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R O Z H O D N U T Í 

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 

Výroková část: 

Městský úřad v Železném Brodě, jako stavební úřad příslušný podle § 13  odst. 1 písm. c) zákona č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost 

o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 

21.4.2021 podalo 

Město Železný Brod, IČO 00262633, náměstí 3. května č.p. 1, 468 22  Železný Brod, 

které zastupuje Ing. Ladislav Fuchs, nar. 18.10.1958, Wintrova č.p. 486/14, Liberec II-Nové 

Město, 460 01  Liberec 1 

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení: 

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

územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 

r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y 

Cyklostezka  - Greenway Jizera  

úsek Železný Brod – Líšný 

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 379 (lesní pozemek), parc. č. 883 (ostatní plocha), parc. č. 884 

(ostatní plocha), parc. č. 885 (ostatní plocha), parc. č. 886/1 (ostatní plocha), parc. č. 886/2 (trvalý travní 

porost), parc. č. 886/3 (trvalý travní porost), parc. č. 886/4 (ostatní plocha), parc. č. 890 (trvalý travní 

porost), parc. č. 1725/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Vrát, parc. č. 27 (ostatní plocha), parc. č. 35 

(lesní pozemek), parc. č. 57/1 (ostatní plocha), parc. č. 57/4 (ostatní plocha), parc. č. 57/5 (ostatní plocha), 

parc. č. 57/8 (ostatní plocha), parc. č. 57/13 (ostatní plocha), parc. č. 59/7 (trvalý travní porost), parc. č. 

67/6 (ostatní plocha), parc. č. 373/1 (ostatní plocha), parc. č. 375 (ostatní plocha), parc. č. 377 (ostatní 

plocha), parc. č. 378 (ostatní plocha), parc. č. 380/1 (lesní pozemek), parc. č. 1725/4 (ostatní plocha) v 

katastrálním území Líšný, parc. č. 898/3 (ostatní plocha), parc. č. 915/1 (vodní plocha), parc. č. 916 

(ostatní plocha) v katastrálním území Bzí u Železného Brodu, parc. č. 693/2 (ostatní plocha), parc. č. 756 

(vodní plocha) v katastrálním území Chlístov u Železného Brodu, parc. č. 443/1 (trvalý travní porost), 

parc. č. 444 (ostatní plocha), parc. č. 805 (ostatní plocha), parc. č. 806 (ostatní plocha), parc. č. 807/1 

(trvalý travní porost), parc. č. 807/2 (trvalý travní porost), parc. č. 808 (trvalý travní porost), parc. č. 1754 

(vodní plocha), parc. č. 1755 (ostatní plocha), parc. č. 2190 (lesní pozemek), parc. č. 2191 (trvalý travní 

porost), parc. č. 2196 (trvalý travní porost), parc. č. 2197 (trvalý travní porost), parc. č. 3233/1 (ostatní 

plocha), parc. č. 3269/1 (ostatní plocha), parc. č. 3280 (ostatní plocha), parc. č. 3306/1 (vodní plocha), 

parc. č. 3319/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Železný Brod. 
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Druh a účel umisťované stavby: 

- Stavba pro dopravu (místní komunikace IV. třídy dle ustanovení § 6 odst. 2 písm. d) zákona č. 

13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů). 

- Jedná se o stavbu nové cyklostezky. Navrhovaná stavba je pouze jedním z úseků cyklostezky nazvané 

"Greenway Jizera". Cyklostezka začíná na území obce Líšný, kde navazuje na úsek cyklotrasy 

vedený z Turnova do Líšného. Vedení cyklostezky je navrženo z Líšného po levém břehu řeky Jizery 

až do Železného Brodu, kde končí napojením na ulici Jiráskovo nábřeží za silničním mostem v 

Masarykově ulici.  

- Stavba bude primárně sloužit pro užívání cyklistům, jako možnost bezmotorového spojení obcí 

Železný Brod - Líšný až Turnov. Úsek komunikace – cyklostezky, vedený na pozemku ve vlastnictví 

Lesy ČR (SO 102) bude umožňovat pohyb lesní techniky pro těžbu dřeva. Navržená komunikace 

bude dále umožňovat přístup do levobřežní části řeky správcům Povodí Labe, Správě železnic a též 

správci samotné cyklostezky. 

 

Umístění stavby na pozemku: 

- Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. 379, 883, 884, 885, 886/1, 886/2, 886/3, 886/4, 890, 

1725/1 v katastrálním území Vrát, parc. č. 27, 35, 57/1, 57/4, 57/5, 57/8, 57/13, 59/7, 67/6, 373/1, 

375, 377, 378, 380/1, 1725/4 v katastrálním území Líšný, parc. č. 898/3, 915/1, 916 v katastrálním 

území Bzí u Železného Brodu, parc. č. 693/2, 756 v katastrálním území Chlístov u Železného Brodu, 

parc. č. 443/1, 444, 805, 806, 807/1, 807/2, 808, 1754, 1755, 2190, 2191, 2196, 2197, 3233/1, 3269/1, 

3280, 3306/1, 3319/1 v katastrálním území Železný Brod.  

 

Určení prostorového řešení stavby: 

Komunikace je navržena v šíři 3,0 m jako nezpevněná cesta a 0,25 m nezpevněná krajnice po obou 

stranách. V rámci objektů stavby SO102 dochází k rozšířeni krajnice u zábradlí na 0,65 m tak, aby 

byl zachován průjezdný profil min 3,5 m. 

Součástí stavby je i stabilizace svahů u cyklostezky prostřednictvím opěrných zdí, vyztuženým 

násypem a stabilizací břehů. Dále pak i nová lávka přes Zbytský potok. 

Stavba je řešena v rámci 12-ti stavebních objektů.   

SO 101 Cyklostezka km 0,216-0,552 

SO 102 Cyklostezka km 0,552-1,088.32 

SO 103 Cyklostezka km 1,088.32-4,450 

SO 104 Parkovací stání Líšný 

SO 105 Obnova stávající asfaltové komunikace km 0,000-0,216 

SO 201 Lávka přes Zbytský potok v km 3.648 

SO 251 Opěrná zeď v km 0.600-0.835 

SO 252 Opěrná zeď v km 1.165-1.300 

SO 253 Vyztužený násyp v km 1.470-1.625 

SO 254 Opěrná zeď v km 2.145-2.330 

SO 255 Stabilizace břehu v km 2.765-2.955 

SO 256 Stabilizace břehu v km 3.655-4.140 

- SO 101 Cyklostezka km 0,216-0,552 

Stavební objekt je umístěn na pozemkových parcelách č.27, 35, 57/1, 57/4 v katastrálním území 

Líšný. 

Jedná se o přeložení stávající cesty blíže k hranici pozemku, na kterém leží, mezi km 0,216-0,292. 

Stávající cesta v tomto úseku konstrukčně i směrově nevyhovuje a je tedy navrženo její přeložení. 

Dojde k odstranění konstrukce stávající cesty a jejímu ohumusování a zatravnění. Délka navržené 

nezpevněné komunikace je 76 m, šířka je 3,0 m, šířka nezpevněných krajnic je 2x0,25 m. Celková 

šířka nezpevněné komunikace je 3,5 m. Povrch nezpevněné komunikace bude z jemné frakce 

lomových výsivek, konstrukce komunikace je navržena jako typ A. Cesta v tomto úseku je navržena 

pro možnost přístupu těžkou lesní technikou na pozemek ve vlastnictví Lesy ČR. 

V části cyklostezky mezi km 0,292-0,552 bude obnoven nezpevněný povrch cyklostezky vedené po 

lesním pozemku. Dojde k vyrovnání poškozeného povrchu, konstrukce je navržena jako typ D. Délka 
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navržené nezpevněné komunikace je 230 m, šířka je 3,0 m a šířka nezpevněných krajnic je 0,25 a 

0,25 m. 

- SO 102 Cyklostezka km 0,552-1,088.32 

Stavební objekt je umístěn na pozemkových parcelách č. 27, 35 v katastrálním území Líšný. 

Jedná se o úsek cyklostezky vedený na pozemku lesů ČR, podél náhonu v Líšném. Délka navržené 

nezpevněné komunikace je 566,3 m, šířka je 3,0 m a šířka nezpevněných krajnic je primárně 0,5 m a 

0,25 m, v koruně opěrné zdi se krajnice rozšiřuje z 0,5 m na 0,65 m. Celková průjezdná šířka je min. 

3,5 m. Povrch nezpevněné komunikace bude z jemné frakce lomových výsivek, konstrukce 

komunikace je navržena jako typ A. V rámci toho stavebního objektu je navržena jedna výhybna pro 

obsluhu komunikace o rozměru 3x9 m v km 0,920 a jedno obratiště pro lesní techniku v km 0,980. 

- SO 103 Cyklostezka km 1,088.32-4,450 

Stavební objekt je umístěn na pozemkových parcelách č. 898/3, 916, v katastrálním území Bzí u 

Železného Brodu, pozemkových parcelách č. 693/2, 756 v katastrálním území Chlístov u Železného 

Brodu, pozemkových parcelách č. 35, 373/1, 375, 377, 378, 380/1, 1725/4 v katastrálním území 

Líšný, pozemkových parcelách č. 883, 884, 885, 886/1, 886/2, 886/3, 886/4, 890, 1725/1 v 

katastrálním území Vrát a pozemkových parcelách č. 443/1, 444, 805, 806, 807/1, 807/2, 808, 1754, 

1755, 2190, 2191, 2197, 3233/1, 3269/1, 3280, 3306/1, 3319/1 v katastrálním území Železný Brod. 

Jedná se o úsek cyklostezky vedený od jezu Splzov až do Železného Brodu. Délka navržené 

nezpevněné komunikace je 3361,7 m, šířka je 3,0 m a šířka nezpevněných krajnic je primárně 0,25 m 

a 0,25 m, v koruně opěrné zdi se krajnice rozšiřuje z 0,25 m na 0,65m. Celková maximální průjezdná 

šířka je min. 3,5 m. Povrch nezpevněné komunikace bude z jemné frakce lomových výsivek, 

konstrukce komunikace je navržena jako typ A. V rámci toho stavebního objektu jsou navrženy dvě 

výhybny pro obsluhu komunikace o rozměrech 3x9 m v km 1,340, km 2,680 a km 3,140. V rámci 

tohoto SO bude budováno dílčí opevnění svahu kamennou rovnaninou v úseku km 3,500. V tomto 

úseku komunikace je navrženo 10 trubních propustků. 

- SO 104 Parkovací stání Líšný 

Stavební objekt je umístěn na pozemkových parcelách č. 57/4, 57/5, 57/8, 57/13, 59/7, 67/6 v 

katastrálním území  Líšný.       

Jedná se o parkovací stání na pozemcích obce Líšný. Jde o 7 a 8 parkovacích stání u cyklostezky. 

Konstrukce parkovacích stání je navržena jako typ B z betonové zámkové dlažby na parkovacím 

stání, s mezerami pro zasakování dešťové vody. 

- SO 105 Obnova stávající asfaltové komunikace km 0,000-0,216 

Stavební objekt je umístěn na pozemkových parcelách č. 57/1, 57/4, 57/5, 57/8, 67/6 v katastrálním 

území Líšný. 

Jedná se o obnovu stávajícího úseku asfaltové komunikace, sloužící primárně jako příjezdová 

komunikace k rodinným domům a na sportovní hřiště, který bude po dokončení stavby cyklostezky 

uveden do původní podoby. Dojde k odfrézování poškozeného povrchu komunikace a pokládce 

nového, konstrukce je navržena jako typ C. Délka navržené nezpevněné komunikace je 216 m, šířka 

je 3,0 m a šířka nezpevněných krajnic je 0,25 m a 0,25 m. 

- SO 201 Lávka přes Zbytský potok v km 3.648 

Stavební objekt je umístěn na pozemku parcelní č. 3319/1 v katastrálním území Železný Brod. 

Jedná se o lávku navazující na trasu cyklostezky základní šíře 3,0 m s oboustrannými krajnicemi šířky 

0,25 m. Volná šířka na lávce činí 3,5 m. Volná výška nad lávkou je neomezena. Příčný a podélný 

spád na lávce je 0%, odvodnění je řešeno spárami mezi trámky mostovky. Lávka je charakteru 

ocelového roštu o jednom poli. Mostovka je řešena z přímo pochozích dubových trámků s mezerami 

pro odvětrání a vysychání dřeva.   

- SO 251 Opěrná zeď v km 0.600-0.835 

Stavební objekt je umístěn na pozemkových parcelách č. 27, 35 v katastrálním území Líšný. 

Opěrná zeď z kamenných monobloků na sucho s ukloněným lícem 3:1 charakteru obkladní zdi. V 

koruně zdi bezpečnostní zábradlí. 

délka zdi 165+60 m 

úsek mezi zdmi 15.0 m 

stabilizace koruny před zdí 35.0 m 

výška zdi 1.0-2.5 m 
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- SO 252 Opěrná zeď v km 1.165-1.300 

Stavební objekt je umístěn na pozemku parcelní č.  915/1 v katastrálním území Bzí u Železného 

Brodu a na pozemku parcelní č. 380/1v katastrálním území Líšný. 

