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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
Městský úřad Česká Lípa, odbor dopravy, se sídlem náměstí T. G. Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa (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, § 94J a § 169 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“), obdržel společnou žádost
ze dne 19. 3. 2020, doručenou dne 1. 4. 2020 od stavebníka, kterým je Obce Jestřebí se sídlem:
Jestřebí 142, IČ: 260 878, zastoupena firmou LUCIDA s.r.o. se sídlem ul. Marie Cibulkové 356/34, 140
00 Praha 4, IČ 25651099, ve které žádá o výjimku z technických požadavků zabezpečujících
bezbariérové užívání stavby ve souladu s ustanovením § 169 odst. 4 stavebního zákona a zároveň
žádá o vydání společného povolení v souladu s ustanovením § 94j stavebního zákona na stavbu a
stavební úpravy místních komunikací pod názvem „Oprava místních komunikací v Jestřebí u České
Lípy".
Odbor dopravy ve společném řízení dle § 140 správního řádu:
A) Posoudil odůvodněnosti žádosti o výjimku z OTP ve smyslu ust. § 169 odst. 2 a odst. 4 stavebního
zákona, § 14 vyhlášky č. 398/2009 Sb., a po projednání s dotčenými organy státní správy a
v souladu s ustanovením § 67 odst. 1 zákona č. 500/04 Sb., o správním řádu ve znění pozdějších
předpisů, povoluje výjimky z technických požadavků na zabezpečení bezbariérového užívání stavby
v těchto bodech:
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B)

bodu 1.0.2. přílohy č. 2 , kde dojde na pozemku č. 133/1 k.ú. Jestřebí u České Lípy ke zúžení v km
0,125 do 0,145 na min. šířku šířku 100 cm v délce cca 20 m.
bodu 1.2.1 přílohy č. 2 dojde ke zmenšení bezpečnostního odstupu od kraje vozovky na 15 cm v
km 0,170 větve 1. z důvodu umístění stávajícího sloupu elektrického vedení NN.

Posoudil žádost na vydání společného povolení na stavbu pod názvem „Oprava místních komunikací
v Jestřebí u České Lípy" ve společném územním a stavebním řízení ve smyslu ustanovení § 94o stavebního
zákona po jejím oznámení ve smyslu ustanovení podle § 94m stavebního zákona a projednání s účastníky
řízení a dotčenými orgány státní správy rozhodl v souladu s ust. § 67 odst. (1) zákona o správním řadu v
souladu s ustanovení § 94p odst. (1) stavebního zákona a ustanovení § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o
podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, schvaluje stavební
záměr na stavbu a stavební úpravy místních komunikací pod názvem „Oprava místních komunikací
v Jestřebí u České Lípy" obec Jestřebí v rozsahu projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Lukáš
Rácz a autorizoval Ing. Josef Stanko, ČA: 0002847 – dopravní stavby pod č. zak. 7740-3A.

Základní údaje o stavbě:
Místo stavby: Stavební záměr je vymezen v katastrálním území Jestřebí u České Lípy na následujících
pozemkových parcelách: č.734/2, č. 133/1, 133/2, 132, 129, 202, 601/30, 601/31 - vlastník Obce Jestřebí,
pozemkové parcele č. 29 - vlastník Josef Libenský, pozemkové parcele č. 129 – vlastník Eva Stehlíková,
pozemkové parcele č. 139 – vlastník Švec Miroslav, pozemkové parcele č. 149 – spoluvlastníci Fikarová Hana,
Havlíková Bohuslava, Wolfová Eva a pozemkové parcele č. 601/1 - ve správě KSS LK, obec Jestřebí.
Stavebník: Obce Jestřebí se sídlem: Jestřebí 142, IČ: 260 878
Projektant: Projektovou dokumentaci ve trojím vyhotovení pod č. zak. 7740-3A, kterou vypracoval Ing. Lukáš
Rácz a autorizoval Ing. Josef Stanko, ČA: 0002847 – dopravní stavby.
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 6,00 m (res. 5,50m)
VĚTEV 2 – délka 37,764 m a šířka 5.50 m
VĚTEV 3 – délka 129,690 m a šířka 3,5 0m
VĚTEV 4 – délka 62,354 m a šířka 3,50 m
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 NN. 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
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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. 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 odstavována na okraji komunikace.

