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USNESENÍ
VE Ř E J N OU

VYHLÁŠ KO U

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor silničního hospodářství (dále jen „Krajský úřad
Libereckého kraje“ nebo „speciální stavební úřad“), jako správní úřad příslušný podle
ustanovení § 40 odst. 3 písm. d) a ustanovení § 16 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemníc h
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, 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“), i podle ustanovení § 2e odst. 1
zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a
infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o
urychlení výstavby“), a jako nadřízený správní orgán podle ustanovení § 178 odst. 1 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),
r o z h o d l na základě požádání účastníka řízení Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO: 65993390,
se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, Nusle, zastoupeného Ředitelstvím silnic a dálnic
ČR, Správou Liberec, se sídlem Zeyerova 1310, 460 55 Liberec (dále jen „Ředitelství silnic a
dálnic ČR, Správa Liberec“), t a k t o :
podle ustanovení § 131 odst. 1 písm. a) správního řádu Krajský úřad Libereckého kraje, jako
nadřízený správní orgán, přebírá věc správního řízení (opakované stavební řízení) o žádosti
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správy Liberec, o vydání stavebního povolení na část stavby
s názvem „Silnice I/35 Bílý Kostel – Hrádek nad Nisou – II. etapa“ v rozsahu stavebních
objektů s názvem SO 104 Prodloužení větve „A“ křižovatky Hrádek nad Nisou, SO 112
Přeložka polní cesty v km 4,680, SO 114 Příjezdní komunikace do pískovny, SO 116 Přeložka
místní komunikace Grabštejn – Václavice a SO 116 Přeložka místní komunikace Grabštejn –
Oldřichov na hranicích /pozemky (nebo jejich části) dotčené přímo stavebním záměrem:
parcelní číslo 216/6, 231/5, 232/3, 242/4, 264/7, 264/8, 271/1, 271/9, 271/32, 327/6 a 330/4
v katastrálním území Grabštejn, obec Chotyně, parcelní číslo: 1827/3, 1836/4, 1842/24,
1842/44, 1859/2, 1941/3, 1945/2, 2951/3, 2974/11, 2974/12 a 2974/13 v katastrálním území
Václavice u Hrádku nad Nisou, obec Hrádek nad Nisou/, spadající do působnosti podřízeného
správního orgánu Magistrátu města Liberec, stavebního úřadu, se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1,
Liberec 1, PSČ: 460 59 (dále jen „Magistrátu města Liberec“), a zde vedeno pod spisovou
značkou: č.j.: SURR/7130/154568/12-Vá.
T +420 485 226 111 E podatelna@kraj-lbc.cz
Liberecký kraj
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Odůvodnění
Krajský úřad Libereckého kraje byl požádán Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Správou Liberec,
o převzetí správního řízení (opakované stavební řízení) ve věci žádosti Ředitelství silnic a dálnic
ČR, Správy Liberec, o vydání stavebního povolení na část stavby s názvem „Silnice I/35 Bílý
Kostel – Hrádek nad Nisou – II. etapa“ v rozsahu stavebních objektů s názvem SO 104
Prodloužení větve „A“ křižovatky Hrádek nad Nisou, SO 112 Přeložka polní cesty v km 4,680,
SO 114 Příjezdní komunikace do pískovny, SO 116 Přeložka místní komunikace Grabštejn –
Václavice a SO 116 Přeložka místní komunikace Grabštejn – Oldřichov na hranicích /pozemky
(nebo jejich části) dotčené přímo stavebním záměrem: parcelní číslo 216/6, 231/5, 232/3, 242/4,
264/7, 264/8, 271/1, 271/9, 271/32, 327/6, 330/4 v katastrálním území Grabštejn, obec
Chotyně, parcelní číslo: 1827/3, 1836/4, 1842/24, 1842/44, 1859/2, 1941/3, 1945/2, 2951/3,
2974/11, 2974/12, 2974/13 v katastrálním území Václavice z Hrádku nad Nisou, obec Hrádek
nad Nisou/, spadající do působnosti podřízeného správního orgánu Magistrátu města Liberec.
Důvodem žádosti o převzetí správního řízení je skutečnost, že jde o opakované stavební řízení,
jenž se týká otázek, které lze vzhledem k jejich výjimečné obtížnosti nebo neobvyklosti řešit
jen s použitím mimořádných odborných znalostí.
Krajský úřad |Libereckého kraje zjistil, že jedna část stavby (část stavby s názvem „Silnice I/35
Bílý Kostel – Hrádek nad Nisou – II. etapa“ v rozsahu stavebních objektů s názvem SO 104
Prodloužení větve „A“ křižovatky Hrádek nad Nisou, SO 112 Přeložka polní cesty v km 4,680,
SO 114 Příjezdní komunikace do pískovny, SO 116 Přeložka místní komunikace Grabštejn –
Václavice a SO 116 Přeložka místní komunikace Grabštejn – Oldřichov na hranicích) spadá do
působnosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností (Magistrát města Liberec), kdy podle
ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích obecní úřady obcí s
rozšířenou působností vykonávají působnost speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic II.
a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikací s výjimkou věcí, o kterých rozhoduje
Ministerstvo dopravy nebo krajský úřad, a působnost speciálního stavebního úřadu ve věcech
místních komunikací. A druhá část stavby s názvem Silnice I/35 Bílý Kostel – Hrádek nad
Nisou – II. etapa v rozsahu stavebních objektů s názvem SO 101 – silnice I/35 Bílý Kostel –
Hrádek nad Nisou II. etapa (km 4.2 – KÚ), SO 101.1 – opěrná zeď km 7.522 – 7.544 vlevo, SO
103 – křižovatka Václavice, SO 209 – most na I/35 v km 4.680 přes polní cestu, SO 210 – most
na I/35 v km 5.470 přes větev 2 křižovatky Václavice, SO 212 – most na I/35 v km 6.663 přes
místní komunikaci, SO 304 – dešťová stoka D km 5.970, SO 315 – norná stěna v km 4.440 –
4.690, SO 316 – sedimentační jímka v km 5.555, SO 317 – norná stěna v km 6.650, SO 318 –
norná stěna v km 5.960, SO 319 – norná stěna v km 7.450 a SO 820 – vegetační úpravy II. etapa
spadá do působnosti Krajského úřadu Libereckého kraje, kdy podle ustanovení § 40 odst. 3 písm.
d) zákona o pozemních komunikacích vykonává krajský úřad působnost silničního správního
úřadu a speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic I. třídy s výjimkou věcí, ve kterých
rozhoduje Ministerstvo dopravy. U výše označeného speciálního stavebního úřadu je vedeno
opakované stavební řízení pod spisovou značkou: OD 1110/2020. Podle ustanovení § 131 odst.
1 písm. a) správního řádu platí, že nadřízený správní orgán může na podnět přísluš né ho
správního orgánu nebo na požádání účastníka věc usnesením převzít místo podřízeného
správního orgánu a rozhodnout jako správní orgán nižšího stupně týká-li se řízení otázek, které
lze vzhledem k jejich výjimečné obtížnosti nebo neobvyklosti řešit jen s použitím mimořád nýc h
odborných znalostí. V takovém případě nadřízený správní orgán usnesením věc převezme a
rozhodne jako správní orgán nižšího stupně. Takový postup se týká výjimečně obtížných nebo
neobvyklých otázek, k jejichž úspěšnému vyřešení je třeba mimořádných odborných znalostí
(které zákonodárce právě u nadřízeného správního orgánu předpokládá). V posuzované věci
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jsou to zejména složité majetkoprávní vztahy a úzká vazba na hlavní opakované stavební řízení,
které je vedeno u shora označeného speciálního stavebního úřadu. Jednotlivé stavební objekty
z obou správních řízení spolu souvisí, navazují na sebe, navíc v druhém řízení je velký počet
účastníků.
Krajský úřad Libereckého kraje posoudil žádost Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správy Liberec,
zvážil i dopad převzetí řízení na ostatní účastníky (viz ustanovení § 131 odst. 6 správního řádu).
Přitom došel k závěru, že vedení opakovaného stavebního řízení u dvou speciálních stavebních
úřadu by účastníky zatěžovalo více, navíc s sebou obě stavby úzce souvisí a je zde předpoklad
k vedení společného řízení ve smyslu ustanovení § 140 správního řádu.
Vzhledem k uvedeným skutečnostem rozhodl Krajský úřad Libereckého kraje, jako nadřízený
správní orgán, podle ustanovení § 131 odst. 1 písm. a) správního řádu o převzetí věci správního
řízení o žádosti Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správy Liberec, o vydání stavebního povolení na
část stavby s názvem „Silnice I/35 Bílý Kostel – Hrádek nad Nisou – II. etapa“ v rozsahu
stavebních objektů s názvem SO 104 Prodloužení větve „A“ křižovatky Hrádek nad Nisou, SO
112 Přeložka polní cesty v km 4,680, SO 114 Příjezdní komunikace do pískovny, SO 116
Přeložka místní komunikace Grabštejn – Václavice a SO 116 Přeložka místní komunikace
Grabštejn – Oldřichov na hranicích, spadající dosud do působnosti podřízeného správního orgánu
Magistrátu města Liberec. Tímto je toto usnesení zcela odůvodněné.
Po uče ní
Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne doručení podat odvolání k Ministerstvu dopravy
podáním učiněným u Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru silničního hospodářství.
Odvolání proti tomuto usnesení nemá podle ustanovení § 76 odst. 5 správního řádu odkladný
účinek.

