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R O Z H O D N U T Í 

S T A V E B N Í   P O V O L E N Í 

V E Ř E J N O U  V Y H L Á Š K O U  

 

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor silničního hospodářství (dále též i jako „speciální 

stavební úřad“), jako správní úřad příslušný podle ustanovení § 40 odst. 3 písm. d) a ustanovení 

§ 16 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon o pozemních komunikacích“), a jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 

1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, stavební zákon, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), po přezkoumání žádosti podle 

ustanovení § 111 stavebního zákona, kterou podala dne 16.08.2021 společnost Dopravní 

podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., IČO: 47311975, se sídlem Mrštíkova 3, 461 71 

Liberec III, zastoupená na základě plné moci ze dne 5.9.2019 společností Valbek, spol. s r.o., 

IČO: 48266230, se sídlem Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec III - Jeřáb, o vydání stavebního 

povolení na stavbu s názvem „Rekonstrukce čtyř úseků tramvajové trati Liberec – 

Jablonec nad Nisou“ v rozsahu dále uvedených stavebních objektů,   r o z h o d l   podle 

ustanovení § 115 stavebního zákona, za použití ustanovení § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb. 

Ministerstva pro místní rozvoj, o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního 

opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, takto: 

stavba s názvem „Rekonstrukce čtyř úseků tramvajové trati Liberec – Jablonec nad 

Nisou“ v rozsahu stavebních objektů SO 101 „Úprava silnice I/14“ a SO 310 „Úprava 

odvodnění ul. Tanvaldská km 5,76 – 6,12“ (Úsek 1 „Kyselka – Proseč n.N., škola“), a dále 

v rozsahu stavebního objektu SO 107.1 „Úprava místních komunikací a chodníků v km 10,967 

– 11,672, silnice I/14“ (Úsek 4 „U Nisy – křižovatka Budovatelů x Poštovní“) se                           

p o v o l u j e . 

Základní údaje o stavbě 

Stavebník:  Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., IČO: 47311975, se 

sídlem Mrštíkova 3, 461 71 Liberec III. 



OSH 936/2022                                       

KULK 85438/2022/280.13/Pc 

Stavební povolení 

 

strana 2 

Projektant: projektová dokumentace byla vyhotovena ve společnosti Valbek, spol. s r.o., 

IČO: 48266230, se sídlem Vaňurova 505/17, Liberec III –Jeřáb, 460 07 Liberec, 

v měsíci březnu 2021, pod číslem zakázky 20-LI11-004.  

Zhotovitel: bude oznámen Krajskému úřadu Libereckého kraje, odboru silničního hospodářství. 

Druh stavby a její účel: 

Jedná se o změnu dokončené stavby. Stávající tramvajová trať na dožilých dřevěných pražcích 

vyžaduje komplexní modernizaci. Je třeba provést stavební úpravy s ohledem na zvýšení 

bezpečnosti na přejezdech a přechodech pro pěší. Dále je třeba odstranit závady v prostorovém 

uspořádání TT ve vztahu k přilehlým pozemním komunikacím a objektům. Realizací dojde 

k obnově kolejového svršku a spodku včetně korekce směrového a výškového vedení TT. Dále 

bude provedena úprava a zabezpečení přejezdů TT, obnova propustků, nástupišť a optimalizace 

rozmístění výhyben. V rozsahu stavby bude provedena úprava dotčených komunikací 

a inženýrských sítí – zejména veřejného osvětlení a kabelových vedení spojených se 

zabezpečením funkce TT. Předmětná stavba s názvem „Rekonstrukce čtyř úseků tramvajové 

trati Liberec – Jablonec nad Nisou“ je v 1. úseku „Kyselka – Proseč n.N., Škola“ (provozní 

staničení TT 5,42 – 6,50) členěna na stavební objekty „SO 101 Úprava silnice I/14“a „SO 310 

Úprava odvodnění ul. Tanvaldská km 5,76 – 6,12“ a ve 4. úseku „U Nisy – Křižovatka 

Budovatelů x Poštovní“ (provozní staničení TT 10,99 – 11,64) je členěna na stavební objekt 

„SO 107.1 „Úprava místních komunikací a chodníků v km 10,967 – 11,672, silnice I/14“. 

Stručný popis stavby a stavebních objektů: 

Úsek 1 „Kyselka – Proseč n.N., škola“: 

SO 101 – Úprava silnice I/14: V rámci stavebního objektu bude upraveno vedení silnice I/14 

(km 4,92 – km 5,34) v návaznosti na úpravy přilehlé tramvajové trati. Celková délka úpravy je 

420 m. Stávající lomený směrový oblouk bude nahrazen směrovým obloukem s přechodnicemi. 

Dále bude zřízen ochranný ostrůvek v přechodu na zastávku a obnoveny zálivy pro autobusy 

náhradní dopravy. V místech, kde to prostorové podmínky umožní, dojde k rozšíření vozovky 

tak, aby byl splněn požadavek na šířku jízdního pruhu 3,5m, jinak zůstane zachováno stávající 

uspořádání. 

SO 310 – Úprava odvodnění ul. Tanvaldská km 5,76 – 6,12: Objekt řeší úpravu stávajících 

odvodňovacích prvků v Tanvaldské ulici. Pod obrubníkem je vedena stávající kamenná 

obdélníková stoka, na které jsou umístěny stávající vpusti. Osa nové komunikace bude lokálně 

posunuta směrem k TT. V těchto místech dojde k posunu uličních vpustí a jejich napojení zpět 

na stávající stoku. Přípojky jsou navrženy z plastového potrubí DN 150. Tři stávající uliční 

vpusti budou zrušeny. Ostatní vpusti, které nebudou měnit polohu budou vyměněny a osazeny 

novými mřížemi. V případě poškození dna vpustí, budou tyto opraveny kamennou dlažbou do 

betonu. Součástí objektu může být i výměna odpadní stoky DN 300, která odvádí vodu 

z obdélníkové stávající stoky. V takovém případě bude provedena kontrola jejího stavu. 

V případě, že bude ve špatném stavu, nebo bude překážkou ve výstavbě nové TT, nebo 

komunikace, bude tato stoka nahrazena plastovým potrubím DN 300 SN 16 dl. 16 m a bude 

obetonována betonem C25/30. Nová stoka je navržena do trasy i výškového řešení stávajícího 

potrubí. Před výstavbou bude provedeno vyčištění stoky a bude provedena kamerová prohlídka. 

Po výstavbě bude provedena kontrolní prohlídka pro odhalení poškozených míst způsobených 

výstavbou.  
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Úsek 4 „U Nisy – křižovatka Budovatelů x Poštovní“: 

SO 107.1 Úprava místních komunikací a chodníků v km 10,967 – 11,672, silnice I/14: 

V rámci stavebního objektu bude upravena dispozice silnice I/14 v návaznosti na úpravy 

přilehlé tramvajové trati. Předmětný úsek je vymezen křižovatkami s ulicemi U Nisy 

a Poštovní. Celková délka úpravy vozovek je 720 m. V rámci stavebního objektu bude 

upravena podoba stávajících zálivů zastávek BUS a budou doplněny řadící pruhy 

v křižovatkách s ulicemi U Nisy a Budovatelů. Objekt dále zahrnuje opravy povrchů silnice 

dotčených stavebními pracemi na rekonstrukci trati a realizací přeložek IS. Minimální šířka 

jízdního pruhu je 3,25 m (ve stísněných poměrech daných stávající dispozicí TT a zástavby), 

nebo min. 3,00 m v případě řadících pruhů v křižovatkách. Šířka vozovky v zálivech BUS je 

min. 3 m. 

Pozemky (nebo jejich části), na kterých má být stavba prováděna, u nichž může být 

vlastnické právo jejich vlastníků přímo dotčeno:   

Úsek 1 „Kyselka – Proseč n.N., škola“ (SO 101 a SO 310): 

- katastrální území Proseč nad Nisou a obec Jablonec nad Nisou, pozemky parcelní číslo: 

14/1, 1530, 1531 a 1499/1. 

- katastrální území Vratislavice nad Nisou a obec Liberec, pozemky parcelní číslo: 1061/1.  

Úsek 4 „U Nisy – křižovatka Budovatelů x Poštovní“ (SO 107.1): 

- katastrální území a obec Jablonec nad Nisou, pozemky parcelní číslo: 2352/14, 2352/41, 

2352/42, 2352/43, 2352/44, 2637/1, 2637/8, 2637/9, 2637/10, 2637/11, 2637/12, 771/1, 

2352/13, 2637/13, 2637/14 a 766/2. 