Opěrná zeď z kamenných monobloků na sucho s ukloněným lícem 3:1 charakteru obkladní zdi. V 

koruně zdi bezpečnostní zábradlí. 

délka zdi opěrná zeď 140 m 

z toho opevnění paty a stabilizace břehu 35.0 m 

výška zdi 1.0-4.6 m 

- SO 253 Vyztužený násyp v km 1.470-1.625 

Stavební objekt je umístěn na pozemku parcelní č. 1725/4 v katastrálním území Líšný. 

Vyztužený násyp s netuhým zatravněným lícem ve sklonu 70°. Lícní výztuhy z ocelové 

geomřížoviny, nosné výztuhy uvnitř násypu z PES geomříží. Napojení výztuh přesahem min.1.0 m. 

Lícní strana se zatravňovací georohoží. V koruně násypu bezpečnostní zábradlí. 

délka násypu 160 m 

výška násypu 0.6-4.2 m 

- SO 254 Opěrná zeď v km 2.145-2.330 

Stavební objekt je umístěn na pozemkových parcelách č. 693/2, 756 v katastrálním území Chlístov u 

Železného Brodu a na pozemkových parcelách č. 379, 1725/1 v katastrálním území Vrát. 

Opěrná zeď z kamenných monobloků na sucho s ukloněným lícem 3:1 charakteru obkladní zdi. V 

koruně zdi bezpečnostní zábradlí. 

délka zdi opěrná zeď 190 m 

z toho zárubní zídka v patě odřezu 110.0 m 

výška zdi 1.0-2.9 m 

- SO 255 Stabilizace břehu v km 2.765-2.955 

Stavební objekt je umístěn na pozemkových parcelách č. 890, 1725/1 v katastrálním území Vrát a na 

pozemku parcelní č. 3306/1 v katastrálním území Železný Brod. 

Stabilizace břehu opevněním těžkou kamennou rovnaninou se sklonem 1:1.5 z kamenných 

monobloků na sucho. Koruna opevnění pod úrovní Q100 bez zábradlí. Na začátku úseku přechodová 

opěrná zeď z kamenných monobloků na sucho s ukloněným lícem 3:1 charakteru obkladní zdi. V 

koruně zdi bezpečnostní zábradlí. 

délka konstrukce 195 m celkem. Z toho: 

30 m přechodová opěrná zeď na začátku 

165 m stabilizace břehu 

výška konstrukce  - přechodová opěrná zeď 1.0-2.3 m,  stabilizace 2.3-4.5 m 

- SO 256 Stabilizace břehu v km 3.655-4.140 

Stavební objekt je umístěn na pozemkových parcelách č. 807/1, 1754, 1755, 3306/1, 3319/1 

v katastrálním území Železný Brod. 

Stabilizace břehu opevněním těžkou kamennou rovnaninou se sklonem 1:1.5 z kamenných 

monobloků na sucho. Koruna opevnění pod úrovní Q100 bez zábradlí. 

délka konstrukce 495 m 

výška konstrukce 0.8-3.0 m 

 

Vymezení území dotčeného vlivy stavby. 

- Pozemky parc. č. 379, 883, 884, 885, 886/1, 886/2, 886/3, 886/4, 890, 1725/1 v katastrálním území 

Vrát, parc. č. 27, 35, 57/1, 57/4, 57/5, 57/8, 57/13, 59/7, 67/6, 373/1, 375, 377, 378, 380/1, 1725/4 v 

katastrálním území Líšný, parc. č. 898/3, 915/1, 916 v katastrálním území Bzí u Železného Brodu, 

parc. č. 693/2, 756 v katastrálním území Chlístov u Železného Brodu, parc. č. 443/1, 444, 805, 806, 

807/1, 807/2, 808, 1754, 1755, 2190, 2191, 2196, 2197, 3233/1, 3269/1, 3280, 3306/1, 3319/1 v 

katastrálním území Železný Brod.  
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II. Stanoví podmínky pro umístění stavby a pro projektovou přípravu stavby: 

1. Stavba bude umístěna v souladu s výkresem současného stavu území se zakreslením stavebního 

pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména 

vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb. Stavba bude umístěna na pozemcích uvedených 

ve výrokové části a v souladu s dokumentací pro vydání rozhodnutí o umístění stavby zak. číslo 119-

04-025, kterou vypracovala projektová kancelář VANER s.r.o., Ing. Jan Vaner , ČKAIT 0501297. 

2. Stavba bude umístěna v souladu se závazným stanoviskem vodoprávního úřadu a za podmínek 

v něm uvedených, které vydal MěÚ Železný Brod, odbor životního prostředí dne 1.10.2020, 

č.j.: OŽP/16542/2020-HORM: 
Městský úřad v Železném Brodě, odbor životního prostředí - vodoprávní úřad, jako vodoprávní úřad příslušný podle 

§ 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

"stavební zákon"), po posouzení žádosti, kterou dne 14.09.2020 podalo 

Město Železný Brod, IČO 00262633, náměstí 3. května 1, 468 22  Železný Brod, 

které zastupuje Ladislav Fuchs, nar. 18.10.1958, Wintrova 486/14, Liberec II-Nové Město, 460 01  Liberec 1 

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení: 

I. podle § 17 odst. 1 písm. a) a c) vodního zákona ke stavbě, která může ovlivnit vodní poměry: 

v y d á v á   s o u h l a s 

ke stavbě, která může ovlivnit vodní poměry: 

Greenway Jizera   úsek Železný Brod - Líšný 

na místě: 

Název kraje Liberecký kraj 

Název obce Železný Brod 

Identifikátory katastrálních území 667315, 685135, 796131, 796158, 796221 

Názvy katastrálních území Vrát, Líšný, Bzí u Železného Brodu, Chlístov u 

Železného Brodu, Železný Brod 

Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí parc. č. 379, 883, 884, 885, 886/1, 886/2, 886/3, 

886/4, 890, 1725/1 v katastrálním území Vrát, 

parc. č. 27, 35, 57/1, 57/4, 57/5, 57/8, 57/13, 59/7, 

67/6, 373/1, 375, 377, 378, 380/1, 1725/4 v 

katastrálním území Líšný, parc. č. 898/3, 915/1, 

916 v katastrálním území Bzí u Železného Brodu, 

parc. č. 693/2, 756 v katastrálním území Chlístov u 

Železného Brodu, parc. č. 443/1, 444, 805, 806, 

807/1, 807/2, 808, 1754, 1755, 2190, 2191, 2196, 

2197, 2198, 2200, 3233/1, 3269/1, 3280, 3306/1, 

3319/1 v katastrálním území Železný Brod 

Číselný identifikátor vodního toku 10100009 

Název vodního toku Jizera - levý břeh 

Říční km vodního toku (konec stavby) 92,950 km 

Říční km vodního toku (začátek stavby) 97,670 km 

Přímé určení polohy (konec stavby) - (souřadnice X, Y) 989641; 675857 

Přímé určení polohy (začátek stavby) - (souřadnice X, Y) 988532; 678764 

 
Stavba je rozdělena na 12 stavebních objektů: 
SO 101 Cyklostezka km 0,216 - 0,552  
SO 102 Cyklostezka km 0,552 - 1,088.32  
SO 103 Cyklostezka km 1,088.32 -4,450  
SO 104 Parkovací stání Líšný 
SO 105 Obnova stávající asfaltové komunikace km 0,000 - 0,216  
SO 201 Lávka přes Zbytský potok v km 3,648  
SO 251 Opěrná zeď v km 0,600 - 0,835  
SO 252 Opěrná zeď v km 1,165 - 1,300  
SO 253 Vyztužený násyp v km 1,470 - 1,625  
SO 254 Opěrná zeď v km 2,145 - 2,330  
SO 255 Stabilizace břehu v km 2,765 - 2,955  
SO 256 Stabilizace břehu v km 3,655 - 4,140 

Stavba se nachází v záplavových územích Q5 - Q100 a je řešena tak, aby případné povodně zásadním způsobem 

stavbu nepoškozovali. 
Pod hladinou Q100 jsou navrženy konstrukce opevnění svahu těžkou kamennou rovnaninou bez zábradlí a 
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konstrukce opěrných zdí skládaných na sucho z kamenných monobloků cca 300-500 kg (v koruně zdi bezpečnostní 
zábradlí). Nad hladinou Q100 jsou navrženy konstrukce vyztužených násypů (výztuhy z ocelové geomřížoviny, na 
líci zatravňovací georohože, v koruně násypu bezpečnostní zábradlí). Stabilizace břehů je řešena opevněním těžkou 
kamennou rovnaninou se sklonem 1:1,5 z kamenných monobloků (hmotnost min. 200 kg) na sucho, koruna opevnění 
pod úrovní Q100 je bez zábradlí. Dále je navrženo při průchodech přes nánosy říčních niv vyztužení neúnosného 
podloží pomocí štěrkového polštáře nebo dřevěných hatí zatlačených do daného podloží. Samotná konstrukce 
cyklostezky je navržena jako nezpevněná cesta (mlátový povrch). 

Podmínky souhlasu podle § 17 odst. 2 vodního zákona: 

• Pro stavbu budou použity stavební materiály a takové technologie prací, které budou minimalizovat rizika 

vzniku znečištění povrchových vod, budou šetrné k životnímu prostředí, a které budou vhodné pro použití 

v rybářském revíru. 

• Do koryta vodního toku nebudou ukládány žádné materiály - veškerý materiál, který se při stavbě dostane 

do koryta vodního toku, musí být neprodleně (je-li to technologicky možné nejlépe do následujícího dne) 

odstraňován z koryta vodního toku. Koryto toku bude po provedených pracích kompletně vyčištěno od 

spadaného materiálu v dotčeném úseku stavby. 

•  V záplavovém území nesmí dojít k negativnímu ovlivnění odtokových poměrů umísťováním 

nepovolených staveb nebo změnami nivelety terénu. Případný výkopek, stavební suť a stavební materiál ze 

stavby bude uložen mimo záplavové území. V případě ohrožení velkou vodou nebude tvořit překážku v 

průtoku a nebude docházet k odplavování materiálu. 

• Stavebník před realizací stavby vypracuje povodňový a havarijní plán na stavbu v souladu 

s aktualizovanými povodňovými mapami a plán předloží ke schválení vodoprávnímu úřadu v Železném 

Brodě.  

• Veškeré mechanizační stroje, které vstoupí do koryta řeky Jizery (nebo budou použity pro realizaci stavby) 

budou opatřeny ekologickými náplněmi (tato skutečnost, typ práce včetně druhů použitých náplní bude 

uvedena ve stavebním deníku, zápis je stavebník povinen uchovat po dobu pěti let a na vyžádání předložit 

kontrolním vodoprávním orgánům). 
• Realizací stavby nesmí být znemožněn výkon povinností a oprávnění správce toku. Přístupové komunikace 

musí umožňovat přejezd těžké mechanizace za účelem výkonu správy a údržby toku. 

• Vodoprávní úřad v Železném Brodě bude stavebníkem včas pozván ke kontrolním prohlídkám dle plánu 

kontrolních prohlídek. Vodoprávní úřad může vykonávat dozor (kontrola dodržení podmínek souhlasu) i 

mimo stanovené kontrolní prohlídky. Zahájení a ukončení stavebních prací žadatel včas nahlásí 

příslušnému vodoprávnímu úřadu. 

• Souhlas dle § 17 odst. 1 písm. a) a písm. c) vodního zákona se vydává pro výše uvedenou stavbu v souladu 

s předloženou PD ve stupni DUR ze dne 18.12.2019. Stavebníkovi se ukládá projednat se zdejším 

vodoprávním odborem veškeré změny projektu stavby, které se ukázaly nutné v průběhu výstavby a které 

by měnily technické řešení a svým způsobem by výrazně zasahovaly do koryta toku nebo ovlivňovali 

záplavové území. 

• V případě realizování neprojednané změny záměru pozbývá souhlas platnosti.  

• Doba, po kterou se souhlas uděluje: po dobu realizace stavby (max. do 31.12.2030). 

• Stavebník bude respektovat stanovisko správce povodí a správce toku - Povodí Labe s.p. Hradec Králové, 

ze dne 13.5.2020 vydané pod č.j. PLa/2020/005297 a PLa/2020/018105. 

