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ROZHODNUTÍ 

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 

Výroková část: 

Městský úřad Česká Lípa, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), obdržel dne 02. prosince 2019 podání Obce 

Jestřebí, IČO 00260878, Jestřebí 142, 471 61  Jestřebí, kterou zastupuje na základě plné moci 

společnost LUCIDA s.r.o., IČO 25651099, Marie Cibulkové 356/34, 140 00  Praha 4-Nusle, ve 

věci oznámení záměru k umístění stavby - Oprava místních komunikací v Jestřebí u České 

Lípy, SO.400 - Veřejné osvětlení, s umístěním na pozemcích  parc. č. 132, 133/1, 133/2, 

601/30, 734/2 v katastrálním území Jestřebí u České Lípy, obec Jestřebí. 

Městský úřad Česká Lípa, stavební úřad, posoudil předložené oznámení záměru, a v souladu 

s ustanovením §96 odst. 5 stavebního zákona rozhodl usnesením ze dne 23.12.2020 pod č.j. 

MUCL/141276/2019 o projednání záměru v územního řízení. Uvedeným dnem bylo zahájeno 

územní řízení. Současně vyzval žadatele k doplnění a úpravě podkladů přiměřeně k povaze 

záměru a zahájené územní řízení přerušil. Dne 06.02.2020 bylo provedeno doplnění dokladové 

části a předložena upravená projektová dokumentace.    

Městský úřad Česká Lípa, stavební úřad, v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního 

zákona podklady k vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o 

umístění stavby"), a na základě tohoto posouzení: 

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

úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 

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

Oprava místních komunikací v Jestřebí u České Lípy, SO.400 - Veřejné osvětlení, 

s umístěním na pozemcích  parc. č. 132, 133/1, 133/2, 601/30, 734/2 v katastrálním území 

Jestřebí u České Lípy, obec Jestřebí. 

 

Druh a účel umisťované stavby: 

úprava a rozšíření technické infrastruktury, veřejné osvětlení  
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Umístění stavby na pozemku: 

Řešená stavba je součástí investiční akce „Oprava místních komunikací, v centrální části obce 

Jestřebí“, a je samostatně zařazena pod stavební objekt SO.400 – Veřejné osvětlení, úprava a 

výměna rozvodů veřejného osvětlení.  

V rámci stavby je řešena pokládka nových kabelových tras v celkové délce cca 680m, odstranění 

stávajících stožárů vč. svítidel v počtu 9ks, instalace nových stožárů o výšce 6m vč. svítidel 

v počtu 12ks, výměna stávajících svítidel na stávajících sloupech vedení NN v počtu 8ks, včetně 

kabelových přívodů. Níže uváděné pozemky v popisu umístění se nacházejí v katastrálním území 

Jestřebí u České Lípy. 

Počátek řešené stavby bude v místě stávajícího betonového sloupu NN s osazeným svítidlem VO 

(bod č. 2) na pozemku parc. č. 601/30, (umístění ve stávajícím chodníku), od tohoto bodu bude 

vyvedena zemní kabelová trasa kabelem CYKY 4Jx16 v délce cca 13m v chodníku do koridoru 

místní bezejmenné komunikace pozemku parc. č. 133/1. Po cca 13m bude trasa kolmým 

přechodem vedena na protilehlou stranu komunikace a dále vedena v odstupu cca 0,5m od 

společné hranice uvedeného pozemku komunikace (chodníku) a navazujících sousedních 

pozemků až na úroveň štítové stěny stavby čp. 82, kde zemní kabelová trasa opakovaně kolmým 

přechodem překoná uvedenou místní komunikaci (pozemek parc. č. 133/1) do místa stávajícího 

ocelového příhradového stožáru NN s osazeným svítidlem VO (bod č. 3), v celkové délce trasy 

cca 255m. V tomto úseku trasy vedení bude provedena demontáž stávajícího nadzemního vedení 

VO, a výměna svítidel veřejného osvětlení na stávajících betonových sloupech NN a uvedeném 

ocelovém stožáru v celkovém počtu 8ks. Použita budou svítidla bez výložníku, LED 230V 50Hz, 

o příkonu 28W.   

