MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC
odbor stavební úřad
nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
tel. 485 243 111
Č. j.: SURR/7130/123282/19-Sta/ÚR+SP
CJ MML 009296/21
Oprávněná úřední osoba: Ing. Galina Stašková
tel. 485 243 622

Liberec, dne 12.01.2021

"Cyklostezka Sv. Zdislavy Nový Bor - Bílý Kostel nad Nisou"
náměstí Míru č.p. 22
471 25 Jablonné v Podještědí

ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Magistrát města Liberec, odbor stavební úřad, jako správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a)
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o
pozemních komunikacích"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a)
zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 a § 169 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),
ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního
zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 31.5.2019 podala a úplně doplnila dne
11.11.2020
"Cyklostezka Sv. Zdislavy Nový Bor - Bílý Kostel nad Nisou", IČO 72559616, náměstí Míru
č.p. 22, 471 25 Jablonné v Podještědí,
kterou zastupuje AFRY CZ s.r.o., IČO 45306605, Magistrů č.p. 1275/13, 140 00 Praha 4Michle
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
I.

Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
schvaluje stavební záměr

na stavbu:
CYKLOSTEZKA PODÉL SILNICE I/13 V OBCI BÍLÝ KOSTEL NAD NISOU
SO 101 – Cyklostezka
SO 401 – Optotrubky HDPE
(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 1620/3 (ostatní plocha), parc. č. 1653 (orná půda), parc. č.
1694/5 (orná půda), parc. č. 1694/6 (ostatní plocha), parc. č. 1704/3 (trvalý travní porost), parc. č. 1733/1
(orná půda), parc. č. 1778/1 (orná půda), parc. č. 1778/3 (orná půda), parc. č. 1778/6 (orná půda), parc. č.
1778/7 (orná půda), parc. č. 1778/9 (orná půda), parc. č. 1778/10 (orná půda), parc. č. 1778/14 (orná
půda), parc. č. 1810/5 (ostatní plocha), parc. č. 2184 (ostatní plocha), parc. č. 2195/2 (ostatní plocha),
parc. č. 2226/7 (ostatní plocha), parc. č. 2226/8 (ostatní plocha), parc. č. 2226/9 (ostatní plocha), parc. č.
2226/11 (ostatní plocha) v katastrálním území Bílý Kostel nad Nisou.
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Stavba obsahuje:
SO 101 - Cyklostezka
Bude zřízena nová místní komunikace funkční skupiny D2 - společná obousměrná stezka pro
cyklisty a chodce s vyloučením přístupu motorové dopravy.
Stezka bude navazovat na konec lesní cesty, vedoucí z lokality Na Rozkoši, před jejím napojením na
silnici I/13. Dále bude pokračovat obloukem po pozemku po bývalé silnice I. třídy, který je nyní
zemědělsky obhospodařovaný, a u vodoteče se přimyká k silnici I/13, podél které bude vést do obce
Bílý Kostel nad Nisou, kde bude napojena u podjezdu na místní komunikaci.
Stezka se umísťuje na pozemek parc.č. 1620/3 ve vzdálenosti 4,33 m od pozemku parc.č.1620/6 , na
pozemek parc.č. 2226/9 ve vzdálenosti 1,29 m od pozemku parc.č. 1620/5, dále ve vzdálenosti 6,86
m od pozemku parc.č. 1591, ve vzdáleností 0,77 m od pozemku parc.č. 1620/1 a ve vzdálenosti 4,41
m od pozemku parc.č. 1778/2, na pozemek parc.č. 1653 ve vzdálenosti 4,49 m od pozemku parc.č.
2226/11, na pozemek parc.č. 1704/3 ve vzdálenosti 0,18 m od pozemku parc.č. 1653, na pozemek
parc.č. 1778/6 ve vzdálenosti 15,13 m od pozemku parc.č. 2226/11, na pozemek parc.č. 1778/7 ve
vzdálenosti 0,59 m od pozemku parc.č. 2226/11, na pozemek parc.č. 1694/5 ve vzdálenosti 12,84 m
od pozemku parc.č. 1694/6, na pozemek parc.č. 1733/1 ve vzdálenosti 0,97 m od pozemku parc.č.
2226/11, na pozemek parc.č. 1778/14 ve vzdálenosti 1,34 m od pozemku parc.č. 2226/11, na
pozemek parc.č. 1778/9 ve vzdálenosti 11,14 m od pozemku parc.č. 2226/1, na pozemek parc.č.
1778/10 ve vzdálenosti 14,06 m od pozemku parc.č. 2226/11 a ve vzdálenosti 24,45 m od pozemku
