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Veřejná vyhláška 

 
ROZHODNUTÍ 

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 

 

Výroková část: 

Městský úřad v Doksech, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1, písm. d) 

zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále jen 

stavební zákon), v územním řízení posoudil podle § 84 až § 91 stavebního zákona žádost o vydání 

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

10. listopadu  2014 podal 

Středočeský kraj (IČ – 70891095), Zborovská 11, 150 21 Praha 5 zastoupený hejtmanem 

Středočeského kraje Ing. Milošem Peterou, statutární orgán zastoupen společností PONTEX spol. 

s.r.o. (IČ – 40763439), se sídlem Bezová 2658, 147 14 Praha 4 – Braník   

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

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

úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření 

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

 

„III/25915 BEZDĚZ, REK. MOSTU 25915-1 na pozemcích  p.č. 1155/1, 830/1, 831/2, 1198 v k.ú. 

Bezděz, obec Bezděz a na pozemcích p.č. 2835/2, 2907/1 a 2918 v k.ú. Bělá pod Bezdězem, 

obec Bělá pod Bezdězem. 

 

II.    Stanoví podmínky pro umístění, přípravu a realizaci stavby: 

1) Stavba: „III/25915 BEZDĚZ, REK. MOSTU 25915-1 na pozemcích  p.č. 1155/1, 830/1, 

831/2, 1198 v k.ú. Bezděz, obec Bezděz a na pozemcích p.č. 2835/2, 2907/1 a 2918 v k.ú. 

Bělá pod Bezdězem, obec Bělá pod Bezdězem bude umístěna tak, jak je zakresleno v 

koordinační situaci v měřítku 1:100, která byla předložena navrhovatelem jako podklad pro 

vydání tohoto rozhodnutí a je archivována na stavebním úřadu. 

2) V rámci umístění stavby budou opraveny stávající nadjezdy. Při stavbě nového mostu budou 

využity části původních opěr, které nevykazují závady a jsou v zemi. Bude provedeno 

nadbetonování v tl. cca 1400mm s novou výztuží. Nové opěry jsou na každé straně cca o 

1,4m širší, pod novým úložným prahem budou založeny gabionové koše, které budou s 

novým úložným prahem lícovat. Za opěrou budou gabiony pokračovat a tvořit křídla opěr 

délky 4,5 resp. 3,0m. Opěry jsou založeny na dvou řadách kořenových mikropilot. Nosnou 

konstrukcí je kolmá prostě uložená deska o rozpětí 17,60m.  

3) Zařízení staveniště bude mobilní. Staveništní zařízení v zastavěném území nesmí svými 

účinky, zejména exhalacemi, hlukem, otřesy, prachem apod. působit na okolí nad přípustnou 
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míru popř. bude umístěno na části pozemku p.č. 2907/1 v k.ú. Bezděz, obec Bezděz, který je 

ve vlastnictví Českých dráh, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové Město, 11000 

Praha 1. V případě umístění staveniště na pozemku ve vlastnictví Českých drah, bude před 

umístěním zařízení staveniště zajištěn písemní souhlas s umístěním staveniště.  Provoz 

staveniště bude v souladu s § 24e vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných technických 

požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů. 

4) Při umísťování  stavby budou dodrženy podmínky vyplývající z vyjádření o existenci sítě 

elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací 

společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. (nyní Česká telekomunikační infrastruktura a.s.) 

vydaného dne 19. června 2014 pod č.j. 619639/14 a z vyjádření ze 27. ledna 2015: 

o V zájmovém územní stavby vede trasa NVSEK naší společnosti. Požadujeme 

respektování nadzemního vedení po celou dobu stavby.  

Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. (nyní Česká 

telekomunikační infrastruktura a.s.) 

Obecná ustanovení 

- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv 

činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a 

projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a 

odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru 

stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k 

tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací 

ve vlastnictví společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. (nyní Česká 

telekomunikační infrastruktura a.s.) a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou 

součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou 

chráněny právními předpisy. 

- Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená 

třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k 

poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností 

se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a 

odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru 

stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti 

menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení 

SEK (dále jen PVSEK) nesmí používat mechanizačních prostředků a 

nevhodného nářadí. 

- Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené 

třetí osoby, založené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. je stavebník, nebo jím pověřená 

třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Česká 

telekomunikační infrastruktura a.s. vzniknou porušením jeho povinnosti. 

- V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto 

Vyjádření, nelze toto Vyjádření použít jako podklad pro vytyčení a je třeba 

požádat o vydání nového Vyjádření. 

- Bude-li žadatel na společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. (nyní Česká 

telekomunikační infrastruktura a.s.). požadovat, aby se jako účastník 

správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na 

odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo 

toto Vyjádření vydáno, je povinen kontaktovat POS. 

 Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK 

- Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen 

oznámit POS. Oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují 

tyto podmínky. 

- Před započetím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím 

pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení tras PVSEK na terénu dle 
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polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně 

seznámí všechny osoby, které budou anebo by mohly činnosti provádět. 

- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí 

osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a 

hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná 

odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm 

mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové 

dokumentaci. 

- Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím 

pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky 

uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, 

nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození 

a odcizení. 

- Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a 

skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez 

zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozporu oznámit POS. V 

přerušených pracích lze pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně 

obdržel souhlas k pokračování v pracích. 

- V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup 

apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní 

práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. 

Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK (dále jen NVSEK) 

je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich 

stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a 

odborných norem, správné praxi v oboru stavebnictví a technologických 

postupů. 

- Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen 

stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzvat POS 

ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel 

souhlas POS. 

- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty 

kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti 

Telefónica Czech Republic, a.s. (nyní Česká telekomunikační infrastruktura 

a.s.) 

- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo 

vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než 

PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím 

pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické 

ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod 

trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen 

respektovat výšku NVSEK nad zemí. 

- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK 

(včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé 

porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, 

parkovišť, vjezdů aj.). 

- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové 

plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v 

manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost 

menší než 1m od NVSEK. 

- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na POS v 

průběhu stavby, a to ve všech případech, kdy by i nad rámec těchto 

Všeobecných podmínek ochrany SEK společnosti Telefónica Czech Republic, 

a.s. (nyní Česká telekomunikační infrastruktura a.s.) infrastruktura a.s.  mohlo 
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dojít ke střetu stavby se SEK. 

- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat 

a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK. 

- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího 

projednání s POS jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, 

zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, 

technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK. 

- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že 

technologická rezerva představuje několik desítek metrů kabelu stočeného do 

kruhu a ochranou optické spojky je skříň o hraně cca 1m 

- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či 

krádež SEK neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit 

POS nebo poruchové službě společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. 

(nyní Česká telekomunikační infrastruktura a.s.)infrastruktura a.s., telefonní 

číslo 800 184 084, pro oblast Praha lze užít telefonní číslo 241 400 500. 

Křížení a souběh se SEK 

- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení 

PVSEK se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, 

parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonnými předpisy 

stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0,5 

m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit 

vnikání nečistot. 

- Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v 

případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či 

vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce 

menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m.  

- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné 

zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 

1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat POS. 

- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK 

znepřístupnit (např. zabetonováním). 

- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby 

nebo sítí technické infrastruktury s kabelovodem povinen zejména: 

 pokud plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou 

umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při 

křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli 

pod kabelovodem, předložit POS a následně projednat zakreslení v 

příčných řezech, 

 do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy 

jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové 

komory ve vzdálenosti menší než 2 m, 

 neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické 

infrastruktury, 

 předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu 

ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod 

zpevněnou plochou, 

 nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, 

 projednat s POS, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv 

výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní 

kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou 

trajektorie podvrtů a protlaků ve vzdálenosti menší než 1,5 m od 

kabelovodu. 
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5) Při umístění stavby budou dodrženy podmínky vyplývající ze sdělení o existenci 

energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s.  ze dne 23. června 2014 

pod zn. 0100294399 Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech podzemních 

vedení: 

- V ochranném pásmu podzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (10) zakázáno: 

a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce 

a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky, 

b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce, 

c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu 

těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob, 

d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly 

přístup k těmto zařízením, 

e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanizmy. 

- V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující 

podmínky: 

1) Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního 

zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou 

a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace. 

2) Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být 

prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost 

snížena na 0,5 metru. 

3) Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a 

provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí 

být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

4) Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být 

vyprojektovány a provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, 

ČSN EN 50341-3-19, ČSN EN 50423-1, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302. 

5) Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy 

zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem. 

6) Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je 

třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti 

mechanickému poškození. 

7) Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely 

musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a 

označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864.  

8) Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke 

kontrole uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, 

vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované 

místo znovu odkrýt. 

9) Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a 

provedeno krytí proti mechanickému poškození. 

10) Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy 

nad kabelem. 

11) Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být 

okamžitě nahlášeno na Linku pro hlášení poruch Skupiny ČEZ, společnosti 

ČEZ Distribuce, a. s., 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 

dní v týdnu. 

12) Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu 

útvaru. 

13) Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s 

vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, 

protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele 
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distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém 

zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z 

ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu. 

Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech nadzemního vedení: 

- V ochranném pásmu podzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (9) zakázáno: 

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce 

a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky, 

2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce, 

3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu 

těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob, 

4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly 

přístup k těmto zařízením, 

5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry. 

 

- V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující 

podmínky: 

1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se 

nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým 

částem – vodičům blíže než 2metry (dle ČSN EN 50110-1) 

2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze 

byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení a musí být zamezeno 

vymrštění lana. 

3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech 

nadzemních vedení vysokého napětí. 

4. Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by bylo narušena 

stabilita podpěrných bodů – sloupů nebo stožárů. 

5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo 

přímo na stožáry elektrického vedení. 

6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se týká 

s ČSN EN50110-1. 

7. Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný 

provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění 

odborné dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 

50/78 Sb., vypnutí a zajištěné ke konkrétní stavbě. 

8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací 

je nutné požádat minimálně 25 dní před požadovaným termínem. V případě 

vedení nízkého napětí je možné těž požádat o zaizolování části vedení.  

Při prací v ochranném pásmu nutno respektovat technické normy, zejména PNE 

33 3301 a ČSN EN 50423-1. 

6) Při umísťování  stavby budou dodrženy podmínky vyplývající ze závazného stanoviska 

k umístění stavby do vzdálenosti 50 m od okraje lesa, které bylo vydáno dne 22. září 2015 

pod č.j. MUCL/159188/2014: 

o Na lesních pozemcích nebudou zakládány skládky materiálu nebo opadu (stavební 

odpad ani výkopová zemina). Nedojde ke kácení, ořezu větví a poškození lesního 

porostu ani kořenového systému lesních porostů a k záboru pozemků určených 

k plnění funkcí lesa v rámci stavebních prací. 

o Záměr bude realizován dle předloženého zákresu a situace stavby a dle předložené 

projektové dokumentace. 

7) Při umísťování  stavby budou dodrženy podmínky vyplývající ze závazného stanoviska 

Drážního úřadu, které bylo vydáno dne 25. září 2014 pod č.j. MP-SOP1570/14-2/So; DUCR-

52928/14/So: 
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o Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené Drážnímu úřadu. 

Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním 

úřadem. 

o Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení. 

o Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly 

vést k záměrně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy. 

o Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního 

provozu. Veškeré kroky při provádění stavby v obvodu dráhy – tj. harmonogram prací, 

nutná ochranná opatření, zabezpečení proti pádu materiálů, nářadí  apod. na 

železniční trať, výluky koleje, apod. je třeba řádně a v předstihu projednat 

s vlastníkem a provozovatelem dráhy. 

o Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení výše uvedené 

stavby, a to v rozsahu stavby zasahující do obvodu dráhy. 

o Po ukončení stavby požádá stavebník o vydání souhlasu k provozování stavby, který 

Drážní úřad vydá podle § 7 odst. 3 zákona.  

8) Při umísťování stavby budou dodrženy podmínky souhrnného stanoviska k územnímu řízení, 

které dne 17. října 2014 pod zn. 19212/2014 - OŘ HKR vydala Správa železniční dopravní 

cesty, státní organizace: 

1) Při pracích nesmí být poškozováno zabezpečovací zařízení ani v zemi uložené 

kabelové trasy. Je nutné určit rozsah prací a provést vytýčení. Kontakt na vrchního 

mistra pan Jirkovský tel:725549925.  

2) Požadujeme objednat u ČD Telematika vytýčení telekomunikačních kabelů a v 

případě, že by stavbou došlo k přiblížení k jejich trasám, je nutné projednat způsob 

jejich ochrany s majitelem tj. SŽDC s. o., TÚDC Praha dle platných Všeobecných 

podmínek pro kabely SŽDC. 

3) Nutno předložit majetkoprávní vypořádání k dotčeným pozemkům SŽDC. Trvalý 

zábor bude dle možností řešen odprodejem a dočasný zábor pronájmem pozemku. 

4) Požadujeme VMP 2,5 uvést formálně do souladu s ČSN EN 736201. Doplňte 

rozšíření, převýšení koleje. 

5) Požadujeme příčný řez za opěrou, nutno předložit detail navázání vozovky na 

gabion. Požadujeme prokázat dlouhodobou trvanlivost řešení, aby nedocházelo k 

odpadávání vozovky do kolejiště, a to ani při případných nárazech vozidel do 

svodidla 

6) Požadujeme doplnit km železniční trati v místě křížení, směrové a výškové vedení 

trati. 

7) Požadujeme předložit řešení odvodnění mostu. Nesouhlasíme s odvodněním ke 

koleji. 

8) Požadujeme doplnit předpokládaný harmonogram prací, s rozsahem výluk a 

dalších omezení železniční dopravy. Upozorňujeme, že omezení železničního 

provozu bude zhotoviteli účtováno na základě předem ujednané smlouvy. 

9) Po dobu demolice konstrukce mostu a jejího opětovného vložení bude zavedena 

kolejová výluka na železniční trati pod mostem. Případně tyto práce provádět v 

nočních vlakových pauzách. 

10) Po dobu ostatních opravných prací bude na žádost a náklady stavebníka snížena 

rychlost vlaků na koleji pod mostem. 

11) Nesmí dojít ke zmenšení průjezdného profilu na železnici pod mostním objektem 

12) V kolejišti nebudou umístěna žádná zařízení, stroje, lešení atp., to ani dočasně, 

(pokud bude na trati provoz), která by zasahovala do obrazce průjezdného průřezu 

shora od mostní konstrukce, tj. 5000 mm měřeno od temene kolejnice. Vně krajní 

koleje bude vždy dodržen předepsaný volný schůdný a manipulační prostor, tj. do 

vzdálenosti 3000mm od osy krajní koleje.  

13) V případě nutnosti zásahu do výše vymezeného prostoru, resp. při opravách 

spodní stavby lze tyto práce provádět pouze za výluky koleje. Pokud bude traťová 

tel:725549925
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rychlost pouze snížena, práce na spodní stavbě budou prováděny za provozu 

(nebude výluka) požadujeme, aby práce prováděl dodavatel, který je schopen 

předložit pro všechny své zaměstnance přítomné na stavbě průkaz ke vstupu do 

objektů a do provozované železniční dopravní cesty SŽDC a zdravotní způsobilost. 

