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Veřejná vyhláška 
 

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ  ŘÍZENÍ 
 

Městský úřad Česká Lípa, odbor dopravy, (dále jen „odbor dopravy“), v souladu s ust. § 61 odst. (1) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, jako místě příslušný podle § 11 odst. 1 zákona číslo 500/2004 Sb., 
správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“ a jako věcně příslušný speciální stavební úřad podle ust. § 
40 odst. (4) písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon o pozemních komunikacích“) a podle ust. § 15  zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“), obdržel žádostí ze dne 19. 3. 2020, doručené dne 
1. 4. 2020 od Obce Jestřebí se sídlem: Jestřebí 142, IČ: 260 878, zastoupené firmou LUCIDA s.r.o. se sídlem ul. 
Marie Cibulkové 356/34, 140 00 Praha 4, IČ 25651099 o povolení výjimky z obecně technických požadavků 
zabezpečující bezbariérové užívání staveb, které jsou stanoveny ve vyhlášce č. 398/2009 Sb., Bod 1.0.2 přílohy 
č. 2. a o vydání SPOLEČNÉHO územního stavebního povolení  na stavbu parkoviště a stavební úpravy veřejně 
přístupných místních komunikacích  pod názvem  „ Oprava místních komunikací v Jestřebí u České Lípy.  
Dnem podání bylo zahájeno společné řízení dle § 140 správního řádu. 
Odbor dopravy: 

 
A) podle ustanovení § 46, § 47 odst. 1) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a § 

169 odst. 2 stavebního zákona tímto oznamuje zahájení řízení o povolení VYJIMKY z obecně technických 

požadavků zabezpečující bezbariérové užívání staveb, které jsou stanoveny ve vyhlášce č. 398/2009 Sb., 

Bod 1.0.2 přílohy č. 2. 

B) podle ustanovení § 94m odst. (1) stavebního zákona tímto oznamuje zahájení společného územního a 

stavebního řízení pro stavební záměr pod názvem „Oprava místních komunikací v Jestřebí u České Lípy“. 

Jelikož jsou odboru dopravy dobře známy poměry staveniště a žádost spolu s projektovou dokumentací obsahuje 
dostatečné podklady pro posouzení stavebního záměru a stanovení podmínek k jeho provádění, upouští ve 
smyslu ustanovení § 94m odst. (3) stavebního zákona od ústního jednání a ohledání na místě. 

Váš dopis zn.:  
Ze dne: 19. 3. 2020 
 
Spis. zn.: MUCL/9589/2020/OD/FO 
Č. j.: MUCL/40053/2020 
Počet listů: 8 
Počet příloh/počet listů příloh: 0/0 (ručně) 
 
Vyřizuje: František Ondřej 
Telefon: 487 881 365 
 
Datum: 21. 04 2020 

 

 

 
Stavebník:  

Obec Jestřebí,   
se sídlen Jestřebí čp. 142  
IČ: 260 878, 
zastoupena firmou: 

LUCIDA s.r.o.  
se sídlem ul. Marie Cibulkové 356/34,  
140 00 Praha 4,  
IČ 25651099 
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Povolení výjimky z obecně technických požadavků zabezpečující bezbariérové užívání staveb, které jsou 
stanoveny ve vyhlášce č. 398/2009 Sb., Bod 1.0.2 přílohy č. 2. se vztahuje na místní komunikaci na pozemku č. 
133/1 k.ú. Jestřebí u České Lípy. 
Stavebním záměrem pod názvem „ Oprava místních komunikací v Jestřebí u České Lípy budou dotčeny 
pozemky  na těchto pozemkových parcelách:  č.734/2, č. 133/1, 133/2, 132, 129, 202, 601/30, 601/31 - vlastník 
obce Jestřebí, č. 29 - vlastník Josef Libenský, č. 129 – vlastník Eva Stehlíková, č. 139 – vlastník Švec Miroslav, č. 
149 – vlastníci Fikarová Hana, Havlíková Bohuslava, Wolfová Eva a  601/1 - ve správě KSS LK, vše  v k.ú. Jestřebí 
u České Lípy, obec Jestřebí.   
 