parc.č. 2226/8, na pozemek 2226/8 ve vzdálenosti 3,54 m od pozemku 1778/10, na pozemek parc.č.
1810/5 ve vzdálenosti 2,31 od pozemku parc.č. 2226/11, dále podél silnice I/13 na pozemky: parc.č.
2226/11, parc.č. 2195/2, parc.č. 1778/3, parc.č. 1694/6, parc.č. 2184, parc.č. 1778/1 a parc.č. 2226/7
v katastrálním území Bílý Kostel nad Nisou.
Celková délka komunikace bude 1254,32 m se základní šířkou 3,00 m s dvojicí krajnic šířky 0,50 m.
V km 0,598 bude stavebně úpraven stávající sjezd na sousední pozemek šířky 3,00 m, konstrukce
vozovky - asfaltový recyklát - skladba č. 5.
V km 1,215 bude umístěna plocha pro infopoint o rozměrech 3,50 x 6,00 m s povrchem z betonové
dlažby, konstrukce viz skladba č. 3, s podélným sklonem 2,0 %.
Konstrukce komunikace skladba č. 1 - stezka pro pěší a cyklisty - asfaltová: asfaltový beton pro
obrusné vrstvy ACO 11 tl. 40 mm, spojovací postřik asfaltovou emulzí PS-C 0,5 kg/m2, ACP 16 tl.
50 mm, infiltrační postřik asfaltovou emulzí PI-C 1,0 kg/m2, štěrkodrť ŠDB min. tl. 210 mm.
Konstrukce komunikace skladba č. 2 - stezka pro pěší a cyklisty - nad plynovodem: asfaltový beton
pro obrusné vrstvy ACO 11 tl. 40 mm, spojovací postřik asfaltovou emulzí PS-C 0,5 kg/m2, ACP 16
tl. 50 mm, infiltrační postřik asfaltovou emulzí PI-C 1,0 kg/m2, štěrkodrť ŠDB min. tl. 160 mm,
silniční panel CD tl. 150 mm, pískové lože L tl. 100 mm.
Konstrukce komunikace skladba č. 3 - stezka pro pěší a cyklisty, místo pro infopoint - dlážděná:
betonová dlažba DL tl. 80 mm, ložní vrstva dlažby L tl. 40 mm, štěrkodrť ŠDB min. tl. 250 mm.
Konstrukce komunikace skladba č. 4 - stezka pro pěší a cyklisty - přejezd pro zemědělskou techniku
- asfaltový: asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11 tl. 40 mm, spojovací postřik asfaltovou
emulzí PS-C 0,5 kg/m2, ACP 16 tl. 50 mm, infiltrační postřik asfaltovou emulzí PI-C 1,0 kg/m2,
štěrkodrť ŠDB min. tl. 260 mm.
Konstrukce komunikace skladba č. 5 - sjezd na zemědělské pozemky ze silnice I/13: R-materiál Rmat tl. 100 mm, infiltrační postřik asfaltovou emulzí PI-C 1,0 kg/m2, štěrkodrť ŠDB min. tl. 250
mm.
Napojení staré a nové konstrukce vozovky bude provedeno pomocí přesahů nové konstrukce na
komunikaci stávající. Veškeré spáry (začátek/konec úseku) budou ošetřeny asfaltovou zálivkou.
Asfaltová vozovka bude lemována nezpevněnou krajnicí z drceného kameniva.
Dlážděná vozovka bude lemována silničním betonovým obrubníkem 100/250 do betonového lože
C16/20nXF1 min tl. 150 mm.
V km 0,495 v místě křížení s bezejmenným vodním tokem bude zřízen propustek délky 12,10 m z
železobetonových trub DN 1000 s šikmými čely. Trouby budou uloženy na betonové lože C25/30XF3 tl. 100 mm na podkladní betonové pražce a štěrkopískové lože tl. 0,10 m. Čela propustku a dno
vodoteče včetně přilehlých svahů před a za propustkem budou odlážděna lomovým kamenem do
betonového lože.
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V km 0,334 a 0,402 v místě přejezdů pro zemědělskou techniku budou zřízeny propustky délky 9,90
m z železobetonových trub DN 400 s šikmými čely. Trouby budou uloženy na betonové lože
C25/30-XF3 tl. 100 mm na podkladní betonové pražce a štěrkopískové lože tl. 0,10 m. Čela
propustku a dno příkopu včetně přilehlých svahů před a za propustkem budou odlážděna lomovým
kamenem do betonového lože.
Odvodnění bude řešeno podélným a příčným sklonem do terénu a pomocí vsakovacích příkopů,
které budou zakončeny napojením do stávajících vodotečí.
Příčný sklon trasy pro pěší bude 2 %, v místech navazovaní na současnou přilehlou dopravní
infrastrukturu příčný sklon plynule přechází ve sklon navazujících komunikací, který bude na
účelové komunikaci - lesní cestě, vedoucí na lokalitu Na Rozkoši (bývala silnice I. třídy) 7,8 % a na
místní komunikaci v obci Bílý Kostel 3,7 %.

