam stanovisek a vyjádření dotčených orgánů státní správy, vlastníků inženýrských sítí a ostatních účastníků 

řízení. 
- Plán kontrolních prohlídek. 
- Souhlasy vlastníků dotčených pozemků stavbou vyznačené na situačním výkrese (nepovinné). 
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- Záborový elaborát. 
- Seznam sousedních pozemků. 
- Projektová dokumentace – 3 paré č. 1 až 3, číslo zakázky 18-062-02, vyhotoveno 05/19, stupeň DSP / PDPS. 

 

Závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy: 
 

- Koordinované závazné stanovisko Městský úřad v České Lípě, odbor životního prostředí, náměstí T. G. Masaryka č. p. 
1, 470 36 Česká Lípa, zn.: MUCL/103435/2020 ze dne 08.10.2020. 

- Závazné stanovisko Městský úřad v České Lípě, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad, náměstí T. G. Masaryka 
č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, zn.: MUCL/100907/2020 ze dne 05.10.2020. 

- Závazné stanovisko Městský úřad v České Lípě, odbor životního prostředí, odpadové hospodářství, náměstí T. G. 
Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, zn.: MUCL/92509/2020 ze dne 09.09.2020. 

- Změna závazného stanovisko Městský úřad v České Lípě, odbor životního prostředí, ochrana ZPF, náměstí T. G. 
Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, zn.: MUCL/103443/2020 ze dne 08.10.2020 (trvalé odnětí). 

- Sdělení Městský úřad v České Lípě, stavební úřad, úřad územního plánování, náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 
Česká Lípa, č. j. MUCL/132004/2019 ze dne 29.11.2019. 

- Stanovisko ke stavebnímu řízení Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, dopravní 
inspektorát, Pod Holým vrchem 1734, 470 80 Česká Lípa, č. j.: KRPL-87212-2/ČJ-2019-180106-06 ze dne 25.09.2019. 

- Závazné stanovisko Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, územní odbor Česká Lípa, se sídlem Karla Poláčka 
3152, 470 01 Česká Lípa, č. j.: HSLI-2067-2/CL-PS-2019 ze dne 22.08.2019. 

- Závazné stanovisko Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, územní pracoviště Česká Lípa, 5. 
května 813, 470 42 Česká Lípa, č. j.: KHSLB 20382/2019 ze dne 18.09.2019. 

- Stanovisko Ministerstvo obrany ČR, sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, Tychonova 1, 160 
01 Praha 6, zn.: ÚP-573/5-2013-2018 ze dne 05.10.2018. 

- Závazné stanovisko Ministerstvo obrany ČR, sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, 
Tychonova 1, 160 01 Praha 6, zn.: ÚP-573/8-1627/2019-1150-OÚZ-LIT ze dne 02.10.2019. 

- Závazné stanovisko Správa CHKO České středohoří, Michalská 260/14, 412 01 Litoměřice, č. j.: SR/0036/UL/2020-6 
ze dne 30.09.2020. 

- Vyjádření k záměru stavby Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, zn. SPU 315746/2019 ze 
dne 11.02.2020. 

- Vyjádření Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., Letenská 4, 118 01 Praha 1 – Malá Strana, č. j. ARUP – 
6698/2020 ze dne 04.09.2020. 

 

Stanoviska správců sítí a stanoviska dalších účastníků řízení: 
 

- Stanovisko Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, zn.: POH/42769/2019-2/301100 ze dne 
17.09.2019. 

- Vyjádření k existenci Město Žandov, Náměstí 82, 471 07 Žandov, bez č. j. ze dne 02.11.2018. 
- Stanovisko k PD Město Žandov, Náměstí 82, 471 07 Žandov, č. j. MěÚŽ 1230/2019 ze dne 18.11.2019. 
- Vyjádření k existenci Obec Horní Police, nám. Odboje 12, 471 06 Horní Police, bez č. j. ze dne 03.10.2018. 
- Stanovisko k PD Obec Horní Police, nám. Odboje 12, 471 06 Horní Police, č. j. ObÚ / HP / 274 / 2019 ze dne 

20.09.2019. 
- Vyjádření k existenci Obecní úřad Stružnice, Stružnice 188, 470 02 Česká Lípa, č. j. Struz-063/2019 ze dne 

14.10.2019. 
- Stanovisko k PD Obec Stružnice, Stružnice 188, 470 02 Česká Lípa, č. j. Struz-760/2019 ze dne 01.10.2019. 
- Sdělení o existenci ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV-Podmokly, zn.: 0101389114 ze dne 

30.09.2020. 
- Souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení ČEZ Distribuce, a. s., 

Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV-Podmokly, zn.: LB / 419 / 20 / OP ze dne 12.10.2020. 
- Sdělení o existenci ČEZ ICT Services, a. s., Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4, zn.: 0700152327 ze dne 14.01.2020. 
- Sdělení o existenci Telco Pro Services, a. s., Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4 - Michle, zn.: 0201011755 ze dne 

14.01.2020. 
- Vyjádření k existenci CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 – Libeň, č. j.: 773258/20 ze dne 

30.09.2020. 
- Vyjádření ke stavebnímu řízení Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, č. j.: 

755102/19 ze dne 24.09.2019. 
- Stanovisko k existenci GridServices, s. r. o., IČ: 279 35 311, Plynárenská 499/1, 602 00 Brno – Zábrdovice, zn.: 

5002232086 ze dne 01.10.2020. 
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- Stanovisko ke stavebnímu řízení GridServices, s. r. o., IČ: 279 35 311, Plynárenská 499/1, 602 00 Brno – Zábrdovice, 
zn.: 5002011761 ze dne 09.10.2019. 

- Vyjádření k existenci Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, zn.: SCVKZAD61213 
ze dne 12.02.2020. 

- Vyjádření k realizaci stavby Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, zn.: 
O20690094592/ÚTPCL/Ro ze dne 13.10.2020. 

- Vyjádření k existenci České Radiokomunikace, a. s., Skokanská 2117/1, 160 00 Praha - Břevnov, zn. 
UPTS/OS/236250/2020 ze dne 15.01.2020. 

- Vyjádření ke stavebnímu řízení České Radiokomunikace, a. s., Skokanská 2117/1, 160 00 Praha - Břevnov, zn. 
UPTS/OS/257307/2020 ze dne 08.10.2020. 

- Souhrnné stanovisko k existenci ČD – Telematika a. s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3, č. j. 1202017416 ze dne 
30.09.2020. 

- Vyjádření Vodafone Czech Republic, a. s., Vinohradská 167, 100 00 Praha 10, zn. MW9910158836214949 ze dne 
30.09.2020.  

- Stanovisko T-Mobile Czech Republic a. s., Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4, č. j. E41380/20 ze dne 30.09.2020. 
 
Dle ustanovení § 79 odst. 5 stavebního zákona nevyžadují stavební úpravy a udržovací práce rozhodnutí o umístění stavby ani 
územní souhlas. Jestliže se nevydává územní rozhodnutí ani územní souhlas, postačí závazné stanovisko podle ustanovení § 
96b stavebního zákona. Jelikož stavebními úpravami nedochází ke změně v území, tak Městský úřad Česká Lípa, stavební 
úřad, úřad územního plánování, vydal k předmětné stavbě sdělení č. j. MUCL/1075/2021 ze dne 06.01.2021, ve kterém je 
uvedeno, že stavba je v souladu s platným územními plány dotčených obcí. 
 
Městský úřad Česká Lípa, odbor dopravy, také ověřil, že projektová dokumentace je úplná, přehledná a byla zpracována 
osobami s příslušnou autorizací. Zároveň ověřil, že jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu. 
Projektovou dokumentaci vypracovala obchodní firma M - PROJEKCE s.r.o., IČ: 050 61 415, se sídlem Resslova 956/13, 500 02 
Hradec Králové, autorizovaný technik pro dopravní stavby, specializace nekolejová doprava, David Senohrábek DiS, ČKAIT 
0501332, číslo zakázky 18-062-02, vyhotoveno 05/19, stupeň DSP / PDPS, a tím je zaručeno, že dokumentace splňuje 
požadavky týkající se veřejných zájmů, především na úseku ochrany životního prostředí, ochrany života a zdraví osob a 
odpovídá obecným požadavkům na výstavbu obsažených ve vyhlášce č. 268/2009 Sb. a je v souladu se schváleným územním 
plánem. 
Projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové 
dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu 
technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí. Je povinen dbát právních předpisů a obecných požadavků na 
výstavbu vztahujících se ke konkrétnímu stavebnímu záměru. Statické, popřípadě jiné výpočty musí být vypracovány tak, aby 
byly kontrolovatelné. Není-li projektant způsobilý některou část projektové dokumentace zpracovat sám, je povinen k jejímu 
zpracování přizvat osobu s oprávněním pro příslušný obor nebo specializaci, která odpovídá za jí zpracovaný návrh. 
Odpovědnost projektanta za projektovou dokumentaci stavby jako celku tím není dotčena.  
 
Městský úřad Česká Lípa, odbor dopravy, ověřil, že předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány 
státní správy.  
 