Sousední pozemky pozemků (nebo jejich částí) a staveb na nich dotčených záměrem, u 

nichž může být vlastnické právo jejich vlastníků prováděním rekonstrukce přímo 

dotčeno:   

Úsek 1 „Kyselka – Proseč n.N., škola“ (SO 101 a SO 310): 

- katastrální území Proseč nad Nisou a obec Jablonec nad Nisou, pozemky parcelní číslo: 

1449/1, 1454, 1456, 1457, 1458, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1495, 1497, 

1498, 1499/2, 1500, 1501/1, 1501/2, 1506, 1509, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1532, 1533, 

1534, 1535, 1536, 1538, 1541, 1544, 1605, 1606, 1607/1, 1607/2, 1537 a 1468/3. 

- katastrální území Vratislavice nad Nisou a obec Liberec, pozemky parcelní číslo: 2815/1, 

2816, 2817, 2818 a 2819/1.  

Úsek 4 „U Nisy – křižovatka Budovatelů x Poštovní“ (SO 107.1): 

- katastrální území a obec Jablonec nad Nisou, pozemky parcelní číslo: 696/1, 745/2, 745/3, 

745/5, 745/28, 745/29, 745/30, 745/31, 745/32, 745/33, 745/35, 745/58, 745/130, 745/131, 

745/132, 766/3, 766/6, 766/9, 771/34, 812/1, 2352/12, 2352/15, 2352/45, 2357/1, 2361, 

2637/13, 2637/14, 2637/15, 2637/16, 2637/17, 2637/18, st. 4559 a st. 6340. 

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky: 

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace (DSP) vypracované ve společnosti 

Valbek, spol. s r.o., IČO: 48266230, se sídlem Vaňurova 505/17, Liberec III –Jeřáb, 460 07 

Liberec, z měsíce březen 2021, pod číslem zakázky: 20-LI11-004, ověřené ve stavebním 

řízení a podle podmínek tohoto rozhodnutí. Případné změny nesmí být provedeny bez 
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předchozího povolení speciálního stavebního úřadu. 
 

2. Při stavbě budou dodrženy obecné technické požadavky na stavbu pozemních komunikací 

/vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném 

znění (dále jen „vyhláška č. 104/1997“), část pátá/ a ustanovení obsažená v příslušných 

technických normách, zejména ČSN obsažených v příloze č. 1 vyhlášky č. 104/1997. 

3. Stavebník bude stavbu realizovat pouze na pozemcích vymezených v tomto stavebním 

povolení, které jsou v jeho vlastnictví nebo ve vlastnictví jiných osob. 

4. Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby podle ověřené dokumentace orgánem 

nebo organizací k tomu oprávněnou. 

5. Stavebník zajistí vytýčení podzemních inženýrských sítí na staveništi. 

6. Stavebník nejméně 15 dnů před zahájením stavebních prací oznámí správcům dotčených 

inženýrských sítí či vedení termín jejich provádění; v nezbytném případě si vyžádá jejich 

odborný dozor. Stavebník bude při provádění stavebních prací v blízkosti inženýrských sítí 

či vedení respektovat předem stanovené požadavky jejich správců. 

7. Vyskytnou-li se při provádění stavebních prací inženýrské sítě či vedení v projektu 

nezakreslené, musí být další provádění stavby přizpůsobeno skutečnému stavu za dozoru 

příslušných správců těchto inženýrských sítí či vedení, aby nedošlo k jejich narušení nebo 

poškození. 

8. Při provádění stavby je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických 

zařízení, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, v platném znění, 

a NV č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na staveništích, a dbát na ochranu zdraví všech osob na staveništi. 

9. Stavbu smí provádět pouze oprávněná organizace. 

10. Stavebník zajistí taková opatření, aby v průběhu stavebních prací nedošlo ke kontaminaci 

půdy či ke znečistění povrchových a podzemních vod, a to zejména ropnými látkami. 

V blízkosti vodních toků nebudou volně skladovány látky závadné vodám a lehce 

odplavitelný materiál. 

11. Používané mechanizační prostředky musí být v odpovídajícím technickém stavu a musí být 

dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům 

technologických kapalin ze stavebních strojů a automobilů. Pohonné hmoty a maziva musí 

být skladovány pouze na místech zabezpečených z hlediska ochrany půdy a podzemních 

vod. 

12. Veškerý odpad, který vznikne při stavbě, musí být zneškodňován v souladu se zákonem. 

13. Při výjezdu vozidel stavby od staveniště na navazující pozemní komunikace nesmí dojít 

k jejich znečištění. Stavebník zajistí účinná opatření k čištění vozidel stavby. 

14. Staveništní zařízení nesmí svými účinky (např. hlukem, prachem atp.) působit na okolí nad 

přípustnou míru. Nelze-li negativní účinky omezit na přípustnou míru, smí toto zařízení 

provozovat ve vymezenou dobu. 

15. Stavebník zajistí splnění požadavků uvedených v závazném stanovisku Ministerstva 

zdravotnictví, Českého inspektorátu lázní a zřídel, se sídlem Palackého náměstí 375/4, 

128 01 Praha II, ze dne 8.6.2021 pod Č.j.: MZDR 23365/2021-2/ČIL-Pr, v tomto znění: 
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15.1. Veškeré práce musí být prováděny v souladu s projektem a tak, aby nemohlo dojít 

k úniku nebo úkapům pohonných hmot, olejů či jiných znečišťujících látek do půdy 

a podzemních či povrchových vod a aby tak nemohly být ovlivněny chemické, fyzikální 

a mikrobiologické vlastnosti přírodních léčivých zdrojů a jejich zdravotní nezávadnost, 

jakož i jejich zásoby a vydatnost v souladu s ust. § 23 lázeňského zákona. 

15.2. Použitá stavební mechanizace musí být zabezpečena tak, aby nemohlo dojít 

k havarijnímu úniku nebo úkapům pohonných hmot, olejů či jiných provozních hmot do 

půdy a podzemních vod. Stabilní mechanizmy musí být podloženy záchytnými 

nepropustnými vanami. 

15.3. Součástí vybavení staveniště musí být vhodné sorpční hmoty (Vapex, písek) pro 

likvidaci jakýchkoli úniků ropných látek. 

15.4. Na staveništi nesmí být skladovány látky škodlivé vodám. 

16. Stavebník zajistí splnění požadavků uvedených v závazném stanovisku Krajské hygienické 

stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, IČO: 71009302, se sídlem Husova 64, 460 31 

Liberec I (dále též jen jako „KHS“), ze dne 27.7.2021 pod Sp. značkou: S-KHSLB 

10025/2021 Č.j.: KHSLB 10025/2021, v tomto znění: 

16.1. Před uvedením stavby do užívání předložit protokol o měření hluku prokazující 

dodržování hygienického limitu hluku z provozu tramvajové trati v jednotlivých úsecích 

v chráněném venkovním prostoru stavby nejbližších/nejexponovanějších objektů 

k bydlení pro denní a noční dobu na doložení souladu s požadavky § 30 zákona 258/2000 

Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů), ve 

spojení s § 12 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 

hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. 

16.2. Před uvedením stavby do užívání předložit rozbor pitné vody jednotlivých přeložek 

vodovodů a rekonstruovaných vodovodů v rozsahu kráceného rozboru prokazující soulad 

s vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou 

vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů. Rozsah rozboru 

musí odpovídat druhu dodávané vody (povrchová či podzemní). 

16.3. Před uvedením stavby do užívání předložit doklady prokazující soulad použitých 

materiálů přicházejících do přímého styku s vodou s požadavky § 5 zákona č. 258/2000 

Sb., ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích 

na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších 

předpisů. 

16.4. Dále KHS upozorňuje na povinnost dodržování hygienických limitů hluku ze stavební 

činnosti stanovených § 12 odst. 9 a přílohou 3 části B nařízení vlády č. 272/2011 Sb., 

o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, 

ve vztahu k chráněnému venkovnímu prostoru staveb, které se nacházejí v blízkosti 

plánované stavby. 

17. Stavebník zajistí splnění požadavků uvedených ve stanovisku Krajského ředitelství policie 

Libereckého kraje, Odboru služby dopravní policie, se sídlem Nám. Dr. E. Beneše 24, 

460 32 Liberec (dále též jen jako „Policie ČR“), ze dne 1.7. 2021 pod Č.j.: KRPL-52022-

1/ČJ-2021-1800DP-06, v tomto znění: 

17.1. Stavba svým umístěním a provedením bude splňovat podmínky uvedené v technických 

předpisech a normách. Například v ČSN 73 6101, ČSN 73 6102, ČSN EN 13201-2, TKP 
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15 příloha č. 1, vyhlášce č. 398/2009 Sb., o techn. Požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb, vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon 

o pozemních komunikacích, vyhlášce č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla 

silničního provozu, TP 85 aj. 