SO 401 - Optotrubky HDPE
Křížení v km 0,109 a 0,409: vedení CETIN (2X HDPE40) bude uloženo do půlených chrániček 150
mm a jako přílož bude uložena rezervní chránička 110 mm s přesahem.
Křížení se sjezdem v km 0,598: vedení CETIN (2X HDPE40) bude uloženo do půlených chrániček
150 mm a jako přílož bude uložena rezervní chránička 110 mm s přesahem.
V km 0,776 - 1,247 bude provedena stranová přeložka stávajícího vedení CETIN (2X HDPE40)
v délce 496 m, bez přerušení v místě křížení se stávajícím plynovodem. Bude výškově přizpůsobena,
vedení bude uloženo do půlených chrániček s přesahem 1 m od vnějšího líce stěny potrubí VTL
plynovodu, v celé délce přeložky bude uložena rezervní chránička.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:
1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného
stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným
umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a
sousedních staveb.
2. Jako stavební pozemky se vymezují části pozemků parc. č. 1620/3 (ostatní plocha), parc. č. 1653
(orná půda), parc. č. 1694/5 (orná půda), parc. č. 1694/6 (ostatní plocha), parc. č. 1704/3 (trvalý
travní porost), parc. č. 1733/1 (orná půda), parc. č. 1778/1 (orná půda), parc. č. 1778/3 (orná půda),
parc. č. 1778/6 (orná půda), parc. č. 1778/7 (orná půda), parc. č. 1778/9 (orná půda), parc. č. 1778/10
(orná půda), parc. č. 1778/14 (orná půda), parc. č. 1810/5 (ostatní plocha), parc. č. 2184 (ostatní
plocha), parc. č. 2195/2 (ostatní plocha), parc. č. 2226/7 (ostatní plocha), parc. č. 2226/8 (ostatní
plocha), parc. č. 2226/9 (ostatní plocha), parc. č. 2226/11 (ostatní plocha) v katastrálním území Bílý
Kostel nad Nisou.
III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou
vypracovala Ing. Ludmila Trčková a ověřil Ing. Jakub Vyhnálek, autorizovaný inženýr pro dopravní
stavby; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního
úřadu.
2. Žadatel oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
4. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem. Oznámení s dokladem o způsobilosti tuto činnost
vykonávat doloží stavebník písemně nejpozději před zahájením stavebních prací na povolované
stavbě.
5. Stavba musí být opatřena štítkem "STAVBA POVOLENA" s označením stavby, se jménem
stavebníka atd. (§ 7 vyhlášky č. 526/2006 Sb.).
6. Vody ze stavebních pozemků nesmí vytékat na sousední pozemky.
7. V průběhu realizace stavby musí být splněny všechny předpisy týkající se ochrany životního
prostředí. Zejména musí být dodržovány předpisy o likvidaci odpadů, znečišťování ovzduší a