Účastníci řízení a jejich zástupci mohou uplatnit své námitky ke stavbě do 15 dnů po doručení tohoto 
oznámení.  
Ve stejné lhůtě mohou sdělit svá závazná stanoviska dotčené orgány státní správy.  
Upozorňujeme účastníky řízení a dotčené orgány státní správy, že k později uplatněným závazným 
stanoviskům a námitkám nebude přihlédnuto (§ 94m odst. (3) stavebního zákona). 

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 

 
Odbor dopravy stanovil za účastníka řízení o povolení VYJIMKY z obecně technických požadavcích 
zabezpečující bezbariérové užívání staveb, které jsou stanoveny ve vyhlášce č. 398/2009 Sb., Bod 1.0.2 přílohy 
č. 2. pouze žadatele – Obec Jestřebí podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu. A dotčené orgány stanoví podle 
§ 136 správního řádu je pouze Krajské ředitelství Policie ČR Libereckého kraje, DI Česká Lípa. 
 
Odbor dopravy před oznámením o zahájení řízení o povolení stavebního záměru pod názvem „Oprava 
místních komunikací v Jestřebí u České Lípy“ zkoumal, zda mohou být přímo dotčena práva osob, která 
vyplývají z jiného věcného práva  na pozemcích přímo dotčených stavbou pozemku nebo pozemkům, na 
kterých bude stavba povolena. Dále odbor dopravy zkoumal, zda mohou být přímo dotčena práva osob které 
mají vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo 
stavbám. Na základě výsledků byl stanoven okruh účastníků řízení vy smyslu ust. § 94k stavebního zákona.  

 

Odbor dopravy před oznámení o zahájení řízení stanovil, kdo je účastníkem společného územního a 
stavebního řízení v souladu s ustanovením § 94k stavebního zákona: 
a) Stavebník – Obec Jestřebí, se sídlem: Jestřebí 142, PSČ: 471 61, IČO: 00260878 
b) Obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn – Obec Jestřebí 
c) Vlastník stavby „komunikací, na které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám 

stavebníkem. V daném případě je vlastník komunikací zároveň stavebník. 
d) vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, 

nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku.  
V daném případě  je vlastníkem pozemku sám stavebník a tito vlastníci pozemků:  

- pozemky č. 734/2, 133/1, 133/2, 132, 202, 601/30, 601/31 – Obec Jestřebí. 

- pozemek č. 29 – Libenský Josef 

- pozemek č. 129 – Stehlíková Eva 

- pozemek č. 601 – Krajská správa silnic Libereckého kraje 

- pozemek č. 139 – Švec Miroslav 

- pozemek č. 149 – Fikarová Hana, Havlíková Bohuslava, Wolfová Eva 

 
Odbor dopravy jako vlastníky jiného věcného práva k pozemku a stavbám stanovil dle doložených 

vyjádření správců technické infrastruktury: 

- ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035 
- SčVK, a.s., IČ: 49099451 
- GridServices, s.r.o., IČ: 27935311 
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- CETIN a.s, IČ: 04084063 
-  

e) Odbor dopravy stanovil osoby, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo 
sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno. Účastníci řízení 
podle § 94k písm. e) se v oznámení o zahájení řízení s velkým počtem účastníků doručovaných veřejnou 
vyhláškou identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem 
stavebního záměru. Jedná se o tyto čísla pozemků a staveb v katastrálním území Jestřebí u České Lípy obce 
Jestřebí: 
pozemky č. 3/1, 3/2, 5, 168, 169/1, 169/2, 30/1, 26/1, 33, 34, 103/9, 103/8, 128, 31, 32, 167/1, 167/2, 167/3, 
157, 156, 153/1, 150, 148, 139, 126, 127, 111, 134, 133/3, 137, 140, 141, 142, 143, 600/13, 144/1, 144/3, 
144/4, 149, 147/7, 145/1, 145/2, 198, 196, 193, 194/1, 194/2, 192/1, 190, 601/7, 601/10, 213, 216, 215, 214, 
211, 209, 208, 206, 205/1, 203/1, 201, 203/2, 600/14, 200. 
S ohledem na charakter a rozsah stavebního záměru nelze vyloučit, že výše uvedený výčet pozemků, které 
mohou být prováděním stavby přímo dotčeny, není vyčerpávající. V tomto případě odbor dopravy odkazuje na 
ustanovení 28 odst. 1 správního řádu, dle kterého se za účastníka řízení v pochybnostech považuje i ten, kdo 
tvrdí, že je účastníkem řízení, dokud se neprokáže opak. I takovým účastníkům společného řízení je 
doručováno veřejnou vyhláškou. 