3. Stavba bude umístěna v souladu se závazným stanoviskem orgánu ochrany zemědělského 

půdního fondu a za podmínek v něm uvedených, které vydal MěÚ Železný Brod, odbor 

životního prostředí dne 28.1.2021 č.j.: ŽP/14547/2020/201.1.1.Prch: 
Městský úřad Železný Brod, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany zemědělského 

půdního fondu, podle § 15 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 

předpisů (dále též „ZoZPF“ nebo „zákon o ochraně ZPF“), věcně a místně příslušný k vydání závazného stanoviska 

k územnímu a stavebnímu řízení a k řízení o vydání kolaudačního souhlasu, v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 

zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 

vydává souhlas 

Městu Železný Brod, IČO 00262633, náměstí 3. května 1, 468 22 Železný Brod, které je zastoupeno 

Ing. Ladislavem Fuchsem, IČO 49895508, Wintrova 486/14, 460 01 Liberec (dále též „stavebník“) dle 

ustanovení § 9 odst. 8 ZoZPF 

I. 

k trvalému odnětí  

0,2402 ha zemědělské půdy z níže uvedených pozemků na stavbu cyklostezky „Greenway Jizera – úsek 

Železný Brod – Líšný“. 

 

katastrální 

území 

parcelní číslo druh pozemku výměra odnětí kód BPEJ třída 

ochrany 

Líšný 59/7 trvalý travní porost 48 75500 II. 

Vrát 886/2 trvalý travní porost 24 76811 V. 
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Vrát 886/3 trvalý travní porost 189 76811 V. 

Vrát 890 trvalý travní porost 272 74089 V. 

Železný Brod 443/1 trvalý travní porost 257 74178 V. 

Železný Brod 807/01 trvalý travní porost 667 74178 V. 

227 74199 V. 

Železný Brod 807/2 trvalý travní porost 80 74178 V. 

Železný Brod 808 trvalý travní porost 201 74178 V. 

Železný Brod 2191 trvalý travní porost 108 74199 V. 

Železný Brod 2196 trvalý travní porost 49 74199 V. 

Železný Brod 2197 trvalý travní porost 280 74199 V. 

   

Souhlas orgánu ochrany zemědělského půdního fondu se vydává za těchto podmínek: 

 

1. Stavebník zajistí ve smyslu § 8 odst. 1 písm. a) ZoZPF oddělenou skrývku svrchní kulturní vrstvy půdy, 

popřípadě i hlouběji uložené zúrodnění schopné zeminy na celé dotčené ploše do hloubky cca 10 cm a 

zajistí její hospodárné uskladnění. Skrytá zemina bude deponována na p. p. č. 59/7 v k. ú. Líšný, p. p. č. 

890 v k. ú. Vrát a na pozemku v k. ú. Železný Brod, který stavebník správnímu orgánu oznámí alespoň 15 

dní před zahájením stavby, kde bude po celou dobu výstavby řádně ošetřována a po jejím ukončení bude 

použita k terénním a zahradním úpravám okolo rodinného domu. 

2. Stavebník písemně oznámí alespoň 15 dní před zahájením stavby místo, kde bude uložena zemina v k. ú. 

Železný Brod. 

3. Stavebník je povinen dle § 8 odst. 1 písm. e) ZoZPF učinit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných 

a plynných látek poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt. 

4. Budou-li skrývané vrstvy zeminy ukládány na složištích (deponiích), do doby jejich následného použití je 

stavebník povinen zajistit, aby ornice nebyla žádným způsobem znehodnocována, rozplavována nebo 

zcizována 

5. Stavebník zajistí zápis změny druhu pozemku v katastru nemovitostí. Podkladem pro zápis změny druhu 

pozemku v katastru nemovitostí je v případě trvalého odnětí půdy ze ZPF rozhodnutí podle zvláštních 

právních předpisů, popř. pravomocné rozhodnutí o souhlasu. 

 

II. 

k dočasnému odnětí 

0,1154 ha zemědělské půdy z níže uvedených pozemků na stavbu cyklostezky „Greenway Jizera – úsek Železný 

Brod – Líšný“. 

 

katastrální území parcelní číslo druh pozemku výměra odnětí kód BPEJ třída ochrany 

Vrát 886/2 trvalý travní porost 28 76811 V. 

Vrát 886/3 trvalý travní porost 60 76811 V. 

Vrát 890 trvalý travní porost 94 74089 V. 

Železný Brod 443/1 trvalý travní porost 71 74178 V. 

Železný Brod 807/01 trvalý travní porost 364 74178 V. 

124 74199 V. 

Železný Brod 807/2 trvalý travní porost 20 74178 V. 

Železný Brod 808 trvalý travní porost 59 74178 V. 

Železný Brod 2191 trvalý travní porost 97 74199 V. 

Železný Brod 2196 trvalý travní porost 57 74199 V. 

Železný Brod 2197 trvalý travní porost 180 74199 V. 

 

1. Stavebník zajistí ve smyslu § 8 odst. 1 písm. a) ZoZPF oddělenou skrývku svrchní kulturní vrstvy půdy, 

popřípadě i hlouběji uložené zúrodnění schopné zeminy na celé dotčené ploše do hloubky cca 10 cm a 

zajistí její hospodárné uskladnění. Skrytá zemina bude deponována na p. p. č. 890 v k. ú. Vrát a na 

pozemku v k. ú. Železný Brod, který stavebník správnímu orgánu oznámí alespoň 15 dní před zahájením 

stavby, kde bude po celou dobu výstavby řádně ošetřována a po jejím ukončení bude použita k terénním a 

zahradním úpravám okolo rodinného domu. 

2. Stavebník oznámí alespoň 15 dní před zahájením stavby místo, kde bude uložena zemina v k. ú. Železný 

Brod. 

3. Stavebník je povinen dle § 8 odst. 1 písm. e) ZoZPF učinit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných 

a plynných látek poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt. 

4. Budou-li skrývané vrstvy zeminy ukládány na složištích (deponiích), do doby jejich následného použití je 

stavebník povinen zajistit, aby ornice nebyla žádným způsobem znehodnocována, rozplavována nebo 

zcizována 

5. Ve smyslu § 11 odst. 1 zákona bude stavebníkovi za dočasné odnětí půdy na předmětnou stavbu předepsán 

odvod finanční částky, který bude vypočítán ze základní sazby 
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• 1,33 Kč za 1 m2 a koeficientu 3 za V. třídu ochrany pro p. p. č. 886/2 a 886/3 v k. ú Vrát, kód BPEJ 

76811, 

• 1,22 Kč za 1 m2 a koeficientu 3 za V. třídu ochrany pro p. p. č. 890 v k. ú Vrát, kód BPEJ 74089, 

• 1,24 Kč za 1 m2 a koeficientu 3 za V. třídu ochrany pro p. p. č. 443/1, 807/1, 807/2 a 808 v k. ú 

Železný Brod, kód BPEJ 74178, 

• 1,22 Kč za 1 m2 a koeficientu 3 za V. třídu ochrany pro p. p. č. 807/1, 2191, 2196 a 2197 v k. ú 

Železný Brod, kód BPEJ 74199. 

O přesné výši odvodu rozhodne orgán ochrany zemědělského půdního fondu podle přílohy k tomuto 

zákonu po zahájení realizace záměru. 

6. Dle § 11 odst. 4 zákona je povinný k platbě odvodů povinen orgánu ochrany zemědělského půdního fondu 

příslušnému k rozhodnutí o odvodech a orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, který vydal souhlas 

s odnětím 

a) doručit kopii pravomocného rozhodnutí, pro které je souhlas s odnětím podkladem, nebo 

rozhodnutí o souhlasu, a to do 6 měsíců ode dne jeho platnosti a 

b) písemně oznámit zahájení realizace záměru, popřípadě zahájení další etapy záměru, a to nejpozději 

15 dnů před jejím zahájením. 

Tento souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu se vydává jako závazné stanovisko pro rozhodnutí, 

které bude ve věci vydáno podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

stavební zákon). 

4. Stavba bude umístěna v souladu se závazným stanoviskem orgánu ochrany přírody a za 

podmínek v něm uvedených, které vydal MěÚ Železný Brod, odbor životního prostředí dne 

5.3.2021, č.j.: ŽP/965/2021/246.10-Prch: 
Městský úřad v Železném Brodě, odbor životního prostředí, jako orgán ochrany přírody (dále též „OOP“) věcně a 

místně příslušný podle § 75 odst. 1 písm. c) a § 76 odst. 1 písm. a) a § 77 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o 

ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZOPK“), na základě žádosti Města Železný Brod, 

IČO 00262633, náměstí 3. května 1, 468 22 Železný Brod, které je zastoupené na základě plné moci ze dne 14. 1. 

2020 Ing. Ladislavem Fuchsem, IČO 49895508, Wintrova 486/14, 460 01 Liberec 2, vydává jako dotčený orgán 

v souladu s ust. § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), s ust. § 149 odst. 1 správního řádu, podle ust. § 4 odst. 2 a § 8 odst. 

6 ZOPK toto závazné stanovisko: 

     I. 

žadateli se 

uděluje souhlas 

ke kácení dřevin rostoucích mimo les, které jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto rozhodnutí (příloha č. 1 –seznam 

dřevin povolených ke kácení). Celkem se povoluje 407 stromů, které rostou na pozemcích p. č. 1754, 1755, 2197, 

2200, 3306/1, 3319/1 v k. ú. Železný Brod, 693/2 v k. ú. Chlístov u Železného Brodu, 916 v k. ú Bzí u Železného 

Brodu, 883, 884, 886/1, 886/3, 886/4, 890, 1725/1 v k. ú. Vrát, 1725/4 v k. ú. Líšný. Dále se povoluje kácení celkem 

6815 m2 souvislých porostů dřevin na pozemcích p. č. 807/1, 1754, 1755, 2197, 3319/1 v k. ú. Železný Brod, 886/1, 

886/3, 1725/1 v k. ú. Vrát, 1725/4 v k. ú. Líšný, 916 v k. ú. Bzí u Železného Brodu.  

Podmínky pro výkon povolované činnosti se stanovují takto:  

1. Kácení dřevin je možné provést pouze v případě realizace výše uvedené stavby. 

2. Kácení lze provést pouze v době vegetačního klidu, kdy dochází k přirozenému útlumu fyziologických 

funkcí dřeviny, dále pak s ohledem na další zájmy chráněné ZOPK, zejména na intenzivnější ochranu volně 

žijících ptáků během rozmnožování a odchovu mláďat podle § 5a ZOPK. Toto období správní orgán 

stanovuje na 1. 11. – 31. 3. kalendářního roku. 

3. V případě zjištění výskytu zvláště chráněných druhů, netopýrů, hnízdících ptáků apod. bude další postup 

neprodleně konzultován s OOP. 

II. 

Žadateli se 

uděluje souhlas 

se zásahem do významných krajinných prvků, kterými jsou dle § 3 odst. 1 písm. b) ZOPK vodní tok a údolní niva 

řeky Jizery v úseku Líšný – Železný Brod. Zásah spočívá ve stavbě cyklostezky podle předložené projektové 

dokumentace, která povede po levém břehu řeky Jizery na pozemcích p. č. 898/3, 915/1, 916 v k. ú. Bzí u Železného 

Brodu, 756, 693/2 v k. ú. Chlístov u Železného Brodu, 27, 35, 57/1, 57/4, 57/5, 57/8, 57/13, 67/6, 373/1, 375, 377, 

378, 380/1, 1725/4 v k. ú. Líšný, 379, 883, 884, 885, 886/1, 886/2, 886/3, 886/4, 1725/1 v k. ú. Vrát, 3306/1, 2200, 

2198, 3319/1, 2197, 2196, 2191, 2190, 1754, 1755, 807/1, 807/2, 808, 3280, 806, 805, 3233/1, 443/1, 444, 3269/1 

v k. ú. Železný Brod. 

Podmínky pro výkon povolované činnosti se stanovují takto: 

1. Zeminy a vytěžený materiál vzniklé při stavebních pracích nebudou uloženy na břehu řeky a budou z VKP 

odvezeny na místa k tomu určená v souladu s platnými právními předpisy. 

2. Při provádění prací bude dodržován standard péče o přírodu a krajinu SPPK A01 002:2017 – Ochrana 

dřevin při stavební činnosti. 
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3. Práce, v rámci kterých dojde k zásahům do zvodnělé části koryta vodního toku, budou realizovány 

v termínu od 1. 8. do 31. 3. běžného kalendářního roku, tj. v době mimo rozmnožování vodních živočichů. 

4. Pokud dojde v rámci stavby k pohybu techniky ve zvodnělé části koryta vodního toku, pak bude tento 

pohyb techniky minimalizován na nezbytné přejezdy. 

5. Před samotným zahájením prací v korytě bude proveden slov a transfer ryb ve spolupráci s Českým 

rybářským svazem, MO Železný Brod, kontaktní osoba: p. Šefr, mob.: 723146726. Následně budou práce 

probíhat tak, aby se zamezilo opětovnému návratu rybí osádky do místa prací a pohybu techniky. 

6. Pozemky dotčené stavbou budou uvedeny do řádného stavu nejpozději před kolaudací stavby. 

Kácení bude provedeno dle přílohy č. 1 – seznam dřevin ke kácení, která je přílohou tohoto stanoviska a 

je součástí projektové dokumentace stavby – dokladová část.  