Dotčenými správními úřady při tomto řízení jsou:   
 

Městský úřad Česká Lípa, stavební úřad, úřad územního plánování, náměstí T. G. M. 1, 470 36 Česká Lípa. 
Městský úřad Česká Lípa, stavební úřad, úsek památkové péče, náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa. 
Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, náměstí T. G. M. 1, 470 36 Česká Lípa.  
Správa CHKO České středohoří, Michalská 260/14, 412 01 Litoměřice. 
Ministerstvo obrany ČR, sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, Tychonova 1, 160 01 Praha 6. 
Agentura logistiky, regionální středisko vojenské dopravy Hradec Králové, Velké náměstí 33, 500 01 Hradec Králové. 
Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, územní pracoviště Česká Lípa, 5. května 813, 470 42 Česká 
Lípa. 
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor dopravy, oddělení dopravní obslužnosti, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2. 
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3. 
Městský úřad Žandov, Náměstí 82, 471 07 Žandov. 
Obecní úřad Horní Police, nám. Odboje 12, 471 06 Horní Police. 
Obecní úřad Stružnice, Stružnice 188, 470 02 Česká Lípa. 
Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, arch. oddělení, náměstí Osvobození 297, 470 34 Česká Lípa. 
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Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, dopravní inspektorát, Pod Holým vrchem 1734, 470 80 
Česká Lípa. 
Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, Karla Poláčka 3152, 470 02 Česká Lípa. 
 

Městský úřad Česká Lípa, odbor dopravy, se dále zabýval otázkou účastníků řízení v souladu s ustanovením § 109 písm. a) až 
d) stavebního zákona s přihlédnutím k ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu: 
 

Krajská správa silnic Libereckého kraje, p. o., IČ: 709 46 078, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6, zastoupená 
obchodní firmou M - PROJEKCE s.r.o., IČ: 050 61 415, se sídlem Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové. 
Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec IV. - Perštýn. 
Město Žandov, Náměstí 82, 471 07 Žandov. 
Obec Horní Police, nám. Odboje 12, 471 06 Horní Police. 
Obec Stružnice, Stružnice 188, 470 02 Česká Lípa. 
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV-Podmokly. 
CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 – Libeň. 
GridServices, s. r. o., IČ: 279 35 311, Plynárenská 499/1, 602 00 Brno – Zábrdovice. 
Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice. 
České Radiokomunikace, a. s., Skokanská 2117/1, 160 00 Praha – Břevnov. 
Povodí Ohře, s. p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov. 
Zelená farma s.r.o., Školní 92, 471 06 Horní Police. 
Ing. Kuneš Ivan, Jasmínová 3361, 470 01 Česká Lípa. 
Kunešová Blanka, Jasmínová 3361, 470 01 Česká Lípa. 
Mgr. Bucková Zuzana, Na Farkáně II 171/6, 150 00 Praha – Radlice. 
Ryšánek Pavel, Sasanková 2657/2, 106 00 Praha – Záběhlice. 
Ing. Baková Janka, Za Jezerem 104, 471 28 Hamr na Jezeře. 
Janďourková Lenka, Valteřice 42, 471 05 Žandov. 
Marešová Pavlína, Valteřice 40, 471 05 Žandov. 
Hlavnička Jan, Valteřice 40, 471 05 Žandov. 
Čonska Jiří, Valteřice 37, 471 05 Žandov. 
Čonská Jaroslava, Valteřice 37, 471 05 Žandov. 
Mohrová Jaroslava, Stará 2468/39, 400 11 Ústí nad Labem – centrum. 
Kubiš Milan, Podlesí 2, 470 02 Horní Police. 
Richter Vladimír, Ratibořská 748/36, 181 00 Praha – Bohnice. 
Richterová Hana, Ratibořská 748/36, 181 00 Praha – Bohnice. 
Soukup Roman, Děčínská 206/12, 470 01 Česká Lípa. 
Salač Miroslav, Valteřice 102, 471 05 Žandov. 
Peřinová Božena, Stružnice 90, 470 02 Stružnice. 
Salač Milan, náměstí 168, 471 03 Kravaře. 
Košťál Miloš, Heřmanice 70, 470 02 Žandov. 
Hrdá Olga, Valteřice 17, 471 05 Žandov. 
Ing. Rott Jiří, Šmilovského 1437/8, 120 00 Praha – Vinohrady. 
Dolejší Marie, Horní Libchava 205, 471 11 Horní Libchava. 
Svoboda Pavel, K. H. Máchy 14, 471 06 Horní Police. 
Svobodová Jiřina, K. H. Máchy 14, 471 06 Horní Police. 
Försterová Jana, 9. května 67, 471 06 Horní Police. 
Kuldanová Jitka, Krausova 606, 199 00 Praha – Letňany. 
Baloun Jiří, Heřmanice 41, 470 02 Žandov. 
 