Od příhradového stožáru (bod č. 3) bude zemní kabelová trasa pokračovat ve směru vedení 

místní komunikace na pozemku parc. č. 133/1, z části v ploše komunikace a dále pak 

v zatravněném prostoru pozemku parc. č. 133/2, v délce úseku cca 112m, kde dále doje 

k opětovnému přechodu komunikace na pozemku parc. č. 133/1 na stranu zástavby, s pokračující 

trasou v koridoru zeleného pásu u oplocení, až do prostoru místní komunikace na pozemku parc. 

č. 734/2, ke stávajícímu sloupu VO (bod č. 5), který bude zachován a napojen (situováno na 

úrovni sousední nezastavěné části  pozemku parc. č. 168). Tato část trasy bude vedena z části 

v zeleném pásmu a z části ve zpevněných plochách komunikací a chodníků, v odstupu cca 0,5m 

od společné hranice uvedených stavbou dotčených a sousedních pozemků, délka dotčeného 

úseku trasy vedení cca 110m.  V tomto zájmovém území dojde k demontáži stávajících prvků 

veřejného osvětlení, tj. stávajících sloupů VO v počtu 5ks (označení D1, D6, D5, D4, D9) a 

kabelových tras vedení. Nově na projektované trase kabelového vedení budou osazeny nové 

stožáry VO, pozinkované stožáry výšky 6m v počtu 8ks (s označením HL01-HL05, HL10-

HL12), svítidla LED 230V 50Hz, o příkonu 28W.      

V zatravněné ploše pozemku parc. č. 133/2 v místě nového svítidla s označením HL05, bude 

zemní kabelová trasa prodloužena do prostoru stávající informační tabule, v délce úseku trasy 

cca 15m. Dále pak bude vyvedena samostatná trasa na uvedeném pozemku podél stávající 

komunikace kolem objektu čp. 48, v zatravněném prostoru, až na úroveň čp.86, kde trasa přejde 

na pozemek komunikace parc. č. 132, kterou přejde na stranu zástavby a podél společné hranice 

pozemků povede až ke koncovému bodu trasy vedení, tj. ke stávajícímu sloupu VO (bod č. 7). 

V úrovni čp. 48 dojde ještě k odbočení trasy do koridoru přilehlé komunikace pozemku parc. č. 

133/2, kde dojde k zavedení zemní kabelové trasy na úroveň zatravněné plochy veřejného 

prostranství, ke stávajícímu bodu VO s označením D8. Délka dotčeného úseku trasy vedení cca 

170m. V tomto zájmovém území dojde k demontáži stávajících prvků veřejného osvětlení, tj. 

stávajících sloupů VO v počtu 4ks (označení D3, D2, D7, D8) a kabelových tras vedení. Nově na 
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projektované trase kabelového vedení budou osazeny nové stožáry VO, pozinkované stožáry 

výšky 6m v počtu 4ks (s označením HL06-HL09), svítidla LED 230V 50Hz, o příkonu 28W.      

V celém rozsahu stavby budou sloupy a svorkovnice přizemněny vodičem FeZn na zemnící 

pásku uloženou v trase napájecích kabelů. Zachovány zůstanou připojovací body napájení a 

ovládání stávajícího systému VO, s případnou úpravou technologie.       

 

Určení prostorového řešení stavby: 

Zemní kabelové vedení bude uloženo v chráničce, v přechodech komunikací v betonových U-

žlabech, v minimální hloubce 80cm, pod komunikacemi v hloubce 100cm, s označením trasy 

výstražnou fólií. 