V souladu s ustanovením 36 správního řádu mají účastníci řízení možnost se před vydáním rozhodnutí v 
předmětné věci vyjádřit k jeho podkladům, do kterých je možno nahlédnout na odboru dopravy MěÚ v České 
Lípě nejpozději do 25. 5. 2020 budou shromážděny všechny podklady pro vydání rozhodnutí, ke kterým se 
účastníci řízení v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, mohou vyjádřit. Poté 
bude ve věci rozhodnuto.  
 
K žádosti stavebník předložil tato vyjádření a stanoviska: 
- Koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Česká Lípa, odboru životního prostředí, ze dne 6.12. 

2019, spis. zn. MUCL/21844/2019/OŽP/DP;čj. MUCL/134864/2019. 
- Závazné stanovisko MěÚ Česká Lípa, stavebního úřadu, úseku památkové péče ze dne 7. 1. 2020 spis. zn. 

MUCL/21574/2019/SÚ/KK, Č.J: MUCL/362/2020  
- Obecní úřad Jestřebí vydal povolení ke zvláštnímu užívání místních komunikaci rozhodnutím ze dne 

2.1.2020 pod čj.:JEST/2/2020. 
- Závazné stanovisko Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Libereckého kraje, č.j.: KRPL-

100886-2/ČJ-2019-180106-06 ze dne 21. 11. 2019, 
- Souhlas vodoprávního úřadu podle § 17 vodního zákona dne 16. 12. 2019, 
- Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje, ze dne 7. 11. 2019, 
- č.j. HSLI - 2895 - 2/CL- PS - 2019; 
- Vyjádření společnosti GridServices, s.r.o., IČ: 27935311 ze dne 5. 11. 2019 pod č. 500203465, 
- Vyjádření společnosti SčVK, a.s., IČ: 49099451 ze dne 28. 11. 2019 pod zn: SCVKZAD56668/OTPCLI/Kr, 
- Vyjádření k existenci sítí spol. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ze dne 3. 11. 2019, 

č.j. 797581/19; 
NIPI, BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ,  o. p. s. — stanovisko ze dne 5. 11. 2019 

- Souhlasné stanovisko   spol. ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 12. 11. 2019, zn. 1106424814,  
- Vyjádření k existenci sítí spol. ČEZ ICT Services a.s. ze dne 5. 4. 2019, zn. 0700034371; 
- Souhlasné stanovisko Krajské správy silnic Libereckého kraje ze dne 13. 11. 2019 pod zn: 

KSSLK/8390/2019,  
- Stanovisko Povodí Ohře s.p., IČ: 70889988 ze dne 7. 11. 2019 pod zn.: POH/51747/2019-2/032100 
- Vyjádření Archeologického ústavu ČR ze dne 14. 11. 2019, čj.: ARUP-9503/2019 
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Ostatní 

1. Plná moc ze dne 31. 5. 2019,  
2. Projektovou dokumentaci ve trojím vyhotovení pod č. zak. 7740-3A, kterou vypracoval Ing. Lukáš Rácz a 
autorizoval Ing. Josef Stanko, ČA: 0002847 – dopravní stavby. 

Rozsah VYJIMKY z obecně technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb, které jsou 

stanoveny ve vyhlášce č. 398/2009 Sb., Bod 1.0.2 přílohy č. 2. 