Účastníci řízení podle ustanovení § 109 písm. e) a f) stavebního zákona v návaznosti na ustanovení § 27 odst. 2 správního 
řádu, identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru: 
 

P. p. č. 174/1, 445/4, 174/2, 162, 161, 163, 170, 159, 160, 157, 154, 151, 152, 153, 454, 459/1, 459/3, 459/4, 146, 145, 238, 
158/3, 27, 141, 140/4, 139/2, 135/2, 135/1, 130, 131, 124, 120, 122, 461/2, 116, 460, 115/2, 114, 112, 113, 111/2, 108, 
111/1, 109, 99/1, 99/8, 99/7, 99/2, 98, 97, 95/1, 95/2, 94/2, 94/7, 103, 102, 100, 93/1, 92, 86/1, 80, 78, 1, 73/3, 73/1, 2, 
478/6, 478/1, 469, 72/2, 71/5, 71/8, 71/7, 71/4, 71/3, 70, 69, 71/6, 471/3, 471/1, 65, 67, 6, 7, 8/2, 8/1, 60/2, 66, 60/3, 62, 61, 
59, 50, 51, 46, 23, 39, 40, 38, 11, 12, 14, 15/1, 20, 494/2, 479, 480, 481, 482, 483/2, 485, 489, 19, 16/2, 16/1, 17/2, 17/1, 18, 
495, 501, 502/2, 502/1, 503/1, 503/2, 496, 491, 492, 490, 493 v k. ú. Valteřice u Žandova. 
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P. p. č. 371/1, 358/1, 358/10, 370, 369, 363, 365, 358/11, 358/4, 358/2, 358/6, 357, 358/12, 354, 358/13, 362, 361, 352/1, 
351/2 v k. ú. Jezvé. 
P. p. č. 779/1, 779/11, 862, 865, 866, 868, 854/1, 854/3, 854/5, 854/4, 871, 791/3, 864, 863, 853, 854/2, 791/1, 789/3, 789/5, 
779/10, 789/4, 852, 789/6, 779/8, 779/46, 779/5, 850, 779/51, 779/37, 779/3, 829/1, 848/2, 829/3, 220, 221, 826/2, 826/1, 
829/4, 779/6, 779/7, 194/1, 192, 219, 218, 217, 205, 204/1, 202, 203, 191, 190, 189, 223, 206, 207, 212/7, 212/9, 208, 209, 
212/8, 212/10, 210, 211, 224/1, 216/2, 225, 197, 196, 258, 187/1, 187/2, 186, 260/2, 198/2, 262/1, 188, 185/1, 257/1, 254, 
255, 183, 175, 246, 247, 248/1, 251/2, 263/1, 263/2, 263/3, 265, 267/1, 277/1, 231/9 v k. ú. Horní Police. 
 
Za účastníky řízení vzal stavebníka, který je zároveň vlastníkem pozemků, na kterých má být uskutečněn stavební záměr , 
vlastníky pozemků, na kterých má být stavba také z části prováděna, vlastníky sousedních pozemků přímo dotčených stavbou 
a správce sítí na pozemku stavby a v ochranném pásmu inženýrských sítí. 
 
Městský úřad Česká Lípa, odbor dopravy, oznámil opatřením ze dne 30.11.2020 zahájení stavebního řízení a vzhledem k 
tomu, že mu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, 
upustil podle § 112 odst. 2 stavebního zákona od ohledání na místě a ústního jednání a stanovil lhůtu pro uplatnění námitek a 
připomínek účastníků stavebního řízení a stanovisek dotčených orgánů státní správy do 10 dnů po oznámení zahájení řízení. 
Ve stejném termínu se účastníci řízení mohli seznámit s podklady pro rozhodnutí. 
 
Městský úřad Česká Lípa, odbor dopravy, v průběhu stavebního řízení obdržel stanoviska dotčených orgánů státní správy: 
 

- Vyjádření Krajský úřad Libereckého kraje, odbor dopravy, oddělení dopravní obslužnosti, U Jezu 642/2a, 461 80 
Liberec 2, bez č. j. ze dne 18.11.2020. 

- Závazné stanovisko Městský úřad v České Lípě, odbor životního prostředí, ochrana ZPF, náměstí T. G. Masaryka č. p. 
1, 470 36 Česká Lípa, zn.: MUCL/68520/2020 ze dne 08.07.2020 (trvalé odnětí). 

- Závazné stanovisko Městský úřad v České Lípě, stavební úřad, úsek památkové péče, náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 
470 36 Česká Lípa, č. j. MUCL/117928/2020 ze dne 20.11.2020. 

- Vyjádření Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., Letenská 4, 118 01 Praha 1 – Malá Strana, č. j. ARUP – 
9135/2020 ze dne 04.12.2020. 

 
Z předložených podkladů a stanovisek dotčených orgánů státní správy, odbor dopravy dospěl k závěru, že uskutečněním 
stavby nebudou ohroženy veřejné zájmy chráněné zvláštními předpisy. 
 