17.2. Sloupy veřejného osvětlení budou instalovány v dostatečné vzdálenosti od pozemní 

komunikace tak, aby nedocházelo k poškozování jejich částí řidiči nákladních vozidel nebo 

autobusu. Budou se nacházet mimo průjezdný profil pozemní komunikace. 

17.3. Středový dělící ostrůvek přechodu pro chodce na silnici I. třídy č. 14 bude mít po obvodu 

instalovaný silniční obrubník o minimální výšce cca 0,15 m a více nad povrchem silnice. 

17.4. Z hlediska zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu v místě, kde tramvajová 

trať (km 11,3 – 11,5) je přimknuta k silnici I. třídy č. 14 Policie ČR navrhuje, jako tomu je 

v ul. Rumunská v Liberci, oddělit tramvajový pás silničním obrubníkem KO. 

17.5. Pro další stupeň projektové dokumentace požaduje Policie ČR zajistit stanovisko věcně 

a místně příslušného drážního úřadu, popř. MD ČR k označování míst, kde dochází ke 

křížení tramvajové trati s pozemní komunikací. Hlavním důvodem tohoto požadavku je 

sjednocení označování těchto míst v předmětném úseku. Původně byla tato místa 

označována dopravním značením A32 „Výstražný kříž pro železniční přejezd“, která 

stanovila pravidla – povinnosti všem účastníkům silničního provozu. Nyní je v některých 

místech navrhována pouze dopravní značka P5 „Dej přednost tramvaji“. 

18. Stavebník zajistí splnění požadavků uvedených ve vyjádření společnosti Vodafone Czech 

Republic a.s., IČO: 25788001, se sídlem Náměstí Junkových 2, 155 00 Praha V, ze dne 

15.6.2021 pod zn.: 210615-1407305929, v tomto znění: 

18.1. Během realizace akce nesmí dojít k porušení vedení veřejné komunikační sítě (dále též 

jen jako „VVKS“) a k omezení její funkčnosti či jiného zásahu do ní. V případě, že bude 

zjištěna kolize VVKS s předmětnou akcí nebo bude akcí zasaženo do ochranného pásma 

VVKS je potřeba bezodkladně kontaktovat společnost Vodafone Czech Republic a.s., aby 

mohly být stanoveny konkrétní podmínky ochrany VVKS, případně stanoveny podmínky 

přeložení VVKS. 

18.2. V případě nutnosti přeložení VVKS je nutné se společností Vodafone Czech Republic 

uzavřít Dohodu o překládce, a to v dostatečném časovém předstihu před zahájením stavby 

(nejlépe před zahájením stavebně správního řízení na příslušném stavebním úřadě). 

Veškeré náklady spojené s přeložením VVKS budou hrazeny investorem stavby.    

18.3. Před zahájením stavby je také potřeba si zajistit vytýčení VVKS přímo na místě stavby. 

19. Stavebník zajistí splnění požadavků uvedených ve vyjádření společnosti a-net Liberec s.r.o., 

IČO: 28687965, se sídlem Hradební 654/32, 460 06 Liberec, ze dne 26.7.2021 pod Č.j.: 

2021/278, v tomto znění: 

19.1. Stavebník před zahájením prací vyzve společnost a-net Liberec s.r.o. k vytýčení sítí. 

Vytýčení sítí se řídí platným ceníkem, který je nedílnou součástí všeobecných podmínek 

společnosti a-net Liberec s.r.o. 

19.2. Při jakékoli činnosti v blízkosti vedení elektronických komunikací je stavebník, nebo 

jím pověřená osoba povinen respektovat ochranné pásmo vedení tak, aby nedošlo 

k poškození nebo zamezení přístupu k tomuto vedení. Při křížení nebo souběhu s vedením 

je stavebník povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými 

normami, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoli 

činnosti ve vzdálenosti menší než 1,0 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního 
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vedení se nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí. 

19.3. Při odkrytí vedení dojde k jeho zabezpečení proti prověšení. Před záhozem bude 

stavebník informovat pověřenou osobu a-net Liberec s.r.o. o této činnosti a zároveň 

vyhotoví fotodokumentaci způsobu zakrytí a ochrany v místech souběhu a křížení. Po 

dokončení prací dojde ke zpětnému předání vedení společnosti a-net Liberec s.r.o. a to 

s předmětnou dokumentací. Vlastník sítě vystaví stavebníkovi protokol o bezchybném 

předání dotčené části sítě. 

20. Stavebník zajistí splnění požadavků uvedených ve vyjádření společnosti Jablonecká 

energetická a.s., se sídlem U Rybníka 2402/5, 466 01 Jablonec nad Nisou, ze dne 9.8.2021 

pod zn.: OS407-1704, v tomto znění: 

20.1. Ochranné pásmo zařízení pro výrobu a rozvod tepla a plynovodu je vymezeno zákonem 

č. 458/2000 Sb. 

20.2. Stavebník musí prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou v prostoru provádět 

zemní nebo jiné práce a činnosti s polohou podzemních zařízení JE a.s. a upozornit na 

odchylky od výkresové dokumentace. 

20.3. Veškeré práce musí být prováděny v souladu s platnými ČSN a TPG. Dále musí být 

dodrženo ustanovení Nařízení vlády 591/2006 Sb. 

20.4. V ochranném pásmu JE a.s. smí být všechny výkopové práce prováděny pouze ručně 

bez použití mechanizačních prostředků. 

20.5. Při nutnosti přejíždění podzemního vedení ve správě JE a.s. mechanizačními prostředky 

je potřeba po dohodě s provozovatelem sítí provést dodatečnou ochranu proti poškození 

zařízení. 

20.6. Stavebník je povinen jakékoli poškození zařízení JE a.s. včetně vnějších stěn tepelných 

izolací nebo stavebních prvků topných kanálů neprodleně hlásit na dispečink JE a.s. tel. 

483 359 808 (mob.: 724 096 663). 

20.7. Případné křížení s podzemními teplárenskými zařízeními musí být provedeno v souladu 

s ČSN 736005. Místa křížení nebo odkrytí zařízení JE a.s., včetně nově zbudovaných 

sítí/přípojek, smí být zahrnuta zeminou až po kontrole pracovníkem JE a.s. V případě 

nevyzvání pracovníka JE a.s. stavebníkem ke kontrole si JE a.s. vyhrazuje právo nechat 

předmětné místo znovu odkrýt. 

20.8. Při záhozu musí být obnoveno pískové lože a výstražné folie bezkanálového uložení 

rozvodů. Bez předchozí dohody nesmí být změněna hloubka uložení rozvodů vlivem nižší 

nebo vyšší vrstvy zeminy. 

21. Stavebník zajistí splnění požadavků uvedených ve vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR, 

Správy Liberec, IČO: 65993390, se sídlem Zeyerova 1310/2, 460 01 Liberec, ze dne 

27.8.2021 pod zn.: RSD-518003/2021-2, v tomto znění: 

21.1. Stavba bude realizována podle předložené projektové dokumentace vypracované ve 

společnosti Valbek, spol. s r.o., se sídlem Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec, IČO: 

48266230, hlavní inženýr projektu Ing. T. Lžičař (ČKAIT 0501397), zakázkové číslo 20-

LI11-004, datum 03/2021. 

21.2. Jakékoli změny oproti předložené projektové dokumentaci budou ŘSD ČR, Správě 

Liberec předloženy k novému posouzení. 

21.3. Nesmí dojít ke zhoršení odvodu povrchových vod z tělesa silnice č. I/14. 
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21.4. Chodníky a navazující plochy musí splňovat podmínky Vyhlášky č. 398/2009 Sb. 

o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb a ČSN 

73 6110 Z1. 

21.5. V koordinační situaci ŘSD ČR, Správa Liberec požaduje označit přechody pro chodce 

a doplnit staničení stavby. 

21.6. Dopravní ostrůvek na přechodu pro chodce nebude součástí silnice č. I/14. 

21.7. Vodící stěnu mezi silnicí a tramvajovou tratí doporučuje ŘSD ČR, Správa Liberec osadit 

reflexními prvky. 