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hygienické předpisy o ochraně okolí staveb před nadměrným hlukem. Maximální ekvivalentní
hladina vnějšího hluku v době od 22.00 do 6.00 hod. nesmí překročit 40 dB.
Bude dodržena podmínka závazného stanoviska Magistrátu města Liberec, odboru dopravy ze dne
27.03.2020 č.j.: MML035614/20-OD/Fri:
 Nejdéle 3 měsíce před zahájením užívání stavby bude na odbor dopravy podána žádost o
stanovení místní úpravy provozu, která bude projednána v souladu s ustanovením §77 zákona
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Projekt dopravního značení rovněž
bude řešit křížení cyklostezky s účelovou komunikací (polní cesta) a dále napojení
cyklostezky na místní komunikaci v Bílém Kostele (včetně posunutí d.z. IZ 4a „Obec“).
Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Magistrátu města Liberec, odboru životního
prostředí, oddělení ochrany přírody ze dne 14.11.2019 č.j.: MML/ZPOP/Ded/234366/19SZ234366/19/2:
 Před započetím stavebních prací budou v terénu viditelně vyznačeny hranice budoucího
záboru.
 Na celé ploše odsouhlaseného odnětí půdy z ZPF bude provedena skrývka ornice o mocnosti
v rozpětí 5-35 cm dle zpracovaného pedologického průzkumu s případnými úpravami
v závislosti na terénním reliéfu.
 Skrytá ornice bude uložena v deponii na stavbou dotčených p.p.č. v k. ú. Bílý Kostel nad
Nisou.
 Do doby stabilizace půdního krytu zajistí investor na ploše dotčené stavební činností účinná
protierozní opatření.
 Skrytá ornice bude před dokončením stavby použita k terénním úpravám v okolí stavby.
Terénní úprava provedená sejmutou ornicí bude v maximální mocnosti 30 cm. Zbylá skrytá
ornice bude použita při ozelenění okolí stavby a k sadovým úpravám.
Bude dodržena podmínka závazného stanoviska Magistrátu města Liberec, odboru životního
prostředí, oddělení ochrany přírody ze dne 24.09.2019 č.j.: MML/ZPOP/KOP/203657/19SZ147455/19/2:
 Při realizaci stavby v blízkosti lesních pozemků p. č. 1548/1, 1592/9, 1620/4 v k.ú. Bílý
Kostel nad Nisou budou stavební práce (zejména manipulace se stavebními stroji a
technikou) prováděny se zvýšenou opatrností, tak aby nedošlo k poškození stromů rostoucích
na lesních pozemcích. V případě rizika poškození budou stromy ochráněny např.
vypolštářovaným bedněním z fošen.
Budou dodrženy podmínky vyjádření Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru dopravy ze dne
2.09.2020 zn.: KULK 63836v/2020/280.3/HM a závazného stanoviska Krajského úřadu Libereckého
kraje, odboru dopravy ze dne 15.09.2020 č.j.: KULK 63847v/2020/280.8/Pp:
 Stavba bude umístěna a povolena v souladu s projektovou dokumentací zakázkové číslo
2017/0234.