Městský úřad Česká Lípa, odbor dopravy, v průběhu stavebního řízení obdržel stanoviska účastníků řízení: 
 

- Vyjádření KORID LK, spol. s r. o., U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, bez č. j. ze dne 19.11.2020. 
- Vyjádření k realizaci stavby Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, zn.: 

O20690108129/ÚTPCL/Ro ze dne 09.12.2020. 
 
Z předložených písemných vyjádření účastníků řízení a při dodržení podmínek stavebního povolení je zřejmé, že nebudou 
nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a právem chráněné zájmy účastníků řízení. Za souhlas se stavbou bylo vzato i 
konkludentní vyjádření účastníků řízení.  
 
Podmínky Státního pozemkového úřadu, které nebyly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí, nejsou technickými 
podmínkami a nepřísluší o nich rozhodovat speciálnímu stavebnímu úřadu (majetkoprávní vypořádání). 
 
Stavebník doplnil podání o: 
 

- Doplnění vlastní žádosti o vydání společného povolení – změna termínu dokončení stavby 1. 
- Doplnění a oprava projektové dokumentace – koordinace stavebních prací s rekonstrukcí vodovodního řadu. 
- Doplnění vlastní žádosti o vydání společného povolení – změna termínu dokončení stavby 2. 

 
Ostatní doklady doručené a pořízené v rámci stavebního řízení a vložené do spisu pro předmětnou stavbu: 
 

- Žádost o posouzení souladu navrhované stavby s územně plánovací dokumentací a s cíli a úkoly územního plánování. 
- Sdělení – posouzení souladu navrhované stavby s ÚP Městský úřad v České Lípě, stavební úřad, úřad územního 

plánování, náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, č. j. MUCL/1075/2021 ze dne 06.01.2021. 
 
V průběhu stavebního řízení nevznesl žádný z účastníků řízení námitky vůči předmětné stavbě. Připomínky správců sítí a 
ostatních účastníků řízení byly zohledněny v podmínkách tohoto rozhodnutí. 
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Na základě požadavku obchodní firmy Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., vzneseného během stavebního řízení, byla 
doplněna a opravena projektová dokumentace z důvodu koordinace stavebních prací v rámci rekonstrukce silnice II/263 
s plánovanou rekonstrukcí vodovodního řadu v roce 2023. Z tohoto důvodu byl rovněž upravený termín pro dokončení 
stavebních prací. 
 
Při provádění stavby je nutno mimo jiné dodržet předpisy, týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména 
zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., při stavebních pracích dbát na ochranu zdraví osob na staveništi. 
Zárukou naplnění těchto požadavků je dáno tím, že stavbu smí provádět stavební podnikatel ve smyslu ustanovení § 160 
stavebního zákona, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. 
 
Při provádění a užívání stavby je stavebník povinen také dodržovat: 
 

- stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby. Přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu 
života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedství. 

- oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude 
stavbu provádět,  

- před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej 
tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným 
vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku, 

- zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající 
se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie, 

- ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení 
kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit, 

- ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, 
nebo bezpečnost stavby, 

- U stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, je stavebník 
povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby. Pokud projektovou dokumentaci pro tuto stavbu 
může zpracovat jen osoba oprávněná podle zvláštního právního předpisu, zajistí stavebník autorský dozor projektanta, 
popřípadě hlavního projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací,  

- Vlastník stavby je povinen v souladu s ustanovení § 125 stavebního zákona uchovávat po celou dobu trvání 
stavby ověřenou dokumentaci odpovídající jejímu skutečnému provedení podle vydaných povolení,  

- Na místě stavby bude veden řádný stavební deník. 
 
Při výstavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. 
 

Městský úřad Česká Lípa, odbor dopravy, dospěl po provedeném stavebním řízení k závěru, že uskutečněním stavby ve výše 
specifikovaném rozsahu stavebních objektů nebudou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a 
oprávněné zájmy účastníků řízení.  
 
