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Způsob doručení: doručenky + veřejná vyhláška 

 

 

ROZHODNUTÍ 

STAVEBNÍ POVOLENÍ 

Výroková část: 

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 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

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

řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 10.12.2021 

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 "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání: 

 

I. Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 

územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 

 

s t a v e b n í   p o v o l e n í 

na stavbu: 

„Greenway Jizera – úsek Železný Brod – Líšný“ 

 

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. 

Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. 

 

 



Č.j. MUZB-OD-555/2022-RADM str. 2 

 
Stavba obsahuje: 

 

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 napojuje se 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, správcům SŽDC a též správci 

samotné cyklostezky.  

Komunikace je navržena v šíři 3,0m, jako nezpevněná cesta a 0,25m 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 a dále pak i nová lávka přes Zbytský potok. 

Stavba je řešena v rámci 11-ti stavebních objektů (viz PD). 

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 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 2 x 0,25 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 

navržené nezpevněné komunikace je 230 m, šířka je 3,0 m a šířka nezpevněných krajnic je 0,25. 

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 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, pozemkových parcelách č. 443/1; 444; 806; 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. 
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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 km1,340, 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 

9 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 6 parkovacích stání u cyklostezky. 

Konstrukce Parkovacích stání je navržena jako typ B viz PD. 

SO 201 Lávka přes Zbytský potok v km 3.648. 

Stavební objekt je umístěn na pozemkové parcele 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. Půdorysně je lávka v přímé. Lávka 

je charakteru ocelového roštu o jednom poli. Lávku tvoří pět ocelových nosníků HEB 220 s horní 

dřevěnou mostovkou. Konce nosníků jsou vetknuté do monolitického železobetonového příčníku. 

Mostovka je řešena z přímo pochozích dubových trámků 140/140 s mezerami 10mm 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. 

Tloušťka zdiva min.0.5 m, hmotnost monobloků cca 300-500 kg. 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. 

SO 252 Opěrná zeď v km 1.165-1.300. 

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

Brodu, pozemkových parcelách č. 380/1 v katastrálním území Líšný. 

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

Tloušťka zdiva min.0.5m, hmotnost monobloků cca 300-500kg. 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 pozemkové parcele č. 1725/4 v katastrálním území Líšný. 

Vyztužený nasyp 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 160m, výška 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, pozemkových parcelách č. 379; 1725/1 v katastrálním území Vrát. 

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

Tloušťka zdiva min.0.5 m, hmotnost monobloků cca 300-500 kg. 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, 

pozemkové parcele č. 3306/1 v katastrálním území Železný Brod. 

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

na sucho. Hmotnost monobloků cca min.200kg. 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. Tloušťka zdiva min.0.5m, hmotnost monobloků cca 300-500 kg. 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. 
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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. Hmotnost monobloků cca min.200 kg. Koruna opevnění pod úrovní Q100 bez zábradlí. Délka 

konstrukce 495 m, výška konstrukce 0.8-3.0 m. 

Odvodnění komunikace a přilehlého nezpevněného terénu je řešeno příčným a podélným spádem 

konstrukce komunikace, dále formou trativodů, svodnic či drenážních per zaústěných volně do terénu. 

Dále v návaznosti na stávající odvodnění železniční trati je v rámci cyklostezky nově navrženo 9 

propustků P01 – P09, budou provedeny dlážděné průlehy z kamenné dlažby a 2x beton. žlab DN 300.  

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby: 

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracovala, 

Projektová kancelář VANER s.r.o., IČO 25458990, V Horkách 101/1, 460 07  Liberec 9, autorizovaná 

osoba Ing. Jan Vaner, Autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, mosty a inženýrské konstrukce, ČKAIT 

- 0501297, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu. 

2. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby. 

3. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby: 

a) Závěrečná – po dokončení stavby 

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

5. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem; smlouva s dodavatelem stavby bude předložena 

stavebnímu úřadu před zahájením prací, včetně jeho oprávnění k provádění tohoto druhu staveb. 

6. Stavebník a stavbyvedoucí odpovídají za soulad prostorové polohy stavby s ověřenou projektovou 

dokumentací. 

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

zejména dbát na ochranu zdraví osob na staveništi. 

8. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, 

která upravuje požadavky na provádění staveb a příslušné technické normy. 

9. Odpadový materiál, který vznikne v souvislosti se stavbou (obaly ze stavebního materiálu, zbytky 

stavebních hmot a jiného materiálu) bude využit, nebo zneškodněn v souladu se zákonem č.541/2020 Sb. 

o odpadech a souvisejícími platnými předpisy. 

10. V průběhu výstavby bude udržován pořádek na staveništi tak, aby staveniště neobtěžovalo okolí nad 

přípustnou míru a nedocházelo ke znečišťování okolí ani vlastního staveniště. 

11.  Pro stavbu lze použít jen takové výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby po celou dobu 

předpokládané životnosti stavby byla při běžné údržbě zaručena požadovaná pevnost a stabilita, požární 

bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání. 

12. V případě znečištění okolních veřejných komunikací v souvislosti se stavbou, zajistí neprodleně jejich 

řádné očištění stavebník na svůj náklad. Na veřejných komunikacích nesmí být skladován žádný stavební 

ani jiný materiál bez souhlasu jejich správce. 

13. Stavební činností nesmí být dotčeny jiné nemovitosti, než nemovitosti uvedené ve výroku tohoto 

rozhodnutí. Případné škody způsobené v souvislosti se stavbou na sousedních nemovitostech, odstraní 

stavebník na svůj náklad, pokud nebude s jejich vlastníky dohodnuto jinak.  

14. Po dobu stavebních prací bude zajištěn přístup k jednotlivým nemovitostem, pokud s jejich vlastníky 

nebude dohodnuto jinak. 

15.  Po skončení prací budou dotčené komunikace umyty a všechny kanálové vpusti v trase stavby vyčištěny. 

16.  Při provádění stavby budou dodrženy max. přípustné limity hlučnosti pro danou denní či noční dobu dle 

nařízení vlády č.272/2011 Sb. 

17.  Budou dodrženy podmínky koordinovaného závazného stanoviska MěÚ Železný Brod, odbor životního   

prostředí, ze dne 28.01.2021, pod Sp. zn. ŽP/304/2021-Prch: 

 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. 



Č.j. MUZB-OD-555/2022-RADM str. 5 

 
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 

 1,33 Kč za 1 m
2
 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 m
2
 a koeficientu 3 za V. třídu ochrany pro p. p. č. 890 v k. ú Vrát, kód BPEJ 74089, 

 1,24 Kč za 1 m
2
 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 m
2
 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. 
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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). 

18. Budou dodrženy podmínky koordinovaného závazného stanoviska MěÚ Železný Brod, odbor životního   

prostředí, ze dne 16.06.2020, pod Sp. zn. OŽP-1211/2020/STAL: 

1.      Ochrana přírody a krajiny 

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 76 odst. 1 písm. a), § 8 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb., o 

ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, § 77 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o 

ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, § 76 odst. 2 písm. d), § 63 odst. 1 zákona č. 

114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, jsou záměrem dotčeny. Záměr je 

možné uskutečnit za těchto podmínek: 

a) Předchozí stanovisko orgánu ochrany přírody zůstává beze změny, tj.: 

b) Závazná stanoviska orgánu ochrany přírody k záměru stavby budou vydána samostatně po doložení 

veškerých podkladů nezbytných k posouzení žádosti. 

c) Žadatel doloží souhlasy vlastníků stromů určených ke kácení k tomuto zásahu. 

2. Ochrana ovzduší 

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 11 odst. 3, § 12 odst. 1, 3 zákona č. 201/2012 Sb., 

o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, jsou záměrem dotčeny. Záměr je možné uskutečnit za 

těchto podmínek: 

d) Během stavebních úprav se mohou uvolňovat emise polétavého prachu. Při stavebních a terénních 

činnostech je třeba využít dostupných prostředků ke snížení emisí prachu ze staveniště (používání 

techniky v dobrém stavu a neznečišťování v nadměrné míře okolí, skrápění staveniště apod.). 

3. Odpadové hospodářství 

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 

některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jsou záměrem dotčeny. Záměr je možné 

uskutečnit za těchto podmínek: 

e) Upozorňujeme na nutnost nakládání s odpady vzniklými při stavební činnosti v souladu se zákonem č. 