Vzhledem k tomu, že část stavby nachází v ochranném pásmu silnice I/13, musí být stavba
povolena v souladu s ustanovením § 32 zákona o pozemních komunikacích Krajským úřadem
Libereckého kraje (v územním, stavebním nebo společném územním a stavebním řízení je
povolení nahrazeno závazným stanoviskem).



Veškeré změny v projektové dokumentaci je nutno znovu předložit Krajskému úřadu
Libereckého kraje k novému posouzení.
Budou splněny podmínky Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56,
14000 Praha 4, Nusle, zastoupeném Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Správou Liberec, se
sídlem Zeyerova 1310, 460 55 Liberec, IČO: 65993390 (dále jen „RSD ČR, Správa
Liberec“), která jsou stanoveny v písemnosti ze dne 12.11.2019, pod č.j.: 4802/201936021/Ka.





V případě, že při realizaci stavebních prací dojde k ovlivnění bezpečnosti a plynulosti
silničního provozu v průjezdním prostoru dotčené silnice I/13, je třeba požádat Krajský úřad
Libereckého kraje o vydání rozhodnutí k povolení zvláštního užívání silničního pozemku dle
ust. § 25 odst. 6 písm. c) zákona o pozemních komunikacích. Práce budou prováděny za
přechodné úpravy provozu, kterou stanoví Krajský úřad Libereckého kraje, na základě
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žádosti podané stavebníkem a doplněné o vyjádření příslušného orgánu Policie ČR.
V případě nutnosti stavebník zažádá o vydání rozhodnutí pro uzavírku.
12. Budou dodrženy podmínky vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR ze dne 12.11.2019 zn.: OP0687:
 Stavba bude provedena dle projektové dokumentací zakázkové číslo 2017/0234.
 Právo stavebníka provést stavbu na pozemcích vlastníka Česká republika s příslušností
hospodařit s majetkem státu pro ŘSD ČR tj. na p.p.č. 2226/5 (dočasný a trvalý zábor) a
p.p.č.2226/11 (dočasný zábor) v k.ú. Bílý Kostel nad Nisou bude před zahájením stavebního
řízení potvrzeno smlouvou mezi ŘSD ČR a obcí Bílý Kostel nad Nisou.
 V případě, že při provádění stavebních prací bude muset dojít k omezení dopravy na silnici
I/13, zhotovitel předloží ŘSD ČR, správě Liberec dopravní opatření schválené Policií ČR,
harmonogram prací a zákres situace do zvětšeného měřítka katastrální mapy s vyčíslením
plochy v m 2 vč. rozhodnutí o zvláštním užívání na provádění prací vydané odborem dopravy
Krajského úřadu Libereckého kraje (OD KÚLK). Následně bude mezi zhotovitelem a ŘSD
ČR uzavřena nájemní smlouva. Platba bude provedena ke dni podpisu smlouvy.
 ŘSD ČR souhlasí s pokácením dřevin na dotčených pozemcích včetně odstranění vytěžené
dřevní hmoty na náklady stavebníka.


Po ukončení prací se mezi ŘSD ČR, správou Liberec a stavebníkem uskuteční protokolární
předaní místa zásahu do silnic I/35. Tento protokol bude jedním z podkladů pro uvedení
stavby do užívání.
13. Budou dodrženy podmínky z vyjádření správce drobného vodního toku Lesy České republiky ze dne
19.07.2019 č.j.: LCR953/002943/2019:
 Bude dodržena ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů a ČSN 75 21 30 Křížení a
souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními.
 Bude dodržena ČSN 75 9010 „Vsakovací zařízení srážkových vod“, zejména při odvedení
srážkové vody z části cyklostezky, dle výpočtu nedojde k poškození koryta Křížového
potoka, a proto ani není navrženo jeho opevnění v místech vyústění.
 V maximální míře bude ochráněn břehový porost na vodním toku IDVT10184340, který
nebude předmětem kácení či mýcení.
 Při stavebních pracích nesmí dojít k ohrožení kvality vody ve vodoteči.
 Při realizaci stavebních prací nebudou stavební materiály, vzniklé odpady ani zemina
z výkopu ukládány trvale na březích vodoteče.
 Plochy dotčené zemními pracemi (břehy vodoteče a pobřežní pozemky) budou srovnány,
zhutněny a osety travním semenem.