Na základě posouzení předložené žádosti s podklady a stanovisky dotčených orgánů státní správy dospěl odbor dopravy ke 
zjištění, že stavba bude prováděna jak na pozemcích, ke kterým má vlastník vlastnické právo, tak i na cizích pozemcích. 
K provedení stavby na těchto cizích pozemcích stavebník nedokládal souhlas s navrhovaným stavebním záměrem. 
Podle ustanovení § 184a stavebního zákona se souhlas vlastníka dotčeného pozemku nedokládá, je-li pro získání potřebných 
práv k pozemku nebo stavbě pro požadovaný stavební záměr nebo opatření stanoven účel vyvlastnění zákonem. 
Tento účel vyvlastnění je stanoven v ustanovení § 17 odst. 2 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, kde je uvedeno, že 
„… lze odejmout nebo omezit vlastnické právo k pozemku nebo ke stavbě nebo právo odpovídající věcnému břemenu k 
pozemku nebo ke stavbě potřebným k uskutečnění výstavby, opravy, úpravy, modernizace nebo rekonstrukce dálnice, silnice, 
místní komunikace I. třídy, jejich součástí, příslušenství nebo staveb souvisejících“. 
Jelikož se jedná o rekonstrukci stávající silnice a staveb souvisejících, tak Městský úřad Česká Lípa, odbor dopravy, 
nevyžadoval po stavebníkovi doložení práva stavby na dotčených pozemcích.  
Vlastníci těchto přímo dotčených pozemků a staveb byli vzati jako účastníci řízení podle ustanovení § 109 písm. b) až d) 
stavebního zákona s přihlédnutím k ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu.  
Městskému úřadu Česká Lípa, odboru dopravy, nepřísluší zasahovat do majetkoprávního vypořádání dotčených pozemků 
stavbou. To je věcí stavebníka a vlastníka dotčeného pozemku. Pro vydání společného povolení pro předmětnou stavbu nemá 
toto vypořádání vliv.  
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Stavba bude splňovat požadavky na užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Zárukou toho je ta 
skutečnost, že stavbu vyprojektoval autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, který má za povinnost zejména ochranu 
veřejných zájmů ve smyslu ustanovení § 158 stavebního zákona a dodržení požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Stejné veřejné zájmy je povinen chránit zhotovitel - 
stavební podnikatel, který při realizaci stavby musí zabezpečit odborné vedení stavby stavbyvedoucím, ve smyslu ustanovení 
§ 160 stavebního zákona, který má z daného hlediska stejné povinnosti jako projektant. 
 
Z projektové dokumentace a předložených stanovisek orgánů státní správy je patrné, že stavba nebude ohrožovat život a 
zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, životní prostředí, zájmy státní památkové péče, archeologické nálezy a sousední stavby, 
popřípadě způsobovat jiné škody či ztráty. 
 
Jednotlivá stanoviska dotčených orgánů získaná v průběhu stavebního řízení byla zvážena a využita při stanovení podmínek 
tohoto rozhodnutí. 
Odbor dopravy stanovil v rozhodnutí i další podmínky, kterými zabezpečil ochranu veřejných zájmů především z hledisek 
ochrany života a zdraví osob, ochrany životního prostředí, z hledisek minimalizace negativních vlivů stavební činnosti na okolí, 
z hledisek bezpečnosti práce a technických zařízení. Podmínky rovněž v nezbytné míře stanoví požadavky na provádění stavby 
z hlediska organizace výstavby ve vztahu k ochraně přírody a krajiny. 
 
Vzhledem k tomu, že v průběhu řízení stavební úřad neshledal důvody, které by bránily povolení stavby, rozhodl na základě 
ustanovení § 115 stavebního zákona stavbu povolit. 
 
V souladu s ustanovením přílohy sazebníku položky 18 zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, je 
žadatel osvobozen od poplatku za vydání stavebního povolení. 
 
 
Poučení o opravném prostředku: 
 

Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání podle ustanovení § 81 a § 82 správního řádu do 15 dnů ode dne jeho 
oznámení ke Krajskému úřadu Libereckého kraje, a to prostřednictvím Městského úřadu Česká Lípa, odboru dopravy 
(ustanovení § 86 odst. 1 správního řádu). Včas podané odvolání má odkladný účinek. 
Pokud Vám nebylo předmětné rozhodnutí doručeno poštovním doručovatelem přímo do vlastních rukou, ale ve smyslu § 24 
odst. 1 správního řádu bylo uloženo na poště, potom se za den doručení považuje desátý den od tohoto uložení, nikoli až 
následné faktické převzetí rozhodnutí po uplynutí této desetidenní lhůty. V tomto případě se lhůta pro příp. podání odvolání 
nepočítá od faktického převzetí předmětného rozhodnutí účastníkem řízení, ale už od jedenáctého dne od uložení písemnosti 
na poště. 
 
 
 
 
 
 
Ing. Jan Pokorný 
referent silničního úřadu 
 
 
 
 
 
 
 

Příloha pro stavebníka: 
 

- ověřená projektová dokumentace po nabytí právní moci rozhodnutí 
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Tento dokument musí být na úřední desce Městského úřadu Česká Lípa, Městského úřadu Žandov, Obecního úřadu Horní 
Police a Obecního úřadu Stružnice vyvěšen na dobu 15 dnů. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za 
doručenou. 
 
Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňující 
dálkový přístup, podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu. 
 
 
Úřední deska: 
 
Vyvěšeno dne: ...................................                                    Sejmuto dne: .................................... 
 
 
Elektronická úřední deska: 
 
Vyvěšeno dne: ...................................                                    Sejmuto dne: .................................... 
 