185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Odpady budou zařazeny dle katalogu odpadů 

- vyhl. č. 93/2016 Sb. 

f) Stavebník v případě vyzvání správního orgánu předloží doklady prokazující, že všechny druhy odpadů 

vzniklé při akci byly předány oprávněné osobě podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění 

pozdějších předpisů.  

4. Ochrana lesa 

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 48 odst. 2 písm. c), § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., 

o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsou 

záměrem dotčeny.  

Záměr je možné uskutečnit za těchto podmínek: 

g) Kácení lesních dřevin na pozemcích určených k plnění funkcí lesa (dále jen "PUPFL"), stromy budou 

v terénu vyznačeny, jednotlivě očíslovány, změřeny průměry ve výšce 1,3 m od země (u průměru nad 

20 cm budou provedeny dvě na sebe kolmá měření a bude z nich vypočítán aritmetický průměr). Bude 

projednáno kácení a vlastnictví k takto vytěženému dřevu u jednotlivých označených stromů s 

vlastníkem pozemků a bude zajištěn souhlas od odborného lesního hospodáře. 

h) Před započetím stavby bude vyřízen na SSL dočasná zábor PUPFL dle vyhlášky Ministerstva 

zemědělství č. 77/1996 Sb., o náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení a podrobnostech o ochraně 

pozemků určených k plnění funkcí lesa. 

i) Po dokončení stavby a jejím přesném geodetickém zaměření dojde ke zrušení dočasného záboru 

PUPFL a bude požádáno o trvalé vynětí z PUPFL podle skutečného zaměřeného záboru pozemků. 

5.  Ochrana zemědělského půdního fondu 

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 15 písm. j) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 

zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, jsou záměrem dotčeny. Záměr je možné 

uskutečnit za těchto podmínek: 
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j) Předchozí stanovisko orgánu ochrany přírody zůstává beze změny, tj.: 

k) Stavbou dojde k záboru zemědělského půdního fondu. Stavebník je povinen předložit přílohy k vynětí 

uvedené v § 9 odst. 6 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění 

pozdějších předpisů. 

l) Stanovisko orgánu ochrany zemědělského půdního fondu bude vydáno samostatně po dodání 

povinných příloh k odnětí. 

  Ochrana vod 

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 104 odst. 9 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 

některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsou záměrem dotčeny. Záměr je možné 

uskutečnit za těchto podmínek: 

m) Stavebník požádá na odpovídajícím formuláři (č. 11 na stránkách Města Železný Brod - OŽP) 

o souhlas dle § 17 odst. 1. písm. a) a c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů 

(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"). Stavebník také požádá 

vodoprávní úřad o závazné stanovisko (formulář č. 12 na stránkách Města Železný Brod - OŽP) ke 

stavebnímu řízení na části stavby zasahující do koryta vodního toku nebo břehu koryta. 

6. Doprava na pozemních komunikacích 

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 40 odst. 4 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, § 32 odst. 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, jsou záměrem dotčeny. Záměr je možné uskutečnit za těchto 

podmínek: 

n) Při stavbě nebude docházet na přilehlých PK k omezení silničního provozu a na přilehlých PK nebude 

skladován stavební materiál ani výkopek a přilehlé PK nebudou znečišťovány. Případné znečištění je 

zhotovitel stavby povinen ihned odstranit.  

o) Žadatel požádá v dostatečném předstihu (min. 60ti dní) před podáním žádosti k zamýšlenému 

stavebnímu záměru, zdejší správní orgán, (odbor dopravy), o "Rozhodnutí" pro připojení na PK a dále 

žadatel požádá v dostatečném předstihu (min. 60ti dní) před zahájením stavebních prací, zdejší správní 

orgán, (odbor dopravy), o "Rozhodnutí" o povolení částečné, případně úplné, uzavírky silnice pro 

stavbu a o "stanovení dopravního značení", v souladu s § 24, odst.1a § 25, odst. 6), písm. c), bod 3. 

zákona o pozemních komunikacích ve znění pozdějších zákonů a to vše jen v případě zásahu do 

silničního pozemku. 

7. Památková péče 

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 29 odst. 2 písm. b) a e) zákona č. 20/1987 Sb., 

o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, nejsou záměrem dotčeny. 

8. Civilní ochrana 

Veřejné zájmy nejsou záměrem dotčeny. 

9.  Územní plánování 

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. 

19. Budou dodrženy podmínky koordinovaného závazného stanoviska MěÚ Železný Brod, odbor životního   

prostředí, ze dne 19.04.2020, pod Sp. zn. OŽP-811/2021/STAL: 

     Záměr je možné uskutečnit za těchto podmínek: 

1) Před započetím stavby bude vyřízen na Městském úřadě Železný Brod odboru Životního prostředí 

státní správě lesů (dále jen „SSL“) dočasný zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa (dále jen 

„PUPFL“) dle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 77/1996 Sb., o náležitostech žádosti o odnětí 

nebo omezení a podrobnostech o ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa. 

2) Před započetím stavby bude vyřízen na SSL dočasný zábor PUPFL dle vyhlášky Ministerstva 

zemědělství č. 77/1996 Sb., o náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení a podrobnostech 

o ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa. 

3) Po dokončení stavby a jejím přesném geodetickém zaměření dojde ke zrušení dočasného záboru a 

bude požádáno o trvalé vynětí z PUPFL podle skutečného zaměření záboru pozemků. 

4) 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. 
20. Budou dodrženy podmínky koordinovaného závazného stanoviska MěÚ Železný Brod, odbor životního  

prostředí, ze dne 09.11.2021, pod Sp. zn. OŽP-2228/2021/HORM: 

 Podmínky souhlasu podle § 17 odst. 2 vodního zákona: 
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 Výkopek ze stavby, stavební a odpadový materiál, případná skládka stavebního materiálu bude 

umísťován a zabezpečen mimo záplavové území, aby v případě ohrožení velkou vodou netvořil 

překážku v průtoku a také nedocházelo k odplavování materiálu.  

 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. 

 Stavebník před realizací stavby vypracuje povodňový a havarijní plán (pro realizaci stavby a provoz) 

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). 

 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 z 6/2020. 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 vodního díla nebo majetkoprávní vztahy. 

 V případě realizování neprojednané změny záměru pozbývá souhlas platnosti.  

 Doba, po kterou se souhlas uděluje: po dobu realizace stavby (max. do 31.12.2026). 

 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. 

21. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti Povodí Labe, státní podnik ze dne 13.05.2020 pod č.j. 

PLa/2020/005297, PLa/2020/018105 a ze dne 13.12.2021 pod č.j. PLa/2021/054874: 
 K navrhovanému záměru vydáváme následující stanovisko správce povodí: 

a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního 
a středního Labe (ustanovení § 24 až 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze 
předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/ potenciálu 
dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a 
že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/ potenciálu. 

b) Z hlediska zájmů daných Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe je uvedený záměr 
možný. Upozorňujeme však, že se uvedený záměr nachází v území s vysokým a středním povodňovým 
ohrožením. 

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu předmětného záměru s výše uvedenými platnými 
dokumenty. 

c) Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem a z hlediska správy významného vodního 
toku Jizera (IDVT 10100009) souhlasíme s předloženým záměrem za předpokladu respektování 
následujících podmínek: 

• Výkopek ze stavby bude uložen mimo záplavové území, v záplavovém území nesmí být umístěno 
zařízení staveniště, případné skládky materiálu a deponie. 

• V záplavovém území nesmí dojít k negativnímu ovlivnění odtokových poměrů umisťováním staveb 
nebo změnami nivelety terénu. 

• Realizací stavby nesmí být omezena možnost výkonu povinností a oprávnění správce toku. Přístupové 
komunikace k vodnímu toku musí umožňovat přejezd těžké mechanizace pro výkon správy toku. 

• Dopravní značení cyklostezky bude provedeno tak, aby nebylo omezeno či znemožněno právo vjezdu 
motorových vozidel vykonávajích údržbu toku a přilehlých pozemků. 

• V případě zpevnění břehů na pozemku s právem užívání Povodí Labe, státní podnik nebo v místech 
přímého kontaktu s hladinou vody při běžném průtoku či v úseku navazujícím na stávající břehové 
úpravy požadujeme těžký kamenný zához (kámen min 250 kg) s rovnaným lícem a se zapuštěnou patou. 
Požadujeme, aby tento kamenný zához navazoval na stávající břehové úpravy v majetku Povodí Labe, 
státní podnik. 

