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O ZN ÁM E N Í O ZAHÁJ E N Í ÚZE M N ÍHO Ř ÍZE N Í
/O C HR AN N É P ÁS MO S T AVB Y/
VE Ř E J N O U VYHLÁŠ KO U
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor dopravy (dále též jen „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, 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“), obdržel dne 8.3.2021 od Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO: 65993390,
se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, Nusle, 140 00 Praha, zastoupeného Ředitelstvím silnic
a dálnic ČR, Správou Liberec, se sídlem Zeyerova 1310, 460 55 Liberec, žádost o vydání
územního rozhodnutí o stanovení ochranného pásma stavby tunelu na silnici I/35 na průjezdním
úseku městem Liberec.
Základní údaje
Projektant:

dokumentace ve stupni DÚR byla vyhotovena ve společnosti
AMBERG Engineering Brno, a.s., IČO: 49446703, se sídlem
Ptašínského 313/10, Ponava, 602 00 Brno (vedoucí projektant
Ing. Miroslava Minářová, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby,
ČKAIT 1002985).

Zakázka číslo:

B 235-2/1 z měsíce června 2020.

Druh a účel akce:

ochranné pásmo tunelu Liberec vymezuje prostor v okolí této
podzemní stavby za účelem ochrany podzemního díla tunelu Liberec,
dále k eliminaci rizik pro výstavbu a ochranu budov, komunikac í,
inženýrských sítí a dalších činností, prováděných v tomto vymeze né m
prostoru na povrchu nebo v podzemí.
T +420 485 226 111 E podatelna@kraj-lbc.cz

Liberecký kraj
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Stručný popis:
Ochranné pásmo tunelu Liberec se navrhuje v souladu s platnou ČSN 73 7507 Projektování
tunelů na pozemních komunikacích (2013) tak, že tvar ochranného pásma vyznačený na situaci
výkrese č. C2 a na výkrese č. C3 Charakteristický příčný řez (viz přílohy č. 1 a č. 2 tohoto
oznámení o zahájení řízení) platí pro stavební činnosti na povrchu a pod povrchem ve smyslu
stavebního zákona, včetně hornické činnosti (HČ), a činnosti prováděné hornickým způsobem
(ČPHZ) a pro průzkumné a geologické práce nespadající do režimu ČPHZ. Jedná se o
prostorové ochranné pásmo ohraničené shora povrchem terénu povrchem staveb na terénu
umístěných nebo v budoucnu umisťovaných a z obou bočních stran svislou zakřiveno u
(zalomenou) rovinou, vyznačenou půdorysně na situaci (výkres C2).
Dotčené pozemky, stavby a zařízení na nich jsou užívány k účelům, ke kterým jsou určeny.
Stávající způsob užívání pozemků, staveb a zařízení na nich nemá žádný vliv na předmět
ochranného pásma tunelu Liberec.
Již existující podzemní stavba tunelu Liberec, včetně příslušejících podzemních prostor,
neovlivňuje a neomezuje stávající užívání pozemků, včetně staveb a zařízení na těchto
pozemcích. Ochranné pásmo tunelu Liberec vymezuje prostor v okolí této podzemní stavby za
účelem ochrany podzemního díla tunelu Liberec i za účelem eliminace rizik pro výstavbu a
ochrnu budov, komunikací, inženýrských sítí a dalších činností, prováděných v tomto
vymezeném prostoru na povrchu nebo v podzemí, v důsledku existence podzemního díla tunelu
Liberec.
Pozemky (včetně staveb na nich) stavby tunelu na silnici I/35 na průjezdním úseku
městem Liberec přímo dotčených územním rozhodnutím, u nichž může být vlastnické
právo jejich vlastníků přímo dotčeno, ve smyslu ustanovení § 85 odst. 2, písm. b)
stavebního zákona:
-

katastrální území a obec Liberec pozemky parcelní číslo: 4080/1, 4091/1, 4097/2, 4105/1,
4105/2, 4105/3, 4106/1, 4106/2, 4106/3, 4106/4, 4106/5, 4106/6, 4111/1, 4111/2, 4111/3,
4111/4, 4111/5, 4111/6, 4111/7, 4111/8, 4225/5, 4227, 4228/1, 4228/2, 4228/3, 4233/1,
4233/3, 4233/4, 4236/2, 4237/1, 5864/1, 5864/3, 5864/4, 5865 a 5869.