Dále je třeba, aby vedoucí prací měl složenou odbornou zkoušku a splňoval 

odbornou způsobilost dle předpisu SŽDC Zam 1 (Odborná zkouška řady K) nebo v 

případě ještě platných zkoušek dle Směrnice SŽDC č.50 (odborná zkouška F01 

nebo F02). Požadavek zapracovat do PD. 

14) Nutno doplnit vhodné opatření k zabránění pádu materiálu a nářadí do 

provozované koleje. 

15) Požadujeme předložit k posouzení další stupeň projektové dokumentace, ve 

které budou zapracovány výše uvedené podmínky a dále bude obsahovat: 

Projekt pro stavební řízení musí obsahovat: 

• situaci v M1 :1000 (500) s výrazným zakreslením projednávané stavby, se 

zakreslením osy koleje dráhy, vyznačením směru kilometráže trati a s 

udáním kilometrické polohy stavby vůči trati, hranic pozemků a jejich 

parcelní čísla 

• příčné řezy vedené kolmo k ose koleje v M 1:100/200 se zakreslením hranic 

drážního pozemku a s uvedením vzdálenosti stavby o osy krajní koleje 

• technickou zprávu 

• výpis a snímek z KN dotčených pozemků 

• záborový elaborát 

16) Stavba bude navržena tak, aby ani v budoucnu nedošlo k porušení funkce 

objektu  vlivem provozu dráhy. 

17) Stavbou nesmí být poškozeny nebo nepříznivě ovlivněny drážní objekty a 

zařízení. Za případné škody na stavbách a zařízeních dráhy odpovídá a hradí je 

investor stavby. 

18) Zneškodnění veškerých odpadů vzniklých v souvislosti s touto stavbou musí být 

provedeno mimo pozemky dráhy v souladu se zákonem o odpadech a 

souvisejícími vyhláškami v aktuálním znění.  

9) Při umísťování  stavby budou dodrženy podmínky vyplývající ze souhrnného stanoviska ČD - 

telematika, který byl vydán dne 24. září 2014 pod zn. 17668/2014-Če: 

Všeobecné podmínky pro činnosti na kabelech v majetku Správy železniční dopravní 

cesty s.o.: 

Stavebník pracující v blízkosti kabelového vedení, nebo manipulující s kabelovým 

vedením v majetku SŽDC je povinen učinit veškerá potřebná opatření tak, aby nedošlo k 

poškození nebo zhoršení kvality telekomunikačních vedení a zařízení stavebními 

pracemi, zejména tím, že zajistí:  

 aby stavební objekty a provozní soubory v majetku SŽDC zpracované do 

stupně dokumentace pro územní řízení byly v dalším stupni projektové 

dokumentace zpracovány v rozsahu daném vyhláškou č.146/2008Sb. a 

upřesněnou směrnicí SŽDC 11/2006.  

 aby činnosti na majetku SŽDC uvedené již ve stupni dokumentace pro územní 

řízení byly v souladu s technickými kvalitativními podmínkami staveb státních 

drah.  

 písemné vyrozumění organizaci, která vydala vyjádření, o zahájení prací a to 

nejméně 15 dnů předem,  

 před zahájením zemních prací vytyčení polohy podzemního 

telekomunikačního vedení a zařízení přímo ve staveništi (trase),  

 prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce, s polohou 

vedení (zařízení),  
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 upozornění organizace provádějící zemní práce na možnou odchylku uloženého 

vedení (zařízení) od polohy vyznačené ve výkresové dokumentaci,  

 upozornění pracovníků, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti a 

nepoužívali zde nevhodné nářadí, a také ve vzdálenosti nejméně 1,5m po každé 

straně vyznačené trasy vedení (zařízení) nepoužívali žádných mechanizačních 

prostředků (hloubících strojů, sbíječek apod.),  

 řádné zabezpečení odkrytého podzemního telekomunikačního vedení (zařízení) proti 

poškození, zcizení a řádného zajištění výkopů případně včetně osvětlení,  

 odpovídající ochranu kabelů a ochranu kabelové trasy dle platných norem, pokud 

bude trasa kabelů pojížděna vozidly nebo stavební mechanizací,  

 aby při přeložkách organizace provádějící zemní práce zhutnila zeminu pod kabelem 

před jeho zakrytím po vrstvách (záhozem) a vyzvala ČD - Telematika a.s., Servis 

kabelových Ústí nad Labem, Jelínek Luboš, tel.: +420 602 162 735, Černá Jana, tel.: 

+420 972 422 470, Holubová Hana, tel.: +420 972 425 532 k provedení kontroly před 

zakrytím kabelu, zda není vedení (zařízení) viditelně poškozeno a zda byly dodrženy 

příslušné normy a stanovené podmínky,  

 nad kabelovou trasou dodržovat zákaz skládek a budování zařízení, která by 

znemožnila přístup ke kabelům. Bez souhlasu správce nesnižovat, ani nezvyšovat 

vrstvu zeminy nad kabelovou trasou,  

 při křížení, příp. soubězích podzemních telekomunikačních vedení byla dodržena 

ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“,  

 při provádění zemních prací byla dodržena ČSN 73 6133 „Návrh a provádění zemního 

tělesa pozemních komunikací“, ČSN 33 2160 ,,Předpisy pro ochranu sdělovacích 

vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN,VVN a ZVV a ČSN 

33 2000-5-54 ed. 2 ,,Uzemnění a ochranné vodiče“  

  neprodlené ohlášení každého poškození podzemního telekomunikačního vedení a 

zařízení organizaci ČD - Telematika a.s., Servis kabelových sítíÚstí nad Labem, 

Jelínek Luboš, tel.: +420 602 162 735, HELP DESK, tel: +420 972 110 000.  

 ohlášení ukončení stavby organizaci, která vydala vyjádření, včetně správce a jeho 

pozvání ke kolaudačnímu řízení,  

 aby prováděné práce respektovaly podmínky vyplývající ze zákona 127/2005 Sb., O 

elektronických komunikacích, zákona 266/1994 Sb., Zákon o drahách a zákonu 

183/2006 Sb., Stavební zákon a platných prováděcích vyhlášek.,  

 provedení prací (včetně projektování) na telekomunikačním vedení (zařízení) 

organizací, jejíž pracovníci provádějící práce mají platné příslušné odborné oprávnění 

k práci na železničním telekomunikačním zařízení, dle zákona o drahách 

č.266/1994Sb., ,, Podmínky odborné způsobilosti" výše uvedeného zákona a 

vyhl.č.101/1995 Sb., a příslušných výnosů SŽDC (zejména Směrnice SŽDC č.50). 

Toto (časově omezené) oprávnění lze získat složením příslušné odborné zkoušky u 

ředitelství SŽDC.  

 vyřešení věcných břemen v případech kdy je telekomunikační vedení (zařízení) 

položeno nebo jeho poloha změněna mimo pozemky SŽDC nebo Českých drah,  

 s ohledem na to, že správce neodpovídá za změny provedené bez jeho vědomí nad 

trasou vedení (zařízení), je nutné ověřit výškové umístění vedení (zařízení) ručně 

kopanými sondami.  

Nedodržení těchto podmínek je hrubým porušením právní povinnosti podle zákonu 

127/2005 Sb., O elektronických komunikacích , zákonu 266/1994 Sb., Zákon o 

drahách.  