• Zpevnění břehů a umístění propustků bude dodavatel stavby konzultovat se zástupcem Povodí Labe, 
státní podnik, provozním střediskem Turnov (p. Holan - tel.: 721 410 992, holanm@pla.czV Bez 
písemného odsouhlasení provedení záhozů, zpevnění břehů a vyústění propustků nebude stavba 
zkolaudována, tj. provedené úpravy budou protokolárně předány. 

• Zahájení stavevbních prací požadujeme v předstihu oznámit na provozní středisko Turnov, dále 
požadujeme být přizváni na předání staveniště a kontrolní dny stavby (kontaktní údaje viz výše). 

• K realizaci stavby požadujeme vypracovat havarijní a povodňový plán. 

mailto:holanm@pla.czV
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• Záměr a realizace cyklostezky budou řešeny v souladu s arboristickým standardem SPPK A01 
002:2017 „Ochrana dřevin při stavební činnosti“. 

• Připomínáme, že správce toku neručí za škody způsobené průchodem velkých vod ani za bezpečnost 
během provozu na cyklostezce. 

d) Z hlediska majetkoprávních vztahů uvádíme, že se navržený záměr dotýká majetku státu (p.p.č. 915/1 
vk.ú. Bzí u Železného Brodu, p.p.č. 756 vk.ú. Chlístov u Železného Brodu a p.p.č. 3306/1 a 1754 v k.ú. 
Železný Brod), k němuž vykonává právo vlastníka Povodí Labe, státní podnik. 

Majetkoprávní vypořádání dotčených pozemků již bylo vyřešeno uzavřením těchto smluvních 
dokumentů: 
• Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene číslo 6DHM200222 
• Smlouva o nájmu pozemků číslo 6DHM200221 

22.  Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti Lesy ČR, s.p., Lesní správa Ještěd ze dne 04.06.2020 

pod sp. zn. LCR246/000829/2020 a ze dne 19.11.2021 pod sp. zn. LCR246/002577/2021: 

stavba cyklostezky bude splňovat požadavky kladené na lesní svážnici pro pohyb lesní 

techniky (cca 20 tun )av místě jejího napojení na současnou skládku dřeva bude zpevněná 

plocha cyklostezky splňovat nosnost 40 tun 

stavebník požádá o souhlas s umístěním stavby a souhlas s dočasným odnětím místně 

příslušný orgán státní správy lesa při úřadu s rozšířenou působností 

po dobu stavby budou dotčené části pozemků dočasně odňaty plnění funkcí lesa a plocha 

záboru bude se stavebníkem řešena uzavřením řádné nájemní smlouvy 

po dokončení stavby bude pozemek pod stavbou geometricky oddělen 

na nově vytvořený pozemek bude uzavřena smlouva o služebnosti vedení cyklostezky 

s upřesněním práv a povinností zastoupených smluvních stran, zejména ve vztahu k 

udržitelnosti provozuschopnosti stezky, dřevěných a kovových bezpečnostních prvků a 

zádržného systému (dynamické bariéry) na dalších částech lesních pozemků 

před uvedením stezky do provozu bude vypracován provozní řád cyklostezky 

veškeré práce v lesním porostu budou předem konzultovány se zástupcem lesní správy Ještěd, zejména 

požadavky na odstranění vzrostlých stromů, odvoz a skládkování použitého materiálu a pohyb stavebních 

strojů v průběhu prací musí vzít stavebník na vědomí, že stavba bude probíhat v úseku s možností 

zpracování nahodilé těžby kůrovcem napadeného dřeva s povinností jeho zpracování a odvozu mimo les. 

Správce lesního pozemku tak nemůže zajistit průběh veškerých stavebních prací, nejméně po dobu 

zpracování dřevní hmoty Na základě předložených úprav projektové dokumentace, doplňujeme vydané 

stanovisko ke stavbě „Greenway Jizera - úsek Železný Brod-Líšný“ ze dne 4.6.2020 pod č.j. 

LCR246/000829/20 20 následovně: 

souhlasíme s předloženou Souhrnnou technickou zprávou a koncepcí řešení stavby s ohledem na užívání 

nové stavby k provozu cyklostezky 

vjezd pro zaměstnance a pověřené osoby vykonávající na přilehlých lesních pozemcích správu majetku 

(pěstební zásahy, těžbu dřeva, ochrannou lesní službu apod.) bude po dobu provozu cyklostezky omezen 

na vozidla do 3,5 t označená výjimkou ze zákazu vjezdu vydanou místně příslušnou organizační jednotou 

Lesů České republiky, s.p. dopravní značení zákazu vjezdu bude doplněno dodatkovou tabulkou s 

nápisem VJEZD SE SOUHLASEM LČR POVOLEN při potřebě vjezdu odvozní lesní techniky, 

speciálních strojů pro zpracování dřevní hmoty a dalších s hmotností nad 3,5 t bude cyklostezka po 

předchozím oznámení ze strany Lesů ČR, s.p. dočasně uzavřena 

dočasné uzavření cyklostezky bude řešeno zejména při vzniku mimořádných událostí na přilehlých 

lesních pozemcích a potřebě zpracování, manipulace a odvozu vytěžené dřevní hmoty 

před uvedením cyklostezky do provozu bude vypracován provozní řád cyklostezky, umístěny informační 

tabule, dopravní značení a veškeré další objekty po dohodě se zástupcem Lesů ČR, s.p., aby nedošlo k 

neopodstatněnému omezení navazujícího lesního majetku. 

    23. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti CETIN Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ze 

dne 20.04.2021 č.j. 629895/21, ze dne25.04.2021 č.j. 631181/21 a ze dne 22.12.2021 č.j. 886210/21: 

 (I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.; a 

(II) Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, 

které jsou nedílnou součástí Vyjádření; a 

(III) pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, 

společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o 

elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné 

úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení; a 

(IV) pro účely přeložení SEK dle bodu (III) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností 

CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK; a 
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(V) Stavebník a/nebo Žadatel není oprávněn užít toto Vyjádření k podání jakékoliv žádosti o vydání 

jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter. 

Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod 

Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti. 

Vyjádření pozbývá platnosti i) dnem, kdy je Žadatelem a/nebo Stavebníkem použito k podání žádosti o 

vydání jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter a/nebo dnem 

zahájení jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter, ve kterém 

bylo Vyjádření použito, ii) uplynutím doby platnosti v tomto Vyjádření uvedené, iii) změnou rozsahu 

Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iv) porušením Všeobecných 

podmínek ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti 

Vyjádření nastane nejdříve. 

Společnost CETIN a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytla Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené 

Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti CETIN a.s. ke dni podání Žádosti. 

Ze strany společnosti CETIN a.s. může v některých případech docházet ke zpracování Vašich osobních 

údajů. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s platnými právními předpisy. 

Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společností CETIN a.s. jsou dostupné na 

https://www.cetin.cz/zasadv-ochranv-osobnich-udaiu. 

V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 238 461 111. 

(I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.; 

(II) Společnost CETIN a.s. za podmínky splnění bodu (III) tohoto Vyjádření souhlasí, aby 

Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu 

a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona; 

(III) Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem, je povinen 

(i) dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve 

Všeobecných podmínkách ochrany SEK. V oblasti stavby nové zpevněné plochy se nachází naše 

vedení a zařízení SEK, které požadujeme respektovat ve stávajícím umístění a chránit před poškozením. 

Nad trasou a v ochranném pásmu našeho vedení nesmí dojít ke snížení, či zvýšení stávající nivelety 

terénu. Požadujeme vedení v oblasti vjezdu uložit do půlených plastových chrániček s přidáním nové 

chráničky KOPOFLEX v celé délce vjezdu s půl metrovým přesahem do volného terénu. 

V místě kolize stavby s naším vedením, požadujeme dodržet ČSN 73 6005,736006. Po odkrytí našeho 

vedení doporučujeme stavebníkovi provést taková opatření, aby nedošlo k poškození našeho vedení ani 

náhodným způsobem 

Nesmí dojít k umístění obrubníků souběžně nad naši trasu vedení SEK , v případě že bude obrubník v 

souběžné trase s naším vedením , požadujeme stranové přeložení do strany chodníku, pokud to nebude 

možné uložení vedení pod bet základy obrubníku do pevné chráničky V místě kolize stavby s naším 

vedením požadujeme dodržet ČSN 736005 , 736006. 