- Povolení výjimky z šířky bezpečnostního odstupu od kraje vozovky v km 0,170 VĚTVE 1 z důvodu stávající 

sloupu el. vedení ve správě společnosti ČEZ Distribuce. Vzdálenost od obrubníku je 0,15m. 

- Povolení výjimky z šíře chodníku od km 0,125 do km 0,145 v délce 20m, kde bude minimální šíře 1,0m.  

 

Základní popis stavebního záměru pod názvem „Oprava místních komunikací v Jestřebí u České Lípy“:  

Je navržena oprava stávajících komunikací, chodníků a ostatních zpevněných ploch v obci Jestřebí. Jedná 
se především o opravu konstrukčních vrstev komunikace, které jsou v značně poškozeném stavu. Opravou 
komunikace nedojde ke změně stávající nivelety. Ani směrové řešení nebude měněno. 
Stavba je členěna: 
VĚTEV 1 – délka 395,387 m a šířka 6,00m (res. 5,50m) 
VĚTEV 2 – délka 37,764 m a šířka 5.50m   
VĚTEV 3 – délka 129,690 m a šířka 3,50m 
VĚTEV 4 – délka 62,354 m a šířka 3,50m  
Parkoviště pro 6 kolmých stání a parkovací místa pro 6 podélných stání. 
 
Podél opravované komunikace bude navržená oprava stávajících chodníků. V místech, kde chodníky chybějí, 
budou doplněny tak, aby navazovali na chodníky stávající. 
Ve střední části obce podél komunikace budou navrženy nové parkovací stání z kamenné dlažby. 
Podélný sklon opravovaných komunikací a chodníků respektuje a stávající podélný sklon. Niveleta komunikací 
bude zachována. Příčný sklon komunikací je navržen 2,5 %. Příčný sklon chodníků a parkovacích stání je 
navržen 2,0 %. Podélný sklon chodníků nepřesahuje 8,3 %. 
V místech, kde asfaltový beton doléhá až k fasádě budovy nebo oplocení, bude provedeno vodorovné 
dopravní značení V4. Značení bude provedeno min 0,5 m od pevné překážky — bezpečnostní odstup. 
Chodník jsou navrženy v min. šířce 1,50 m. V místech lokálního zúžení je min. šířka 1,00 m. 
Podél komunikace, která je napojena na silnici III/26832, je od této silnice až po pozemek parc. č. 149 umístěné 
stávající veřejné osvětlení. Toto osvětlení je umístněné na stožárech nízkého napětí. Stožár při pozemku parc. 
č. 149 je umístěný pouze 0,15 m od projektovaného okraje opravované vozovky.  
Stavebními úpravami není nijak zhoršen rozhled v okolních křižovatkách a vjezdech. Byli prověřeni rozhledové 
poměry dle ČSN 736102 — ZI na křižovatce na rychlost 30 km/h na hlavní komunikaci. Byli prověřeni 
rozhledové poměry dle ČSN 736110 — ZI na vjezdech k pozemkům na rychlost 30 km/h na hlavní komunikaci. 
Rozhled je řešen na rychlost 30 km/h, protože zájmové oblasti není možné jet bezpečně při vyšší rychlosti, a to 
z důvodu šířkového a směrového vedení komunikace. 

Stavba je navržena v souladu s vyhl. 398/2009 OTP bezbariérového užívání staveb. 

 Maximální podélný sklon chodníků a pěšin je méně než 8,33 % 

Příčný sklon chodníků a ploch pro chodce je max. 2,0% 

Slepecké vodící linie jsou tvořené obrubami zvýšenými 0 60 mm, stávajícími budovami nebo 
podezdívkami plotu nebo dlažbou s drážkou. 
Přechody pro chodce / místa pro přecházení a ukončení chodníku musí být bezbariérové s nájezdy 
šikmou rampou ve sklonu max. 12,5 %. Obrubník v nájezdu musí mít hranu 20 mm nad vozovkou, okraj 
nájezdu musí být vyznačen varovným pásem z reliéfní dlažby, šířky 400 mm 
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Varovný pás bude proveden pásem v šířce 400 mm v délce snížené obruby na 20 mm s přesahem do 
výšky obruby 80 mm s reliéfním povrchem a odlišnou barvou oproti okolnímu chodníku 
Signální pás přechodu pro chodce nebo místa pro přecházení se provádí v šířce min 800 mm z dlažby s 
reliéfním povrchem odlišnou barvou oproti okolnímu chodníku. Signální pás navazuje na přirozenou 
vodící linii. 
Chodníky a vozovky jsou navrženy z materiálů, jejichž drsnost (součinitel tření) činí min. 