5. Projektová dokumentace stavby pro vydání stavebního povolení bude zpracována v souladu 

s kladným koordinovaným závazným stanoviskem Městského úřadu Železný Brod, které vydal 

MěÚ Železný Brod, odbor životního prostředí dne 16.6.2020, č.j.: OŽP/8007/2020-STAL. 

6. Stavba bude umístěna v souladu se závazným stanoviskem Drážního správního úřadu, které 

vydal Drážní úřad, sekce infrastruktury – územní odbor Praha dne 15.10.2020, č.j.: DUCR-

58683/20/Fl: 
Drážní úřad jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen “zákon“) 

vydává 

podle § 7 odst. 3 zákona, na základě žádosti, podané u Drážního úřadu dne 9. října 2020 žadatelem Ing. 

Ladislav Fuchs, Investorsko-inženýrské činnosti ve výstavbě, Wintrova 486/14, 460 02 Liberec, IČ:49895508, 

souhlasné závazné stanovisko pro účely umístění, povolení, ohlášení stavby 

k.ú. Líšný; Železný Brod, Bzí u Železného Brodu; Vrát; Chlístov u Železného Brodu 

7. “Greenway Jizera-úsek Železný Brod-Líšný“ 

Stavba cyklostezky v úseku Líšný - Železný Brod je navržena z části v obvodu dráhy a ochranném pásmu dráhy 

železniční tratě Pardubice - Liberec v žkm cca 109,850 - 112,750 a 113,180 - 113,220 (vpravo) v minimální 

vzdálenosti 4 m od osy krajní koleje (měřeno kolmo na její osu). Stavba se nachází na pozemku pare. č. 1725/4; 

1725/1; 3319/1; 693/2; 898/3; 916 v k.ú. Líšný; Železný Brod, Bzí u Železného Brodu; Vrát; Chlístov u 

Železného Brodu. V obvodu dráhy nebo v ochranném pásmu dráhy se nacházejí následující stavební objekty: 

• SO 103 Cyklostezka km 1,088.32-4,450 

• SO 105 Obnova stávající asfaltové komunikace km 0,000-0,216 

• SO 201 Lávka přes Zbytský potok v km 3, 648 

• SO 253 Vyztužený násyp v km 1,470-1,625 

• SO 254 Opěrná zeď v km 2,145-2,330 

• SO 255 Stabilizace Břehu v km 2,765-2,955 

• SO 256 Stabilizace břehu v km 3.655-4.140 

       Souhlasné stanovisko vydává Drážní úřad za těchto podmínek: 

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené Drážnímu úřadu. Případné změny této 

dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem. 

2. Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení. 

3. Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně s 

drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy. 

4. Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu. 

Veškeré kroky při provádění stavby v obvodu dráhy - tj. harmonogram prací, nutná ochranná 

opatření, případné výluky kolejí, apod. je třeba řádně v předstihu projednat s vlastníkem a provozovatelem 

dráhy. 

5. Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení výše uvedené stavby. 

6. Po ukončení stavby požádá stavebník o vydání závazného stanoviska ke kolaudaci, který Drážní úřad 

vydává podle § 7 odst. 3 zákona. 

7. Stavba bude umístěna v souladu se souhrnným stanoviskem Správy železnic, st. org., dne 

15.9.2020, zn. 22737/2020-SŽ-OŘ-HKR-OPS: 
Trať: Jaroměř-Liberec, v žkm 109.900-112.700, v min. vzdálenosti cca 4m od osy   

                              traťové koleje, vpravo 

TÚDÚ: 105108 Železný Brod - Malá Skála  

V ochranném pásmu dráhy a obvodu dráhy jedná zejména o tyto stavební objekty:  

SO 103 Cyklostezka km 1,088.32-4,450 

SO 253 Vyztužený násyp v km 1.470-1.625 

SO 254 Opěrná zeď v km 2.145-2.330 

SO 255 Stabilizace břehu v km 2.765-2.955 

SO 256 Stabilizace břehu v km 3.655-4.140 
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Stavbou dojde k dotčení následujících pozemků, ke kterým má Správa železnic, státní organizace právo 

hospodařit (dále jen „pozemky dráhy"): p. p. č. 1725/4 v k. ú. Líšný, p. p. č. 1725/1 v k. ú. Vrát, p. p. č. 693/2 v 

k. ú. Chlístov u Železného Brodu, p. p. č. 898/3, 916 v k. ú. Bzí u Železného Brodu, p. p. č. 3319/1 v k. ú. 

Železný Brod. 

V území dotčeném stavbou se nachází podzemní vedení ve správě OŘ HKR a ČD Telematika a.s.  

Správa železnic, státní organizace se stavbou situovanou v obvodu dráhy a ochranném pásmu dráhy a 

předpokladu, že budou splněny následující podmínky:  

1. V projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení budou zpracovány následující připomínky: 

1.1 Pro lepší orientaci v situaci a v řezech uvádějte železniční staničení a popisy drážních propustků. 

1.2 Průtočné profily mostů a propustků, které navazují na podobné objekty pod železniční tratí, musí 

mít shodný průtočný profil, nebo musí být prokázáno, že je navržený profil dostatečný. 

1.3 Veškeré zásahy do drážního tělesa je potřeba stabilitně posoudit na základě GT průzkumu. 

1.4 U všech řezů v blízkosti dráhy požadujeme zakreslit osu koleje a tvar terénu i na straně vpravo od 

koleje, aby bylo možné posoudit prostor mezi plánovanou cyklostezkou a zařízením dráhy zejména ve vztahu k 

situování odvodňovacího zařízení. Výhledový stav je potřeba v řezech rovněž vynést (dle zásad vzorového listu 

žel. spodku Ž.3) 

2. V souběhu s dráhou požadujeme mezi cyklostezku a dráhu z bezpečnostních důvodů umístit oplocení. 

3. Výškové řešení cyklostezky vůči železnici bude provedeno tak, aby bylo možné žel. spodek odvodnit   

odřezem a nebylo nutné budovat mezi dráhou a cyklostezkou příkopy nebo trativod. 

4. V blízkosti stavby se nachází kabelová trasa ve správě SSZT Hradec Králové. Kabelová trasa je shodná s 

kabelovou trasu ve správě ČD-Telematika. Před zahájením prací musí být provedeno vytyčení kabelových tras. 

Prováděním prací nesmí dojít k poškození kabelových tras a kabelů. Případné opravy nebo přeložky kabelů 

budou provedeny na náklady investora. Vytyčení kabelových tras a technologický postup prací musí být 

projednán s VM SZT p. Krausem, tel.: 972 366 402, 724 955 654. 

5. Při realizaci akce dojde ke styku s telekomunikačním vedením (DOK 36 vl. v HDPE trubce modré + černá 

HDPE trubka rezervní, TK lOxn) v majetku Správy železnic, státní organizace, které je chráněno ochranným 

pásmem dle § 102 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, viz vyjádření ČD Telematika č. j. 

4063/2020-0 ze dne 11. 5. 2020. Požadujeme před stavbou objednat u ČD Telematika vytýčení těchto kabelů a 

v případě, že by stavbou došlo k přiblížení k jejich trasám, je nutné projednat způsob jejich ochrany s majitelem 

tj. Správa železnic, státní organizace, Centrum telematiky a diagnostiky (dříve TÚDC) Praha dle platných 

Všeobecných podmínek pro kabely Správy železnic, státní organizace. 

6. Předpokládané řešení majetkoprávních vztahů. Před zahájením stavebního řízení budou majetkoprávní 

vztahy vypořádány: 

6.1 Trvalé zábory částí pozemků Správy železnic, státní organizace budou řešeny odprodejem dle GP 

skutečného provedení stavby dodržující pravidlo dělení pozemků na logicky ucelené části. Investor požádá o 

odprodej - kontaktní pracovník p.Taichmanová tel. 972 341 389. Na dobu do realizace prodeje bude uzavřena 

nájemní smlouva - kontaktní pracovník Ing. Mičolová tel. 972 342 337. 

6.2 Na dočasné stavební zábory bude uzavřena nájemní smlouva. 

7. Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení Správy železnic, státní organizace. 

8. Stavba bude navržena tak, aby ani v budoucnu nedošlo k porušení funkce objektu vlivem provozu dráhy. 

9. Při zpracování projektové dokumentace musí být dodržena vyhláška č. 177/1995 Sb. stavební a technický 

řád drah v platném znění, příslušné kapitoly Technických kvalitativních podmínek staveb státních drah, 

předpisy S3 - Železniční svršek, S 4 - Železniční spodek a další příslušné platné normy ČSN. 

10. Pro stavební řízení požadujeme předložit projekt, který bude obsahovat: 

10.1 Situaci v Ml :1000 (500) s výrazným zakreslením projednávané stavby, osy krajní koleje dráhy a výše 

uvedeného podzemního vedení Správy železnic, státní organizace,  

s vyznačením směru kilometráže trati, s udáním kilometrické polohy stavby vůči trati, hranic pozemků a jejich 

parcelních čísel, vzdálenosti od hrany mostu/propustku , 

10.2 Příčné řezy v souběhu s dráhou vedené kolmo k ose koleje v M 1:100/200 se zakreslením hranic 

drážního pozemku a s uvedením vzdálenosti stavby od osy krajní koleje, 

10.3 Technickou zprávu 

10.4Záborový elaborát, výpis a snímek z KN dotčených pozemků. 

11. Veškeré změny v projektové dokumentaci (další stavby, které by zasahovaly v OPD, obvodu dráhy) 

požadujeme předložit k novému posouzení. 

8. Projektová dokumentace stavby pro vydání stavebního povolení bude zpracována v souladu se   

stanovisky, vyjádřeními a souhlasy, které jsou součástí dokladové části projektové 

dokumentace pro vydání územního rozhodnutí: 

- Krajská správa silnic LK ze dne 6.1.2021, zn. KSSLK/109/2021  
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- Policie ČR, KŘP Libereckého kraje, územní odbor Jablonec nad Nisou, dopravní inspektorát ze dne 

9.6.2020, č.j. KRPL-39759/ČJ-2020-180406-06. 

- Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. ze dne 9.6.2020, zn. O20690048530/TPCLI/Za 

-  GridServices, s.r.o. ze dne 5.6.2020, zn. 5002160855 

-  ČD -Telematika a.s., ze dne 11.5.2020, č.j. 04063/2020-O 

-  CETIN  a.s., ze dne 25.4.2021, č.j. 631181/21 

- Souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení 

evidenční číslo: LB/JN324/20/OP, které vydala ČEZ Distribuce a.s. dne 13.5.2020, zn. 

1108855017/JN324 

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

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

 

 

Odůvodnění: 

Dne 21.4.2021 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. 

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. 

Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly 

dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, 

že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené 

orgány svá závazná stanoviska.  

Zahájení územního řízení bylo oznámeno dne 27.4.2021 v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 a 3 

stavebního zákona, § 25 odst. 1 správního řádu a § 144 odst. 6 správního řádu, protože se jedná o řízení s 

velkým počtem účastníků, je doručováno účastníkům veřejnou vyhláškou, jednotlivě se doručuje 

dotčeným orgánům a účastníkům řízení podle § 85 odst. 1 s 2 písm. a) stavebního zákona. Účastníci 

řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona se v oznámení o zahájení řízení a v dalších úkonech 

v řízení doručovaných veřejnou vyhláškou identifikují označením pozemků a staveb evidovaných 

v katastru nemovitostí dotčených vlivem záměru. Všichni známí účastníci a dotčené orgány tedy byli o 

něm řádně uvědomeni. Oznámení o zahájení územního řízení bylo všem známým účastníkům řízení 

doručeno dne 13.5.2021. Protože stavebnímu úřadu byly poměry staveniště dobře známy a žádost 

poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, stavební úřad stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od 

doručení tohoto oznámení mohli účastníci řízení uplatnit své námitky a připomínky a dotčené orgány svá 

stanoviska. Posledním dnem pro uplatnění námitek, připomínek a stanovisek byl den 28.5.2021.Stavební 

úřad současně v oznámení stanovil, že do tří dnů po uplynutí lhůty pro vyjádření budou shromážděny 

podklady, a to vzhledem k ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu, dle kterého mají účastníci řízení 

možnost před vydáním rozhodnutí ve věci vyjádřit se k jeho podkladům i ke způsobu jejich zjištění, 

popřípadě navrhnout jejich doplnění, stavební úřad poskytl účastníkům řízení možnost uplatnění tohoto 

práva. 