V případě výstavby zpevněné plochy pro parkovacího stání nad naší trasou , vjezdů do objektů a jiných 

cest, požadujeme vedení odkrýt v celé délce jednotlivých úseků a uložit jej do betonových či plastových 

půlených chrániček s přidáním nové chráničky KOPOFLEX prům 150 mm v celé délce a ? metrovým 

přesahem do volného terénu, pokud již tak není vybudováno 

Požadujeme v místě stavby před započetím stavebních prací po vytyčení sítě SEK vykopat sondy , pro 

přesné umístění a hloubky vedení. 

Veškeré práce v ochranném pásmu našeho vedení musí být prováděny pouze ručně tak, jak je požadováno 

ve výše uvedeném Vyjádření o existenci sítí. Vytýčení našeho vedení na místě stavby bude provedeno na 

základě objednávky u dodavatelů uvedených ve Vyjádření o existenci sítí.. 

V případě že po vytýčení sítě dojde k situaci, že vedení bude více jak 8m pod zpevněnou plochou, bude 

nutno kabel přeložit mimo trasu cyklostezky. 

V místech kde bude pouze odkryté naše vedení ,před záhozem a při každé kolizi stavby s naším 

vedením požadujeme přizvat k jeho kontrole ( p. Hochmal Pavel 602413298). O provedené kontrole bude 

naším pracovníkem proveden zápis do stavebního deníku, který bude kontrolován při kolaudačním řízení 

stavby. 

; a 

(ii) řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření; 

(IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, 

společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o 

elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné 

úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení; 
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(V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností 

CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK. 

Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod 

Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti. 

Vyjádření pozbývá platnosti i) v Den konce platnosti Vyjádření, ii) změnou rozsahu Zájmového území či 

změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo ¡ii) jakýmkoliv porušením kterékoliv povinnosti 

stanovené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností 

rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve. 

Společnost CETIN a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytla Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené 

Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti CETIN a.s. ke dni podání Žádosti. 

Ze strany společnosti CETIN a.s. může v některých případech docházet ke zpracování Vašich osobních 

údajů. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s platnými právními předpisy. 

Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společností CETIN a.s. jsou dostupné na 

https://www.cetin.cz/zasadv-ochranv-osobnich-udaiu. 

V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 238 461 111. 

• Navržená stavba se nachází v ochranném pásmu tras telekomunikačních kabelů ve správě 

společnosti CETIN a.s. 

Během stavby musí být zajištěna taková opatření, aby nedošlo k poškození tel. vedení a zařízení (trasu tel. 

kabelů vytyčit, vyznačit její průběh v terénu, prokazatelně seznámit pracovníky provádějící zemní práce 

na průběh tel. vedení, zemní práce v blízkosti vedení SEK provádět ručně). 

Případné kolize s tel. vedením musí být řešeny, v dostatečném předstihu, na místě se správcem sítě 

CETIN - Pavel Hochmal tel. 602413298 mail pavel.hochmal@cetin.cz. a 

(ii) řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření; 

(IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, 

společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o 

elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné 

úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení; 

(V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností 

CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK. 

Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod 

Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti. 

Vyjádření pozbývá platnosti i) v Den konce platnosti Vyjádření, ii) změnou rozsahu Zájmového území či 

změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iii) jakýmkoliv porušením kterékoliv povinnosti 

stanovené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností 

rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve. 

Společnost CETIN a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytla Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené 

Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti CETIN a.s. ke dni podání Žádosti. 

Ze strany společnosti CETIN a.s. může v některých případech docházet ke zpracování Vašich osobních 

údajů. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s platnými právními předpisy. 

Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společností CETIN a.s. jsou dostupné na 

https://www.cetin.cz/zasadv-ochranv-osobnich-udaiu. 

V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 800 630 630. 

Přílohami Vyjádření jsou: 

Všeobecné podmínky ochrany SEK 

Informace k vytýčení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN a.s. 

Situační výkres (obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem a výřezy účelové mapy SEK) 

Vyjádření vydala společnost CETIN a.s. dne: 22. 12. 2021. 

24. Budou dodrženy podmínky ČEZ Distribuce a.s. ze dne 29.09.2021, zn. 001118683855: 

 Platnost tohoto souhlasu je vázána na dodržení následujících podmínek: 

1. Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu 

je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro výše uvedené 

zájmové území, které získáte prostřednictvím Geoportálu (geoportal.cezdistribuce.cz), při dodržení 

podmínek uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření. 

2. V případě nadzemního vedení nn budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti 

uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu požadujeme při realizaci stavby umístit min. 1 m od základové 

části podpěrného bodu. 

3. Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě 
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k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. 

musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení nn, 

2 m od vedení vn a 3 m od vedení vvn dle PNE 33 0000-6 s vazbou na ČSN EN 50110-1, pokud není 

větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). 

4. V případě, Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, 

komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být 

vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, 

ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen 

požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů nn. 

5. Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení 

bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v 

ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti 

těmto vlivům je na straně žadatele, dodavatele prací nebo jimi pověřených osobách. ČEZ Distribuce, a. s., 

nepřevezme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou následkem poruchy nebo havárie 

elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek. 

6. Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů. 

Nebude-li možné toto dodržet je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy ve 

smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění. 

7. V případě činnosti a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu bude 

dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelně označen 

výstražnou cedulí. 

8. Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených 

firem k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít ke 

změně výškové nivelity země oproti současnému stavu. 

9. Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou 

v platném znění k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popř. jsou součástí vydaného sdělení o existenci 

zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. 

10. Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro 

elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení 

technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahlaste nám prosím tuto skutečnost 

bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860. Poškození nebo mimořádné události 

způsobené na zařízení žadatelem, dodavatelem prací nebo jimi pověřenými osobami budou opraveny na 

náklady viníka. Zahrnutí obnažených, případně poškozených částí podzemního vedení může být 

provedeno pouze po souhlasu vydaném společností ČEZ Distribuce, a. s. 

11. Toto vyjádření se nevztahuje na zařízení v majetku společností ČEZ ICT Services, a. s., a Telco Pro 

Services, a. s. 

Provozovatel distribuční soustavy si vyhrazuje právo odvolat souhlas kdykoli, zjistí-li, že podmínky 

stanovené v tomto vyjádření nejsou dodrženy. Pokud zjištěné nedostatky nebyly odstraněny ani na 

základě písemné výzvy ve stanoveném termínu, je žadatel povinen uvést ochranné pásmo do původního 

stavu a zdržet se provozování jakékoli činnosti, kterou zákon výslovně zakazuje. 

25.  Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti GasNet Služby, s.r.o. ze dne 21.10.2021, pod zn.          

5002467421: 

 Pro realizaci stavby stanovujeme tyto podmínky - MS - STL: 

- Před zahájením stavby bude provedeno vytyčení PZ viz.odst.3 (http://www.gasnet.cz/zadost-o-

vytyceni)- poskytnutý zákres je pouze ORIENTAČNÍ. 

- Digitální data lze získat: http://www.gasnet.cz/cs/zadost-o-vektorova-data/. 

- Při realizaci stavby požadujeme dodržet ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, zákon č.458/2000 

Sb„ případně další předpisy a ČSN související s uvedenou stavbou. 

přeložek plynárenských zařízení. Info a následné stanovisko k přeložce: 

http://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/ (záložka Stanovisko ke stavbě plynárenského zařízení). 

-      V ochranném pásmu plynovodů (1+1 m) budou práce prováděny výhradně ručním způsobem. 

- Požadujeme dodržet krytí plynárenského zařízení dle ČSN 73 6005, tab. B1. 

- Dopravní značení musí být umístěno od stávajícího plynárenského zařízení a plynovodních přípojek 

(dále jen PZ) v minimální vzdálenosti 1 m. 