21.8. Souběžně s vodící stěnou bude na vozovce vyznačeno VDZ V4 (vodící čára), která 

zajistí odstup jízdního pruhu od stěny 0,5 m. 

21.9. V průběhu výstavby nesmí dojít k narušení stability tělesa silnice č. I/14, k poškození 

zařízení ve správě ŘSD ČR ani k ohrožení bezpečnosti provozu. 

21.10. Pokud dojde k poškození součástí či příslušenství silnice I/14 bude neprodleně uvedeno 

do původního stavu na náklady stavebníka. 

21.11. Pokud dojde při provádění stavebních prací k omezení provozu na silnici I/14, zajistí 

zhotovitel dopravní opatření (návrh přechodné úpravy provozu) a rozhodnutí o uzavírce 

dle ustanovení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, které je nutno 

projednat předem s odborem silničního hospodářství Krajského úřadu Libereckého kraje 

a Policií ČR. 

21.12. Budou respektovány podmínky z vyjádření ze dne 18.9.2017 č. 3762/2017-36200/9.9. 

21.13. Budou respektovány podmínky z vyjádření ze dne 17.10.2017 č. 4163/2017-36200/9.9. 

21.14. Budou respektovány podmínky z vyjádření ze dne 13.11.2017 č. 4799/2017-36200/9.9. 

22. Stavebník zajistí splnění požadavků uvedených ve vyjádření o existenci sítě elektronických 

komunikací společnosti CETIN a.s., IČO: 04084063, se sídlem Českomoravská 2510/19, 

190 00 Praha Libeň, pod č.j. 695796/21 ze dne 16.6.2021, v tomto znění: 

22.1. 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). 

22.2. Řídit se všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí 

předmětného Vyjádření. 

22.3. 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. 

23. Stavebník zajistí splnění požadavků uvedených v předloženém stanovisku GasNet Služby, 

s.r.o., IČO: 27935311, se sídlem Plynárenská 499/1, 602 00 Brno – Zábrdovice (dále též jen 

jako „GasNet“), ze dne 13.07.2021 pod č.j. 5002403307, v tomto znění: 

23.1. Před zahájením stavby bude provedeno vytyčení PZ. 

23.2. Při realizaci stavby, souběhu a křížení IS požaduje GasNet dodržet ČSN 73 6005, TPG 

702 01, TPG 702 04, zákon č. 458/2000 Sb., případně další předpisy a ČSN související 
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s uvedenou stavbou. 

23.3. Pokud stavba vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení, 

bude zpracována PD přeložek plynárenských zařízení. Info a následné stanovisko 

k přeložce: http://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/. 

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

způsobem. 

23.5. GasNet požaduje dodržet krytí plynárenského zařízení dle ČSN, tab. B1. 

23.6. Dopravní značení musí být umístěno od stávajícího plynárenského zařízení 

a plynovodních přípojek (dále jen „PZ“) v minimální vzdálenosti 1 m. 

23.7. Při vysazování stromů a okrasných dřevin požaduje GasNet dodržet od stávajícího PZ 

vzdálenost minimálně 2 m na obě strany. 

23.8. Po odtěžení stávající konstrukce komunikace bude podstatně sníženo krytí stávajícího 

PZ. Proto je vyloučeno použití těžké mechanizace (zejména válců s trny, zemních fréz atd.) 

přímo nad potrubím. Při provádění prací je třeba věnovat zvýšenou pozornost a opatrnost 

u míst s odbočkami, kde navrtávací odbočkový T-kus vyčnívá nad vlastní potrubí 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). 

23.9. Nové uliční vpusti musí být umístěny v minimální vzdálenosti 0,5 m od obrysu 

stávajícího PZ. 

23.10. V zájmovém území se nachází neprovozovaný VTL plynovod DN 300. Plynovod je 

odstavený od provozované části VTL plynovodní sítě, a proto jej nelze vytýčit dle 

předepsaného postupu. Při provádění prací ve vyznačeném prostoru požaduje GasNet dbát 

zvýšené opatrnosti, protože při mechanickém poškození plynovodu je možnost vzniku 

výbušné směsi. Pracovníci provádějící stavební práce musí být s touto skutečnosti 

prokazatelně seznámeni. V případě směrové nebo výškové kolize lze provést vyříznutí 

části tohoto plynovodu na náklady investora. 

23.11. 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 

společností GasNet Služby, s.r.o. 

23.12. 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. 

23.13. 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.). 

23.14. Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude 

realizováno mimo ochranné pásmo PZ. 

23.15. Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů požaduje GasNet 

zabezpečit případný přejezd přes PZ uložením betonových panelů v místě přejezdu PZ. 
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Při realizaci stavby budou dodrženy tyto podmínky pro provádění stavební činnosti: 

23.16. 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 předmětném stanovisku. Při podání žádosti uvede žadatel značku GasNet (číslo jednací) 

uvedenou v úvodu předmětného stanoviska a sdělí termín zahájení a ukončení stavby. 

O provedeném vytyčení 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. VYTYČENÍJE POVAŽOVÁNO ZA ZAHÁJENÍ STAVEBNÍ 

ČINNOSTI V OCHRANNÉM A BEZPEČNOSTNÍM PÁSMU PZ. PROTOKOL 

O VYTYČENÍ MÁ PLATNOST 2 MĚSÍCE. 

23.17. 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. 

23.18. 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. 

23.19. 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. 

23.20. 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. 

23.21. Odkrytá PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena 

proti jejich poškození. 

23.22. 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. 

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

23.24. Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ (včetně 

drobných vrypů do PE potrubí, poškození izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie, 

markeru atd.) na telefon 1239. 

23.25. 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 práce provede 

příslušná regionální oblast. Kontrolu je třeba objednat min. 5 dnů předem. 

Předmětem kontroly je také ověření dodržení stanovené odstupové vzdálenosti staveb, 
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které byly povoleny v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ. 

O 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. 

23.26. O 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. 

23.27. PZ budou po kontrole řádně podsypána a obsypána těženým pískem, bude provedeno 

zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s u Hospodářské komory 

České republiky registrovaných TPG 702 01 a TPG 702 04. 

23.28. Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy 

a nadzemní prvky PZ. 

23.29. 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.              

24. Stavebník bude respektovat upozornění uvedená ve vyjádření k žádosti o souhlas s činností 

a s umístěním stavby v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy společnosti ČEZ 

Distribuce, a.s., IČO: 24729035, se sídlem Teplická 874/8 405 02 Děčín – Podmokly, ze 

dne 30.06.2021 pod sp. zn.: 001116991714, v tomto znění:  

24.1. Podmínkou 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. 

24.2. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, 

komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické 

infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami 

a předpisy, zejména s ČSN 33 200-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN 73, 

ČSN  EN 50423-3, ČSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE33 3301, PNE 34 1050. 

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

vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby 

umístit min. 1 m od základové části podpěrného bodu. 

24.4. Při realizaci stavby a provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě 

k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanizmů 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, 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). V případě, že nebude 

možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného 

elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů NN. 

24.5. 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 energetických 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 
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elektrického zařízení za nepředvídatelných okolností nebo nedodržením výše uvedených 

podmínek. 

24.6. Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných 

bodů a pilířů. 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. 

24.7. 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. 

24.8. 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. 

24.9. 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. 

24.10. 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 ČEZ 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 pozemního vedení může být provedeno pouze po 

souhlasu vydaném společností ČEZ Distribuce, a.s. 

25. Stavebník zajistí splnění požadavků uvedených ve sdělení o existenci energetického 

zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury 

v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035, se sídlem Teplická 874/8 405 

02 Děčín – Podmokly, ze dne 15.02.2022 pod sp. zn.: 0101685485, v tomto znění: 

25.1. V případě existence podzemních energetických zařízení, sítě pro elektronickou 

komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury je povinností stavebníka alespoň 14 dní 

před započetím zemních prací požádat telefonicky na 800 850 860 nebo e-mailem na 

info@cezdistribuce.cz o tzv. vytýčení trasy podzemního zařízení, sítě pro elektronickou 

komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury. O vytýčení lze požádat pouze na 

základě vydaného sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou 

komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury, a to (mimo havárii) nejpozději 30 dní 

před koncem jeho platnosti. 

26. Zhotovitel stavby je povinen provádět stavbu v souladu s tímto rozhodnutím a s ověřenou 

projektovou dokumentací, dodržet obecné požadavky na výstavbu, popřípadě jiné technické 

předpisy a technické normy. Zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, 

životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních předpisů (ustanovení 

§ 160 odst. 2 stavebního zákona). 