0,7. 

Stavba navazuje na okolní trasy pro pěší 

Doprava v klidu 

Doprava v klidu není zhoršena. Stavebními úpravami a dispozičními změnami se nezhorší parkování. Naopak, 
parkovací stání budou vyznačena a vozidla tak nebudu 

 

Poučení: 

Stanovení okruhu účastníků společného řízení podle 94k stavebního zákona: 

a) stavebník, 

b) obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, 

c) vlastník stavby, na které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo 
ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám stavebníkem, 

d) vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, 

nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku, 

e) osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům 

nebo stavbám na nich, může být společným povolením přímo dotčeno. 

 
Osoba, která je účastníkem řízení podle 94k písm. c) až e), může uplatňovat námitky proti projednávanému 
stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebního záměru nebo požadavkům 
dotčených orgánů, pokud jimi může být přímo dotčeno jeho vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemku 
nebo stavbě. 

Obec uplatňuje ve společném řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. 

Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může v řízení uplatňovat námitky 
pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným stavebním záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se 
podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.  
 
Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a 
důvody podání námitek. 
 
Závazná stanoviska, která mohou dotčené orgány uplatňovat podle § 4 odst. 4 stavebního zákona, jestliže 
dojde k upuštění od ústního jednání, musí být uplatněna ve stanovené lhůtě, jinak se k nim nepřihlíží. 
K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací 
dokumentace, se nepřihlíží. 
Osoba, která je účastníkem řízení podle § 94k písm. c) až e) stavebního zákona, může uplatňovat námitky 
proti projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebního záměru 
nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi může být přímo dotčeno jeho vlastnické nebo jiné věcné 
právo k pozemku nebo stavbě.  
Obec uplatňuje ve společném územním a stavebním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů 
obce.  
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Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může v řízení uplatňovat námitky 
pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným stavebním záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se 
podle zvláštního právního předpisu zabývá.  
K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede 
skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek. 
Námitky stavební úřad posoudí na základě obecných požadavků na výstavbu, závazných stanovisek, 
popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů nebo technických norem, pokud taková námitka nepřesahuje rozsah 
jeho působnosti.  
O námitce občanskoprávní povahy si stavební úřad učiní úsudek a rozhodne ve věci; to neplatí v případě 
námitek týkajících se existence nebo rozsahu vlastnických nebo jiných věcných práv.  

 
Otisk razítka: 

                                                                                                            
František ONDŘEJ   
referent silničního úřadu       
Podepsáno elektronicky: 

 
 
        Oznámení o zahájení stavebního řízení se doručuje podle 25 správního řádu veřejnou vyhláškou, která 
bude vyvěšena nejméně po dobu 15 dnů na úředních deskách následujících úřadů: 

MěÚ Česká Lípa, odbor dopravy, 
ObÚ Jestřebí,          

 
Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou. 
Právní účinky má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky  MěÚ Česká Lípa.      
Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna 
způsobem umožňující dálkový přístup, podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu.  
Zprávu o době vyvěšení veřejné vyhlášky - opatření obecné povahy je nutno neprodleně po uplynutí lhůty pro 
vyvěšení na úřední desce zaslat zpět Městskému úřadu Česká Lípa, Odboru dopravy. 