Případné rozpory nebo výjimky z jednotlivých ustanovení řeší správce SŽDC 

kterým je: Správa železniční dopravní cesty s.o. Technická ústředna dopravní 

cesty se sídlem Praha 9 - Libeň, Malletova 10/2363. 
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Všeobecné podmínky pro vytýčení trasy:  

 Sdělování polohy a vytýčení je prováděno pracovníky ČD - Telematika a.s., Servis 

kabelových sítí Ústí nad Labem, Jelínek Luboš, tel.: +420 602 162 735 dle platného 

ceníku.  

 Je-li vytyčení požadováno do tří dnů od data Vaši žádosti na vytyčení, bude do 

celkové částky za vytyčení připočten expresní příplatek ve výši 30% z celkové částky.  

 V případě, kdy musí být vytyčení provedeno geodetickou kanceláří nese Vaše 

organizace všechny náklady spojené s tímto vytýčením.  

 Vytýčení vedení bude provedeno na základě písemné objednávky zaslané nejméně 

14 dnů před požadovaným termínem vytýčení. Na objednávce ve dvojím vyhotovení 

uveďte číslo vyjádření, datum vydání, IČO, DIČ a bankovní spojení Vaší organizace. 

Na objednávce bude uvedena adresa ČD – Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 

00 Praha 3 a objednávka bude zaslána na adresu ČD - Telematika a.s., Centrální 

Podatelna – U2, Pod Táborem 369/3a, 190 01 Praha 9.  

10) Při umísťování  stavby budou dodrženy podmínky vyplývající ze souhlasu se stavbou, který 

byl vydán dne 13. července 2015 pod č.j. 249/2015-ROJ-ŽST/HK  Českými dráhami: 

1. zahájení i ukončení akce požadujeme písemně oznámit s předstihem (min. 

týden) na Místní správu Turnov (Bc. Bulíř, email: bulir@rsm.cd.cz, 972 365 412, 

mobil 725 501 971).  

2. V uvažované zájmové lokalitě se nevyskytují sítě ani zařízení v naší správě či 

majetku.  

3. Po dobu rekonstrukce mostu musí být uzavřena nájemní smlouva s ROJ 

Železniční stanice Hradec Králové na část pozemku ČD, a.s., p.č. 2907/1 k.ú. 

Bělá pod Bezdězem, na kterém bude stavba realizována – kontakt BD. Jiří 

Martinec, tel. 972 365 010, mob. 724 759 517. 

4. Akcí nesmí být nepříznivě ovlivněny nemovitosti v majetku ČD, a.s. Za případné 

škody na majetku ČD, a.s. odpovídá a hradí je investor stavby. 

5. Akcí zasažený pozemek ČD, a.s. bude po ukončení realizace uklizen a uveden 

do původního stavu. Kontrola stavu ploch dotčených stavební činností a 

přilehlých ploch bude provedena zástupcem místní Turnov – kontakt viz výše.  

6. O předání a převzetí pozemku ČD, a.s. bude vyhotoven písemný protokol. 

7. Likvidaci přip. odpadů řešit v souladu s platnou legislativou v aktuálním znění dle 

stupně jejich nebezpečnosti, nesmí dojít k ekologické zátěži pozemků v naši 

správě. za ekologickou likvidaci odpadního materiálu odpovídá stavební firma – 

zhotovitel stavby. 

8. Případné změny v projektové dokumentaci je třeba s námi projednat. 

9. Při písemném styku v předmětné záležitosti uvádějte vždy číslo jednací tohoto 

vyjádření.  

11) Při umísťování stavby budou dodrženy podmínky vyplývající z vyjádření obce Okna: 

 Před zahájením stavby bude uzavřena smlouva s obcí Okna o právu provést 

stavbu na našem pozemku. 

 Pozemek bude protokolárně předán a převzat obcí Okna.  

12) Při umísťování stavby budou dodrženy podmínky vyplývající z vyjádření Krajské správy silnic 

Libereckého kraje, které bylo vydáno dne 29. června 2015 pod zn. KSSLK/4851/2015: 

 k dalšímu řízení bude KSS LK předložena podrobná projektová dokumentace 

místa dotčení pozemku p.č. 1198 v k.ú. Bezděz, případně bude s Libereckým 

krajem uzavřena smlouva o právu provést stavbu.  

13) Při umísťování stavby budou dodrženy podmínky vyplývající ze závazného stanoviska 

Magistrátu  města Mladá Boleslav, odboru životního prostředí, které bylo vydáno dne 

28. srpna 2015 pod č.j. ŽP 231/1-20204/2015: 

 Oprava mostu bude prováděna podle předložené projektové dokumentace 

„III/25915 BEZDĚZ REK. Mostu EV.Č. 25915-1“, která byla vypracována 

mailto:bulir@rsm.cd.cz
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společností Pontex, spol. s.r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.), se sídlem 

Bezová 1658, 147 14 Prahy 4, IČ 40763439 pod č. zakázky 1313700 v měsíci 

květnu 2014.  

 Pracovníci dodavatelské firmy budou poučeni o tom, že pracují v ochranném 

pásmu vodního zdroje, kde je nutno věnovat zvýšenou pozor ochraně 

povrchových a podzemních vod. 

 Budou splněny podmínky uvedené v rozhodnutí ONV Ml. Boleslav, odboru 

vodního a lesního hospodářství a zemědělství ze dne 25.10.1984 č.j. : Vod 235-

1032/84. 

 Při provádění prací bude vyloučena veškerá činnost, která by vytvářela 

nebezpečí úniku ropných látek do podzemních nebo povrchových vod (tj. opravy 

a údržba techniky, mytí této techniky nebo jiné podobné činnosti, které by mohly 

způsobit znečištění podzemních a povrchových vod). 

 Při provádění prací bude věnována maximální pozornost technickému stavu 

použitých strojů a mechanismů - Mechanismy budou bezpečné zajištěny proti 

úniku ropných látek olejů do terénu. 

 Případně drobné úniky ropných látek budou okamžitě řádným způsobem 

sanovány. Případné havarijní úniky závadných látek budou bezodkladně 

ohlášeny vodoprávnímu úřadu prostřednictvím HZS Středočeského kraje. 

 Stavba bude vybavena dostatečným množstvím protihavarijního materiálu a 

pomůcek. 

 veškeré odpady vzniklé výše uvedené akci a případné znečištěné sorbenty 

budou zneškodňovány v souladu s předpisy platnými na úseku odpadového 

hospodářství. 

14) Odpady vzniklé v rámci stavby budou zařazeny dle vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se 

stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely 

vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu 

odpadů (Katalog odpadů) a předány pouze osobě oprávněné k převzetí příslušných odpadů, a 

to přednostně k recyklaci, popř. využití (např. výkopy, asfaltové směsi apod.) 

15) Pří provádění stavby budou dodrženy normy ČSN 83 9061 – Technologie vegetačních úprav 

v krajině – ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních prací 

16) Stavebník musí pro stavbu použít výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po 

předpokládanou existenci stavby byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická 

pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního 

prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energie.  

17) Před zahájením zemních prací na stavbě musí být ověřeny na staveništi inženýrské sítě.  Před 

odevzdáním staveniště investor písemně odevzdá a dodavatel stavebních prací převezme 

vyznačení inženýrských sítí a jiných překážek. Při provádění stavby budou respektována 

ochranná a bezpečnostní pásma stávajících sítí technické infrastruktury v území stavby,  

práce v ochranných a bezpečnostních pásmech budou prováděny vždy jen po dohodě 

s vlastníky, event. správci technické infrastruktury, za podmínek stanovených příslušnými 

právními předpisy (např. zák. č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní 

správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů /energetický zákon/ ve znění 

pozdějších předpisů).  