- Při provádění prací je třeba věnovat zvýšenou pozornost a opatrnost u míst s odbočkami, kde 

navrtávací odbočkový T-kus vyčnívá nad vlastní porubí a mohlo by dojít k jeho odtržení. Dále je třeba 

ověřit polohu přípojek, které jsou nad vlastním potrubím PZ a navíc zpravidla uloženy kolmo na 

plynovod (tím i komunikaci). 
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       K realizaci stavby "Greenway Jizera - úsek Železný Brod - Líšný" stanovujeme tyto podmínky: 

 - v úseku staničení stavby cca 3,010 - 3,270 km dojde k souběhu cyklostezky a VTL plynovodu DN 

300, cyklostezka jev tomto úseku vedena mimo ochranné pásmo VTL plynovodu; 

- v km stavby cca 3,110 - 3,120 dojde ke křížení cyklostezky s VTL plynovodem DN 300; 

- požadujeme zachovat stávající nivelitu terénu v ochranném pásmu VTL plynovodu. Krytí nad 

potrubím nesmí být menší jak 0,8 m a větší jak 1,5 m; 

- úroveň zemní pláně cyklostezky musí být min. 0,5 m od povrchu potrubí VTL plynovodu; 

- při křížení cyklostezky s VTL plynovodem požadujeme nad potrubí umístit silniční betonové panely; 

- panely se ukládají kolmo k ose potrubí do pískového lože min. 0,5 m (a více) nad VTL plynovod a to 

v celé šíři cyklostezky; 

- nadzemní části VTL plynovodu musí zůstat min. 2 m odkraje chodníku; 

- dopravní značky požadujeme umístit ve vzdálenosti min. 2 m od potrubí VTL plynovodu; 

- výsadbu stromů a keřů provádět mimo ochranné pásmo VTL plynovodu (min. 4 m od potrubí); 

- zatravnění bez omezení; 

- před zahájením zemních prací požadujeme VTL plynovod vytyčit, nechat si orientačně určit jeho 

krytí a viditelně ho vyznačit; 

- požadujeme veškeré zemní práce v ochranném pásmu VTL plynovodu provádět výhradně ručním 

způsobem; 

- krytí VTL plynovodu v místě křížení cyklostezky požadujeme před realizací ověřit ručně kopanou 

sondou; 

- nepoškodit nadzemní části VTL plynovodu (orientační sloupky, čichačky, kontrolní měřicí vývod 

atd.); 

V zájmovém území se nachází NEPROVOZOVANÝ VTL PLYNOVOD DN 300. Plynovod je 

odstavený od provozované části VTL plynovodní sítě, a proto ho nelze vytýčit dle předepsaného postupu. 

Při provádění prací ve vyznačeném prostoru požadujeme dbát zvýšené opatrnosti,protože při 

mechanickém poškození plynovodu je možnost vzniku výbušné směsi. Pracovníci provádějící stavební 

práce musí být s toutoskutečnosti prokazatelně seznámeni. V případě směrové nebo výškové kolize lze 

provést vyříznutí části tohoto plynovodu na náklady investora. 

Vyříznutí smí provést pouze organizace certifikovaná pro práce na plynárenských zařízeních dle TPG 923 

01. Seznam společností je dostupný na http://www.gasinfo.cz/certifikace/RegCertOrg.aspx (požadovaný 

rozsah min. S4, S5) nebo společnost GasNet Služby, s.r.o.. 

Budou-li splněny všechny výše uvedené podmínky s akcí "Greenway Jizera - úsek Železný Brod - Líšný 

(stavební povolení)" souhlasíme. 

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro 

umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, 

veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem 

autorizovaného inspektora. 

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i 

dlouhodobě nefunkční/ neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a 

vlastnictví. 

Plynárenská zařízení a plynovodní přípojky (dále jen PZ) jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečná a z tohoto důvodu jsou chráněna 

ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

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

Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. 

Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti považovány dle § 68 zákona č.458/2000 

Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu 

nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této 

změně. 

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

Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném 

pásmu PZ (tzn. bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by 

takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost PZ (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, 

apod.). 

Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo 

ochranné pásmo PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak). 
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Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů požadujeme zabezpečit případný přejezd 

přes PZ uložením betonových panelů v místě přejezdu PZ. 

PŘI REALIZACI STAVBY BUDOU DODRŽENY TYTO PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ 

STAVEBNÍ ČINNOSTI: 

(1) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení PZ. 

Vytyčení trasy provede příslušná regionální oblast ZDARMA. Formulář a kontakt naleznete na 

https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku. Při 

podání žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska a sdělí 

termín zahájení a ukončení stavby. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení 

uložení PZ (sondou)je povinen provést stavebník na svůj náklad. 

BEZ VYTYČENÍ TRASY A PŘESNÉHO URČENÍ ULOŽENÍ PZ STAVEBNÍKEM NESMÍ BÝT 

VLASTNÍ STAVEBNÍ ČINNOST ZAHÁJENA. VYTYČENÍ POVAŽUJEME ZA ZAHÁJENÍ 

STAVEBNÍ ČINNOSTI V OCHRANNÉM A BEZPEČNOSTNÍM PÁSMU PZ. PROTOKOL O 

VYTYČENÍ MÁ PLATNOST 2 MĚSÍCE. 

(2) Stavebník je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat kopii tohoto stanoviska. 

Převzetí kopie stvrdí stavební podnikatel stavebníkovi svým podpisem a zápisem do stavebního deníku. 

Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou PZ, rozsahem 

ochranného pásma a těmito podmínkami. 

(3) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, TPG 700 03, zákon č.458/2000 Sb. ve 

znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou. 

(4) Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu PZ vč. přesného určení uložení PZ je stavebník 

povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a 

spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití 

pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí. 

(5) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti 

provedeno úplné obnažení PZ v místě křížení na náklady stavebníka. Technologie musí být navržena tak, 

aby v místě křížení nebo souběhu s PZ byl dostatečný stranový nebo výškový odstup od PZ, který zajistí 

nepoškození PZ během prací a to s ohledem na použitou bezvýkopovou technologii a všechny její účinky 

na okolní terén. V případě, že nemůže být tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová 

technologie. 

(6) Odkrytá PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena proti jejich 

poškození. 

(7) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na PZ, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném 

plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti. 

(8) Bude zachována hloubka uložení PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak). 

(9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ (vč. drobných vrypů do 

PE potrubí, poškození izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie, markéru atd.) na telefon 1239. 

(10) Před provedením zásypu výkopu a v průběhu stavby bude provedena kontrola dodržení podmínek 

stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, která 

nebyla odhalena. Kontrolu provede příslušná regionální oblast (formulář a kontakt naleznete na 

https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku). Při 

žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Kontrolu je třeba 

objednat min. 5 dnů předem. 

Předmětem kontroly je také ověření dodržení stanovené odstupové vzdálenosti staveb, které byly 

povoleny v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ. 

(11) 0 provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ zasypána. 

Stavebník je povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou 

dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě 

styku stavby s PZ. 

(12) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a 

obsypány, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, to vše v souladu s 

předpisem provozovatele distribuční soustavy „Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a 

opravy", který naleznete na https://www.gasnet.cz/cs/technicke- dokumenty/ a v souladu s ČSN EN 

12007-1 -4, TPG 702 01, TPG 702 04. 

(13) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky 

PZ. 
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(14) Pokud stavebník nedodrží podmínky stanovené tímto stanoviskem bude činnost stavebníka 

vyhodnocena provozovatelem PZ jako narušení ochranného nebo bezpečnostního pásma PZ a budou z 

toho vyvozeny příslušné důsledky. 

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání. 

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah 

k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, 

činnost Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení. 

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně 

zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby. 

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5002467421 a 

datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na https://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/. 

26.  Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti Správa železnic, státní organizace ze dne 03.01.2022, 

pod zn. 33538/2021-SŽ- OŘ HKR-OPS: 

1. V předstihu před zahájením výstavby (min. 14 dní) požadujeme vyrozumět drážní dohled nad 

stavbami v OPD vedoucího TO Turnov p. Perlingera tel: 607 544 944. Rozsah dohledu bude prokazatelně 

projednán s vedoucím TO dle předloženého technologického postupu stavebních prací. Objednávka bude 

obsahovat identifikační údaje objednavatele, jméno odpovědného pracovníka a jeho telefonní číslo, určení 

místa a kontraktní údaje 

o požadovaných úkonech. O všech úkonech ze strany pracovníků Správy železnic, státní organizace bude 

proveden zápis ve stavebním deníku. Vyhrazujeme si právo zápisu do stavebního deníku. Drážní dohled 

bude prováděn na náklady objednavatele dohledu. 

2. Majetkoprávní vztahy budou před vydáním stavebního povolení řešeny: 

2.1. Na dočasný zábor a na trvalý zábor do doby realizace prodeje zatížených pozemků a jejich částí bude 

uzavřena nájemní smlouva. Kontaktní pracovník Správy železnic, státní organizace pro trvalé zábory je p. 