 

Vymezení území dotčeného vlivy stavby: 

Pozemky (jejich části) parc. č. 132, 133/1, 133/2, 601/30, 734/2 v katastrálním území Jestřebí u 

České Lípy, obec Jestřebí (pozemky dotčené stavbou) a parc. č. 3/1, 3/2, 26/1, 29, 30/1, 31, 32, 

33, 34, 103/8, 103/9, 127, 128, 129, 133/3, 137, 139, 142, 143, 144/1, 144/3, 144/4, 145/1, 145/2, 

147/7, 148, 149, 150, 153/1, 156, 157, 167/1, 167/2, 167/3, 168, 169/1, 169/2, 190, 192/1, 193, 

194/1, 194/2, 194/3, 196, 198, 200, 201, 202, 203/1, 205/1, 206, 208, 209, 211, 214, 215, 601/1, 

601/10, 601/29 katastrální území Jestřebí u České Lípy, obec Jestřebí (sousední pozemky). 

 

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba s názvem - Oprava místních komunikací v Jestřebí u České Lípy, SO.400 - Veřejné 

osvětlení, na pozemcích parc. č. 132, 133/1, 133/2, 601/30, 734/2 v katastrálním území 

Jestřebí u České Lípy, obec Jestřebí, bude umístěna tak, jak je zakresleno v celkové situaci v 

měř. 1:500, která byla předložena navrhovatelem jako podklad pro vydání tohoto rozhodnutí. 

2. Stavba bude umístěna a provedena podle předložené dokumentace zak.č. 7740-3B, kterou 

zpracoval Ing. Josef Stanko (ČKAIT – 0002847). Případné změny stavby nesmí být 

provedeny bez předchozího projednání se stavebním úřadem.  

3. Při umístění a provádění stavby budou dodrženy podmínky koordinovaného závazného 

stanoviska Městského úřadu Česká Lípa, odboru životního prostředí ze dne 06.12.2019 pod 

zn. MUCL/21844/2019/OŽP/DP. 

4. Při umístění a provádění stavby budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Městského 

úřadu Česká Lípa, odboru životního prostředí, vodoprávního úřadu ze dne 16.12.2019 pod 

zn. MUCL/23942/2019/OŽP/IR.    

5. Při umístění a provádění stavby budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Městského 

úřadu Česká Lípa, závazné stanovisko MěÚ Česká Lípa, stavební úřad – úsek památkové 

péče, zn. MUCL/21574/2019/SÚ/KK ze dne 07.01.2020 

6. Při umístění a provádění stavby bude respektován výskyt stávající technické infrastruktury 

společnosti ČEZ Distribuce a.s., současně budou dodrženy podmínky a požadavky uvedené v 

souhlasu s umístěním stavby ze dne 24.01.2020, zn. 1107493500.  

7. Při umístění a provádění stavby bude respektován výskyt stávající technické infrastruktury 

společnosti GridServices s.r.o., současně budou dodrženy podmínky a požadavky uvedené ve 

stanovisku ze dne 05.11.2019 pod č.j. 5002030465. 

8. Při umístění a provádění stavby bude respektován výskyt stávající technické infrastruktury ve 

správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a.s., současně budou dodrženy 
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podmínky a požadavky uvedené ve stanovisku ze dne 28.11.2019 pod zn. 

SCVKZAD56668/OTPCLI/Kr.  

9. Při umístění a provádění stavby bude respektován výskyt stávající technické infrastruktury 

společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN a.s.), současně budou 

dodrženy podmínky a požadavky uvedené ve stanovisku ze dne 03.11.2021 pod č.j. 

797581/19. 

10. Při umístění a provádění stavby budou respektovány stanovené požadavky uplatněné ve 

vyjádření Policie ČR, KŘ Policie LK, ÚO Česká Lípa, Dopravní inspektorát ze dne 

21.11.2019, č.j. KRPL-100886-2/ČJ-2019-180106-06.  

11. Stavebník musí pro stavbu použít výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po 

předpokládanou existenci stavby byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická 

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

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

12. Před zahájením zemních prací musí být ověřeny na staveništi inženýrské sítě v souladu s 

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

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

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Před odevzdáním staveniště investor písemně 

odevzdá a dodavatel stavebních prací převezme vyznačení inženýrských sítí a jiných 

překážek. Při provádění stavby budou respektována ochranná a bezpečnostní pásma 

stávajících sítí technické infrastruktury v území stavby, práce v ochranných a bezpečnostních 

pásmech budou prováděny vždy jen po dohodě s vlastníky, event. správci technické 

infrastruktury, za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.  