18) Před zahájením zemních prací musí být ověřeny na staveništi inženýrské sítě v souladu 

s Nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších min. požadavcích na bezpečnost práce a 

ochranu zdraví osob na staveništi a zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Rovněž musí být ověřeny přípojky na inženýrské sítě, 

se kterými trasa bude v souběhu nebo křížení.   

19) Výkopy budou prováděny takovým způsobem, aby nedocházelo k narušení vlastnických nebo 

jiných práv vlastníků dotčených pozemků a staveb na nich a rovněž sousedních pozemků a 

staveb na nich. 
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20) Odpad, který vznikne při stavbě, musí být zneškodňován v souladu s ustanovením zákona č. 

185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. 

21) Stavební záměr podléhá projednání příslušným speciálním úřadem.  

 

Při vymezování okruhu účastníků územního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě 

toto právní postavení má: 

Podle § 27 odst. 1 správního řádu, dále konkretizováno v § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona 

žadatel: 

- Středočeský kraj (IČ – 70891095), Zborovská 11, 150 21 Praha 5 zastoupený hejtmanem 

Středočeského kraje Ing. Milošem Peterou, statutární orgán  

- zastoupen společností PONTEX spol. s.r.o. (IČ – 40763439), se sídlem Bezová 2658, 147 14 

Praha 4 – Braník  

 

Podle § 27 odst. 2 správního řádu, dále konkretizováno v § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona 

příslušné obec: 

- Obec Bezděz, Bezděz č.p. 102, 47201 Bezděz 

- Město Bělá pod Bezdězem, Masarykovo náměstí 90, 29421 Bělá pod Bezdězem 

 

 

Podle § 27 odst. 2 správního řádu, dále konkretizováno dle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona 

vlastníci pozemku nebo stavby na, kterých má být požadovaný záměr uskutečněn  

- Obec Bezděz, Bezděz č.p. 102, 47201 Bezděz 

- Obec Okna, Okna č.p. 40, 47162 Okna  

- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 

Praha 1  

- Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, České mládeže 632/32, 

Liberec VI-Rochlice, 46006 Liberec 

- Město Bělá pod Bezdězem, Masarykovo náměstí 90, 29421 Bělá pod Bezdězem 

- České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové Město, 11000 Praha 1 

- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 

81/11, Smíchov, 15021 Praha  

 

Odůvodnění: 

Dne 10. listopadu 2014 podal Středočeský kraj (IČ – 70891095), Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

zastoupený hejtmanem Středočeského kraje Ing. Milošem Peterou, statutární orgán zastoupen 

společností PONTEX spol. s.r.o. (IČ – 40763439), se sídlem Bezová 2658, 147 14 Praha 4 – Braník 

(dále jen stavebník) žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby: III/25915 BEZDĚZ, REK. MOSTU 

25915-1 na pozemcích  p.č. 1155/1, 830/1, 831/2, 1198 v k.ú. Bezděz, obec Bezděz a na 

pozemcích p.č. 2835/2, 2907/1 a 2918 v k.ú. Bělá pod Bezdězem, obec Bělá pod Bezdězem (dále 

jen stavba).  

Vzhledem ke skutečnosti, že doložené podklady k žádosti o územní rozhodnutí neposkytovaly 

dostatečné informace pro řádné posouzení stavebního úřadu, vyzval stavební úřad dne 

24. listopadu 2014 žadatele, jeho zástupce, k doplnění podkladů a zároveň řízení usnesením přerušil 

s termínem pro doplnění do 31. ledna 2015.  Žádost byla doplněna dne 29. ledna 2015. 

Po prostudování podání ze dne 29. ledna 2015 ve kterém došlo k doplnění a rozšíření stavbou 

dotčených pozemků z původního pozemku p.č.  1155/1 v k.ú.  Bezděz, obec Bezděz na pozemky p.č. 

1155/1, 830/1, 831/2, 1198 v k.ú. Bezděz, obec Bezděz a na pozemky p.č. 2835/2, 2907/1 a 2918 

v k.ú. Bělá pod Bezdězem, obec Bělá pod Bezdězem, stavební úřad zjistil, že ani po doplnění 

neposkytovala žádost dostatečný podklad pro řádné posouzení. Stavební úřad opětovně dne 

11. března 2015 vedené řízení přerušil a vyzval žadatele, jeho zástupce, k doplnění podkladů 

s termínem pro doplnění do 20. června 2015. Žádost byla doplněna dne 17. června 2015. 



 13 

 

Při vymezování okruhu účastníků územního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě 

toto právní postavení má: 

Podle § 27 odst. 1 správního řádu, dále konkretizováno v § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona 

žadatel: 

- Středočeský kraj (IČ – 70891095), Zborovská 11, 150 21 Praha 5 zastoupený hejtmanem 

Středočeského kraje Ing. Milošem Peterou, statutární orgán  

- zastoupen společností PONTEX spol. s.r.o. (IČ – 40763439), se sídlem Bezová 2658, 147 14 

Praha 4 – Braník  

 

Podle § 27 odst. 2 správního řádu, dále konkretizováno v § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona 

příslušné obec: 

- Obec Bezděz, Bezděz č.p. 102, 47201 Bezděz 

- Město Bělá pod Bezdězem, Masarykovo náměstí 90, 29421 Bělá pod Bezdězem 

 

 

Podle § 27 odst. 2 správního řádu, dále konkretizováno dle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona 

vlastníci pozemku nebo stavby na, kterých má být požadovaný záměr uskutečněn  

- Obec Bezděz, Bezděz č.p. 102, 47201 Bezděz 

- Obec Okna, Okna č.p. 40, 47162 Okna  

- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 

Praha 1  

- Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, České mládeže 632/32, 

Liberec VI-Rochlice, 46006 Liberec 

- Město Bělá pod Bezdězem, Masarykovo náměstí 90, 29421 Bělá pod Bezdězem 

- České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové Město, 11000 Praha 1 

- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 

81/11, Smíchov, 15021 Praha  

 

Podle § 27 odst. 2 správního řádu, dále konkretizováno dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona  

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

nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno: 

 

vlastníci pozemků a staveb na nich  

p.č. 830/2, 1197, 135/1 vše v katastrálním území Bezděz, obec Bezděz  

  

vlastníci pozemků a staveb na nich  

p.č. 2907/3, 1628/3, 1626 vše v katastrálním území Bělá pod Bezdězem, obec Bělá pod Bezdězem 

 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 

ČEZ Distribuce, a.s.  

ČD – TELEMATIKA, a.s., Pernerova 2819/2a, 1330 Praha 3  
 

Stavební úřad dospěl k závěru, že práva dalších osob nebudou rozhodnutím dotčena.  

 

Dotčeným orgánem je v tomto řízení Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, náměstí T. 

G. Masaryka č.p. 1/1, 470 01  Česká Lípa 1, Městský úřad Česká Lípa, odbor dopravy, náměstí T. G. 

Masaryka č.p. 1/1, 470 01  Česká Lípa 1, Drážní úřad, Wilsonova 300/8, 121 02 Praha 2, Magistrát 

městy Mladá Boleslav, odbor životního prostředí, Magistrát městy Mladá Boleslav, odbor dopravy a 

silničního hospodářství. 
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Městský úřad Doksy, stavební úřad, opatřením ze dne 22. června 2015 pod zn. MUDO/4103/2015 

oznámil dle § 87 odst. 1 stavebního zahájení územního řízení, a současně nařídil ústní jednání 

spojené s ohledáním na místě, které se konalo dne 30. července 2015 v 10:00 na místě stavby, na 

jehož základě byl sepsán protokol, který je součástí spisu.  