27. Vzhledem k tomu, že stavební práce budou probíhat za omezení obecného užívání silnic 

I/14 podá zhotovitel prací u příslušného silničního správního úřadu (Krajský úřad 

Libereckého kraje, odbor silničního hospodářství) v dostatečném časovém předstihu 

(minimálně 30 dní předem) žádost o povolení uzavírky provozu na dotčených pozemních 

komunikací, a to v souladu s ustanovením § 24 zákona o pozemních komunikacích 

http://www.cezdistribuce.cz/
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(náležitosti žádosti jsou uvedeny v ustanovení § 39 odst. 1 vyhlášky č. 104/1997). O povolení 

uzavírky rozhodne příslušný silniční správní úřad v samostatném správním řízení. Případné 

omezení obecného užívání pozemních komunikací nižší kategorie musí být povoleno 

příslušným silničním správním úřadem. Bez příslušného povolení silničního správního úřadu 

nelze provoz na pozemních komunikacích uzavřít. Musí být, mimo jiné, respektováno 

i ustanovení § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích o přístupu k sousedním 

nemovitostem. 

28. Prováděním stavebních prací nesmí být ve svých právech poškozeni vlastníci a uživatelé 

sousedních nemovitostí a ostatních prostorů. Dotčené pozemky musí být nejpozději při 

ukončení stavby uvedeny do původního stavu. Sjednání příslušných dohod a náhrady škody 

je povinen provádět stavebník. 

29. Vzhledem tomu, že zhotovitel stavby bude vybrán na základě výběrového řízení, bude po 

jeho provedení na speciální stavební úřad zaslán písemný doklad s jeho identifikačními 

údaji (název společnosti, adresa, IČO). 

30. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěna tabule 

s uvedením identifikačních údajů o povolené stavbě ze štítku (jeho náležitosti stanoví 

prováděcí předpis), která bude ponechána na místě do doby vydání kolaudačního souhlasu 

/viz ustanovení § 152 odst. 3 písm. b) stavebního zákona/. Jedná se zejména o označení 

stavby, stavebníka, zhotovitele, způsob provádění stavby, který orgán a kdy stavbu povolil, 

termín dokončení stavby. 

31. O stavbě musí být veden stavební deník se všemi náležitostmi v souladu s ustanovením 

§ 157 stavebního zákona. Stavební deník bude na staveništi k dispozici při případném 

výkonu státního stavebního dohledu. 

32. Přesný termín zahájení stavby bude oznámen speciálnímu stavebnímu úřadu na adresu 

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor silničního hospodářství, se sídlem U Jezu 642/2a, 

Liberec, PSČ: 461 80, a to minimálně s týdenním předstihem. 

33. Kontrolní prohlídky stavby, ve smyslu ustanovení § 133 odst. 1 stavebního zákona, budou 

prováděny podle plánu kontrolních prohlídek stavby a před vydáním kolaudačního 

souhlasu. 

34. Stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu v souladu s ustanovením § 122 

stavebního zákona. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu bude obsahovat předepsané 

náležitosti (náležitosti žádosti jsou uvedeny v ustanovení § 122 odst. 1 stavebního zákona 

a v ustanovení § 18i odst. 1 vyhlášky č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního 

rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů). Pro 

vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů. 

Pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí, zajistí stavebník geometrický 

plán. 

Současně toto rozhodnutí navazuje na: 
 

- Rozhodnutí Magistrátu města Liberec, odboru stavební úřad, se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, 

460 59 Liberec 1, ze dne 8.6.2020 pod Č.j.: SURR/7130/064787/20-Re CJ MML 104651/20. 

- Rozhodnutí Magistrátu města Jablonec nad Nisou, odboru stavební a životního prostředí, 

stavební úřad, se sídlem Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou, ze dne 

29.5.2020 pod Spisovou značkou: 638/2020/SÚ/Fu Č.j.: 42554/2020. 
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Účastníci řízení, na něž se rozhodnutí správního orgánu vztahuje: 

- Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., IČO: 47311975, se sídlem 

Mrštíkova 3, 461 71 Liberec III, zastoupená společností Valbek, spol. s r.o., IČO: 48266230, 

se sídlem Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec III – Jeřáb. 

- Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 

- Nusle, zastoupené Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Správou Liberec, se sídlem Zeyerova 

1310, 460 55 Liberec. 

- Makaryshyn Ivan, bytem Pražská 619/43, 466 01 Jablonec nad Nisou (doporučeně poštou). 

- ČEZ Distribuce a. s., IČO: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 – Podmokly. 

- Statutární město Jablonec nad Nisou, IČO: 00262340, se sídlem Mírové náměstí 3100/19, 

466 01 Jablonec nad Nisou. 

- Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., IČO: 47311975, se sídlem 

Mrštíkova 3, 461 71 Liberec III. 

- Kitl s.r.o., IČO: 46712518, se sídlem Pasířská 3299/60, 466 01 Jablonec nad Nisou. 

- Povodí Labe, státní podnik, IČO: 70890005, se sídlem Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec 

Králové – Slezské Předměstí. 

- GasNet, s.r.o., IČO: 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem – Klíše. 

- Jablonecká energetická a.s., IČO: 61539881, se sídlem U Rybníka 2402/5, 466 01 Jablonec 

nad Nisou. 

- Severočeská vodárenská společnost a.s., IČO: 49099469, se sídlem Přítkovská 1689/14, 

514 01 Teplice – Trnovany. 

- CETIN a.s., IČO: 04084063, se sídlem Českomoravská 2510/19, Praha 9 – Libeň. 

O d ů v o d n ě n í  

Shora označený speciální stavební úřad obdržel dne 16.08.2021 od stavebníka, kterým je 

Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., IČO: 47311975, se sídlem 

Mrštíkova 3, 461 71 Liberec III, zastoupený na základě plné moci ze dne 5.9.2019 společností 

Valbek, spol. s r.o., IČO: 48266230, se sídlem Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec III – Jeřáb, 

žádost o vydání stavebního povolení na stavbu s názvem „Rekonstrukce čtyř úseků tramvajové 

trati Liberec – Jablonec nad Nisou“ v katastrálním území Proseč nad Nisou a obci Jablonec nad 

Nisou, pozemky parcelní číslo: 14/1, 1530, 1531 a 1499/1, dále v katastrálním území 

Vratislavice nad Nisou a obci Liberec, pozemky parcelní číslo: 1061/1 a v katastrálním území 

a obci Jablonec nad Nisou, pozemky parcelní číslo: 2352/14, 2352/41, 2352/42, 2352/43, 

2352/44, 2637/1, 2637/8, 2637/9, 2637/10, 2637/11, 2637/12, 771/1, 2352/13, 2637/13, 

2637/14 a 766/2. Dnem podání žádosti bylo zahájeno stavební řízení. 

Vymezení účastníků stavebního řízení podle ustanovení § 109 stavebního zákona: 

Dopravnímu podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., IČO: 47311975, se sídlem 

Mrštíkova 3, 461 71 Liberec III, se přiznávají práva podle ustanovení § 109 písm. a) stavebního 

zákona s právy účastníka řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., 

správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“). 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 

- Nusle, zastoupenému Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Správou Liberec, se sídlem Zeyerova 
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1310, 460 55 Liberec, se přiznávají práva podle ustanovení § 109 písm. b) stavebního zákona 

s právy účastníka řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu. 

Makaryshynovi Ivanu, bytem Pražská 619/43, 466 01 Jablonec nad Nisou, ČEZ Distribuce a. s., 

IČO: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 – Podmokly, Statutárnímu městu 

Jablonec nad Nisou, IČO: 00262340, se sídlem Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad 

Nisou, Dopravnímu podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., IČO: 47311975, se sídlem 

Mrštíkova 3, 461 71 Liberec III, Kitl s.r.o., IČO: 46712518, se sídlem Pasířská 3299/60, 466 01 

Jablonec nad Nisou, Povodí Labe, státní podnik, IČO: 70890005, se sídlem Víta Nejedlého 

951/8, 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí, GasNet, s.r.o., IČO: 27295567, se sídlem 

Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem – Klíše, Jablonecká energetická a.s., IČO: 61539881, 

se sídlem U Rybníka 2402/5, 466 01 Jablonec nad Nisou, Severočeská vodárenská společnost 

a.s., IČO: 49099469, se sídlem Přítkovská 1689/14, 514 01 Teplice – Trnovany, CETIN a.s., 

IČO: 04084063, se sídlem Českomoravská 2510/19, Praha 9 – Libeň, se přiznávají práva podle 

ustanovení § 109 písm. c) a d) stavebního zákona s právy účastníka řízení podle ustanovení 

§ 27 odst. 1 písm. a) správního řádu. 