13. Stavba bude prováděna dodavatelsky (stavebním podnikatelem). Jméno, sídlo, oprávnění k 

předmětné činnosti a osobu stavbyvedoucího oznámí stavebník stavebnímu úřadu před 

zahájením stavby.  

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

účinky, zejména exhalacemi, hlukem, otřesy, prachem apod. působit na okolí nad přípustnou 

míru.   

15. Výkopy budou prováděny takovým způsobem, aby nedocházelo k narušení vlastnických 

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

pozemků a staveb na nich, včetně vlastníků vedení a zařízení existující technické 

infrastruktury. 

16. Odpad, který vznikne při stavbě, musí být zneškodňován v souladu s ustanovením zákona č. 

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

17. Dle § 103 odst.1 písm. e) bodu 8. stavebního zákona „vedení sítí veřejného osvětlení, včetně 

stožárů“ nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení. 

18. Po úplném dokončení stavby podá stavebník v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 zákona č. 

183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) žádost o vydání 

kolaudačního souhlasu. Žádost bude podána na formuláři - příloha č. 12 k vyhl. č. 503/2006 

Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, 

přílohou žádosti budou doklady dle části B přílohy č. 12, zejména geodetické zaměření 

vedení veřejného osvětlení promítnuté do podkladu katastrální mapy, revizní zprávu 

elektrického zařízení, výsledky světelně technického měření dle stanovených požadavků, 

doklad o provedení stavby, předávací protokol zhotovitele stavby, stavební deník,  doklady k 

likvidaci odpadů, doklady o provedeném předchozím vytyčení sítí technické infrastruktury. 

19. Stavba bude dokončena do dvou let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 
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Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Obec Jestřebí, Jestřebí 142, 471 61  Jestřebí 

 

 

Odůvodnění: 

Městský úřad Česká Lípa, stavební úřad obdržel dne 02. prosince 2019 podání Obce Jestřebí, 

IČO 00260878, Jestřebí 142, 471 61  Jestřebí, kterou zastupuje na základě plné moci společnost 

LUCIDA s.r.o., IČO 25651099, Marie Cibulkové 356/34, 140 00  Praha 4-Nusle, ve věci 

oznámení záměru k umístění stavby - Oprava místních komunikací v Jestřebí u České Lípy, 

SO.400 - Veřejné osvětlení, s umístěním na pozemcích  parc. č. 132, 133/1, 133/2, 601/30, 734/2 

v katastrálním území Jestřebí u České Lípy, obec Jestřebí. Stavební úřad, posoudil předložené 

oznámení záměru, a v souladu s ustanovením §96 odst. 5 stavebního zákona rozhodnutím ze dne 

23.12.2020 pod č.j. MUCL/141276/2019 rozhodl o provedení a projednání stavby v územním 

řízení. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení. Současně vyzval žadatele k doplnění a 

úpravě podkladů přiměřeně k povaze záměru a zahájené územní řízení přerušil. Dne 06.02.2020 

bylo provedeno doplnění dokladové části a předložena upravená projektová dokumentace. 

Finální doplnění podkladů bylo provedeno ke dni 04.05.2020.    

 

K žádosti a v následném doplnění byly stavebnímu úřadu doloženy zejména tyto podklady: 

- plná moc pro zastupování stavebníka  

- dokumentace pro vydání územního rozhodnutí zpracovaná - Ing. Josef Stanko (ČKAIT – 

0002847) 

- koordinované závazné stanovisko MěÚ Česká Lípa, zn. MUCL/21844/2019/OŽP/DP ze 

dne 06.12.2019 

- závazné stanovisko MěÚ Česká Lípa, odboru životního prostředí – VH, zn. 

MUCL/23942/2019/OŽP/IR ze dne 16.12.2019 

- závazné stanovisko MěÚ Česká Lípa, stavební úřad – úsek památkové péče, zn. 