Z místního šetření vyplynuly nové skutečnosti, které jsou potřeba pro řádné posouzení 

projednávaného záměru, z tohoto důvodu stavební úřad vedené řízení opětovně dne 14. srpna 2015 

přerušil a vyzval žadatel, jeho zástupce, k doložení potřebných dokladů. Doklady byly doplněny dne 

9. října 2015. 

 

K žádosti o územní rozhodnutí a v průběhu vedeného řízení bylo doloženo:   

- osvědčení o autorizaci pana Ing. Jana Komance – ČKAIT – 0009756 

- informace o pozemcích 

- snímek z KM 

- zápis z pracovní schůzky dne 30.7.2014 –Most Bezděz 

- plná moc k zastupování 

- seznam vlastníků sousedních pozemků 

- vyjádření k existenci sítí společnosti Vodafone Czech Republic, a.s. 

- stanovisko společnosti Vodovodu a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. 

- zákres od společnosti T-Mobile, a.s. 

- zákres od společnosti ČD Telemetika, a.s. 

- souhrnné stanovisko k existenci sítí od Správy železniční dopravní cesty, státní 

organizace ze dne 3. července 2014 pod zn. 12748/2014-OŘ HKR 

- vyjádření společnosti Severočeské vodovodu a kanalizace, a.s 

- vyjádření k existenci sítí od společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o. 

- vyjádření k existenci sítí od společnosti RIO Media a.s. 

- vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě 

elektronických komunikací společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. 

- vyjádření o existenci podzemního vedení veřejné komunikační sítě METRONET s.r.o. 

- vyjádření k existenci sítí od společnosti ELTODO-CITELUM, s.r.o. 

- vyjádření k existenci – město Doksy 

- vyjádření k existenci podzemních sítí spol. České Radiokomunikace, a.s. 

- vyjádření od obce Březovice 

- vyjádření k existenci sítí od města Bělá pod Bezdězem 

- sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s. 

- závazné stanovisko od Městského úřadu Česká Lípa, odbor dopravy ze dne 

2. prosince 2014 pod zn MUCL/177737/2014 

- závazné stanovisko k umístění stavby do vzdálenosti 50 m od okraje lesa od MěÚ Česká 

Lípa, odboru životního prostředí vydané dne 22. září 2014 pod zn. MUCL/159188/2014 

- stanovisko OŽP MěÚ Česká Lípa ze dne 11. září 2014 pod zn. MUCL/153566/2014 

- sdělení MěÚ Česká Lípa, stavebního úřadu, úseku památkové péče ze dne 3. září 2014 

pod zn. MUCL/156014/2014/Ma 

- závazné stanovisko od Drážního úřadu ze dne 15. října 2014 pod zn. MP-SOP 1570/14-

2/So; DUCR – 52928/So 

- souhrnné stanovisko ČD – Telematika a.s. ze dne 24. září 2014 pod zn. 17668/2014 – 

Če  

- souhrnné stanovisko k územnímu řízení od Správy železniční dopravní cesty, státní 

organizace ze dne 17. října 2014 pod zn. 19212/2014 – OŘ HKR 

- souhlas s rekonstrukcí mostu od obce Bezděz 

- stanovení stavebního úřadu od Ministerstva pro místní rozvoj ČR ze dne 27. ledna 2015 

pod č.j. MMR – 41878/2014-83/3276 

- stanovisko O2 Czech Republic, a.s. ze dne 27. ledna 2015 
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- souhlas se stavbou od Českých drah ze dne 13. července 2015 pod č.j. 249/2015-ROJ-

ŽST/HK 

- souhlas s umístění stavby Krajské správy silnic Libereckého kraje ze dne 30. března 

2015 pod zn. KSSLK/1895/2015  

- souhlas s umístění stavby Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje ze dne 30. 

června 2015 pod zn. 3480/15/KSUS/MHT/BUC 

- vyjádření Magistrátu města Mladá Boleslav – odboru životního prostředí ze dne 10. 

července 2015 pod č.j. ŽP – 336.2-17332/2015 

- souhlasné stanovisko Magistrátu města Mladá Boleslav – odboru dopravy a silničního 

hospodářství – oddělení dopravy a správy dopravy ze dne 17. července 2015 pod zn. 

ODSH – 253-280/2015-23/119 

- souhlas s umístění stavby Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje ze dne 15. 

května 2015 pod zn. 2527/15/KSUS/MHT/Bar 

- vyjádření k žádosti o souhlas obec Okna ze dne 19. března 2015 

- vyjádření Krajské správy silnic Libereckého kraje ze dne 29. června 2015 pod zn. 

KSSLK/4851/2015  

- souhlas města Bělá pod Bezdězem  ze dne 14. dubna 2015 pod č.j. INV/555/2015 

- závazné stanovisko Magistrátu města Mladá Boleslav, odboru stavebního a rozvoje 

města – oddělení stavebního úřadu ze dne 3. září 2015 pod spis. zn. – 

OstRM/24009/2015/STFO 

- závazné stanovisko Magistrátu města Mladá Boleslav vydané dne 28. srpna 2015 po č.j. 

ŽP. 231/1-20204/2015 

- rozhodnutí o kácení od Městského úřadu Bělá pod Bezdězem ze dne 5. října 2015 pod 

č.j. ŽP/1811/2015/BLA 

- dokumentace k územnímu řízení vypracovaná autorizovaným inženýrem pro mosty a 

inženýr. konstrukce Ing. Janem Komancem (ČKAIT-0009756)  

 

Při vymezování okruhu účastníků územního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě 

toto právní postavení má: 

Podle § 27 odst. 1 správního řádu, dále konkretizováno v § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona 

žadatel: 

- Středočeský kraj (IČ – 70891095), Zborovská 11, 150 21 Praha 5 zastoupený hejtmanem 

Středočeského kraje Ing. Milošem Peterou, statutární orgán  

- zastoupen společností PONTEX spol. s.r.o. (IČ – 40763439), se sídlem Bezová 2658, 147 14 

Praha 4 – Braník  

 

Podle § 27 odst. 2 správního řádu, dále konkretizováno v § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona 

příslušné obec: 

- Obec Bezděz, Bezděz č.p. 102, 47201 Bezděz 

- Město Bělá pod Bezdězem, Masarykovo náměstí 90, 29421 Bělá pod Bezdězem 
 

Podle § 27 odst. 2 správního řádu, dále konkretizováno dle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona 

vlastníci pozemku nebo stavby na, kterých má být požadovaný záměr uskutečněn  

- Obec Bezděz, Bezděz č.p. 102, 47201 Bezděz 

- Obec Okna, Okna č.p. 40, 47162 Okna  

- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 

Praha 1  

- Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, České mládeže 632/32, 

Liberec VI-Rochlice, 46006 Liberec 

- Město Bělá pod Bezdězem, Masarykovo náměstí 90, 29421 Bělá pod Bezdězem 

- České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové Město, 11000 Praha 1 
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- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 

81/11, Smíchov, 15021 Praha  

 

Podle § 27 odst. 2 správního řádu, dále konkretizováno dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona  

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

nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno: 

 

vlastníci pozemků a staveb na nich  

p.č. 830/2, 1197, 135/1 vše v katastrálním území Bezděz, obec Bezděz  

  

vlastníci pozemků a staveb na nich  

p.č. 2907/3, 1628/3, 1626 vše v katastrálním území Bělá pod Bezdězem, obec Bělá pod Bezdězem 

 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 

ČEZ Distribuce, a.s.  