      
Úřední deska: 

 
 
Vyvěšeno dne: ...................................                                    Sejmuto dne: .................................... 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 
 
 
Elektronická úřední deska: 
 
 
Vyvěšeno dne: ...................................                                    Sejmuto dne: .................................... 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
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Rozdělovník: 
Účastnící řízení podle ustanovení § 94k písm. a) až d) stavebního zákona v návaznosti na ustanovení § 27 odst. 
1 správního řádu: 
- stavebník - Obec Jestřebí,  se sídlen Jestřebí čp. 142 IČ: 260 878, zastoupena firmou: 

LUCIDA s.r.o. se sídlem ul. Marie Cibulkové 356/34, 140 00 Praha 4, IČ 25651099 
 

- Krajská správa silnic Libereckého kraje p.o., IČ: 70946078, České mládeže 632/32, 460 06 Liberec ,   
- SčVK a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ: 49099451  
- CETIN a.s. Praha 9, Libeň, Českomoravská 2510/19, IČ: 04084063 
- ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, IČ: 24729035,  
- GridServices, s.r.o., Brno-střed, Zábrdovice, Plynárenská 499/1, IČ: 27935311 
- Stehlíková Eva, č. p. 48, , 47161 Jestřebí 
- Libenský Josef, č. p. 17, 47161 Jestřebí 
- Švec Miroslav, č. p. 51 , 47161 Jestřebí 
- Fikarová Hana, č. p. 140, 47167 Provodín  
- Havlíková Bohuslava, č. p. 82, 47161 Jestřebí 
- Wolfová Eva č. p. 82, 47161 Jestřebí 

 
 

Ve smyslu 112 odst. 1 stavebního zákona se dotčeným orgánům doručuje jednotlivě 
 
Dotčené orgány státní správy: 

Městský úřad Česká Lípa, stavební úřad a úřad územního plánování, nám. T.G. M. 470 01 Česká Lípa 1  

Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, nám. T.G. M. 470 01 Česká Lípa 1  

Policie ČR KŘ Libereckého kraje, DI Česká Lípa, PSČ 470 80 

Obecní úřad Jestřebí, se sídlem Jestřebí čp. 142 

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, územní odbor Česká Lípa,  

 
 

Ve smyslu ustanovení § 25 odst. 1 a 2 zákona Č. 500/2004 Sb., o správním řádu, ve znění pozdějších předpisů, se dalším 
účastníkům řízení doručuje toto oznámení veřejnou vyhláškou, vyvěšenou na úřední desce níže uvedeného úřadu: 

MěÚ Česká Lípa, odboru dopravy, ul. Děčínská čp. 413 Česká Lípa 

Ve smyslu ustanovení § 25 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řádu,  ve znění pozdějších předpisů, se veřejná 
vyhláška zasílá též následujícím úřadům s žádostí o zveřejnění na úřední desce: 