MUCL/21574/2019/SÚ/KK ze dne 07.01.2020 

- rozhodnutí Obecního úřadu Jestřebí, č.j. JEST/2/20 ze dne 2.1.2020 

- souhlas s umístěním stavby ČEZ Distribuce a.s., ze dne 24.01.2020, zn. 1107493500  

- souhlas s umístěním stavby ČEZ Distribuce a.s., ze dne 12.11.2019, zn. 1106424814  

- výskyt sítí ČEZ Distribuce a.s., ze dne 01.11.2019, zn. 0101205033 

- výskyt sítí ČEZ ICT Services a.s., ze dne 05.04.2019, zn. 0700034371 

- výskyt sítí Telco Pro Services a.s., ze dne 05.04.2019, zn. 0200893962 

- výskyt sítí a stanovisko GridServices, s.r.o. ze dne 05.11.2019, zn. 5002030465 

- výskyt sítí a vyjádření Severočeské vodovody a kanalizace a.s. zn. SCVKZAD 

56668/OTPCLI/Kr ze dne 28.11.2019 

- výskyt sítí a vyjádření Česká telekomunikační infrastruktura a.s., č.j. 797581/19 ze dne 

03.11.2019 

- vyjádření Policie ČR ÚO Česká Lípa, DI ze dne 21.11.2019, č.j. KRPL-100886-2/ČJ-

2019-180106-06 

- stanovisko NIPI, bezbariérové prostředí, o.p.s. ze dne 05.11.2019 

- stanovisko Povodí Ohře s.p. ze dne 07.11.2019, zn. POH/51747/2019-2/032100 

- závazné stanovisko HZS LK, ÚO Česká Lípa ze dne 07.11.2019, č.j. HSLI-2895-2/CL-

PS-2019 

- vyjádření Archeologický ústav AV ČR Praha, ze dne 14.11.2019, č.j. ARUP-9503/2019 
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Před oznámením zahájení řízení bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena práva osob, která 

vyplývají z vlastnictví stavby na pozemku, na kterém má být požadovaný záměr uskutečněn a 

dále zda mohou být přímo dotčena jiná věcná práva k tomuto pozemku nebo stavbě. Dále bylo 

zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena práva osob, která vyplývají z vlastnictví sousedního 

pozemku nebo stavby na něm a dále zda mohou být přímo dotčena jiná věcná práva k 

sousednímu pozemku nebo stavbě. Na základě výsledku posouzení byl stanoven okruh účastníků 

řízení ve smyslu § 85 stavebního zákona.  

 

Účastníkem řízení dle § 85 odst. 1 písm. a) a b)   a odst. 2 písm. a) stavebního zákona je Obec 

Jestřebí, IČO 00260878, Jestřebí č.p. 142, 471 61  Jestřebí. Účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 

písm. a) stavebního zákona je dále Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p. 

2681/6, 130 00  Praha 3-Žižkov (aktuálně CETIN a.s.), ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 

874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2, GridServices, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, 

Zábrdovice, 602 00  Brno 2, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská č.p. 1689/14, 

Trnovany, 415 01  Teplice 1. Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona jsou 

osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: parc. č. 3/1, 3/2, 26/1, 

29, 30/1, 31, 32, 33, 34, 103/8, 103/9, 127, 128, 129, 133/3, 137, 139, 142, 143, 144/1, 144/3, 

144/4, 145/1, 145/2, 147/7, 148, 149, 150, 153/1, 156, 157, 167/1, 167/2, 167/3, 168, 169/1, 

169/2, 190, 192/1, 193, 194/1, 194/2, 194/3, 196, 198, 200, 201, 202, 203/1, 205/1, 206, 208, 

209, 211, 214, 215, 601/1, 601/10, 601/29 katastrální území Jestřebí u České Lípy a  osoby s 

vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: Jestřebí čp. 120, 97, 86, 85, 82, 

81, 78, 77, 68, 62, 61, 60, 58, 57, 55, 54, 52, 51, 50, 48, 47, 41, 19, 18, 17. Dle posouzení 

stavebního úřadu nebudou práva dalších osob tímto rozhodnutím přímo dotčena. 