Taichmanová tel.: 972 341 389. Kontaktním pracovníkem Správy železnic, státní organizace pro nájemní 

smlouvy je p. Ing. Mičolová, tel.: 972 342 337. 

2.2. Město Železný Brod si podá na Správu železnic žádost o odprodej stavbou zatížených pozemků a 

jejich částí. Podaná žádost musí respektovat dělení pozemku na logicky ucelené části. Odprodej pozemků 

v právu hospodařit pro Správu železnic, 

státní organizaci se bude řešit následovně: 

2.2.1. pare. č. 898/3 a pare. č. 916, oba v k.ú. Bzí u Železného Brodu 

2.2.2. pare. č. 693/2 v k.ú. Chlístov u Železného Brodu 

2.2.3. části pozemku pare. č. 1725/4 v k.ú. Líšný, 

2.2.4. pare. č. 1725/1 v k.ú. Vrát 

2.2.5. pare. č. 3319/1 v k.ú. Železný Brod, rozšířené o části pozemků mezi cyklostezkou a řekou 

Jizera (do hranic pozemků). 

3. V SO 103 - nejsou stabilitně posouzeny řezy 3,720 - 3,840 - 3,960 zasahující do drážního tělesa (viz 

řez km 3, 840). Před zahájením prací požadujeme předložit dokumentaci 

pro provádění stavby, která bude obsahovat inženýrskogeologický průzkum (IGP). Stabilitní výpočty 

požadujeme doložit vč. otisku autorizačního razítka a podpisu autorizované osoby. K doloženým 

stabilitním výpočtům požadujeme doplnit podkladový IGP. 

4. Odkopy v patě náspu pro výstavbu zídek cyklostezky musí být prováděny s nejvyšší opatrností a 

způsobem takovým, aby nebyla narušena stabilita svahu a tím nedošlo k narušení stávající geometrické 

polohy koleje na přilehlém náspu. 

5. 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. 

6. Pro bezkolizní umístění stavby cyklostezky a budoucí stavby elektrizace dráhy bude nutno uvažovat 

prostorové umístění podpěr trakčního vedení v souladu s normou ČSN 34 1530 - články 6.4. 

7. Při realizaci akce dojde ke styku s telekomunikačním vedením (DOK 36 vl. v HDPE trubce modré, 

HDPE trubka černá (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. 8671/2021-0 ze dne 2. 11. 2021. 

Požadujeme před stavbou objednat u ČD Telematika vytyčení těchto kabelů a v případě, že by stavbou 

https://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/
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došlo k přiblížení k jejich trasám, je nutné projednat způsob jejich ochrany s majitelem, tj. Správa 

železnic, státní organizace, 

Centrum telematiky a diagnostiky dle platných Všeobecných podmínek pro kabely Správy železnic, státní 

organizace. V případě, že by mělo dojít k pojíždění kabelové trasy stavební technikou, požadujeme 

provést zapanelování trasy min. 1 m od kabelu. 

8. Zhotovitel musí při realizaci stavby respektovat pokyny výše uvedených odpovědných zástupců OŘ 

HKR týkající se bezpečnosti žel. dopravy, žel. zařízení a sítí. 

9. Při provádění prací musí být dodržena především vyhláška č. 177/1995 Sb. Stavební a technický řád 

drah v platném znění, Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, předpisy Správy železnic, 

státní organizace S3 - Železniční svršek, S 4 - Železniční spodek a další příslušné normy, přepisy a 

směrnice Správy železnic, státní organizace v platném znění. 

10. Vytěžená zemina nebude ukládána na těleso dráhy, přebytečná zemina bude odvezena mimo drážní 

pozemky, které budou nakonec upraveny do náležitého resp. dohodnutého stavu. 

  

11. Při realizaci stavby nesmí dojít k přiblížení pracovníků zhotovitele, jeho mechanizmů a stavebních 

dílů na vzdálenost menší než 3 m od osy koleje bez vědomí a souhlasu vedoucího TO. Prostor do 

vzdálenosti 2,5 m od osy koleje je prostorem nepřístupným (§ 4a zákona č. 266/1994 Sb. v platném 

znění). Zaměstnanci zhotovitele, kteří budou při realizaci stavby do tohoto prostoru vstupovat, musí být 

prokazatelně proškoleni 

z drážních předpisů Bpl a Bp3 musí splňovat stanovená zdravotní a smyslová kritéria pro činnost v tomto 

prostoru a musí mít vydaný „Průkaz pro vstup do provozované ŽDC" (dle předpisu Správy železnic, 

státní organizace Obl část II). Při vykonávání prací odpovídá zhotovitel za dodržování bezpečnostních 

předpisů podle platné legislativy. 

12. Staveniště na pozemcích Správy železnic, státní organizace bude řádně zabezpečeno a označeno dle 

platné legislativy. 

13. Pracovní činností nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy. Při 

realizaci stavby musí být respektován provoz železniční dopravy a rozsah drážních zařízení včetně 

přístupu k nim v plném rozsahu. Správa železnic, státní organizace 

si vyhrazuje právo na dočasné zastavení stavebních prací v případě ohrožení bezpečnosti provozování 

dráhy a drážní dopravy. 

14. Pokud při realizaci prací vznikne škoda na majetku ve správě Správy železnic, státní organizace 

(např. dojde k znečištění štěrkového lože nebo přejezdu, poškození drážního zařízení, ohrožení stability 

drážního tělesa apod.), bude zhotovitel neprodleně o této skutečnosti informovat vedoucího TO a zajistí 

uvedení dotčeného úseku dráhy do původního stavu, a není-li to možné, do stavu odpovídajícího 

původnímu účelu nebo užití dotčeného úseku dráhy zcela na své náklady včetně finanční postihů 

z případného vyloučení dopravy. 

15. Likvidaci příp. odpadů požadujeme řešit v souladu s platnou legislativou v aktuálním znění dle 

stupně jejich nebezpečnosti, nesmí dojít k ekologické zátěži drážních pozemků. 

16. Stavba bude provedena tak, aby ani v budoucnu nedošlo k porušení funkce objektu vlivem provozu 

dráhy. 

17. Po dokončení prací v ochranném pásmu dráhy a v obvodu dráhy požádá investor OŘ HKR o účast na 

prohlídce dokončené stavby a o kontrolu splnění výše uvedených podmínek, případně zašle na technický 

úsek OŘ HKR zápisy s výše uvedenými správci drážních zařízení a sítí o splnění těchto podmínek. 

Dokladem o souhlasu s provedením prací u dokončené stavby bude kladné vyjádření OŘ HKR. 

18. Veškeré změny v projektové dokumentaci požadujeme předložit k novému posouzení a to ještě před 

zahájením prací. 

Jako účastník stavebního řízení trváme na tom, aby výše uvedené podmínky tohoto souhrnného 

stanoviska byly stavebníkovi zapracovány do podmínek stavebního povolení jako nezbytně závazné, s 

uvedením č.j. a data vydání souhrnného stanoviska. 

Toto souhrnné stanovisko nenahrazuje souhlas Drážního úřadu ve smyslu ustanovení § 7 odst. 3 nebo § 9 

odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění. 

Toto souhrnné stanovisko se týká předmětné stavby pouze v rozsahu předložené dokumentace stavby s 

platností 2 let od data vydání tohoto souhrnného stanoviska. Pokud nebude v této lhůtě vydáno 

pravomocné stavební povolení/územní rozhodnutí je investor stavby, popř. s jeho souhlasem stavebník 

povinen zažádat o vydání nového souhrnného stanoviska, podle aktuálních podmínek a platných právních 

předpisů. 
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Pro případné další žádosti a/nebo jiná podání týkající se předmětné stavby (např. při předkládání žádostí k 

dalšímu stupni dokumentace stavby) bychom Vás rádi požádali, abyste uváděli naše číslo jednací pro naši 

rychlejší orientaci k uvedenému záměru. 