Obecní úřad Jestřebí, se sídlem Jestřebí 142, 
Účastníci řízení podle § 94k písm. e) se v oznámení o zahájení řízení s velkým počtem účastníků doručovaných veřejnou 
vyhláškou identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem stavebního 
záměru. 
Jedná se tyto účastníky řízení: 
Fúdorová Jiřina, Slovenská 2398, 47001 Česká Lípa 
Kučerová Miroslava, Sasanková 2653/7, Záběhlice, 10600 Praha IO 
Zejbrlíková Jiřina č. p. 10, 47161 Jestřebí 
Rybková Petra, č. p. 8, , 47161 Jestřebí  
Michlík Aleš, ul. Boženy Němcové 3201 47001 Česká Lípa 
Tran Van Khoa, č.p. 9, , 47161 Jestřebí 
Šmejkal Zdeněk, č. p. 19, 47161 Jestřebí 
Vavreková Kornélia č. p. 19, 47161 Jestřebí 
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Schreiner Karel Ing., č. p. 86, 47161 Jestřebí  
Schreiner Karel, č.p. 86, 47161 Jestřebí 
Rybák Jaroslav č. 48, 47161 Jestřebí 
Procházková Helena, Machuldova 597/12, Kamýk, 14200 Praha 
Stehlíková Eva, č. p. 48, , 47161 Jestřebí 
Milerová Renata, č. p. 78, 47161 Jestřebí 
SJM Darius Jan a Dariusová Miluše, č. p. 75, 47161 Jestřebí 
Kovařčík Emil, č. p. 79, 47161 Jestřebí 
Stöckl Marek, Sokolovská 429/208, Libeň, 18000 Praha 8 
Pečenka Karel, č. p. 80, 47161 Jestřebí 
Pečenka Pavel, Kozákova 425, 47001 Česká Lípa 
Pečenková Věra, č. p. 80, 47161 Jestřebí 
Získalová Věra, č. p. 80, 47161 Jestřebí 
Konc Michal, Smetanovo nábřeží 2250, 47001 Česká Lípa 
Koncová Kamila Bc., Zalužanská 1277, Mladá Boleslav III, 29301 Mladá Boleslav 
Koncová Lenka Ing., Srní u České Lípy 29, 47167 Provodín 
Fikarová Hana, č. p. 140, 47167 Provodín  
Havlíková Bohuslava, č. p. 82, 47161 Jestřebí 
Wolfová Eva č. p. 82, 47161 Jestřebí 
Švec Miroslav, č. p. 51 , 47161 Jestřebí 
Poláková Božena, č. p. 46, 47161 Jestřebí 
SJM Vegricht Jaromír a Vegrichtová Eva, č. p. 45, 47161 Jestřebí 
SJM Pacák Karel RNDr. a Pacáková Ludmila Mgr., Čs. armády 371/11, Bubeneč, 16000 Praha 6 
Jandl Miroslav, č. p. 52, 47161 Jestřebí 
Jandl Stanislav, č. p. 52, 47161 Jestřebí  
Švarzová Lucie, č. 52, 47161 Jestřebí 
Státní statek Česká Kamenice v likvidaci, 40721 Česká Kamenice 
Dvořáková Jaroslava, Sochorova 818, 47201 Doksy 
Hanzlíková Jana, Luční 60, 47201 Doksy 
Havlíková Bohuslava, č. p. 82, 47161 Jestřebí 
Krausová Radka, Hraniční 52, Pakoměřice, 25065 Bořanovice 
Lípová Alena, Horovy sady 908, 47301 Nový Bor 
Lípová Eva, Pražská 630, 47201 Doksy 
Lípová Jiřina, č. p. 132, 47167 Provodín 
Papík Miroslav, č. p. 114, 47161 Jestřebí 
Roubínková Miluše, Na Petřinách 392/72, Veleslavín, 16200 Praha 6 
Rýdlová Lenka, Jiráskova 436, 47301 Nový Bor 
Rýznarová Věra, Klášterec 65, 78962 Olšany 
WINTERGREEN, s.r.o. - v likvidaci, V dolině 1515/1c, Michle, 10100 Praha 10 
Zelená Jiřina, Nový svět 620, 47114 Kamenický Šenov 
Kuthan Tomáš č. p. 147, 47167 Provodín 
SJM Coller Ladislav a Collerová Jaroslava č. p 41, 47161 Jestřebí 
SJM Nerad Jaroslav a Neradová Jindra, č. p. 97 47161 Jestřebí 
Říbková Anna, č. p. 85, 47161 Jestřebí 
SJM Říbek Oldřich a Říbková Vanda, č. p. 60, 47161 Jestřebí 
SJM Najman Josef a Najmanová Michaela, č. p. 157, 47161 Jestřebí 
Novotný Jiří, Hvězdovská 428, Mimoň l, 47124 Mimoň 
SJM Prchal Miroslav a Prchalová Jitka, č. p. 62, 47161 Jestřebí 
Ďuriš Josef, č. p. 61, 47161 Jestřebí Ďurišová  Marie e. 61, 47161 Jestřebí 
Boger Tat'jana č.p. . 55, 47161 Jestřebí 
Matušínský  Miroslav, e. p. 54, , 47161 Jestřebí 

 
 
 
 
 
 


		servis@mucl.cz
	2020-04-21T11:12:29+0200
	eSSL


		2020-04-21T11:12:44+0200