 

Stavební úřad konstatuje, že dotčenými orgány jsou v tomto řízení Městský úřad Česká Lípa, 

odbor dopravy, odbor životního prostředí a stavební úřad - úsek památkové péče, Hasičský 

záchranný sbor Libereckého kraje, územní odbor Česká Lípa, Policie ČR, Krajské ředitelství 

Policie Libereckého kraje, ÚO Česká Lípa Dopravní inspektorát a Obecní úřad Jestřebí. 

Stavební úřad oznámil opatřením ze dne 28.02.2020 zahájení územního řízení známým 

účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního 

zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost 

poskytovala 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. Zároveň v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., 

správní řád, ve znění pozdějších předpisů stavební úřad oznámil, že byly shromážděny všechny 

podklady pro vydání rozhodnutí, ke kterým se účastníci řízení mohli vyjádřit. 

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 

vyžadovaných zvláštními předpisy. Podmínky stanovisek dotčených orgánů a účastníků řízení, 

týkající se umístění a provádění stavby, byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí. Umístění 

stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací obce Jestřebí a vyhovuje 

obecným požadavkům na výstavbu. 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

-  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 
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Vzhledem k tomu, že navrhovaná stavba není v rozporu se závaznou ani grafickou částí 

Územního plánu Jestřebí, nebyly vzneseny námitky účastníků řízení a stanoviska dotčených 

orgánů byla kladná, rozhodl stavební úřad tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. 

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu 

Libereckého kraje, odboru územního plánovaní a stavebního řádu 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. 

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis 

písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou 

grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou 

právní moci doručí, jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu 

příslušnému k povolení stavby. 

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

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

konzumaci. 

 

 

 

  

 

 

 

 

František Janů 

referent územního rozhodování a stavebního řádu 

 

 

 

 

 

Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. 

e) ve výši 1000 Kč byl zaplacen. 
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Obdrží: 

účastníci řízení (datovou schránkou) 

Obec Jestřebí, IDDS: v2xbsq3 

 sídlo: Jestřebí č.p. 142, 471 61  Jestřebí 

zastupuje LUCIDA s.r.o., Projekce a inženýring, IDDS: hq4i8m9 

 sídlo: Marie Cibulkové č.p. 356/34, 140 00  Praha 4-Nusle 

 

CETIN a.s., IDDS: qa7425t 

 sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00  Praha 9-Libeň 

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 

 sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 

GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 

 sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno 2 

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns 

 sídlo: Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany, 415 01  Teplice 1 

 

dotčené orgány (interní poštou) 

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

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

Česká Lípa 1 

Městský úřad Česká Lípa, Stavební úřad - úsek památkové péče, náměstí T. G. Masaryka č.p. 

1/1, 470 01  Česká Lípa 1 

 

dotčené orgány (datovou schránkou) 

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, územní odbor Česká Lípa, IDDS: hv4aivj 

 sídlo: Karla Poláčka č.p. 3152, 470 01  Česká Lípa 1 

Policie ČR, Krajské ředitelství Policie Libereckého kraje, ÚO Česká Lípa, DI, IDDS: vsmhpv9 

 sídlo: Pod Holým vrchem č.p. 1734/14, 470 80  Česká Lípa 

Obecní úřad Jestřebí, IDDS: v2xbsq3 

 sídlo: Jestřebí č.p. 142, 471 61  Jestřebí 

  

na vědomí (datovou schránkou) 

NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., Konzultační středisko Libereckého kraje, IDDS: 5ec62h6 

 sídlo: Havlíčkova č.p. 4481/44, 586 01  Jihlava 1 
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Tento dokument se účastníkům řízení dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona doručuje 

veřejnou vyhláškou vyvěšením na úřední desce MěÚ Česká Lípa a Obecního úřadu Jestřebí, a 

musí být vyvěšen po dobu nejméně 15 dnů. Současně se zveřejňuje způsobem umožňujícím 

dálkový přístup. Patnáctý den je posledním dnem oznámení. 

 

 

 

 

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

 

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

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

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

 

 

 

 

 

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

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

Razítko:                                                                     Razítko: 
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