Stavbou bude dotčen pozemek p. č. 2226/9 v k.ú. Bílý Kostel nad Nisou ve vlastnictví ČR
s právem hodpodařit pro lesy ČR, s.p., v této věci prosím kontaktujte příslušnou Lesní správu
Ještěd (p.Josef Demjan, tel: 956246106, mail: Josef.demjan@lesycr.cz).
 Nový objekt na vodoteči v km 0,495 00 (propust včetně přídlažeb) bude v majetku vlastníka
stavby a Lesy České republiky, s.p. neponesou zodpovědnost za jeho poškození vlivem
klimatických činitelů.
 Jako správci vodoteče požadujeme být přizváni k převzetí dokončených prací – kolaudaci
nebo jen před převzetím prací k odsouhlasení výpustného objektu.
14. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Ministerstva obrany ČR, sekce nakládání
s majetkem, odboru ochrany územních zájmů ze dne 20.02.2019 zn.. 11871 2/75429/2019-1150OÚZ-PCE:






Po dobu realizace akce požaduji zachovat průjezdnost silnice I/13 (E442) v celém profilu.
Pokud bude zachování průjezdnosti nemožné, souhlasím s omezením průjezdního úseku, se
zajištěním jeho minimální šířky 3,5 m pro zabezpečení přesunů nadrozměrných nákladů a
vojenských kolon.
Při uzavírce silnice I/13 (E442) požaduji tuto skutečnost oznámit Agentuře logistiky –
Regionálnímu středisku vojenské dopravy Hradec Králové, Velké náměstí 1, 500 01 Hradec
Králové (K. Obermajerová tel. Č. 973 251 519) min. 3 týdny předem zvláštních opatření.
V případě úplné uzavírky silnice požaduji zabezpečit objízdné trasy v parametrech:
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- únosnost objektů – min 70 t,
- směrové poloměry oblouků – 20-30 m,
- podjezdná výška 4,5 m,
- šířka vozovky – 7 m.
Bude dodržena podmínka vyjádřeni Státního pozemkového úřadu ze dne 14.06.2019 zn.: SPU
241513/2019:
 Navrhovatel stavby je povinen při provádění prací brát zřetel na POZ v zájmovém území a
v případě narušení drenážního systému (POZ) provede na vlastní náklad taková technická
opatření, aby funkčnost POZ byla v celém území zachována. Musí být zajištěn odvod
drenážních vod z navazujících okolních pozemků, na kterých se POZ nachází.
Při realizaci stavby musí být respektována níže uvedená upozornění a musí být dodrženy podmínky
uvedené v těchto stanoviscích a vyjádřeních:
 CETIN a.s., ze dne 2.09.2019 č.j.: 736734/19
 ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 4.06.2020 zn.: 1109297356
 GridServices s.r.o., ze dne 25.11.2019 zn.: 5002042993
Před zahájením přací budou aktualizována vyjádření všech správců technické infrastruktury.
Zahájení zemních prací bude oznámeno 3 týdny předem Severočeskému muzeu v Liberci a současně
budou předány parametry rozsahu výkopů. V případě archeologického nálezu bude tato věc
neprodleně oznámena Severočeskému muzeu v Liberci, stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové
péče a naleziště bude ponecháno až do prohlídky beze změn. Do doby rozhodnutí stavebního úřadu
musí být nález patřičně zabezpečen proti poškození, příp. musí být práce zastaveny. V průběhu prací
budou dodržována ustanovení § 176 stavebního zákona a § 23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, které upravují pravidla v případě, kdy dojde
k archeologickému nálezu v průběhu provádění zemních a výkopových prací.
Dokončenou stavbu lze užívat na základě kolaudačního souhlasu, stavebník písemně požádá před
dokončením stavby o jeho vydání.

19. Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky

předepsané zvláštními právními předpisy.
20. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu fáze výstavby – vytyčení stavby, po pokládce
spodních vrstev a před závěrečnou kontrolní prohlídkou.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
"Cyklostezka Sv. Zdislavy Nový Bor - Bílý Kostel nad Nisou", náměstí Míru č.p. 22, 471 25
Jablonné v Podještědí
Odůvodnění:
Dne 31.05.2019 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno
společné řízení. Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a závaznými stanovisky
potřebnými pro její řádné posouzení, byl žadatel dne 31.05.2019 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo
přerušeno. Žadatel opakovaně žádal o prodloužení lhůty k předložení podkladů. Žádost byla úplně
doplněna dne 11.11.2020.
Speciální stavební úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení a dotčeným
orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a
ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro
posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení
uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.
Speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými
orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním
zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se
schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území.
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Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Speciální stavební úřad
v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.
Stavební úřad rozhodoval na základě těchto vyjádření a stanovisek:
- Projektové dokumentace pro DUR/DSP
- Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí – souhrnné vyjádření ze dne 16.07.2019 zn.:
MML/ZP/Piv/129294/19-SZ 129294/19/2
- Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí, oddělení odpadů a ovzduší – závazné stanovisko
ze dne 8.07.2019 č.j.: MML/ZPOO/Rus/150095/19-SZ129294/19
- Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí, oddělení ochrany přírody – závazné stanovisko ze
dne 14.11.2019 č.j.: MML/ZPOP/Ded/234366/19-SZ234366/19/2
- Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí, oddělení ochrany přírody – závazné stanovisko ze
dne 24.09.2019 č.j.: MML/ZPOP/KOP/203657/19-SZ147455/19/2
- Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí, oddělení Vodoprávní úřad – závazné stanovisko
ze dne 17.09.2019 č.j.: ZPVU/4330/174923/19-Ran
- Magistrát města Liberec, odbor hlavního architekta, oddělení územního plánování – závazné
stanovisko ze dne 6.01.2021 č.j.: UP/7110/212140/20/So-UPUP
- Magistrát města Liberec, odbor dopravy – závazné stanovisko ze dne 9.11.2020 č.j.:
MML188429/20-OD/Fri
- Policie ČR, krajské ředitelství policie Libereckého kraje – stanovisko ze dne 14.10.2020 č.j.: KRPL84753-1/ČJ-2020-1800DP-06
- Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství – stanovisko ze dne
26.05.2019 zn.: KULK 44039/2019
- Krajský úřad Libereckého kraje, odbor dopravy – vyjádření ze dne 2.09.2020 zn.: KULK
6336v/2020/280.3/HM
- Krajský úřad Libereckého kraje, odbor dopravy – závazné stanovisko ze dne 15.09.2020 č.j.: KULK
63847v/2020/280.8/Pp
- Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, krajské ředitelství – závazné stanovisko ze dne
10.07.2019 č.j.: HSLI-1481-2/KŘ-P-PRE-2019
- Krajská hygienická stanice Libereckého kraje – vyjádření ze dne 26.03.2018 č.j.: KHSLB
05671/2018
- Obecní úřad Bílý Kostel nad Nisou – rozhodnutí ze dne 22.11.2019
- Lesy ČR, s.p. – vyjádření ze dne 19.07.2019 č.j.: LCR953/002943/2019
- Vyjádření správců sítí technického vybavení o existenci jejich zařízení a o podmínkách provádění
staveb v blízkosti jejich zařízení.
Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních
předpisů ve výroku uvedených.
Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
parc. č. 1548/1, 1591, 1592/1, 1592/6, 1592/9, 1620/1, 1620/5, 1620/6, 1655/1, 1670/3, 1670/4,
1694/1, 1694/3, 1732, 1733/2, 1778/2, 1778/5, 1810/1, 1810/4, 1841/2, 1841/3, 1841/4, 1841/5,
1841/8, 1841/14, 1841/15, 1864/9, 2195/1, 2203, 2205/6, 2226/10 v katastrálním území Bílý
Kostel nad Nisou
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
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Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru dopravy Krajského
úřadu Libereckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý
výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Po dni nabytí právní moci společného povolení stavební úřad zašle stejnopis písemného vyhotovení
společného povolení opatřený doložkou právní moci a vyhotovení ověřené dokumentace stavebníkovi,
vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem. Stavebníkovi zašle také štítek obsahující identifikační údaje
o povoleném stavebním záměru. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném
místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního
souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena,
dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Bc. Miroslav Šimek
vedoucí odboru stavební úřad

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce 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 oznámení.