27.   Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. ze dne        

18.10.2021, pod zn. O21690113167/TPCLi/Za: 
Souhlasíme s realizací stavby podle předložené dokumentace, přitom požadujeme 
zajistit tyto podmínky : 
■ Stavba bude provedena podle této dokumentace za dodržení zde uvedených 
podmínek a pod dohledem autorizované osoby, 
■ při souběhu Vámi navrhovaných zařízení a doprovodných objektů s vodovodními 
řady nebo kanalizačními stokami požadujeme minimální odstup ve vodorovné 
vzdálenosti a to 1,0 m od vnějšího líce potrubí, 
■ ve zdůvodněných případech, např. ve stísněných poměrech lze připustit menší 
vzdálenost, kterou je ale nutné předem projednat a zápisem do stavebního deníku a 
zároveň do protokolu ke kolaudaci nechat odsouhlasit mistrem příslušné vodovodní 
nebo kanalizační sítě (nejmenší dovolenou vzdálenost určuje ČSN 73 6005),  
■ Požadujeme zachování nivelity terénu v ochranném pásmu vodovodu ((odchylka + - 
20,0 cm je možná). 
■ při realizaci parkoviště provést vyzdvižení veškerých zařízení a příslušenství 
vodovodního řadu do nové úrovně povrchu a úpravy komunikace dle zákona č. 
274/2001 Sb.. 
■ Požadujeme být přizváni ke každé činnosti v ochranném pásmu námi 
provozovaného vodohospodářského zařízení, ke kontrole pokládky inž. sítí před 
záhozem a ke kolaudačnímu řízení (k užívání stavby) akce. 
■ Každé poškození sítí či zařízení musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provozu 
vodovodů a kanalizací. Upozorňujeme, že při porušení námi provozovaného zařízení 
budou veškeré náklady na opravu a náhradní zásobování účtovány investoru stavby. 
■ Při provádění stavby bude dodržena ČSN 733050 „ Zemní práce“. 
■ v rámci stavby bude nutné prověřit všechny šoupátkové uzávěry u vodovodních 
přípojek a v případě jejich nefunkčnosti provést jejich výměnu,  
■ povrchové znaky podzemních sítí V + K budou výškově upraveny s ohledem na 
novou niveletu terénu - komunikací či ostatních ploch, 
■ pokud dojde ke snížení nivelety vozovky požadujeme, aby zemní sondou byla 
zjištěna skutečná hloubka uložení stávajícího vodovodního řadu ve spolupráci s 
vodárenským provozem a jestliže nebude dodržena minimální hloubka krytí vodovodu, 
tj. 1200 mm, požadujeme přeložení vodovodního řadu do nezámrzné hloubky,  
■ v místě cyklostezky jsou ovládací prvky vodovodu a kanalizace, které budou 
zachovány 
■ cyklostezka musí být přizpůsobena pro zatížení těžkou mechanizací  
* musí být dodržena minimální hloubka krytí vodovodního řadu, kanalizační stoky  
■ při pokládce nového povrchu budou osazeny uliční poklopy na všech šoupátkových 
uzávěrech a to jak u vodovodních přípojek, tak i u sekčních a hydrantových uzávěrů, 
■ poklopy šoupátkových uzávěrů je nutné vyzdvihnout tak, aby byly zároveň s novým 
povrchem vozovky či chodníku, 
■ po pokládce povrchů musí i nadále zůstat všechny šoupátkové uzávěry volně 
přístupné, před dokončením prací je pak nutné nechat usazení uzávěrů zkontrolovat 
pracovníky vodárenského provozu, kteří odzkouší jejich funkčnost, 
■ investor zajistí písemné oznámení termínu zahájení výkopových prací na příslušné 
středisko nejméně 14 dní předem s uvedením jména odpovědného pracovníka 
provádějící firmy a jeho telefonní spojení: 
-> vodárenské středisko Jablonec n.N., kontakt simona.hoina@scvk.cz, telefon 483 
310 891 
-» kanalizační středisko středisko Jablonec n.N., kontakt ales.nemec@scvk.cz, telefon 
482 416 773 
-> p. Šimek- manažer provozu Turnov , tel. 606 621 427. 
■ vytýčení polohy vodovodu a kanalizace přímo na staveništi, kontakt info@scvk.cz 
telefon 840 111 111, 
■ v případě, že nelze vytyčit, investor zajistí určení trasy ručně kopanými sondami,  
■ ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok jsou stanovena § 23 písm. 
a), b) zákona 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, která vyžadují odehránu při 
činnostech uvedených v zákoně, 
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■ v ochranném pásmu budou zemní práce prováděny ručně bez použití mechanizace,  
rovněž budou respektovány trasy přípojek, 
■ prokazatelné seznámení zástupců firmy provádějící výkopové práce s polohou 
zařízení ve 
správě Severočeských vodovodů a kanalizací a.s. a s trasou navrženého zařízení,  
■ ochranu zařízení ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací a.s. před 
poškozením v průběhu prací, 
■ přizvání zástupců Severočeských vodovodů a kanalizací a.s. na staveniště před 
zásypem 
položených zařízení ke kontrole provedených prací. Kontrolu potvrdí zástupce našeho 
střediska zápisem do stavebního deníku a zároveň do protokolu ke kolaudaci, 
■ přizvání zástupců Severočeských vodovodů a kanalizací a.s. k závěrečné 
prohlídce/kolaudačnímu řízení, 
■ neprodlené ohlášení každého poškození zařízení Severočeských vodovodů a 
kanalizací a.s., 
■ o kontrolách našich pracovníků na stavbě bude sepsán protokol, jehož předložení 
bude jednou z podmínek našeho souhlasu s kolaudací stavby.  

28.   Budou dodrženy podmínky vyjádření KŘP Libereckého Kraje ze dne 26.10.2021, pod Č.j. KRPL-

96393/ČJ-2021-180406-06: 

Stavba a dopravní řešení bude provedeno dle Vámi zaslané projektové dokumentace, zak.č. 19-04-025, 

která je součásti tohoto vyjádření a bude odpovídat platným normám ČSN a TP. 

Při křížení cyklostezky s jinými komunikacemi nebudou v rozhledových polích pevné překážky, stromy 

a sloupy s průměrem větším než 15cm, keře a zeleň vyšší 70 cm. Veškeré rozhledy budou odpovídat 

normám ČSN. 

2. Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích bude pří stavbě řešena dle platných TP 66 

(II. vydáni) a dalších technických předpisů a norem a bude projednána v dostatečném předstihu s PÓR a 

příslušným silničním úřadem. 

Úplné uzavření cyklostezky závorou bude realizováno pouze ve výjimečných situacích při nebezpečí z 

prodlení ve smyslu § 24 odst 8 Zák 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Ostatní práce na stezce a 

na přilehlých pozemcích budou řešeny dle § 25 Zák 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, příp. ve 

výjimečných případech dle § 77 odst 7 Zák.č. 361/2000Sb. (platí i pro údržbu stezky trvající déle než 4 

hodiny}. 

O pohybu vozidla údržby na stezce budou ostatní účastníci provozu na stezce upozorněni přechodným 

DZ A22 (Jiné nebezpečí) + E13“Vozidio údržby na stezce“. 

3. Místní úprava (SDZ,VDZ) bude předložena ke schválení nejpozději před dokončením stavby 

a bude odpovídat platným TP. 

4. Dopravní inspektorát KŘ Policie ČR, Libereckého kraje v Jablonci nad Nisou si vzhledem k 

problematice silničního provozu v době a místě stavby vyhrazuje místní úpravu provozu na pozemní 

komunikací případně upravit. 

5. Pokud budou výše uvedené podmínky splněny, lze konstatovat, že návrh odpovídá obecným 

požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na PK. 

Dopravní inspektorát, KŘ Policie ČR, Libereckého kraje v Jablonci nad Nisou si dále vyhrazuje z 

hlediska bezpečnosti a plynulosti silničního provozu provést případnou úpravu dopravního značení a 

zařízení před kolaudací předmětných staveb. 

Vyřizuje: por.Kvíčalová, komisař 

29.   Budou dodrženy podmínky vyjádření KSS LK Libereckého Kraje ze dne 06.01.2021, pod zn. 

KSSLK/109/2021: 

Stavební a zemní práce se nedotknou mostní konstrukce, aby nebyla narušena statika mostu zhotovitel 

je na základě výzvy správce komunikací povinen umožnit kontrolu prováděných prací. 

Po ukončení akce bude správce pozemku vyzván k převzetí provedené úpravy písemně bude proveden     

záznam o zpětném předání a v protokolu m.j. stanovena záruční doba minimálně 60 měsíců na 

provedené dílo. 

Před zahájením stavebních prací požádá stavebník KSSLK -pana Josefa Hájka na tel.č. 725 691 324 o 

protokolární předání staveniště dotčeného úseku pozemní komunikace k provedení prací. Po ukončení 

akce bude KSSLK prokazatelně vyzvána k protokolárnímu převzetí provedené úpravy. 