 
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 
 
Právní účinky má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky Městského úřadu v České Lípě. 
 
 
 
Obdrží: 
 

Účastníci řízení podle ustanovení § 109 písm. a) až d) stavebního zákona v návaznosti na ustanovení § 27 odst. 1 správního 
řádu: 
 

(datovou schránkou) 
Krajská správa silnic Libereckého kraje, p. o., IČ: 709 46 078, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6, zastoupená 
obchodní firmou M - PROJEKCE s.r.o., IČ: 050 61 415, se sídlem Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové. 
Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec IV. - Perštýn. 
Město Žandov, Náměstí 82, 471 07 Žandov. 
Obec Horní Police, nám. Odboje 12, 471 06 Horní Police. 
Obec Stružnice, Stružnice 188, 470 02 Česká Lípa. 
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV-Podmokly. 
CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 – Libeň. 
GridServices, s. r. o., IČ: 279 35 311, Plynárenská 499/1, 602 00 Brno – Zábrdovice. 
Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice. 
České Radiokomunikace, a. s., Skokanská 2117/1, 160 00 Praha – Břevnov. 
Povodí Ohře, s. p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov. 
Zelená farma s.r.o., Školní 92, 471 06 Horní Police. 
 

(doporučeně) 
Ing. Kuneš Ivan, Jasmínová 3361, 470 01 Česká Lípa. 
Kunešová Blanka, Jasmínová 3361, 470 01 Česká Lípa. 
Mgr. Bucková Zuzana, Na Farkáně II 171/6, 150 00 Praha – Radlice. 
Ryšánek Pavel, Sasanková 2657/2, 106 00 Praha – Záběhlice. 
Ing. Baková Janka, Za Jezerem 104, 471 28 Hamr na Jezeře. 
Janďourková Lenka, Valteřice 42, 471 05 Žandov. 
Marešová Pavlína, Valteřice 40, 471 05 Žandov. 
Hlavnička Jan, Valteřice 40, 471 05 Žandov. 
Čonska Jiří, Valteřice 37, 471 05 Žandov. 
Čonská Jaroslava, Valteřice 37, 471 05 Žandov. 
Mohrová Jaroslava, Stará 2468/39, 400 11 Ústí nad Labem – centrum. 
Kubiš Milan, Podlesí 2, 470 02 Horní Police. 
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Richter Vladimír, Ratibořská 748/36, 181 00 Praha – Bohnice. 
Richterová Hana, Ratibořská 748/36, 181 00 Praha – Bohnice. 
Soukup Roman, Děčínská 206/12, 470 01 Česká Lípa. 
Salač Miroslav, Valteřice 102, 471 05 Žandov. 
Peřinová Božena, Stružnice 90, 470 02 Stružnice. 
Salač Milan, náměstí 168, 471 03 Kravaře. 
Košťál Miloš, Heřmanice 70, 470 02 Žandov. 
Hrdá Olga, Valteřice 17, 471 05 Žandov. 
Ing. Rott Jiří, Šmilovského 1437/8, 120 00 Praha – Vinohrady. 
Dolejší Marie, Horní Libchava 205, 471 11 Horní Libchava. 
Svoboda Pavel, K. H. Máchy 14, 471 06 Horní Police. 
Svobodová Jiřina, K. H. Máchy 14, 471 06 Horní Police. 
Försterová Jana, 9. května 67, 471 06 Horní Police. 
Kuldanová Jitka, Krausova 606, 199 00 Praha – Letňany. 
Baloun Jiří, Heřmanice 41, 470 02 Žandov. 
 
 

Účastníci řízení podle ustanovení § 109 písm. e) a f) stavebního zákona v návaznosti na ustanovení § 27 odst. 2 správního 
řádu, identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru: 
 