Vlastníkům pozemků evidovaných v katastru nemovitostí (a staveb na nich) parcelní číslo: 

1449/1, 1454, 1456, 1457, 1458, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1495, 1497, 1498, 

1499/2, 1500, 1501/1, 1501/2, 1506, 1509, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1532, 1533, 1534, 

1535, 1536, 1538, 1541, 1544, 1605, 1606, 1607/1, 1607/2, 1537 a 1468/3 v katastrálním území 

Proseč nad Nisou a obci Jablonec nad Nisou, parcelní číslo: 2815/1, 2816, 2817, 2818 a 2819/1 

v katastrálním území Vratislavice nad Nisou a obci Liberec a parcelní číslo: 696/1, 745/2, 

745/3, 745/5, 745/28, 745/29, 745/30, 745/31, 745/32, 745/33, 745/35, 745/58, 745/130, 

745/131, 745/132, 766/3, 766/6, 766/9, 771/34, 812/1, 2352/12, 2352/15, 2352/45, 2357/1, 

2361, 2637/13, 2637/14, 2637/15, 2637/16, 2637/17, 2637/18, st. 4559 a st. 6340 v katastrálním 

území a obci Jablonec nad Nisou, se přiznávají práva účastníků řízení podle ustanovení § 109 

písm. e) stavebního zákona s právy účastníků řízení podle ustanovení § 27 odst. 2 správního 

řádu. 

V souladu s ustanovením § 112 odst. 1 stavebního zákona a podle ustanovení § 47 odst. 1 

správního řádu speciální stavební úřad dne 29.08.2022 pod č.j.: OSH 936/2021 KULK 

63067/2022/280.13/Pc oznámil zahájení stavebního řízení všem známým účastníkům řízení 

i dotčeným orgánům. Současně stanovil podle téhož ustanovení stavebního zákona lhůtu 

k uplatnění závazných stanovisek dotčeným orgánům i lhůtu k uplatnění námitek, popřípadě 

důkazů, účastníkům řízení. Zároveň je poučil, že k později uplatněným závazným stanoviskům, 

námitkám, popřípadě důkazům, nebude přihlédnuto. Lhůta byla stanovena do deseti dnů od 

doručení oznámení o zahájení řízení. Vzhledem k tomu, že speciálnímu stavebnímu úřadu jsou 

poměry staveniště dobře známy, žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení 

navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, upustil podle ustanovení § 112 

odst. 2 stavebního zákona od ohledání na místě i od ústního jednání.  

V daném případě je vedeno řízení s velkým počtem účastníků podle ustanovení § 144 odst. 1 

správního řádu, přičemž podle tohoto ustanovení (nestanoví-li zvláštní zákon jinak) se tímto 

řízením rozumí řízení s více než 30 účastníky. Podle ustanovení § 144 odst. 1 správního řádu 

účastníky v řízení s velkým počtem účastníků lze o zahájení řízení uvědomit veřejnou 

vyhláškou. Podle ustanovení § 112 odst. 1 stavebního zákona platí, že oznámení o zahájení 

stavebního řízení a další písemnosti v řízení se doručují účastníkům řízení a dotčeným orgánům 

jednotlivě, nejde-li o řízení s velkým počtem účastníků; v řízení s velkým počtem účastníků se 

oznámení o zahájení řízení a další písemnosti v řízení doručují postupem podle ustanovení 

§ 144 odst. 6 správního řádu, dotčeným orgánům se doručuje jednotlivě; účastníky řízení podle 

ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu jsou vždy účastníci řízení podle ustanovení § 109 písm. 
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a) až d) stavebního zákona. U stavebních záměrů zasahujících do území několika obcí se 

v řízení s velkým počtem účastníků oznámení o zahájení řízení a další písemnosti v řízení 

doručují vždy veřejnou vyhláškou podle ustanovení § 25 odst. 3 správního řádu; jednotlivě se 

doručuje dotčeným orgánům a účastníkům řízení podle ustanovení § 109 písm. a) až d) 

stavebního zákona. V případě řízení s velkým počtem účastníků se v oznámení o zahájení řízení 

a v dalších úkonech řízení účastníci řízení podle ustanovení § 109 písm. e) a f) stavebního 

zákona identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí přímo 

dotčených vlivem záměru.  

Po oznámení zahájení stavebního řízení nevznesl nikdo z účastníků námitky, ani připomínky. 

Závazné stanovisko neuplatnil žádný dotčený orgán.  

V průběhu stavebního řízení přezkoumal speciální stavební úřad předloženou žádost a posoudil 

shromážděná závazná stanoviska, stanoviska a vyjádření, a to z hledisek uvedených 

v ustanovení § 111 stavebního zákona. Zjistil, že projektová dokumentace byla zpracována 

osobou s příslušnou autorizací. Ve výroku citované územní rozhodnutí a jiná rozhodnutí, která 

předcházela vydání tohoto stavebního povolení, a na která toto stavební povolení navazuje, 

obsahují další podmínky, které je stavebník povinen respektovat. 

Jednotlivá závazná stanoviska a stanoviska dotčených orgánů byla zvážena a využita při 

stanovení podmínek tohoto rozhodnutí. Dále stavebník k žádosti doložil podklady od orgánů 

veřejné moci, společností či veřejnoprávní korporace, které souhlasí se stavbou bez dalších 

podmínek nebo jsou samostatně vymahatelné. 

Jedná se o tato závazná stanoviska, stanoviska, sdělení a vyjádření: 

a) Stanovisko Krajského ředitelství policie Libereckého kraje, odboru služby dopravní 

policie, se sídlem Nám. Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec, ze dne 1.7.2021 pod 

Č.j. KRPL-52022-1/ČJ-2021-1800DP-06. 

b) Stanovisko Obvodního báňského úřadu pro území krajů Libereckého a Vysočina, IČO: 

00025844, se sídlem 1. máje 858/26, 460 02 Liberec pod č.j.: SBS 38529/2022.  

c) Závazné stanovisko Ministerstva zdravotnictví, Českého inspektorátu lázní a zřídel, se 

sídlem Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2, ze dne 8.6.2021 pod Č.j.: MZDR 

23365/2021-2/ČIL-Pr. 

d) Závazné stanovisko Ministerstva zdravotnictví, Českého inspektorátu lázní a zřídel, se 

sídlem Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2, ze dne 2.5.2022 pod Č.j.: MZDR 

11380/2022-2/ČIL-H. 

e) Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje, se sídlem 

Barvířská 29/10, 460 01 Liberec III, ze dne 7.7.2021 pod Č.j.: HSLI-1562-3/KŘ-PRE-

2021. 

f) Stanovisko k projektové dokumentaci BEZBARIÉROVÉHO PROSTŘEDÍ, o.p.s., 

IČO: 27163059, se sídlem Havlíčkova 4481/44, 586 01 Jihlava, ze dne 9.8.2021 pod 

zn.: 027210042. 

g) Vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 

Děčín IV – Podmokly, ze dne 15.2.2022 pod zn.: 0101685485. 

h) Vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 

Děčín IV – Podmokly, ze dne 15.2.2022 pod zn.: 0101685496. 

i) Vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 

Děčín IV – Podmokly, ze dne 15.2.2022 pod zn.: 0101685797. 
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j) Vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 

Děčín IV – Podmokly, ze dne 15.2.2022 pod zn.: 0101685799. 

k) Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, 

IČO: 71009302, se sídlem Husova tř. 64, 460 31 Liberec, ze dne 27.07.2021 pod 

Č.j. KHSLB 10025/2021. 

l) Vyjádření o existenci sítě CETIN a.s., IČO: 04084063, se sídlem Českomoravská 

2510/19, 190 00 Praha 9 – Libeň, ze dne 16.06.2021 pod Č.j.: 695796/21. 

m) Vyjádření o existenci sítě CETIN a.s., IČO: 04084063, se sídlem Českomoravská 

2510/19, 190 00 Praha 9 – Libeň, ze dne 16.06.2021 pod Č.j.: 695971/21. 

n) Vyjádření a-net Liberec s.r.o., IČO: 28687965, se sídlem Hradební 654/32, 460 06 

Liberec, ze dne 26.7.2021 pod Č.j.: 2021/278. 

o) Vyjádření ČEPRO, a.s., IČO: 60193531, se sídlem Dělnická 213/12, 170 00 Praha VII 