Požadujeme, aby oboustranně potvrzený protokol byl podkladem pro uvedení stavby do užívání (vydání 

kolaudačního souhlasu). 

30.   Budou dodrženy podmínky rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého Kraje OŽPaZ ze dne 07.01.2021, 

pod zn. KULK 406/2021 a OŽPZ 1731/2020: 
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 ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů v kategorii: 

kriticky ohrožených dle přílohy č. III vyhlášky pro mihuli potoční (Lampetra planeri), ohrožených 

dle přílohy č. III vyhlášky pro vranku obecnou (Cottus gobio), 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. 

II. Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen Krajský úřad), 

jako příslušný orgán ochrany přírody, podle § 56 odst. 1 zákona 

povoluje žadateli výjimku 

ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů v kategorii ohrožených dle 

přílohy č. III vyhlášky pro střevli potoční (Phoxinus phoxinus), uvedených v § 50 odst. 2 zákona, a 

to ze zákazu je rušit, zraňovat a přemisťovat jejich vývojová stadia a jimi užívaná sídla. 

Výjimky se povolují pro provedení stavby cyklostezky „Greenway Jizera - úsek Železný Brod - 

Líšný“ o délce cca 4,2 km dle projektové dokumentace stavby zpracované společností Vaner s.r.o., 

V Horkách 101/1460 07 Liberec 9, pod číslem zakázky 19-04-025 v prosinci 2019. Zahájení 

stavby je plánováno na rok 2021, dokončení stavby v roce 2023. 

Výjimky se povolují za následujících podmínek: 

1. 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. 

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

bude tento pohyb techniky minimalizován na nezbytné přejezdy. 

3. Veškeré změny v provádění prací oproti skutečnostem uvedeným žadatelem v žádosti je 

nutné předem projednat s Krajským úřadem. 

4. Výjimky mají platnost do 31.12. 2023. 

Účastníkem správního řízení podle $27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.. správního řádu, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen správní řád) je: 

Ing. Ladislav Fuchs - investorsko-inženýrská činnost ve výstavbě, IČ: 49895508, sídlem Wintrova 

486/14, 460 01 Liberec 2, který zastupuje na základě plné moci Město Železný Brod, 1Č: 00262633, 

sídlem náměstí 3. května 1, 468 22 Železný Brod – žadatel. 

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

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

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03  Hradec Králové 3 

Státní pozemkový úřad, Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00  Praha 3-Žižkov 

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, České mládeže č.p. 632/32, Liberec VI-

Rochlice, 460 06  Liberec 6 

Liberecký kraj, U Jezu č.p. 642/2a, Liberec IV-Perštýn, 460 01  Liberec 1 

Správa železnic, státní organizace, Dlážděná č.p. 1003/7, 110 00  Praha 1-Nové Město 

Ing. Mgr. Jan Konrád, nar. 9.3.1975, Měchenická č.p. 2563/18, Praha 4-Záběhlice, 141 00  Praha 41 

Jiří Skřivanec, nar. 6.10.1946, Volgogradská č.p. 171/7a, Liberec IX-Janův Důl, 460 07  Liberec 7 

Milka Skřivancová, nar. 7.3.1950, Volgogradská č.p. 171/7a, Liberec IX-Janův Důl, 460 07  Liberec 7 

Danuše Švitorková, nar. 21.8.1961, Vrát č.p. 43, Koberovy, 468 22  Železný Brod 

Obec Koberovy, Koberovy č.p. 102, 468 22  Železný Brod 

Dagmar Chudožilová, nar. 15.9.1952, Ostružinová č.p. 1940, 252 28  Černošice 

Vasil Dimitrov Yanev, nar. 6.10.1948, Líšný 2.díl č.p. 35, 468 22  Železný Brod 

Iva Janevová, nar. 5.6.1952, Líšný 2.díl č.p. 35, 468 22  Železný Brod 

Lesy České republiky, s.p., Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08  Hradec Králové 8 

Obec Líšný, Líšný 2.díl č.p. 60, 468 22  Železný Brod 

Upozornění: 

Stavebník po uplynutí zákonem stanovené lhůty na odvolání (15 dnů od oznámení), předloží toto rozhodnutí 

na stavební úřad v Železném Brodě k vyznačení právní moci. 

Odůvodnění: 

Dne 10.12.2021 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným 

dnem bylo zahájeno stavební řízení. 
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Speciální stavební úřad oznámil dne 14.12.2021 zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a 

dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě 

a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné 

podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou 

účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.  

Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek 

uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím 

uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k 

jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na 

výstavbu. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby. 

 

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby. Speciální stavební úřad v 

průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby. 

Stanoviska sdělili: 

MěÚ Železný Brod, odbor životního   prostředí, ze dne 28.01.2021, pod Sp. zn. ŽP/304/2021-Prch 

MěÚ Železný Brod, odbor životního   prostředí, ze dne 16.06.2020, pod Sp. zn. OŽP-1211/2020/STAL 

MěÚ Železný Brod, odbor životního   prostředí, ze dne 19.04.2020, pod Sp. zn. OŽP-811/2021/STAL 

MěÚ Železný Brod, odbor životního  prostředí, ze dne 09.11.2021, pod Sp. zn. OŽP-2228/2021/HORM 

Povodí Labe, státní podnik ze dne 13.05.2020 pod č.j. PLa/2020/005297, PLa/2020/018105 a ze dne 

13.12.2021 pod č.j. PLa/2021/054874 

Lesy ČR, s.p., Lesní správa Ještěd ze dne 04.06.2020 pod sp. zn. LCR246/000829/2020 a ze dne 19.11.2021 

pod sp. zn. LCR246/002577/2021 

CETIN Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ze dne 20.04.2021 č.j. 629895/21, ze dne25.04.2021 č.j. 

631181/21 a ze dne 22.12.2021 č.j. 886210/21 

ČEZ Distribuce a.s. ze dne 29.09.2021, zn. 001118683855 

GasNet Služby, s.r.o. ze dne 21.10.2021, pod zn. 5002467421 

Správa železnic, státní organizace ze dne 03.01.2022, pod zn. 33538/2021-SŽ- OŘ HKR-OPS 

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. ze dne 18.10.2021, pod zn. O21690113167/TPCLi/Za 

KŘP Libereckého Kraje ze dne 26.10.2021, pod Č.j. KRPL-96393/ČJ-2021-180406-06 

KSS LK Libereckého Kraje ze dne 06.01.2021, pod zn. KSSLK/109/2021 

Krajského úřadu Libereckého Kraje OŽPaZ ze dne 07.01.2021, pod zn. KULK 406/2021 a OŽPZ 1731/2020 

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 

vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 

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

předpisů ve výroku uvedených. 

Vymezení okruhu účastníků řízení: 

Při vymezování okruhu účastníků stavebního řízení dospěl speciální stavební úřad k závěru, že v daném 

případě toto právní postavení podle § 109 stavebního zákona přísluší žadateli, který je zároveň 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, 786/1 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 

sousedních pozemků parc.č. st. 605 a pč. 67/6 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 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.  
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Dále vzhledem k rozsahu stavby speciální 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. 

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 k odboru dopravy Krajského úřadu 

Libereckého kraje 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, dle § 82 odst. 2 zákona č.500/2004 Sb. (správní řád), ve znění pozdějších 

předpisů. 

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. 

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení 

ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení 

ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen 

štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do 

dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným 

vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. 

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá 

platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. 

 

 

Vyřizuje: Miroslav Radostný       Mgr. Jiří Horušický 

         vedoucí odboru dopravy 
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Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 

 

 

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

http://www.zeleznybrod.cz/
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Obdrží: 

účastníci řízení: (dodejky): 

Město Železný Brod, náměstí 3. května č.p. 1, 468 22  Železný Brod (interní poštou), 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 

Krajská hygienická stanice LK se sídlem v Liberci, územní pracoviště Jablonec nad Nisou, IDDS: nfeai4j 

MěÚ Železný Brod, odbor ÚPaR, náměstí 3. května č.p. 1, 468 22  Železný Brod (interní poštou) 

MěÚ Železný Brod, odbor živ. prostředí, náměstí 3. května č.p. 1, 468 22  Železný Brod (interní poštou) 

MěÚ Železný Brod, odbor stavební, náměstí 3. května č.p. 1, 468 22  Železný Brod (interní poštou) 

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

Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, Územní odbor Jablonec nad Nisou, DI, 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 § 112 odst. 1 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 

co 
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