Vymezení účastníků územního řízení: 

Při vymezování účastníků územního řízení došel stavební úřad k závěru, že toto právní postavení dle § 85 

stavebního zákona přísluší žadateli, který je zároveň obcí na jejímž území se má část požadovaného 

záměru uskutečnit, zároveň je vlastníkem pozemků parc.č. 443/1, 444, 805, 806, 807/1, 807/2, 808, 1755, 

2190, 2191, 2197, 3269/1, 3280 v k.ú. Železný Brod a pozemků parc.č. 885, 886/1, v k.ú. Vrát, na 

kterých se má požadovaný záměr uskutečnit a zároveň je vlastníkem sousedních pozemků 443/2, 786/1, 

3269/1, 3280, 797 v k.ú. Železný Brod, dále obci Koberovy na jejímž území se má část požadovaného 

záměru uskutečnit a která je zároveň vlastníkem pozemku parc.č. 890 v k.ú. Vrát, na kterém se má 

požadovaný záměr uskutečnit  a dále obci Líšný, na jejímž území se má část požadovaného záměru 

uskutečnit a která je zároveň vlastníkem pozemků 57/1, 57/4, 57/5, 57/8, 57/13, 59/7, 67/6 v k.ú. Líšný, 

na kterých se má požadovaný záměr uskutečnit a je zároveň vlastníkem sousedního pozemku parc.č. st. 

605 v k.ú. Líšný.  Dále přísluší toto právní postavení vlastníkům dalších dotčených pozemků, na nichž se 

má požadovaný záměr uskutečnit parc.č. 1754, 2196, 3233/1, 3306/1, 3319/1 v k.ú. Železný Brod, parc.č. 

379, 883, 884, 886/2, 886/3, 886/4, 1725/1 v k.ú. Vrát, parc.č. 27, 35, 373/1, 375, 377, 378, 380/1, 1725/4 
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v k.ú. Líšný, parc.č. 693/2, 756 v k.ú. Chlístov u Železného Brodu, parc.č. 898/3, 915/1, 916 v k.ú. Bzí u 

Železného Brodu. Dále vzhledem k rozsahu stavby stavební úřad došel k závěru, že toto právní postavení 

náleží dalším vlastníkům sousedních pozemků parc.č. 807/3, 2200, 3306/3, 3306/4, 4023, 2133, 2134, 

2137, 2182, 777/1, 777/2, 793, 794, 795, 796, 798, 799/1, 800, 801, 802, 803, 804 v k.ú. Železný Brod, 

parc.č. 880/8, 880/9, 880/12, 880/14, 880/15, 880/16, 880/17, 880/18, 880/19, 880/20, 881, 882, 887, 889, 

891, 1229/1, 380/2, 892/1, st. 43 v k.ú. Vrát, parc.č. 903 v k.ú. Bzí u Železného Brodu, parc.č. 56,  57/2, 

57/9, 57/10,  57/12, 59/2, 59/3, 59/4, 59/6, 59/7, 67/3, 374, 376, 373/2, 373/3, 373/4, 373/5, st. 791/1, st. 

791/2, 1767/1 v k.ú. Líšný, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo 

sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno.  

Dále přísluší toto právní postavení vlastníkům veřejné technické infrastruktury, kteří vlastní v zájmovém 

území navržené stavby podzemní i nadzemní vedení a zařízení. 

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky 

řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním 

zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se 

schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.  

 Obec Líšný má vlastní územní plán. Místní část Koberovy - Vrát je řešena v rámci územního plánu 

sídelního útvaru Koberovy. Místní části Bzí u Železného Brodu, Chlistov u Železného Brodu a Železný 

Brod jsou řešeny v rámci územního plánu obce Železný Brod. Soulad s ÚPO Líšný -  navržená trasa 

cyklostezky je v souladu s územním plánem obce Líšný. V rámci územního plánu je cyklostezka vedena 

od křižovatky u objektu „Galerka Líšný“ po asfaltové komunikaci až k místnímu hřišti, pak pokračuje 

dále po nezpevněné lesní cestě až k náhonu a dále na jeho levém břehu. Cyklostezka dále pokračuje v 

trase stávající pěšiny, která vede po levém břehu náhonu až k vodnímu dílu Splzov. Odtud cyklostezka 

stoupá po skalním masivu až k východnímu portálu tunelu Líšný. V tomto úseku se z hlediska funkčního 

využití jedná o plochy lesa a plochy krajinné zeleně. Regulativy těchto ploch stanovují vedení 

cyklostezky jako přípustné. Z prostoru východního portálu tunelu Líšný je cyklostezka dále vedena po 

drážním tělese. Jedná se tedy o plochy v rámci systému železniční dopravy, pro které nejsou v územním 

plánu obce Líšný stanoveny regulativy. V závěru úseku vedeném na území obce Líšný prochází 

cyklostezka regionálním biocentrem RBC 1250 Údolí Jizery. Soulad s ÚPSÚ Koberovy - navržená trasa 

cyklostezky je v souladu s územním plánem obce Koberovy. Dle koordinačního výkresu ÚP je v dané 

lokalitě podél řeky vyznačen koridor pro cyklostezku. Nedojde v území dotčeném záměrem cyklostezky k 

žádným změnám z hlediska stávajícího funkčního využití území. Cyklostezka v úseku na území obce 

Koberovy zasahuje především plochy pro dopravní infrastrukturu - železniční doprava, které stanovují 

vedení cyklostezky jako přípustné. Dále jsou dotčeny plochy zemědělské – ZPF a plochy smíšené 

nezastavěného území – nelesní zeleň, které rovněž stanovují vedení cyklostezky jako přípustné. Na 

začátku úseku prochází cyklostezka regionálním biocentrem RBC 1250 Údolí Jizery. Soulad s ÚPO 

Železný Brod - navržená trasa cyklostezky je v souladu s územním plánem. Zasahuje plochy lesní, plochy 

smíšené nezastavitelného území, plochy dopravní infrastruktury – drážní, plochy veřejného prostranství – 

zeleň a plochy veřejného prostranství – komunikace. Regulativy územního plánu všech těchto ploch 

uvádějí stavbu cyklostezky jako přípustnou, respektive podmíněné přípustnou.  

K záměru se vyjádřil úřad územního plánování v rámci vydaného kladného koordinovaného závazného 

stanoviska Městského úřadu Železný Brod, které vydal MěÚ Železný Brod, odbor životního prostředí dne 

16.6.2020, č.j.: OŽP/8007/2020-STAL a to takto: 

„Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 6 odst. 1 písm. e), § 96b zákona č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsou záměrem 

dotčeny. Dotčený orgán k záměru nemá připomínky“, s odůvodněním: 

Předmětem dokumentace je návrh cyklostezky, která je jedním z úseků cyklostezky "Greenway Jizera". 

Cyklostezka je navržena podél řeky Jizery od Brandýsa na Labem až k pramenu řeky Jizery a dále do 

Polska.  

Předložená dokumentace řeší úsek Líšný - Železný Brod. Obec Líšný má platný územní plán, který nabyl 

účinnosti dne 5. 11. 2014. V úseku obce Líšný trasa vede v plochách, které jsou v územním plánu obce 

pro cyklostezku navržené nebo v plochách, jejichž regulativ záměr umožňuje.  

Obec Koberovy má územní plán, který nabyl účinnosti dne 4. 1. 2013. V úseku obce Koberovy 

(k. ú. Vrát) vede trasa v koridoru, který byl územním plánem pro tento záměr vymezen. 

Město Železný Brod má platný územní plán, který nabyl účinnosti dne 27. 12. 2008. V úseku města ŽB 

vede trasa cyklostezky v plochách, které její vedení umožňují. 
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Orgán územního plánování přezkoumal záměr podle § 96 b odst. 3 stavebního zákona, zda je přípustný z 

hlediska souladu s PÚR ČR a územně plánovací dokumentací kraje a obce, z hlediska uplatňování cílů a 

úkolů územního plánování (§ 18 a 19 stavebního zákona). Při posuzování záměru z hledisek uvedených v 

§ 96 b stavebního zákona a § 149 správního řádu orgán územního plánování nezjistil porušení právních 

předpisů.     

Dle sdělení orgánu ochrany přírody, které vydal MěÚ Železný Brod, odbor životního prostředí, dne 

8.2.2021, č.j. ŽP/482/2021-Prch, pro povolovanou stavbu se souhlas podle § 63 odst. 1 zákona č. 

114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů nevydává.  

Dle vyjádření Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, ze dne 

29.1.2020, zn. KULK 7186/2020, záměr (cyklostezka Greenway Jizera – úsek Železný Brod Líšný) 

nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými záměry významný negativní vliv na evropsky významné 

lokality a ptačí oblasti, současně byl vyloučen významný negativní vliv záměru na předměty ochrany 

soustavy Natura 2000 a na její celistvost.  

Dále bylo vydáno rozhodnutí: 

- Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, dne 7.1.2021, zn. 

KULK 406/2021, OŽP 1731/2020, povolení výjimky ze základních ochranných podmínek zvláště 

chráněných druhů živočichů v kategorii: 

- kriticky ohrožených dle přílohy č. III vyhlášky pro mihuli potoční  

-  ohrožených dle přílohy ě. III vyhlášky pro vranku obecnou  

uvedených v § 50 odst. 2 zákona, a to ze zákazu je rušit, zraňovat a přemisťovat jejich vývojová stadia a 

jimi užívaná sídla. Jedná se o zvláště chráněné druhy živočichů, které jsou chráněny dle práva 

Evropských společenství.  

Zároveň tímto rozhodnutím byla povolena výjimka ze základních ochranných podmínek zvláště 

chráněných druhů živočichů v kategorii ohrožených dle přílohy ě. III vyhlášky pro střevli potoční, 

uvedených v § 50 odst. 2 zákona, a to ze zákazu je rušit, zraňovat a přemisťovat jejich vývojová stadia a 

jimi užívaná sídla. 

Stanoviska a vyjádření sdělili: 

- MěÚ Železný Brod, odbor životního prostředí ze dne 8.2.2021, č.j. ŽP/482/2021-Prch.  

- MěÚ Železný Brod, odbor životního prostředí ze dne 16.6.2020, č.j. OŽP-8007/2020-STAL 

- MěÚ Železný Brod, odbor životního prostředí ze dne 19.4.2021, č.j. ŽP/5083/2021-STAL – souhlas 

se stavbou v ochranném pásmu lesa  

- MěÚ Železný Brod, odbor životního prostředí ze dne 1.10.2020, č.j. OŽP-16542/2020-HRM 231.2 

- MěÚ Železný Brod, odbor životního prostředí ze dne 28.1.2021, č.j. ŽP/304/2021-Prch.  

- MěÚ Železný Brod, odbor životního prostředí ze dne 5.3.2021, č.j. ŽP/305/2021-Prch.  

- Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, dne 29.1.2020, zn. KULK 

7186/2020, 

- Lesy ČR s.p.,  dne 4.6.2020, č.j. LCR246/000829/2020  

- Povodí Labe st. p., dne 13.5.2020, č.j. PLa/2020/005298 a PLa/2020/018105 

- Státní pozemkový úřad, dne 29.4.2020, zn. SPU 143054/2020  

- Státní pozemkový úřad, dne 26.10.2016, zn. SPU 501 415/2016 

- Krajská hygienická stanice LK ze dne 13.5.2020, č.j. KHSLB 08995/2020 – souhlasné závazné 

stanovisko 

- Hasičský záchranný sbor LK ze dne 4.5.2020, č.j. HSLI-1151-2/JN-P-PRE2-2020 – spuhlasné 

závazné stanovisko 

- Krajská správa silnice LK ze dne 6.1.2021, zn. KSSLK/109/2021  

- Policie ČR, KŘP Libereckého kraje, odbor správy majetku ze dne 15.5.2020, č.j.  KRPL-3772-

10/ČJ-2020-1800SU-5 

- Policie ČR, KŘP Libereckého kraje, územní odbor Jablonec nad Nisou, dopravní inspektorát ze dne 

9.6.2020, č.j. KRPL-39759/ČJ-2020-180406-06 

- Drážní úřad, sekce infrastruktury, územní odbor Praha dne 15.10.2020, č.j. DUCR-58683/20/Fl 

- Správa železnic, st. org., dne 15.9.2020, zn. 22737/2020-SŽ-OŘ-HKR-OPS 
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- Ministerstvo obrany, sekce nakládání s majetkem MO dne 20.7.2020, sp. zn. 86194/2020-1150-

OÚZ-PCE . souhlasné závazné stanovisko 

-  ČD -Telematika a.s., ze dne 11.5.2020, č.j. 04063/2020-O 

-  ČD -Telematika a.s., ze dne 15.4.2021, č.j. 120217568 

- ČEZ Distribuce, a.s., dne 13.5.2020, zn. 1108855017/JN324 

- ČEZ Distribuce, a.s., dne 15.4.2021, zn. 0101505665 

- ČEZ ICT Services, a.s., dne 15.4.2021, zn. 0700365665 

- Telco Pro Services, a.s., dne 15.4.2021zn. 0201226403 

- GridServices, s.r.o., dne 5.6.2020, zn. 5002160855 

- GridServices, s.r.o., dne 8.7.2019, zn. 5001946974 

- Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. ze dne 9.6.2020, zn. O20690048530/TPCLI/Za 

- Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. ze dne 16.4.2021, zn. SCVKZAD100845 

- CETIN a.s. dne 15.4.2021, č.j. 624358/21 

- CETIN a.s. dne 25.4.2021, č.j. 631181/21 

- Vodafone Czech Republic, a.s. dne 15,4,2021, zn. 210415-1332282625 

- T-Mobile Czech Republic a.s. dne 15.4.2021, E19680/21 

- České Radiokomunikace a.s. dne 15.4.2021, zn. UPTS/OS/272682/2021 

- MěÚ Železný Brod, odbor územního plánování a regionálního rozvoje, dne 5.5.2020, zn. ÚPARR-

5607/2020-REHM ÚPARR-205 2020/REHM 

- Obec Koberovy dne 4.5.2020, zn. 0000393/20 

- Obec Líšný dne 21.7.2020, č.j. LÍŠNÝ/20/MIJ-21720 

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 

vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 

Podmínky týkající se umístění stavby ze stanovisek a vyjádření zahrnul stavební úřad do podmínek 

územního rozhodnutí. Další podmínky pro provedení stavby uvedené v doložených vyjádřeních a 

stanoviscích mohou dotčené orgány a správci či vlastníci dopravní a technické infrastruktury uplatnit ve 

stavebním řízení. Příslušným stavebním úřadem pro vedení následného řízení (stavebního povolení) je 

Městský úřad Železný Brod, odbor dopravy. Stavební úřad posoudil podanou žádost o územní rozhodnutí, 

zjistil, že splňuje obecné požadavky dle ust. § 37 správního řádu, z žádosti je patrné o co stavebník žádá, 

čeho se domáhá a jasně v ní označil účastníky řízení. Ve smyslu ustanovení § 86 stavebního zákona 

stavebník k žádosti přiložil všechny zákonem požadované přílohy. Podle ustanovení § 86 stavebního 

zákona stavební úřad zjišťoval, zda podání obsahuje všechny zákonné náležitosti a došel k závěru, že ano. 

Žádost je podána na předepsaném formuláři v souladu s vyhláškou č. 63/20013 Sb., kterou se mění 

vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvě a územního 

opatření. Projektová dokumentace podle přílohy č. 1 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve 

znění pozdějších předpisů, předložená stavebnímu úřadu je úplná a přehledná, odpovídá svým rozsahem 

vyhlášce a obsah jednotlivých částí je přizpůsoben druhu a významu stavby, současně je vypracována v 

souladu s technickými požadavky na stavby podle vyhl.č. 268/2009 Sb. 

Dále byly k územnímu řízení doloženy: 

- smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č.j. OLP/3405/2020 ze dne 14.12.2020 uzavřená mezi 

Libereckým krajem a Městem Železný Brod  

- souhlas s umístěním záměru Povodí Labe st.p., vyznačený na situačním výkresu stavby + smlouva o 

budoucí smlouvě č.  6DHM200222 ze dne 23.10.2020 + smlouva o nájmu pozemků č. 6DHM200221 ze 

dne 29.10.2020, uzavřené mezi Povodím Labe st.p. a Městem Železný Brod 

- souhlasy s umístěním a povolením stavby od: 

• Obec Koberovy  ze dne 10.6.2020 

• Obec Líšný ze dne 4.6.2020 

• Ing. Mgr. Jan Konrád ze dne 13.12.2020 

• Jiří Skřivanec ze dne 25.5.2020 

• Milka Skřivancová ze dne 25.5.2020 
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• Danuše Švitorková ze dne 21.5.2020 

• Yanev Vasil Dimitrov ze dne 29.7.2020 

• Iva Janevová ze dne 29.7.2020 

• Dagmar Chudožilová ze dne 8.6.2020 

Odůvodnění závazných stanovisek:  

- MěÚ Železný Brod, odbor životního prostředí dne 1.10.2020, č.j.: OŽP/16542/2020-HORM: 
Dotčený orgán obdržel dne 14.09.2020 žádost o vydání souhlasu dle § 17 vodního zákona ke stavbě cyklostezky 

podél vodního toku Jizera. Po přezkoumání žádosti vodoprávní úřad zjistil, že povolení na stavbu bude vydávat jiný 

správní orgán (stavební úřad), proto souhlas vydal formou stanoviska jako první úkon řízení a zároveň stanovil 

podmínky pro realizaci stavby. 

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady. 

Upozornění: 

• Upozorňujeme, že MěÚ Železný Brod – vodoprávní úřad nenese odpovědnost za škody způsobené 

průchodem velkých vod. 

• Souhlas dle § 17 vodního zákona nenahrazuje stanovisko OŽP – vodoprávního úřadu dle § 18 vodního 

zákona k dokumentaci na danou stavbu. 

- MěÚ Železný Brod, odbor životního prostředí dne 28.1.2021 č.j.: ŽP/14547/2020/201.1.1.Prch: 
Městský úřad Železný Brod, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany ZPF obdržel 

dne 9. 11. 2020 žádost Města Železný Brod, IČO 00262633, náměstí 3. května 1, 468 22 Železný Brod, které je 

zastoupeno Ing. Ladislavem Fuchsem, IČO 49895508, Wintrova 486/14, 460 01 Liberec (dále též „stavebník“) o 

vydání souhlasu s trvalým a dočasným vynětím půdy ze zemědělského půdního fondu na stavbu cyklostezky podél 

řeky Jizery v úseku mezi Železným Brodem a Líšným. Dočasné vynětí je žádáno od 1. 4. 2022 do 31. 12. 2023. 

Stavebník k žádosti předložil souhlasy vlastníků s vynětím zemědělské půdy ze ZPF. 

Stavebník požádal o trvalé vynětí celkem 2402 m2 z pozemků p. č. 59/7 v k. ú. Líšný, 886/2, 886/3, 890 v k. ú. Vrát 

a 443/1, 807/1, 807/2, 808, 2191, 2196, 2197 v k. ú. Železný Brod. 

Stavebník požádal o dočasné vynětí celkem 1154 m2 z pozemků 886/2, 886/3, 890 v k. ú. Vrát a 443/1, 807/1, 

807/2, 808, 2191, 2196, 2197 v k. ú. Železný Brod od 1. 4. 2022 do 31. 12. 2023. 

Výměry vynětí pro jednotlivé pozemky jsou uvedeny v tabulkách v I. a II. výrokové části tohoto rozhodnutí. 

Pozemky jsou v KN vedeny jako trvalý travní porost. Stavba se nachází zpravidla v nezastavěném území, částečně 

v zastavěném území. Stavba je v souladu s ÚP Líšný, Koberovy a Železný Brod. Kód BPEJ 75500 pozemku p. č. 

59/7 v k. ú. Líšný odpovídá II. třídě ochrany. Ve smyslu metodického pokynu MŽP ČR č. j. OOLP/1067/96 ze dne 

12. 6. 1996 se jedná se o zemědělské půdy, které mají v rámci jednotlivých klimatických regionů nadprůměrnou 

produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně zemědělského půdního fondu jde o půdy vysoce chráněné, jen 

podmíněně odnímatelné a s ohledem na územní plánování také jen podmíněně zastavitelné. Kódy BPEJ 76811, 

74089, 74178, 74199 ostatních pozemků odpovídají V. třídě ochrany. Ve smyslu metodického pokynu MŽP ČR č. j. 

OOLP/1067/96 ze dne 12. 6. 1996 se jedná o zemědělské půdy s velmi nízkou produkční schopností včetně půd 

mělkých, velmi svažitých, hydromorfních, štěrkovitých až kamenitých a erozně nejvíce ohrožených. Většinou jde o 

zemědělské půdy pro zemědělské účely postradatelné. U těchto půd lze předpokládat efektivnější nezemědělské 

využití. 

Orgán ochrany zemědělského půdního fondu posoudil podklady podané žádosti a došel k závěru, že je možné 

souhlas s odnětím půdy ze ZPF udělit. Byly však stanoveny podmínky a opatření v zájmu ochrany ZPF, včetně 

povinnosti zaplacení odvodů za dočasné odnětí půdy v souladu s § 11 odst. 1 ZoZPF. 

V souladu s § 11a odst. 1 písm. j) se odvody za trvalé vynětí nestanoví pro cyklostezky nebo jejich části budované 

v souladu s platným územním plánem. 

Tento souhlas se vydává pouze pro výše uvedenou stavbu, v případě změny záměru pozbývá platnosti. Případná 

změna rozsahu odnětí zemědělské půdy na jiné pozemky musí být podle § 10 odst. 2. zákona o ochraně ZPF 

opatřena změnou souhlasu. 

Souhlas s odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu, dle § 10 odst. 3 zákona o ochraně ZPF pozbývá platnosti 

uplynutím 3 let ode dne jeho oznámení žadateli, nestal-li se podkladem pro řízení podle zvláštních právních 

předpisů. Byl-li souhlas vydán formou rozhodnutí (§ 21 ZoZPF), pozbývá platnosti, nebyla-li realizace záměru 

zahájena do 3 let ode dne nabytí jeho právní moci. 

- MěÚ Železný Brod, odbor životního prostředí dne 5.3.2021, č.j.: ŽP/965/2021/246.10-Prch: 
OOP obdržel dne 9. 12. 2020 žádost Města Železný Brod, IČO 00262633, náměstí 3. května 1, 468 22 Železný 

Brod, které je zastoupeno na základ plné moci Ing. Ladislavem Fuchsem, IČO 49895508, Wintrova 486/14, 460 01 

Liberec 2, o vydání závazného k zásahu do VKP dle § 4 odst. 2 ZOPK a o vydání souhlasu se zásahem do ÚSES. 

Vzhledem k tomu, že podstatná část zásahu do VKP spočívá v kácení dřevin rostoucích mimo les v řádu stovek kusů 

dospělých a dospívajících stromů a odstranění souvislých porostů dřevin o rozloze čítající tisíce metrů čtverečních, 

tedy se jedná o kácení břehových porostů a porostů v údolní nivě, vyzval OOP žadatele k doplnění žádosti o 

náležitosti uvedené v § 4 odst. 1 vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, v platném 

znění. Tyto náležitosti žadatel doložil spolu s žádostí o vydání závazného stanoviska k povolení kácení dřevin 

rostoucích mimo les dle § 8 odst. 6 ZOPK, dne 20. 1. 2021. 
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OOP prodloužil v souladu s § 149 odst. 4 správního řádu lhůtu pro vydání stanoviska, neboť se jedná o zvláště 

složitý případ. Lhůta byla prodloužena usnesením o 30 dnů. Žadatel byl o prodloužení lhůty vyrozuměn. Souhlas se 

zásahem do ÚSES OOP nevydává, neboť ZOPK povolení nebo souhlasy se zásahem do ÚSES nezná. 

Dne 4. 3. 2021 obdržel OOP od žadatele dodatek k projektové dokumentaci (Dodatek č. 1 – Doplnění stromů a 

křovin ke kácení). Dodatek mění PD tak, že stromy č. 190 – 194 na p. p. č. 2200 v k. ú. Železný Brod nebudou 

káceny, a seznam stromů určených ke kácení se rozšiřuje o 112 stromů s čísly 300 – 411 a 262 m2 křovin na p. p. č. 

3319/1 v k. ú. Železný Brod. 

OOP vydává v souladu s § 6 odst. 2, § 140 odst. 1 a § 154 správního řádu závazná stanoviska dle § 4 odst. 2 a § 8 

odst. 6 ZOPK společně jedním dokumentem. 

K vydání závazného stanoviska k povolení kácení dřevin rostoucích mimo les dle § 8 odst. 6 ZOPK v k. ú. Vrát je 

místně příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny Obecní úřad Koberovy. OOP se domluvil v souladu s § 11 

odst. 2 správního řádu s Obecním úřadem Koberovy na vydání souhlasu jedním stanoviskem, které vydá OOP. 

K vydání závazného stanoviska k povolení kácení dřevin rostoucích mimo les dle § 8 odst. 6 ZOPK v k. ú. Líšný je 

místně příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny Obecní úřad Líšný. OOP se domluvil v souladu s § 11 odst. 2 

správního řádu s Obecním úřadem Líšný na vydání souhlasu jedním stanoviskem, které vydá OOP. 

Předmětem zásahu do VKP a důvodem pro kácení dřevin rostoucích mimo les je stavba cyklostezky vedoucí podél 

řeky Jizery v úseku Líšný – Železný Brod o délce 4,2 km. Žadatel k žádosti předložil projektovou dokumentaci 

Greenway Jizera – úsek Železný Brod – Líšný, zhotovitel VANER s. r. o., IČO 25458990, zak. číslo 19-04-025, 

rok: 12/2019. 

Cyklostezka v daném úseku je jednou z částí cyklostezky nazvané „Greenway Jizera“. Cyklostezka vede po levém 

břehu řeky Jizery, začíná na území obce Líšný u objektu „Galerka Líšný“, kde navazuje na úsek cyklotrasy vedený 

z Turnova do Líšného, a končí v Železném Brodě, kde se napojuje na ulici Jiráskovo nábřeží za silničním mostem 

v Masarykově ulici. 