– Holešovice, ze dne 15.7.2021 pod č.j.: 10537/21. 

p) Sdělení o existenci komunikačního vedení ČEZ ICT Services, a.s., IČO: 26470411, se 

sídlem Duhová 1531/3, 14053 Praha 4, ze dne 10.06.2021 pod Č.j.: 0700396977. 

q) Sdělení o existenci komunikačního vedení ČEZ ICT Services, a.s., IČO: 26470411, se 

sídlem Duhová 1531/3, 14053 Praha 4, ze dne 10.06.2021 pod Č.j.: 0700396980. 

r) Sdělení o existenci komunikačního vedení ČEZ ICT Services, a.s., IČO: 26470411, se 

sídlem Duhová 1531/3, 14053 Praha 4, ze dne 11.06.2021 pod Č.j.: 0700397118. 

s) Sdělení o existenci komunikačního vedení ČEZ ICT Services, a.s., IČO: 26470411, se 

sídlem Duhová 1531/3, 14053 Praha 4, ze dne 11.06.2021 pod Č.j.: 0700397122. 

t) Sdělení o existenci komunikačního vedení Telco Pro Services, a.s., IČO: 29148278, se 

sídlem Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4, ze dne 10.06.2021 pod Č.j.: 0201257928. 

u) Sdělení o existenci komunikačního vedení Telco Pro Services, a.s., IČO: 29148278, se 

sídlem Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4, ze dne 10.06.2021 pod Č.j.: 0201257931. 

v) Sdělení o existenci komunikačního vedení Telco Pro Services, a.s., IČO: 29148278, se 

sídlem Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4, ze dne 11.06.2021 pod Č.j.: 0201258067. 

w) Sdělení o existenci komunikačního vedení Telco Pro Services, a.s., IČO: 29148278, se 

sídlem Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4, ze dne 11.06.2021 pod Č.j.: 0201258071. 

x) Stanovisko GasNet Služby, s.r.o., IČO: 27935311, se sídlem Plynárenská 499/1, 602 00 

Brno – Zábrdovice, ze dne 13.07.2021 pod Č.j.: 5002403307. 

y) Stanovisko GasNet Služby, s.r.o., IČO: 27935311, se sídlem Plynárenská 499/1, 602 00 

Brno – Zábrdovice, ze dne 21.04.2022 pod Č.j.: 5002593406. 

z) Stanovisko T-Mobile Czech Republic a.s., IČO: 64949681, se sídlem Tomíčkova 

2144/1, 148 00 Praha 4, ze dne 14.06.2021 pod Č.j.: E31425/21. 

aa) Stanovisko T-Mobile Czech Republic a.s., IČO: 64949681, se sídlem Tomíčkova 

2144/1, 148 00 Praha 4, ze dne 15.06.2021 pod Č.j.: E31629/21. 

bb) Vyjádření Vodafone Czech Republic a.s., IČO: 25788001, se sídlem Náměstní 

Junkových 2, 155 00 Praha 5, ze dne 15.06.2021 pod Č.j. 210615-1335305903. 

cc) Vyjádření Vodafone Czech Republic a.s., IČO: 25788001, se sídlem Náměstní 

Junkových 2, 155 00 Praha 5, ze dne 15.06.2021 pod Č.j. 210615-1407305929. 
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dd) Vyjádření Nej.cz s.r.o., IČO: 03213595, se sídlem Kaplanova 2252/8, 148 00 Praha IV, 

ze dne 22.7.2021 pod zn.: VYJNEJ-2021-04887-01. 

ee) Vyjádření Nej.cz s.r.o., IČO: 03213595, se sídlem Kaplanova 2252/8, 148 00 Praha IV, 

ze dne 22.7.2021 pod zn.: VYJNEJ-2021-04391-01. 

ff) Vyjádření Českých radiokomunikací a.s., IČO: 24738875, se sídlem Skokanská 2117/1, 

169 00 Praha VI – Břevnov, ze dne 20.7.2021 pod zn.: UPTS/OS/280353/2021. 

gg) Vyjádření CERBEROS s.r.o., IČO: 24237744, se sídlem Rumunská 655/9, 466 01 

Liberec. 

hh) Vyjádření CoProSys-LVI s.r.o., IČO: 27304230, se sídlem Hanychovská 169/43, 

460 10 Liberec, ze dne 19.7.2021. 

ii)  Vyjádření Teplárna Liberec, a.s., IČO: 62241672, se sídlem Dr. Milady Horákové 

641/34a, 460 01 Liberec IV – Perštýn, ze dne 16.7.2021 pod zn.: 0311/Sv/21. 

jj) Vyjádření Společnosti Liberecká IS, a.s., IČO: 25450131, se sídlem Mrštíkova 3, 

461 71 Liberec III, ze dne 27.7.2021 pod č.j.: 343/2021. 

kk) Vyjádření Společnosti Liberecká IS, a.s., IČO: 25450131, se sídlem Mrštíkova 3, 

461 71 Liberec III, ze dne 27.7.2021 pod č.j.: 342/2021. 

ll) Vyjádření Technických služeb Jablonec nad Nisou, s.r.o., IČO: 25475509, se sídlem 

Souběžná 7, 466 01 Jablonec nad Nisou, ze dne 6.8.2021 pod zn.: 200/2021. 

mm) Vyjádření TwigoNet Europe, SE, ze dne 6.8.2021 pod č.j.: 8013/2021KM. 

nn) Vyjádření Jablonecké energetické a.s., se sídlem U Rybníka 2402/5, 466 01 Jablonec 

nad Nisou, ze dne 9.8.2021 pod zn.: OS407-1704. 

oo) Vyjádření CNL INVEST s. r. o., IČO: 28522648, se sídlem Ke Klubovně 1650/9, 

155 00 Praha V, ze dne 20.7.2021 pod č. NESE00890/21. 

pp) Vyjádření CNL INVEST s. r. o., IČO: 28522648, se sídlem Ke Klubovně 1650/9, 

155 00 Praha V, ze dne 20.7.2021 pod č. SPCO00310/21. 

qq) Vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 

140 00 Praha 4 - Nusle, zastoupené Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Správou Liberec, 

se sídlem Zeyerova 1310, 460 55 Liberec, ze dne 27.8.2021, zn.: RSD-518003/2021-2. 

rr) Závazné stanovisko Magistrátu města Liberec, Odboru stavební úřad, se sídlem nám. 

Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec I, ze dne 8.9.2021 pod Č.j.: SURR/7130/154405/21-So 

CJ MML 175696/21. 

ss) Koordinované stanovisko Magistrátu města Liberec, Odboru životního prostředí, se 

sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec I, ze dne 16.8.2021 pod Č.j.: CJ MML 

141683/21 SZ CJ MML 141683/21. 

tt) Sdělení Magistrátu města Liberec, Odboru životního prostředí, se sídlem nám. Dr. E. 

Beneše 1, 460 59 Liberec I, ze dne 20.9.2021 pod Č.j.: CJ MML 194691/21 SZ CJ MML 

190905/21. 

uu) Vyjádření Magistrátu města Liberec, odboru dopravy, se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, 

460 59 Liberec I, ze dne 1.9.2021 pod Č.j.: MML 164168/21-OD/Bel/4 CJ MML 

181544/21. 
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vv) Vyjádření Magistrátu města Jablonec nad Nisou, Odboru stavebního a životního 

prostředí, stavebního úřadu, se sídlem Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad 

Nisou, ze dne 18.8.2021 pod Spisovou značkou: 2244/2021/SÚ/Ha Č.j.: 65275/2021. 

ww) Souhrnné stanovisko Magistrátu města Jablonec nad Nisou, Odboru stavebního 

a životního prostředí, stavebního úřadu, se sídlem Mírové náměstí 3100/19, 466 01 

Jablonec nad Nisou, ze dne 27.8.2021 pod Spisovou značkou: 6217/2021/OŽP/Kov Č.j.: 

59959/2021. 

xx) Vyjádření Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., IČO: 

47311975, se sídlem Mrštíkova 3, 461 71 Liberec III, ze dne 21.10.2021 pod zn.: 

2037/2021. 

yy) Vyjádření UNI Promotion s.r.o., IČO: 29136032, se sídlem Šlikova 294/31, 169 00 

Praha VI, ze dne 26.10.2021 pod zn.: 133410980. 

zz) Vyjádření Statutárního města Liberec, Odboru správy veřejného majetku, se sídle, nám. 

Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1, ze dne 11.4.2022 pod zn.: 20-LI11-004. 