(veřejnou vyhláškou) 
P. p. č. 174/1, 445/4, 174/2, 162, 161, 163, 170, 159, 160, 157, 154, 151, 152, 153, 454, 459/1, 459/3, 459/4, 146, 145, 238, 
158/3, 27, 141, 140/4, 139/2, 135/2, 135/1, 130, 131, 124, 120, 122, 461/2, 116, 460, 115/2, 114, 112, 113, 111/2, 108, 
111/1, 109, 99/1, 99/8, 99/7, 99/2, 98, 97, 95/1, 95/2, 94/2, 94/7, 103, 102, 100, 93/1, 92, 86/1, 80, 78, 1, 73/3, 73/1, 2, 
478/6, 478/1, 469, 72/2, 71/5, 71/8, 71/7, 71/4, 71/3, 70, 69, 71/6, 471/3, 471/1, 65, 67, 6, 7, 8/2, 8/1, 60/2, 66, 60/3, 62, 61, 
59, 50, 51, 46, 23, 39, 40, 38, 11, 12, 14, 15/1, 20, 494/2, 479, 480, 481, 482, 483/2, 485, 489, 19, 16/2, 16/1, 17/2, 17/1, 18, 
495, 501, 502/2, 502/1, 503/1, 503/2, 496, 491, 492, 490, 493 v k. ú. Valteřice u Žandova. 
P. p. č. 371/1, 358/1, 358/10, 370, 369, 363, 365, 358/11, 358/4, 358/2, 358/6, 357, 358/12, 354, 358/13, 362, 361, 352/1, 
351/2 v k. ú. Jezvé. 
P. p. č. 779/1, 779/11, 862, 865, 866, 868, 854/1, 854/3, 854/5, 854/4, 871, 791/3, 864, 863, 853, 854/2, 791/1, 789/3, 789/5, 
779/10, 789/4, 852, 789/6, 779/8, 779/46, 779/5, 850, 779/51, 779/37, 779/3, 829/1, 848/2, 829/3, 220, 221, 826/2, 826/1, 
829/4, 779/6, 779/7, 194/1, 192, 219, 218, 217, 205, 204/1, 202, 203, 191, 190, 189, 223, 206, 207, 212/7, 212/9, 208, 209, 
212/8, 212/10, 210, 211, 224/1, 216/2, 225, 197, 196, 258, 187/1, 187/2, 186, 260/2, 198/2, 262/1, 188, 185/1, 257/1, 254, 
255, 183, 175, 246, 247, 248/1, 251/2, 263/1, 263/2, 263/3, 265, 267/1, 277/1, 231/9 v k. ú. Horní Police. 
 
 

Dotčené orgány státní správy: 
 

(interní poštou) 
Městský úřad Česká Lípa, stavební úřad, úřad územního plánování, náměstí T. G. M. 1, 470 36 Česká Lípa. 
Městský úřad Česká Lípa, stavební úřad, úsek památkové péče, náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa. 
Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, náměstí T. G. M. 1, 470 36 Česká Lípa.  
 

(datovou schránkou) 
Správa CHKO České středohoří, Michalská 260/14, 412 01 Litoměřice. 
Ministerstvo obrany ČR, sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, Tychonova 1, 160 01 Praha 6. 
Agentura logistiky, regionální středisko vojenské dopravy Hradec Králové, Velké náměstí 33, 500 01 Hradec Králové. 
Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, územní pracoviště Česká Lípa, 5. května 813, 470 42 Česká 
Lípa. 
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor dopravy, oddělení dopravní obslužnosti, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2. 
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3. 
Městský úřad Žandov, Náměstí 82, 471 07 Žandov. 
Obecní úřad Horní Police, nám. Odboje 12, 471 06 Horní Police. 
Obecní úřad Stružnice, Stružnice 188, 470 02 Česká Lípa. 
Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, arch. oddělení, náměstí Osvobození 297, 470 34 Česká Lípa. 
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, dopravní inspektorát, Pod Holým vrchem 1734, 470 80 
Česká Lípa. 
Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, Karla Poláčka 3152, 470 02 Česká Lípa. 
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Na vědomí: 
 

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., Letenská 4, 118 01 Praha 1 – Malá Strana. 
KORID LK, spol. s r. o., U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2. 
ČSAD Česká Lípa a.s., Rotavská 2656/2b, 155 00 Praha 5 – Stodůlky. 
 
 
Dále k vyvěšení na úřední desce: 
 

Městský úřad Česká Lípa, odbor dopravy. 
Městský úřad Žandov. 
Obecní úřad Horní Police. 
Obecní úřad Stružnice. 
 

Po patnáctém dni vyvěšení žádáme o vyznačení doby vyvěšení a zaslání veřejné 
vyhlášky zpět. 
 

 

 

 

 

Ve smyslu ustanovení § 144 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, s přihlédnutím k ustanovení § 27 odst. 1 posledně 
jmenovaného zákona a ustanovení § 115 odst. 5 stavebního zákona, se účastníkům řízení doručuje toto stavební povolení 
jednotlivě do vlastních rukou. 
 

Ve smyslu ustanovení § 25 odst. 1 a 2 a § 144 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, s přihlédnutím k ustanovení § 27 
odst. 2 posledně jmenovaného zákona a ustanovení § 115 odst. 5 stavebního zákona, se účastníkům řízení doručuje toto 
stavební povolení veřejnou vyhláškou, vyvěšenou na úřední desce nejméně po dobu 15 dnů (při splnění podmínky, že 
písemnost byla také zveřejněna způsobem umožňující dálkový přístup, se patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce 
považuje za doručenou). 
  

Ve smyslu ustanovení § 25 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, se veřejná vyhláška zasílá též příslušnému obecnímu 
úřadu. 
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