
 

M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D   Ž E L E Z N Ý   B R O D 

Odbor  dopravy 

468 22  Železný Brod, náměstí 3. května č.p. 1 
 

Spis. zn.:     OD-520 2020/RADM 

Čj.: OD-4455/2020-RADM       Železný Brod, dne: 02.04.2020 

Vyřizuje: 

 

M. Radostný, e-mail: m.radostny@zelbrod.cz, tel.:483 333 972   

 

Obec Koberovy 

Koberovy č.p. 140 

468 22  Železný Brod 

OZNÁMENÍ 

ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ 

 

Obec Koberovy, IČO 00262404, Koberovy č.p. 140, 468 22  Železný Brod, 

 

(dále jen "žadatel") podal dne 27.01.2020 žádost o vydání společného povolení na stavbu: 

Místní obslužná komunikace na parc. č. 268/1 v k.ú. Líšný 

(dále jen "stavba") na pozemcích p.č. 1772 a 268/1 v katastrálním území Líšný. Uvedeným dnem bylo 

zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen "společné řízení"). 

 

Stavba obsahuje: 

SO 101 – Zpevněné plochy, na p.p.č. 1772 a 268/1 v katastrálním území Líšný. Projektem navržená obslužná 

komunikace je navržená dle parametrů pro třídu dopravního zatížení VI. Tato komunikace bude provedena 

jako nově řešené napojení na stávající komunikaci sil. III/28216. Původní místo připojení stávající obslužné 

komunikace bude zrušeno a bude zde provedena terénní rýha. Projektem řešená komunikace je situována na 

p.p.č.268/1 a v místě napojení na stávající komunikaci III. třídy na p.p.č.1772 v k.ú. Líšný. Navržená 

komunikace bude provedena v celkové délce 49,0m a v šířce 2,75m. Začátek úseku komunikace v místě 

připojení na stávající komunikaci sil. III/28216 bude navržen s konstrukcí živičnou v délce 4,0m a bude zde 

proveden nový trubní propust DN 400. Na tuto živičnou konstrukci pak bude navazovat v délce 45,0m a s 

šířkou 2,75m štěrková komunikace. V celé trase budou provedeny oboustranné štěrkové krajnice šířky 0,5m. 

Nová niveleta bude provedena tak, aby byl umožněn přeliv povrchových vod přes konstrukci do 

navazujícího terénu a nová konstrukce tak netvořila hráz. 

 

Živičná komunikace je navržena v následující skladbě: 

        

- asfaltový beton pro obrusné vrstvy         ACO 11S 50/70            40mm 

- Spojovací postřik emulzní                       SPE                           0,3kg/m3 

- Asfaltový beton pro ložné vrstvy             ACO 11S 50/70           50mm 

- Stěrkodrť                                                   ŠD                             150mm 

- štěrkodrť                                                    ŠD                             150mm 

- celkem                                                 390mm 

-Zemní pláň bude zhutněna na hodnotu 45 MPa. 
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Štěrková komunikace je navržena v následující skladbě: 

  

- Štěrkodrť – žulový perk (0/ 16) – zaválcování          ŠD         100mm 

-štěrkodrť (0/32)                                                           ŠD         150mm 

-štěrkodrť (0/32)                                                           ŠD         150mm 

-celkem                                                                                        400mm 

Odvodnění komunikace bude provedeno v příčném sklonu minimálně 3.0%. Povrchové vody se tak rychle 

dostanou z povrchu do přilehlého terénu. Podélný sklon komunikace bude proměnný. V rámci této stavby 

bude proveden nový trubní propust DN 400. Délka nového propustu bude 7,5m. Pod troubami bude 

provedeno betonové lože z betonu C25/30 v tloušťce min. 150mm a podsypu ze štěrkopísku tloušťky 

200mm. Na podkladním betonu budou položeny podkladní betonové prahy a po pokládce trub bude celý 

profil obetonován z betonu C 25/30-XF3 v minimální tloušťce 100mm. Čela propustu budou provedena z 

betonu C 30/37-XF4 s výztuží z Kari-sítě. Nad propustem bude proveden hutněný násyp z vhodného 

materiálu do úrovně silniční pláně. Po provedení vyspádování zemního tělesa bude provedeno ohumusování 

a zatravnění. Nad propustem bude na obou stranách komunikace osazeno ocelové dvoumadlové zábradlí 

výšky 0,9m a dlouhé 1,8m. Řešená komunikace bude vybavena novým dopravním značením -  dopravní 

značkou „ P6 – Stůj, dej přednost v jízdě“, která bude osazena v místě připojení na stávající komunikaci III. 

třídy a dále zde bude osazen 2x směrový sloupek Z11. 

Městský úřad v Železném Brodě, odbor dopravy, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. 

a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o 

pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) 

zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 a § 169 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), 

oznamuje zahájení společného řízení podle § 94 m stavebního zákona, ve kterém upouští od ústního jednání. 

Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska, účastníci řízení své námitky do 

22.04.2020. 

Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad v Železném Brodě, odbor dopravy, 

úřední dny pondělí a středa 8:00 - 17:00 hod. V ostatní dny po telefonické dohodě.). 

Poučení: 

Závazná stanoviska dotčených orgánů a námitky účastníků řízení musí být uplatněny v uvedeném termínu, 

jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při 

vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží. K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují 

požadavky § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede 

skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek. 

Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo stavby, na 

kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k 

tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám 

anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno, může 

uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která 

je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém 

je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu 

zabývá. 

Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, 

způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho 

vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající 

věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. K námitkám, které překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží. 

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 

 

 

 

 

Vyřizuje: Miroslav Radostný     Mgr. Jiří Horušický 

vedoucí odboru dopravy 
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Obdrží: 

Účastníci (doručenky): 
Obec Koberovy, IDDS: x7ubin6 

Obec Líšný, IDDS: rrkan5g  

Liberecký kraj, IDDS: c5kbvkw 

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: bdnkk7w 

Lesy ČR s.p., Lesní správa Ještěd, IDDS: e8jcfsn 

Karel Brejla, Skořepka č.p. 355/2, 110 00  Praha 1-Staré Město 

Anna Brejlová, Skořepka č.p. 355/2, 110 00  Praha 1-Staré Město 

 

Dotčené orgány státní správy a správci sítí: 

Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, Územní odbor Jablonec nad Nisou, DI, IDDS: vsmhpv9 

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, územní odbor Jablonec nad Nisou, IDDS: hv4aivj 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., CETIN, IDDS: qa7425t 

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

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 

ČEZ ICT Services, a. s., Poskytování sítí, IDDS: zbsdk9i 

MěÚ Železný Brod, odbor životního prostředí, náměstí 3. května č.p. 1, 468 22  Železný Brod 

co 
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