ČD – TELEMATIKA, a.s., Pernerova 2819/2a, 1330 Praha 3  
 

Dle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu byla poskytnuta účastníkům řízení možnost před vydáním 

rozhodnutí seznámit se s nashromážděnými podklady, a to do 5 dnů od uplynutí lhůty pro uplatnění 

námitek, této lhůty nikdo z účastníků nevyužil. 

 

Městský úřadu Česká Lípa, odbor životního prostředí, vydal dne 22. září 2015 pod č.j. 

MUCL/159188/2014 závazné stanovisko k umístění stavby do vzdálenosti 50 m od okraje lesa, jehož 

podmínky byly zakotveny do bodu č.5 výrokové části tohoto rozhodnutí. Toto stanovisko bylo 

odůvodněno následujícím způsobem:  

„Žadatel, projektant stavby, projektová společnost PONTEX spol. s.r.o., se sídlem Bezová č.p. 1658, 

147 14 Praha 4, IČ: 407 63 439, zastupující na základě plné moci investora stavby, Středočeský kraj, 

se sídlem Zborovská č.p. 11, 150 21 Praha 5, IČ: 708 91 095, požádal dne 17 září 2014 orgán státní 

správy lesů o souhlas k umístění shora uvedené stavby. Souhlas byl vydán za předpokladu dodržení 

všech výše uvedených ustanovení lesního zákona. Neakceptovatelný je jakýkoliv zábor pozemků 

určených k plnění funkcí lesa. Stavba nebude mít vliv na hospodářství v něm. Realizace stavby – 

III/25915 Bezděz, rekonstrukce mostu ev. č. 25915-1, je dle předložené projektové dokumentace 

v dostatečné vzdálenosti od hranic pozemků určených k plnění funkcí lesa p.č. 831/1 a p.č. 833 (lesní 

pozemky), v obci Bezděz, katastrální území Bezděz, okres Česká Lípa a pozemků určených k plnění  

funkcí lesa p.č. 1506/1 a p.č. 1507 (lesní pozemky), katastrální území Ždár v Podbezdězí (795143), 

obec Doksy (561495), okres Česká Lípa.“ 

 

Magistrát  města Mladá Boleslav, odbor životního prostředí, vydal dne 22. září 2015 pod č.j. 

MUCL/159188/ závazné stanovisko, jehož podmínky byly zakotveny do bodu č.12 výrokové části 

tohoto rozhodnutí. Toto stanovisko bylo odůvodněno následujícím způsobem:  

„Magistrát města Mladá Boleslav, odbor životního prostředí obdržel dne 23. července 2015 žádost 

Středočeského kraje, se sídle Zborovská 11, 150 21 Praha 5, I%C 70891095 plnomocně zastoupené 

společností Pontex, spol. s.r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.), se sídlem Bezová 1658, 147 14 

Prahy 4, IČ 40763439, o udělení souhlasu vodoprávního úřadu podle ustanovení § 17 vodního zákona 

k akci „III/25915 BEZDĚZ REK. Mostu EV.Č. 25915-1“.  

 

Stavba se nachází v ochranném pásmu vodního zdroje Klokočka.  

Dle předložené projektové dokumentace se jedná o rekonstrukci mostu „III/25915 BEZDĚZ REK. 

Mostu EV.Č. 25915-1“ ev.č. 25915-1 přes železniční trať 080 Bakov nad Jizerou – jedlová. Délka 

mostu činí 21,42 m a šířka 8,10 m. Rekonstrukce mostu využívá základových kostrukcíí a částí opěr 

původního mostu. Využity budou ty části, které nevykazují závady, tomu odpovídají části původních 

opěr, které jsou v zemi. Opěry mostu budou zčásti zachovány. Bude odbourán úložný práh a část opět 
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a jejich následné nadbetonování s novou výztuží. Stavba bude rozdělena na 2 etapy: SO 001 

Demolice a SO 201 Most přes železniční trať. 

 

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady, a to: 

 plnou mocí  

 projektovou dokumentací „III/25915 BEZDĚZ REK. Mostu EV.Č. 25915-1“ 

 stanoviskem Povodí Labe, státní podnik ze dne 10. 08. 2015 č.j.: PVZ/15/22211/MF/0 

 vyjádření společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. ze dne 15. 06. 2015 

zn.: 1997/15/Ge a dodatkem vyjádření ze dne 26.08.2015 zn.: 1997/15/Ge-II 

 

Jelikož jsou vodoprávnímu úřadu známy poměry na staveništi a žádost poskytuje dostatečné podklad 

pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek pro vodoprávní souhlas, upustil od ústního a 

místního šetření. 

 

PD si vodoprávní úřad ponechává. 

 

O tento souhlas vodoprávního úřadu formou závazného stanoviska nahrazuje vydání závazného 

stanoviska dle § 104 odst. 9 zákona o vodách. 

 

Závazné stanovisko je vydáváno jako podklad pro rozhodnutí o umístění stavby nebo území souhlas a 

dále pro rozhodování o povolení stavby, zařízení nebo terénních úprav anebo jejich ohlášení. Je 

závazným stanoviskem dle § 149 odst. 1 správního řádu a není samostatným rozhodnutím ve 

správním řízení. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí příslušného správního orgánu. 

Z toho důvodu se nelze proti němu samostatně odvolat.“ 

 

Městský úřad Doksy, stavební úřad v provedeném územním řízení o umístění stavby posoudil žádost 

o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby z hledisek uvedených v § 90 stavebního zákona, 

projednal je s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska.   

 

Městský úřad Doksy, stavební úřad došel k závěru, že stavební záměr není v rozporu s vydanou 

územně plánovací dokumentací obec  Bezděz, jelikož stavbou dotčené pozemky p.č. 1155/1, 830/1, 

831/2, 1198 v k.ú. Bezděz, obec Bezděz se nachází v  zastavitelných plochách s funkčním využitím 

– plochy silnice III. třídy a místních obslužných komunikací 

 

Plochy silnice III. třídy a místních obslužných komunikací 

 

funkce přípustné: Liniové komunikace, koridory základní silniční sítě – silnice III. třídy a 

místních obslužných komunikací, silniční doprava, plochy pro cyklistický 

provoz, vymezené chodníky pro pěší provoz, liniová veřejná zeleň (aleje, 

travnaté pásy atd.) 

funkce podmínečně 

přípustné: 

Odstavná a parkovací stání, sítě technické infrastruktury 

Stavební záměr, který bude umístěn na pozemcích p.č. 2835/2, 2907/1 a 2918 v k.ú. Bělá pod 

Bezdězem, obec Bělá pod Bezdězem není v rozporu s platným územním plánem sídelního útvaru 

Bělá pod Bezdězem, který byl schválen zastupitelstvem města Bělá pod Bezdězem dne 

4. prosince 1996 usn. č. 51, jehož závazná část byla vyhlášena obecně závaznou vyhláškou, která 

nabyla účinnosti dne 23. prosince 1996 a jeho změny č. 1, 2, 3 a 4.  Dále schválený regulační plán 

Chatové oblasti pod Šibeničním vrchem ze dne 24. března 2004 usn. č. 27/2004.  

Dle dosud platné územně plánovací dokumentace města, kterou je v tomto případě územní plán 

sídelního útvaru Bělá pod Bezdězem je záměr stavby „III/25915 Bezděz, rekonstrukce mostu ev.č. 
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25915“ v rozsahu doložené koordinační situace a v části zasahující na správní území města Bělá pod 

Bezdězem situován do stabilizované funkční plochy – Technická a obslužná vybavenost, dopravní 

zařízení, drobná výroba se závazným regulativem funkčního a prostorového uspořádání v tomto 

znění: 

Technická a obslužná vybavenost, dopravní zařízení, drobná výroba charakteristika: Jedná se o 

specifická zařízení komerčního charakteru i obecně prospěšného významu charakteru dopravních a 

technických areálů, drobné výroby a řemeslných provozoven. 