Stavba cyklostezky je v souladu s územními plány obcí Železný Brod, Líšný a Koberovy. Komunikace je navržena 

v šíři 3 m jako nezpevněná cesta s 0,25 m širokými nezpevněnými krajnicemi po obou stranách. Součástí stavby je 

stabilizace svahů cyklostezky prostřednictvím opěrných zdí vyztužených násypem a stabilizací břehů. Součástí 

stavby je také lávka přes Zbytský potok. Stavba cyklostezky je navržena jako nezpevněná s maximálním využitím 

místního materiálu (zdroj kameniva z místních kamenolomů, zdroj dřeva na výrobu hatí z vykácených dřevin 

v rámci stavby). Doprovodné stavby a konstrukce jsou navrženy tak, aby byla minimalizována potřeba betonu a 

maximalizováno využití místního materiálu (kamenivo skládané „na sucho“). 

Realizace následujících objektů zasahuje do koryta vodního toku Jizera: 

a) SO 251 Opěrná zeď v km 0,600 – 0,835 (náhon MVE Líšný), 

b) SO 252 Opěrná zeď v km 1,165 – 1,300, 

c) SO 253 Vyztužený násyp v km 1,470 – 1,625, 

d) SO 254 Opěrná zeď v km 2,154 – 2,330, 

e) SO 255 Stabilizace břehu v km 2,765 – 2,955, 

f) SO 256 Stabilizace břehu v km 3,655 – 4,140. 

OOP po prostudování předložených podkladů, dostupných informací k území a prošetření daného území dospěl 

k závěru, že je zde převažující veřejný zájem na vybudování cyklostezky nad veřejným zájmem na zachování dřevin 

a stávajícího stavu VKP. Stavba dalšího úseku cyklostezky Greenway Jizera mezi Líšným a Železným Brodem, 

který umožní cyklistům využít cyklostezku namísto rušné silnice I/10, přispěje ke zvýšení bezpečnosti provozu, 

zejména cyklistů, a zlepší i dopravní obslužnost území, včetně zvýšení možnosti rekreačního a sportovního vyžití 

v území. 

Odůvodnění k výroku č. I. 

Žadatel podal žádost o kácení celkem 407 stromů, které rostou na pozemcích p. č. 1754, 1755, 2197, 2200, 3306/1, 

3319/1 v k. ú. Železný Brod, 693/2 v k. ú. Chlístov u Železného Brodu, 916 v k. ú Bzí u Železného Brodu, 883, 884, 

886/1, 886/3, 886/4, 890, 1725/1, v k. ú. Vrát, 1725/4 v k. ú. Líšný. Žadatel dále požádal o kácení 6815 m2 

souvislých porostů dřevin na pozemcích p. č. 807/1, 1754, 1755, 2197, 3319/1 v k. ú. Železný Brod, 886/1, 886/3, 

1725/1 v k. ú. Vrát, 1725/4 v k. ú. Líšný, 916 v k. ú. Bzí u Železného Brodu. 

Dřeviny určené ke kácení jsou součástí břehových porostů a porostů údolní nivy. Složení porostů je vesměs původní 

přirozená obnova s příměsí pro dané polohy nepůvodního smrku ztepilého. Jedná se převážně o aklimatizované 

mladé stromy a dospívají stromy. Podíl dospělých stromů je minimální. Senescentní stromy chybí. Atraktivita 

umístění stromů je nízká, estetický význam stromů je zanedbatelný a odpovídá stromům vzniklým přirozenou 

obnovou v zápoji (štíhlé kmeny, malé a jednostranné koruny). Zdravotní stav a vitalita stromů se pohybuje od 

stupně jedna až po pět. S převahou stromů v kategoriích 1 – 2 vzhledem k převažujícím stupňům fyziologického 

stáří (1 – 2). Vitalita a zdravotní stav je hodnocena pouze zhruba vzhledem k důvodu kácení (realizace stavby, nikoli 

provozní bezpečnost stromů.) 

Při prohlídce stromů OOP nebyl zjištěn výskyt nebo stopy výskytu zvláště chráněných druhů vázaných na dřeviny. 

Při prohlídce stromů nebyly zaznamenány zvláště hodnotní jedinci, ať už z hlediska biologických či estetických 

funkcí. 

Při porovnání veřejných zájmů na realizaci stavby cyklostezky a na zachování stromů, shledal OOP převažující 

veřejný zájem na stavbu cyklostezky, proto souhlas s kácením dřevin vydal. 

OOP stanovil podmínky, za kterých lze pokácení dřevin provést, a to omezení kácení na období vegetačního klidu, 

které bylo stanoveno na 1. 11. až 31. 3. kalendářního roku. Dále bylo žadateli uloženo, aby v případě zjištění 
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výskytu živočichů v době před započetím kácení nebo v jeho průběhu, které by v danou chvíli využívali strom jako 

stanoviště, např. hnízdící ptáci, kontaktoval neprodleně OOP, aby mohla být tato situace řešena, a to např. ve 

spolupráci se záchrannými stanicemi pro ohrožené živočichy. 

OOP upouští od uložení náhradní výsadby, neboť pokácením dřevin dojde k zanedbatelné ekologické újmě. Ač se 

jedná o značné množství stromů, tak vzhledem ke stáří stromů (převážně mladší menší stromy) a k délce úseku, ve 

kterém ke kácení stromů dojde, bude celková ekologická újma pro danou část VKP zanedbatelná. V daném úseku 

také dochází k neustálé přirozené obnově stromového a keřového patra a náhradní výsadba by byla tedy nadbytečná 

a vnášela by do území geneticky nepůvodní jedince. 

Odůvodnění k výroku č. II. 

Stavba cyklostezky je situována do VKP, kterými jsou dle § 3 odst. 1 písm. b) ZOPK vodní tok a údolní niva, 

konkrétně vodní tok Jizera a její údolní niva v úseku Líšný – Železný Brod. Cyklostezka povede po levém břehu 

řeky Jizery na pozemcích p. č. 898/3, 915/1, 916 v k. ú. Bzí u Železného Brodu, 756, 693/2 v k. ú. Chlístov u 

Železného Brodu, 27, 35, 57/1, 57/4, 57/5, 57/8, 57/13, 67/6, 373/1, 375, 377, 378, 380/1, 1725/4 v k. ú. Líšný, 379, 

883, 884, 885, 886/1, 886/2, 886/3, 886/4, 1725/1 v k. ú. Vrát, 3306/1, 2200, 2198, 3319/1, 2197, 2196, 2191, 2190, 

1754, 1755, 807/1, 807/2, 808, 3280, 806, 805, 3233/1, 443/1, 444, 3269/1 v k. ú. Železný Brod. 

Zásah do VKP spočívá ve zbudování nezpevněné komunikace, lokálním zpevnění břehů a stabilizací svahů. Při 

realizaci stavby dojde ke kácení dřevin (odůvodnění viz výše) a k zásahu do zvodnělé části koryta (viz výše uvedené 

stavební objekty). 

Stavba bude mít dle OOP minimální dopad na ekologicko-stabilizační funkci VKP. Stavba cyklostezky neovlivní 

hydrologické poměry VKP. Zásah do vodního toku spočívá v lokální stabilizaci břehů vhodnými technologiemi 

(hatě, kamenivo skládané „na sucho“). Při těchto zásazích dojde ke krátkodobému negativnímu zásahu do stanoviště 

vodních organismů, zejména těch, které využívají úkryty v březích. Proto OOP stanovil podmínky č. 3, 4 a 5, aby 

byl tento negativní zásah minimalizován a nedocházelo k nadměrnému úhynu jedinců živočišných druhů. 

Dále byla stanovena podmínka č. 1, aby zeminy a vytěžený materiál nebyl uložen ve VKP, ale byl z místa odvezen, 

aby tak nedocházelo k morfologickým změnám nad rámec samotné komunikace a nedocházelo k zavážení stromů a 

dalších organismů, ať už rostlinných nebo živočišných, vázaných na půdní prostředí. 

Vzhledem k výše uvedeným argumentům shledal OOP převažující veřejný zájem na zbudování cyklostezky nad 

veřejným zájmem na zachování stávajícího stavu VKP. 

Pro oba výroky: 

OOP posoudil výše uvedené skutečnosti a shledal, že souhlas se zásahem do VKP a s kácením dřevin lze vydat, 

neboť je zde převažující veřejný zájem nad veřejným zájmem ochrany přírody, kdy na jedné straně je přínos 

v podobě zvýšení bezpečnosti provozu, dopravní obslužnosti území a zvýšení možnosti rekreačního a sportovního 

využití území pro širokou veřejnost, a na straně druhé je zásah, který bude mít minimální negativní dopady na 

ekologicko-stabilizační funkci VKP a způsobí zanedbatelnou a časem nahraditelnou ekologickou újmu kácením 

dřevin. K samotné realizaci byly stanoveny podmínky, které mají omezit negativní dopady při realizaci stavby tak, 

aby nedocházelo k nadměrnému usmrcování jedinců živočišných a rostlinných druhů a poškozování stromů při 

stavbě. 

- MěÚ Železný Brod, odbor životního prostředí dne 16.6.2020, č.j.: OŽP/8007/2020-STAL. 
Dotčený orgán obdržel dne 03. 06. 2020 žádost o vydání závazného stanoviska k uvedenému záměru. 

Popis záměru: 

- Jedná se o stavbu cyklotrasy nové cyklostezky. Navrhovaná stavba je pouze jedním z úseků cyklostezky 

nazvané "Greenway Jizera" Cyklostezka začíná na území obce Líšný u objektu "Galerka Líšný", kde navazuje na 

úsek cyklotrasy vedený z Turnova do Líšného. Cyklostezka tedy vede z Líšného po levém břehu řeky Jizery, až 

do Železného Brodu, kde končí, respektive se napojuje na ulici Jiráskovo nábřeží za silničním mostem v 

Masarykově ulici. Stavba bude primárně sloužit pro užívání cyklistům, jako možnost bezmotorového spojení 

obcí Železný Brod - Líšný až Turnova. Úsek komunikace vedený na pozemku ve vlastnictví České republiky a 

spravované státním podnikem Lesy České republiky s. p. (SO 102) bude umožňovat pohyb lesní techniky pro 

těžbu dřeva. Navržená komunikace bude dále umožňovat přístup do levobřežní části řeky správcům Povodí Labe 

a správcům SŽDC a též správci samotné cyklostezky. 

- Stavba se částečně nachází v záplavovém území řeky Jizery a v ochranném pásmu železniční dráhy. Dále 

prochází regionálním biocentrem RBC 1250 Údolí Jizery, křižuje některá vedení inženýrských sítí.  

- Komunikace je navržena v šíři 3,0 m, jako nezpevněná cesta a 0,25 m nezpevněná krajnice po obou stranách. V 

rámci objektů stavby SO102 dochází k rozšíření krajnice u zábradlí na 0,65 m tak aby byl zachován průjezdný 

profil min 3,5 m. 

- Součástí stavby je i stabilizace svahů u cyklostezky prostřednictvím opěrných zdí, vyztuženým násypem a 

stabilizací břehů. Dále pak i nová lávka přes Zbytský potok. 

- Stavba je řešena v rámci 12-ti stavebních objektů (viz PD) 

- Součástí stavby je i kácení dřevin rostoucích mimo les a to jednak z důvodu kolize s navrhovanou cyklostezkou 

nebo jako probírka břehového porostu. Zahájení stavby je plánováno na rok 2021, případně 2022, dokončení pak 

v roce 2023. 

Dotčený orgán záměr posoudil a zjistil požadavky na ochranu všech dotčených veřejných zájmů chráněných podle 

zvláštních právních předpisů. Požadavky na různých úsecích ochrany veřejných zájmů zkoordinoval a vydal toto 

koordinované závazné stanovisko. 
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Odůvodnění pro jednotlivé úseky: 

Ochrana lesa 

Přesto, že se jedná o jedinou přístupovou cestu k lesním pozemkům č. 2190 v k. ú. Železný Brod a pozemku 

č. 380/1 v k. ú. Líšný, by její úprava byla neúměrně nákladná oproti přínosům plynoucím ze zpřístupnění dvou 

výše uvedených lesních pozemků. Orgán státní správy lesů, proto netrvá na úpravě projektované trasy 

cyklostezky dle požadavků ČSN 73 6108 na třídu 2L.   

Památková péče 

Stavbou dotčené nemovitosti nejsou nemovitou kulturní památkou vedenou v Ústředním seznamu kulturních 

památek ČR, ani prostředím nemovité kulturní památky, ani se nenacházejí na plošně památkově chráněném 

území, čímž zájmy státní památkové péče nebudou dotčeny.  