Speciální stavební úřad dospěl po provedeném stavebním řízení k závěru, že uskutečněním 

stavby s názvem „Rekonstrukce čtyř úseků tramvajové trati Liberec – Jablonec nad Nisou“ 

v rozsahu stavebních objektů SO 101 – Úprava silnice I/14 a SO 310 – Úprava odvodnění ul. 

Tanvaldská km 5,76 – 6,12 v katastrálním území Proseč nad Nisou a obci Jablonec nad Nisou, 

pozemky parcelní číslo: 14/1, 1530, 1531 a 1499/1 a v katastrálním území Vratislavice nad 

Nisou a obci Liberec, pozemek parcelní číslo: 1061/1, a v rozsahu stavebního objektu SO 107.1 

– U Nisy – křižovatka Budovatelů x Poštovní v katastrálním území a obci Jablonec nad Nisou, 

pozemky parcelní číslo: 2352/14, 2352/41, 2352/42, 2352/43, 2352/44, 2637/1, 2637/8, 2637/9, 

2637/10, 2637/11, 2637/12, 771/1, 2352/13, 2637/13, 2637/14 a 766/2, ve výše specifikovaném 

rozsahu, nebudou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva 

a oprávněné zájmy účastníků řízení. 

Protože v průběhu stavebního řízení nebyly shledány důvody, které by bránily povolení 

navrhované stavby, rozhodl speciální stavební úřad způsobem uvedeným ve výroku tohoto 

rozhodnutí. 

 P o u č e n í  

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dnů, ode dne jeho doručení, podat odvolání k Ministerstvu 

dopravy, podáním učiněným u Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru silničního 

hospodářství. 

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

orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet 

stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. 

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

ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno 

vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené 

stavbě. 

 

 



OSH 936/2022                                       

KULK 85438/2022/280.13/Pc 

Stavební povolení 

 

strana 20 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Zdeněk Borovička, MBA 

vedoucí odboru silničního hospodářství 

       

 

 

Rozdělovník: 

Účastníci řízení podle ustanovení § 109 písm. a), b), c), d) stavebního zákona s právy účastníků 

řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu: 

- Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., IČO: 47311975, se sídlem 

Mrštíkova 3, 461 71 Liberec III, zastoupená společností Valbek, spol. s r.o., IČO: 48266230, 

se sídlem Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec III – Jeřáb (datovou schránkou). 

- Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 

- Nusle, zastoupené Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Správou Liberec, se sídlem Zeyerova 

1310, 460 55 Liberec (datovou schránkou). 

- Makaryshyn Ivan, bytem Pražská 619/43, 466 01 Jablonec nad Nisou (doporučeně poštou). 

- ČEZ Distribuce a. s., IČO: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 – 

Podmokly (datovou schránkou). 

- Statutární město Jablonec nad Nisou, IČO: 00262340, se sídlem Mírové náměstí 3100/19, 

466 01 Jablonec nad Nisou (datovou schránkou). 

- Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., IČO: 47311975, se sídlem 

Mrštíkova 3, 461 71 Liberec III (datovou schránkou). 

- Kitl s.r.o., IČO: 46712518, se sídlem Pasířská 3299/60, 466 01 Jablonec nad Nisou (datovou 

schránkou). 

- Povodí Labe, státní podnik, IČO: 70890005, se sídlem Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec 

Králové – Slezské Předměstí (datovou schránkou). 

- GasNet, s.r.o., IČO: 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem – Klíše 

(datovou schránkou). 

- Jablonecká energetická a.s., IČO: 61539881, se sídlem U Rybníka 2402/5, 466 01 Jablonec 

nad Nisou (datovou schránkou). 

- Severočeská vodárenská společnost a.s., IČO: 49099469, se sídlem Přítkovská 1689/14, 

514 01 Teplice – Trnovany (datovou schránkou). 

- CETIN a.s., IČO: 04084063, se sídlem Českomoravská 2510/19, Praha 9 – Libeň (datovou 

schránkou). 
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Účastníci řízení podle ustanovení § 109 písm. e) stavebního zákona s právy účastníků řízení 

podle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu, kteří jsou identifikováni označením pozemků 

evidovaných v katastru nemovitostí a staveb na nich (veřejnou vyhláškou): 

- katastrální území Proseč nad Nisou a obec Jablonec nad Nisou, pozemky parcelní číslo: 

1449/1, 1454, 1456, 1457, 1458, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1495, 1497, 

1498, 1499/2, 1500, 1501/1, 1501/2, 1506, 1509, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1532, 1533, 

1534, 1535, 1536, 1538, 1541, 1544, 1605, 1606, 1607/1, 1607/2, 1537 a 1468/3. 

- katastrální území Vratislavice nad Nisou a obec Liberec, pozemky parcelní číslo: 2815/1, 

2816, 2817, 2818 a 2819/1.  

- katastrální území a obec Jablonec nad Nisou, pozemky parcelní číslo: 696/1, 745/2, 745/3, 

745/5, 745/28, 745/29, 745/30, 745/31, 745/32, 745/33, 745/35, 745/58, 745/130, 745/131, 

745/132, 766/3, 766/6, 766/9, 771/34, 812/1, 2352/12, 2352/15, 2352/45, 2357/1, 2361, 

2637/13, 2637/14, 2637/15, 2637/16, 2637/17, 2637/18, st. 4559 a st. 6340. 

Dotčené orgány podle ustanovení § 136 správního řádu: 

- Magistrát města Jablonec nad Nisou, Odbor stavební a životního prostředí, stavební úřad, 

se sídlem Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou (datovou schránkou). 

- Magistrát města Liberec, Odbor stavební úřad, se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 

Liberec I (datovou schránkou). 

- Magistrát města Liberec, Odbor životního prostředí, se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, 

460 59 Liberec I (datovou schránkou). 

- Český báňský úřad, Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina, 

IČO: 00025844, se sídlem 1. máje 858/26, 460 02 Liberec (datovou schránkou). 

- Ministerstvo zdravotnictví, Český inspektorát lázní a zřídel, IČO: 00024341, se sídlem 

Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha II (datovou schránkou). 

- Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, IČO: 70888744, se sídlem Barvířská 29/10, 

460 01 Liberec (datovou schránkou). 

- Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, IČO: 71009302, se sídlem 

Husova 64, 460 31 Liberec (datovou schránkou). 

- Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, se sídlem U Jezu 

642/2a, 460 01 Liberec IV-Perštýn (osobně). 

- Povodí Labe, státní podnik, IČO: 70890005, se sídlem Víta Nejedlého 951/8, 500 03 

Hradec Králové – Slezské Předměstí (datovou schránkou). 

- Drážní úřad, sekce infrastruktury – územní odbor Praha, IČO: 61379425, se sídlem 

Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2 – Vinohrady (datovou schránkou). 

- Ministerstvo obrany, IČO: 60162694, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany 

územních zájmů a státního odborného dozoru, se sídlem Tychonova 1, 160 00 Praha 6 

(datovou schránkou). 

- Ministerstvo obrany, Agentura logistiky, Regionální středisko vojenské dopravy Hradec 

Králové, IČO: 60162694, se sídlem Velké náměstí 33, 500 01 Hradec Králové (datovou 

schránkou). 

- Policie České republiky, Krajské ředitelství Libereckého kraje, Odbor služby dopravní 

policie, se sídlem Nám. Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec (datovou schránkou). 
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- Ministerstvo životního prostředí, Odbor zvláštní územní ochrany přírody a krajiny, 

IČO: 00164801, se sídlem Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10 – Vršovice (datovou 

schránkou).  

- Ministerstvo dopravy, IČO: 66003008, se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 

110 00 Praha 1 – Nové Město (datovou schránkou).  

- Severočeské muzeum v Liberci, IČO: 00083232, se sídlem Masarykova 11, 460 01 

Liberec I (datovou schránkou). 

Dále obdrží k vyvěšení na úřední desce:   

- Statutární město Jablonec nad Nisou, IČO: 00262340, se sídlem Mírové náměstí 3100/19, 

466 01 Jablonec nad Nisou (datovou schránkou). 

- Statutární město Liberec, IČO: 00262978, se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 01 

Liberec (datovou schránkou). 
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Toto oznámení o zahájení stavebního řízení musí být vyvěšeno na úřední desce shora 

označeného správního orgánu, Magistrátu Města Liberec a Magistrátu Města Jablonec nad 

Nisou po dobu 15 dnů, přičemž patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za 

doručenou.   

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno dne: ....................                                                                   Sejmuto dne: .................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí této písemnosti. 
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