K vyvěšení:
Statutární město Liberec
Obec Bílý Kostel nad Nisou
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Přílohy pro žadatele:
 ověřená dokumentace pro vydání společného povolení (bude předána po nabytí právní moci
rozhodnutí)
 štítek "Stavba povolena" (bude předán po nabytí právní moci rozhodnutí)
Obdrží:
účastníci (dodejky)
AFRY CZ s.r.o., IDDS: ay4ur5q
sídlo: Magistrů č.p. 1275/13, 140 00 Praha 4-Michle
Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, IDDS: z49per3
sídlo: Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov
Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn
sídlo: Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz
sídlo: Na Pankráci č.p. 546/56, 140 00 Praha 4-Nusle
Obec Bílý Kostel nad Nisou, IDDS: ic4bjj7
sídlo: Bílý Kostel nad Nisou č.p. 206, 463 31 Chrastava
AGRO Chomutice a.s., IDDS: edbcm2x
sídlo: Chomutice č.p. 92, 507 53 Chomutice u Hořic v Podkr
Pavel Dobrý, Bílý Kostel nad Nisou č.p. 223, 463 31 Chrastava
Mgr. Monika Dobrá, Bílý Kostel nad Nisou č.p. 223, 463 31 Chrastava
Roman Janáček, Bílý Kostel nad Nisou č.p. 33, 463 31 Chrastava
Ing. Josef Mička, Šumavská č.p. 184/13, Háje, 350 02 Cheb 2
Miroslav Dočekal, Bílý Kostel nad Nisou č.p. 272, 463 31 Chrastava
Ing. Štěpán Brodský, Václavice č.p. 21, 463 34 Hrádek nad Nisou
Martina Brodská, Václavice č.p. 21, 463 34 Hrádek nad Nisou
Věra Kurašová, Bílý Kostel nad Nisou č.p. 23, 463 31 Chrastava
Marie Strnadová, Bílý Kostel nad Nisou č.p. 23, 463 31 Chrastava
Ing. Jiří Brodský, Pražská č.p. 161, 250 81 Nehvizdy
Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného
dozoru, oddělení ochrany územních zájmů Čechy, IDDS: hjyaavk
sídlo: Tychonova č.p. 1, 160 01 Praha 6
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
Dotčené orgány státní správy
Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, IDDS: nfeai4j
sídlo: Husova č.p. 186/64, Liberec V-Kristiánov, 460 05 Liberec 5
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: c5kbvkw
sídlo: U Jezu č.p. 642/2a, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec 1
Magistrát města Liberec, odbor dopravy, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, Liberec I-Staré Město, 460 01
Liberec 1
Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, Liberec I-Staré Město,
460 01 Liberec 1
Magistrát města Liberec - odbor územního plánování, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, Liberec I-Staré Město,
460 01 Liberec 1
Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného
dozoru, oddělení ochrany územních zájmů Čechy, IDDS: hjyaavk
sídlo: Tychonova č.p. 1, 160 01 Praha 6
Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, dopravní inspektorát Liberec, IDDS: vsmhpv9
sídlo: nám. Dr. E. Beneše č.p. 584/24, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec 1
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Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, Odbor služby dopravní policie, IDDS: vsmhpv9
sídlo: nám. Dr. E. Beneše č.p. 584/24, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec 1
Ostatní účastníci – veřejnou vyhláškou
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
parc. č. 1548/1, 1591, 1592/1, 1592/6, 1592/9, 1620/1, 1620/5, 1620/6, 1655/1, 1670/3, 1670/4,
1694/1, 1694/3, 1732, 1733/2, 1778/2, 1778/5, 1810/1, 1810/4, 1841/2, 1841/3, 1841/4, 1841/5,
1841/8, 1841/14, 1841/15, 1864/9, 2195/1, 2203, 2205/6, 2226/10 v katastrálním území Bílý
Kostel nad Nisou