 

Návrh funkčního využití: - Dopravní a technické areály (autostředisko, hromadné garáže - areály, 

benz. čerpací stanice, energocentra, ČOV, zařízení drobné výroby a řemesel omezeného rozsahu s 

regulací výstavby) Přípustné využití: pohotovostní a služební bydlení, vybraná zařízení dle odd.F 

(komerční a občanská vybavenost) Nepřípustné využití - jiné využití.  

  

Informace o platném územním sídelním útvaru Bělá pod Bezdězem byly čerpány ze závazného 

stanovisko, které bylo vydáno Magistrátem města Mladá Boleslav, odborem stavebním a rozvojem 

města – oddělení stavebního úřadu ze dne 3. září 2015 pod spis.zn. OStRM/24009/2015/STFO a č.j. 

24010/2015/odst/STFO. Z tohoto stanoviska vyplývá, že výše uvedený regulativ nevylučuje realizaci 

záměru.  

Dále není v rozporu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s 

obecnými požadavky na využívání území, s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky 

dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, že uskutečněním nebo užíváním stavby nejsou 

ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními 

předpisy. Navržená stavba splňuje požadavky veřejných zájmů, především na úseku ochrany života, 

zdraví osob a životního prostředí, splňuje obecné technické požadavky na stavby. Dokumentace 

k územnímu řízení splňuje obecné technické požadavky na stavby. Stavební úřad v průběhu řízení 

neshledal důvody, které by bránily umístění stavby. 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

-  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 

vyžadovaných zvláštními předpisy. Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za 

použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených. 

 

Pro úplnost stavební úřad uvádí, že k žádosti o vydání územní rozhodnutí na stavbu: „III/25915 

BEZDĚZ, REK. MOSTU 25915-1 na pozemcích  p.č. 1155/1, 830/1, 831/2, 1198 v k.ú. Bezděz, 

obec Bezděz a na pozemcích p.č. 2835/2, 2907/1 a 2918 v k.ú. Bělá pod Bezdězem, obec Bělá 

pod Bezdězem nepožadoval předložit souhlas s činností v ochranném pásmu od společnost ČEZ 

Distribuce, a.s a to z důvodu, že z koordinační situace, která byla předložena k žádosti vyplývá, že 

projednávaný záměr se v ohraném pásmu vedení nenachází. Všeobecné podmínky společnosti ČEZ 

Distribuce, a.s byly zakotveny do výrokové časti tohoto rozhodnutí do bodu č. 5. 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému 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. 
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Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. 

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

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

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

speciálnímu stavebnímu úřadu. 

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

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

 

 

 

 

oprávněná úřední osoba: 

Vendula Nejedlíková v.r. 

referent stavebního úřadu 

                                                      otisk úředního razítka 

 

 

Obdrží: 

Rozdělovník pro územní ř ízení:  

žadatel:  
(datovou schránkou) 
Středočeský kraj (IČ – 70891095), Zborovská 11, 150 21 Praha 5 zastoupený hejtmanem 

Středočeského kraje Ing. Milošem Peterou, statutární orgán  

zastoupen společností PONTEX spol. s.r.o. (IČ – 40763439), se sídlem Bezová 2658, 147 14 Praha 4 

– Braník  

Obec Bezděz, Bezděz č.p. 102, 47201 Bezděz 

Město Bělá pod Bezdězem, Masarykovo náměstí 90, 29421 Bělá pod Bezdězem 

 

 

účastníci  územního řízení dle § 85 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu) 

(datovou schránkou) 
Obec Bezděz, Bezděz č.p. 102, 47201 Bezděz 

Obec Okna, Okna č.p. 40, 47162 Okna  

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1 

(souhrnné stanovisko k existenci sítí ze dne 3. července 2014 pod zn. 12748/20114-OŘ HKR) 

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

Rochlice, 46006 Liberec 

Město Bělá pod Bezdězem, Masarykovo náměstí 90, 29421 Bělá pod Bezdězem 

České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové Město, 11000 Praha 1 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, 

Smíchov, 15021 Praha  

 

účastníci  územního řízení dle § 85 odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu) 

(veřejnou vyhláškou) 
vlastníci pozemků a staveb na nich  
p.č. 830/2, 1197, 135/1 vše v katastrálním území Bezděz, obec Bezděz  
  

vlastníci pozemků a staveb na nich  
p.č. 2907/3, 1628/3, 1626 vše v katastrálním území Bělá pod Bezdězem, obec Bělá pod Bezdězem 
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Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (vyjádření o existenci sítí ze dne 19. června 2014 pod č.j. 

619639/14; stanovisko od pana Daniela ze dne 27. ledna 2015)  

ČEZ Distribuce, a.s. (sdělení o existenci energetického zařízení ze dne 23. června 2014)  

ČD – TELEMATIKA, a.s., Pernerova 2819/2a, 1330 Praha 3 (souhrnné stanovisko ze dne 

25. června 2014 pod zn. 11804/2014-Če) 
 
 
dotčené orgány 

Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, náměstí T. G. Masaryka č.p. 1/1, 470 01  Česká 

Lípa 1 

(závazné stanovisko k umístění stavby do vzdálenosti 50 m od okraje lesa na stavbu ze dne 22. září 

2014 pod zn. MUCL/159188/2014) 

(stanovisko OŽP MěÚ Česká Lípa ze dne 11. září 2014 pod zn. MUCL/153566/2014) 

Městský úřad Česká Lípa, odbor dopravy, náměstí T. G. Masaryka č.p. 1/1, 470 01  Česká Lípa 1 

(závazné stanovisko na stavbu ze dne 2. prosince 2014 pod zn. MUCL/177737/2014)  

Drážní úřad, Wilsonova 300/8, 121 02 Praha 2 (závazné stanovisko ze dne 15. zář 2014 pod zn. MIP-

SOP 1570/14-2/So; DUCR – 52928/14/So) 

Magistrát městy Mladá Boleslav, odbor životního prostředí 

Magistrát městy Mladá Boleslav, odbor dopravy a silničního hospodářství 

 

Ostatní (k vyvěšení na úřední desce) 

Obec Bezděz, Bezděz č.p. 102, 47201 Bezděz 

Město Bělá pod Bezdězem, Masarykovo náměstí 90, 29421 Bělá pod Bezdězem 

 

 

 

Tento dokument se veřejnosti  dle  stavebního zákona doručuje veřejnou vyhláškou, na úřední desce  

MěÚ Doksy, MěÚ Bělá pod Bezdězem, Obecní úřad Bezděz a musí být vyvěšen  po dobu min. 15 

dnů. Současně se zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetové adrese  

www.doksy.com, www.mubela.cz/, http://www.bezdez.cz/ 15. den je posledním dnem doručení. 

 

 

 

Datum vyvěšení: ....................     Datum sejmutí: .................... 

 

Současně  úřad pro vyvěšení  a podání zprávy  o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla 

zveřejněna  způsobem umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25  odst. 2 zákona č. 

500/2004 Sb. Správní řád, ve znění pozdějších předpisů.   

 

    ....................       .................... 

Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení  Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí 

Razítko:                                                                                                        Razítko: 
 

 

 

 

 

 

D DS: cpabet5  Adresa pro písemný styk: 
IČ: 00260444  Nám. Republiky 193 
Tel: 487 882 430  472 01  DOKSY 
Fax: 487 882 411  e-mail: nejedlikova@doksy.com  

http:www.doksy.com  e-podatelna: epodatelna@doksy.com 
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