JUDr. Jiří Němec
zástupce ředitele krajského úřadu
pro agendu státní správy
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Rozdělovník:
Účastníci řízení podle ustanovení § 109 písm. a), b), c), e) stavebního zákona s právy účastníků
řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:
- 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).
- Státní pozemkový úřad, IČO: 01312774, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3 – Žižkov,
130 00 Praha (datovou schránkou).
- ZAPA beton a.s., IČO: 25137026, se sídlem Vídeňská 495, Písnice, Praha 4, 140 00 Praha
(datovou schránkou).
- Jitka Pourová, Lomnického 1024/11a, Praha 3, 130 00 Praha, zástupce Mirella Zdenka
Vogel, bytem Grabštejn 26, 463 34 Chotyně (doporučeně do vlastních rukou).
- Ing. Štěpán Brodský, Václavice 21, 46334 Hrádek nad Nisou (doporučeně do vlastníc h
rukou).
Dotčený správní orgán:
- Magistrát města Liberec, stavební úřad, se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1,
PSČ: 460 59 (datovou schránkou).
Dále obdrží k vyvěšení a úřední desku:
- Magistrát města Liberec, se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, PSČ: 460 59 (datovou
schránkou).
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Toto usnesení musí být vyvěšeno na úřední desce shora označeného správního orgánu i
Magistrátu města Liberec 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 usnesení.
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