Speciální stavební úřad podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona, podle ustanovení § 2
odst. 1 zákona o urychlení výstavby a podle ustanovení § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) oznamuje zahájení územního
řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům s tím, že územní řízení bylo
zahájeno dnem podání žádosti 8.3.2021. Vzhledem k tomu, že speciálnímu stavebnímu úřadu
jsou poměry v území dobře známy, žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru,
upouští podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona od ústního jednání. Zároveň se
účastníci poučují o tom, že na tohoto správní řízení se vztahuje zákon o urychlení výstavby (viz
ustanovení § 2 odst. 1 zákona o urychlení výstavby). Podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního
zákona mohou nejpozději do patnácti dnů od doručení tohoto oznámení dotčené orgány uplatit
svá závazná stanoviska, a ve stejné lhůtě mohou účastníci řízení uplatnit své námitky, popřípadě
důkazy. K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům, nebude
přihlédnuto.
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. 2 správního řádu
účastníky v řízení s velkým počtem účastníků lze o zahájení řízení uvědomit veřejnou
vyhláškou. Podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona se oznámení o zahájení územního
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řízení a další úkony 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 úkony v řízení doručují postupem podle ustanovení § 144 odst. 6
správního řádu, dotčeným orgánům a obci, která je účastníkem řízení podle ustanovení § 85
odst. 1 písm. b) stavebního zákona, se doručuje jednotlivě; účastníky řízení podle ustanovení
§ 27 odst. 1 správního řádu jsou vždy účastníci řízení podle ustanovení § 85 odst. 1 písm. a)
stavebního zákona a ustanovení § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona. Dále podle ustanovení
§ 87 odst. 3) stavebního zákona u záměrů zasahujících do území několika obcí se v řízení s
velkým počtem účastníků oznámení o zahájení řízení a další úkony v řízení doručují vždy
veřejnou vyhláškou podle ustanovení § 25 odst. 3 správního řádu; jednotlivě se doručuje
dotčeným orgánům a účastníkům řízení podle ustanovení § 85 odst. 1 a 2 písm. a) stavebního
zákona. Účastníci řízení podle ustanovení § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona se v
oznámení o zahájení řízení a v dalších úkonech v řízení doručovaných veřejnou vyhláško u
identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlive m
záměru. Podle ustanovení § 2 odst. 5 zákona o urychlení výstavby se v řízení podle stavebního
zákona, které je řízením s velkým počtem účastníků, se oznámení o zahájení řízení doručuje
postupem podle stavebního zákona. Ostatní písemnosti se doručují jednotlivě pouze žadateli,
obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, a dotčeným orgánům; ostatním účastník ům
řízení se doručují veřejnou vyhláškou, o čemž se tito účastníci poučí v oznámení o zahájení
řízení, je-li jim doručováno jednotlivě.
Do dokumentace (DÚR) a podkladů pro vydání rozhodnutí lze nahlédnout na Krajském úřadě
Libereckého kraje, odboru silničního hospodářství (16. patro, kancelář č. 1622, v pondělí a
středu od 8 - 17 hodin, v ostatní dny po předchozí telefonické dohodě s Ing. Petrem Čechem,
tel. 485 226 597), ve lhůtě shora uvedené.
Přílohy:
1/ Výkres č. C2, str. 1, 2, 3.
2/ Výkres č. C3, str 1, 2, 3, 4.

JUDr. Jiří Němec
zástupce ředitele krajského úřadu
pro agendu státní správy
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Rozdělovník:
Účastník řízení podle ustanovení § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona s právy účastníka
řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, Nusle,
PSČ: 140 00, zastoupené Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Správou Liberec, se sídlem
Zeyerova 1310, Liberec, PSČ: 460 55 (datovou schránkou).
Účastník řízení podle ustanovení § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona s právy účastníka
řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:
- Statutární město Liberec, IČO: 00262978, se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1,
PSČ: 460 59 (datovou schránkou).
Účastníci řízení podle ustanovení § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona s právy účastníka
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 katastrální území a obec Liberec  pozemky parcelní číslo: 4080/1 (jehož
součástí je stavba č.p. 354), 4091/1, 4097/2 (jehož součástí je stavba č.p. 108), 4105/1,
4105/2, 4105/3, 4106/1, 4106/2, 4106/3, 4106/4, 4106/5, 4106/6, 4111/1, 4111/2 (jehož
součástí je stavba bez č.p. nebo ev.č.), 4111/3 (jehož součástí je stavba č.p. 885), 4111/4,
4111/5, 4111/6, 4111/7, 4111/8, 4225/5, 4227 (jehož součástí je stavba č.p. 458), 4228/1
(jehož součástí je stavba č.p. 449), 4228/2, 4228/3, 4233/1, 4233/3, 4233/4, 4236/2, 4237/1,
5864/1, 5864/3, 5864/4, 5865 a 5869.

Dotčené orgány podle ustanovení § 136 správního řádu:
- Drážní úřad, IČO: 61379425, se sídlem Wilsonova 300/8, Vinohrady, Praha 2, PSČ: 121 06
(datovou schránkou).
- Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, IČO: 70888744, se sídlem Barvířská 29/10,
Liberec, PSČ: 460 01 (datovou schránkou).
- Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, IČO: 71009302, se sídlem
Husova 64, Liberec, PSČ: 460 31 (datovou schránkou).
- Magistrát města Liberec, Odbor hlavního architekta, se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec
1, PSČ: 460 59 (datovou schránkou).
- Magistrát města Liberec, Odbor dopravy, se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, PSČ:
460 59 (datovou schránkou).
- Magistrát města Liberec, Odbor stavební úřad, se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1,
PSČ: 460 59 (datovou schránkou).
- Magistrát města Liberec, Odbor životního prostředí, se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec
1, PSČ: 460 59 (datovou schránkou).
- Ministerstvo dopravy, IČO: 66003008, se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha 1,
PSČ: 110 15 (datovou schránkou).
- Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, Územní odbor Liberec,
dopravní inspektorát, se sídlem Pastýřská 3, Liberec, PSČ: 460 74 (datovou schránkou).
- Policie České republiky, Krajské ředitelství Libereckého kraje, Odbor služby dopravní policie,
se sídlem Nám. Dr. E. Beneše 24, Liberec, PSČ: 460 32 (datovou schránkou).
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Toto oznámení o zahájení řízení musí být vyvěšeno na úřední desce shora označeného
správního orgánu a 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 oznámení o zahájení řízení.
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