Upozornění: 

Dotčený orgán žadatele upozorňuje pro jednotlivé úseky: 

 Památková péče 

- Správní orgán upozorňuje, že se stavební pozemky nalézají na území s archeologickými nálezy, čímž je 

stavebník povinen dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, stavební 

činnost oznámit již v době přípravy stavby Archeologickému ústavu Akademie věd České republiky, Praha, v. v. 

i. (Letenská 4, 118 01 Praha 1, tel. 257 014 300), a zároveň umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provedení 

případného záchranného výzkumu na dotčeném území. Při provádění zemních nebo jiných prací jsou dále 

nálezce nebo osoba odpovědná za provádění prací povinni oznámit Archeologickému ústavu Akademie věd 

České republiky, Praha, v. v. i. nebo nejbližšímu muzeu buď přímo, nebo prostřednictvím obce, na jejímž 

územním obvodu k archeologickému nálezu došlo, i náhodné porušení archeologických situací (nálezy zdiva, 

jímek, hrobů, atd.), stejně jako nálezy movitých artefaktů (keramiky, kostí, mincí, zbraní, apod.), které nebyly 

zjištěny v rámci záchranného archeologického výzkumu (§ 23 památkového zákona).  

- Je-li stavebníkem právnická osoba nebo fyzická osoba, při jejímž podnikání vznikla nutnost záchranného 

archeologického výzkumu, hradí náklady záchranného archeologického výzkumu tento stavebník; jinak hradí 

náklady organizace provádějící archeologický výzkum (§ 22 odst. 2 památkového zákona).  

- Drážní úřad, sekce infrastruktury – územní odbor Praha dne 15.10.2020, č.j.: DUCR-58683/20/Fl: 
Drážní úřad obdržel dne 9. října 2020 žádost fyzické osoby Ing. Ladislav Fuchs, Investorsko- inženýrské činnosti ve 

výstavbě, Wintrova 486/14, 460 02 Liberec, IČ:49895508 o závazné stanovisko pro účely umístění, povolení, 

ohlášení výše uvedené stavby. K žádosti byly Drážnímu úřadu předloženy následující podklady: 

• Dokumentace stavby 

• Souhrnné stanovisko Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Hradec Králové, 

U Fotochemy 259, 501 01 Hradec Králové pod č.j.: 22737/2020 - SŽ-OŘ HKR-OPS ze dne 15. září 2020 

Drážní úřad posoudil u předmětné žádosti a předložené dokumentace soulad navrhované stavby se zákonem o 

dráhách včetně prováděcích předpisů. 

Podmínka č. 1 zajišťuje provedení stavby v souladu se schválenou projektovou dokumentací 

Podmínka č. 2 zajišťuje ochranu dráhy a jejích funkcí před nepříznivými vlivy následně povolované stavby. 

Podmínka č. 3 zajišťuje, aby nedošlo k záměně světel nebo barevných ploch s drážními znaky, což by ve svém 

důsledku mohlo vést k mimořádné situaci. 

Podmínka č. 4 zajišťuje ochranu dráhy z hlediska bezpečnosti a plynulosti jejího provozu. 

Podmínka č. 5 zajišťuje informovanost Drážního úřadu o době zahájení výstavby, podmínkou č. 6 si Drážní úřad 

vyhrazuje právo vydání závazného stanoviska ke kolaudaci stavby. 

Stanovené podmínky musí být v původním znění převzaty do rozhodnutí vydaného místně příslušným stavebním 

úřadem. 

Na základě výše uvedených skutečností Drážní úřad dospěl k závěru, že při splnění podmínek uvedených v tomto 

stanovisku bude v maximální možné míře zajištěno bezpečné a plynulé provozování dráhy a drážní dopravy, včetně 

její ochrany. Na základě uvedeného Drážní úřad vydal toto souhlasné závazné stanovisko. 

Upozornění: Drážní úřad si vyhrazuje - po započetí stavby - právo výkonu státního dozoru ve věcech drah na výše 

uvedené stavbě se zaměřením na dodržování podmínek tohoto souhlasu se zaměřením na bezpečnost provozu dráhy 

a drážní dopravy v místě stavby. 

Toto stanovisko: 

• Je podle § 64 zákona o dráhách závazným stanoviskem podle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 

znění pozdějších předpisů, pro rozhodnutí a pro jiné úkony stavebního úřadu nebo úkony autorizovaného inspektora 

v souladu s § 4 odstavce 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 

pozdějších předpisů, nestanoví-li zvláštní předpis jinak. 

• Nenahrazuje rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, posouzení případně jiná opatření dotčených orgánů 

vyžadovaná zvláštními předpisy a stanovisko účastníků řízení.  

Nenahrazuje souhrnné stanovisko vlastníka a provozovatele dráhy, kterým je Správa železnic, státní organizace, 

Oblastní ředitelství Hradec Králové, U Fotochemy 259, 501 01 Hradec Králové. 
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Stavební úřad při zkoumání žádosti ze závazných stanovisek dotčených orgánů vycházel a hodnotil je ve 

správním řízení jako důkazy a jelikož sám také hájí veřejný zájem, s ohledem na ustanovení § 90 

stavebního zákona zkoumal, zda je záměr žadatele v souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a 

úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a 

urbanistických hodnot v území, s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, zejména s 

obecnými požadavky na využívání území, s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, 

s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních předpisů, 

popřípadě s výsledkem řešení rozporů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení. 

Stavební úřad má k dispozici všechna potřebná závazná stanoviska dotčených orgánů, na základě kterých 

mohl vydat předmětné územní rozhodnutí, přičemž neshledal žádný právní důvod či překážky, a to nejen 

ze strany některého z dotčených orgánů spolupůsobících v tomto správním řízení, ale ani z pohledu svého 

posuzování, pro které by předmětnou žádost na vydání územního rozhodnutí zamítl. 

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

výroku uvedených. 

Účastníci řízení - další dotčené osoby: 

Povodí Labe, státní podnik, Státní pozemkový úřad, Krajská správa silnic Libereckého kraje, 

Liberecký kraj, Správa železnic, státní organizace, Ing. Mgr. Jan Konrád, Jiří Skřivanec, Milka 

Skřivancová, Danuše Švitorková, Dagmar Chudožilová, Vasil Dimitrov Yanev, Iva Janevová, Lesy 

České republiky, s.p., Obec Líšný, Obec Koberovy a vlastníci sousedních pozemků parc.č. 807/3, 

2200, 3306/3, 3306/4, 4023, 2133, 2134, 2137, 2182, 777/1, 777/2, 793, 794, 795, 796, 798, 799/1, 

800, 801, 802, 803, 804 v k.ú. Železný Brod, parc.č. 880/8, 880/9, 880/12, 880/14, 880/15, 880/16, 

880/17, 880/18, 880/19, 880/20, 881, 882, 887, 889, 891, 1229/1, 380/2, 892/1, st. 43 v k.ú. Vrát, 

parc.č. 903 v k.ú. Bzí u Železného Brodu, parc.č. 56,  57/2, 57/9, 57/10,  57/12, 59/2, 59/3, 59/4, 

59/6, 59/7, 67/3, 374, 376, 373/2, 373/3, 373/4, 373/5, st. 791/1, st. 791/2, 1767/1 v k.ú. Líšný, 

jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo 

stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, vlastníci veřejné technické 

infrastruktury, kteří vlastní v zájmovém území navržené stavby podzemní i nadzemní vedení a 

zařízení - Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. GridServices s.r.o., ČD -Telematika a.s., ČEZ 

Distribuce a.s., CETIN a.s. 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

-  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 

 

Poučení účastníků: 

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

Libereckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, podáním u zdejšího správního orgánu. 

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

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

správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý 

výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného 

vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, 

stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí, jde-li o 

stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby. 

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění 

stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. 

 

 

 

Iva Bryknarová 

vedoucí stavebního úřadu 

MěÚ Železný Brod 
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TToottoo  rroozzhhooddnnuuttíí  mmuussíí  bbýýtt  vvyyvvěěššeennoo  ppoo  ddoobbuu  1155  ddnnůů  nnaa  úúřřeeddnníí  ddeessccee  aa  ssoouuččaassnněě  zzvveeřřeejjnněěnnoo  

eelleekkttrroonniicckkoouu  ffoorrmmoouu  nnaa  iinntteerrnneettoovvýýcchh  ssttrráánnkkáácchh  MMěěssttaa  ŽŽeelleezznnýý  BBrroodd                                                            

((wwwwww..zzeelleezznnyybbrroodd..cczz))  aa  vvyyvvěěššeennoo  nnaa  úúřřeeddnníícchh  ddeesskkáácchh  oobbccíí  KKoobbeerroovvyy  aa  LLííššnnýý,,  kktteerréé  oozznnáámmeenníí  zzvveeřřeejjnníí  

ttééžž  zzppůůssoobbeemm  uummoožžňňuujjííccíímm  ddáállkkoovvýý  ppřřííssttuupp..    

  

  

  

  

VVyyvvěěššeennoo  ddnnee::  ............................................................      SSeejjmmuuttoo  ddnnee::  ........................................................................  

  

  

  

  
RRaazzííttkkoo,,  ppooddppiiss  oorrggáánnuu,,  kktteerrýý  ppoottvvrrzzuujjee  vvyyvvěěššeenníí  aa  sseejjmmuuttíí  oozznnáámmeenníí..  

  
 

 

 

Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou. Dnem vyvěšení je den vyvěšení na 

úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje, tedy na úřední desce Městského úřadu Železný 

Brod. 

 

 

 

Poplatek: 

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

 

Obdrží: 

účastníci (doručenky): 

Město Železný Brod, náměstí 3. května č.p. 1, 468 22  Železný Brod, které zastupuje Ing. Ladislav Fuchs, 

IDDS: tehxj4z 

 

vlastníci dotčených nemovitostí: 

Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2 

Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3 

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

Liberecký kraj, IDDS: c5kbvkw 

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

Správa železnic, státní organizace, IDDS: uccchjm 

Obec Líšný, IDDS: rrkan5g 

Obec Koberovy, IDDS: x7ubin6 

Dagmar Chudožilová, IDDS: uqp6qb6 

Vasil Dimitrov Yanev, Líšný 2.díl č.p. 35, 468 22  Železný Brod 

Iva Janevová, Líšný 2.díl č.p. 35, 468 22  Železný Brod 

Ing. Mgr. Jan Konrád, IDDS: kehy4e2 

Jiří Skřivanec, Volgogradská č.p. 171/7a, Liberec IX-Janův Důl, 460 07  Liberec 7 

Milka Skřivancová, Volgogradská č.p. 171/7a, Liberec IX-Janův Důl, 460 07  Liberec 7 

Danuše Švitorková, Vrát č.p. 43, Koberovy, 468 22  Železný Brod 

 

dotčené orgány státní správy a správci sítí: 

Drážní úřad, sekce stavební, IDDS: 5mjaatd 

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: c5kbvkw 

Ministerstvo obrany ČR, sekce nakládání s majetkem, IDDS: hjyaavk 

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

http://www.zeleznybrod.cz/
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Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, územní pracoviště Jablonec nad Nisou, 

IDDS: nfeai4j 

MěÚ Železný Brod, odbor územ.plánování a reg.rozvoje, náměstí 3. května č.p. 1, 468 22  Železný Brod 

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

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

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

Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, Územní odbor Jablonec nad Nisou, Dopravní inspektorát, 

IDDS: vsmhpv9 

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 

GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 

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

CETIN a.s., CETIN, IDDS: qa7425t 

ČD - Telematika a.s., IDDS: dgzdjrp 

 

vlastníci sousedních nemovitostí: * 

- identifikování dle § 87 odst. 3  stavebního zákona: 

vlastníci pozemků parc.č. 807/3, 2200, 3306/3, 3306/4, 4023, 2133, 2134, 2137, 2182, 777/1, 777/2, 793, 

794, 795, 796, 798, 799/1, 800, 801, 802, 803, 804 v k.ú. Železný Brod, parc.č. 880/8, 880/9, 880/12, 

880/14, 880/15, 880/16, 880/17, 880/18, 880/19, 880/20, 881, 882, 887, 889, 891, 1229/1, 380/2, 892/1, 

st. 43 v k.ú. Vrát, parc.č. 903 v k.ú. Bzí u Železného Brodu, parc.č. 56,  57/2, 57/9, 57/10,  57/12, 59/2, 

59/3, 59/4, 59/6, 59/7, 67/3, 374, 376, 373/2, 373/3, 373/4, 373/5, st. 791/1, st. 791/2, 1767/1 v k.ú. Líšný. 

* doručení bude provedeno v souladu s ustanovením § 87 odst. 3 stavebního zákona podle § 25 odst. 3 

správního řádu veřejnou vyhláškou, protože se jedná o řízení s velkým počtem účastníků v souladu 

s ustanovením § 144 správního řádu.   

 

Na vědomí:  

Český rybářský svaz, z.s., MO Železný Brod, Petr Šefr, Františka Balatky č.p. 128, 468 22  Železný Brod 
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