Pro umístění a provádění stavby a stavebních úprav se stanoví tyto podmínky:
1. Stavebník zajistí, že stavební záměr bude proveden podle ověřené projektové dokumentace, která byla
projednána ve společném územním a stavebním řízení, kterou vypracoval projektant Ing. Lukáš Rácz a
autorizoval Ing. Josef Stanko, ČA: 0002847 – dopravní stavby. Případné změny nesmí být provedeny bez
souhlasu projektanta a povolení speciálním stavebním úřadem.
2. Stavebník zajistí, že stavební záměr bude provádět pouze oprávněný stavební podnikatel, ve smyslu § 160
stavebního zákona. Stavebník je povinen před zahájením výstavby písemně oznámit odboru dopravy
termín zahájení výstavby, a dále název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavební záměr
provádět (§ 152 odst. 3 stavebního zákona).
3. Stavebník je povinen ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle předloženého plánu kontrolních
prohlídek stavby. Umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této
prohlídky se zúčastnit (§ 152 SZ).
4. Stavebník je povinen ve smyslu ustanovení § 152 odst. 4 stavebního zákona zajistit technický dozor
stavebníka.
5. Stavebník zajistí, že na viditelném místě bude vyvěšena tabule, na které bude uvedeno označení stavby,
stavebníka, zhotovitele, způsob provádění stavby, který orgán a kdy stavební záměr povolil, termín
dokončení stavby, (§ 18d) vyhl. 503/2006 Sb.
6. Stavebník bude stavební záměr realizovat pouze na pozemcích, ke kterým mu vzniklo vlastnické právo
nebo „právo založené smlouvou“(§ 184a stavebního zákona).
7. Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby podle ověřené dokumentace orgánem osobou nebo
organizací k tomu oprávněnou. Doklad o vytýčení bude předložen k žádosti o povolení užívání stavby.
8. Stavebník zajistí, že stavební podnikatel musí pro stavbu použít výrobky, které mají takové vlastnosti, aby
po předpokládanou existenci stavby byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a
stabilita. Certifikáty na použité materiály si vyžádá stavebník od dodavatele a předloží je při závěrečné
kontrolní prohlídce. (§ 156 SZ).
9. Staveniště je vymezeno pouze na pozemcích, kterých se stavba přímo dotýká. Staveništní zařízení v
zastavěném území nesmí svými účinky, zejména exhalacemi, hlukem, otřesy, prachem, zápachem,
oslňováním, zastíněním, působit na okolí nad přípustnou míru. Nelze-li účinky na okolí omezit na tuto
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míru, smí se tato zařízení provozovat jen ve vymezené době. Staveniště, popřípadě jeho oddělená
pracoviště, se vhodným způsobem oplotí. Staveniště, staveništní zařízení, oplocení stavenišť, která budou
z části nebo zcela na veřejných pozemních komunikacích a veřejných prostranstvích, se musí zabezpečit,
výrazně označit a za snížené viditelnosti náležitě osvětlit a označit výstražnými světly. Výkopy a staveniště
musí být zabezpečeny tak, aby nebyly ohroženy osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace ani
jiné osoby. (Požadavky na technické řešení jsou uvedeny v bodě 4. přílohy č. 2 vyhl. č. 398/2009 Sb., o
obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb a zákon č. 309/2006 Sb., a
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.,)
10. Stavebník zajistí, aby po dobu výstavby, kdy se ze stávající komunikace stává staveniště, byl na komunikaci
uzavřen provoz nebo bylo vydáno povolení ke zvláštnímu užívání komunikací (§ 24 a § 25 zákon o
pozemních komunikacích.,) a vydáno „stanovení“ dopravního značení, (§ 77 zákona č. 361/2000 Sb.)
11. Stavebník zajistí, aby v místech kde asfaltový beton doléhá až k budovám, bylo provedeno takové
opatření, aby voda z vozovky nezatékala k domu a nedocházelo k podmáčení a poškozování domu.
12. Stavebník zajistí taková opatření, aby při výjezdu automobilů a mechanizmů ze staveniště na pozemní
komunikace nedocházelo ke znečišťování těchto pozemních komunikací. V návaznosti na ustanovení § 19
a § 28 zákona o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů proto stavebník u výjezdu na
pozemní komunikaci zajistí účinná opatření k čištění vozidel a mechanizmů. Pokud dojde ke znečištění
pozemní komunikace, zajistí stavebník její bezodkladné čištění.
13. Stavebník zajistí před zahájením stavebních prací výchozí pasport sousedních budov. Jakékoliv poškození
sousedních budov během stavby (použitím vibračních válců apod.) nebo staveništní dopravy bude
okamžitě odstraněno.
14. Stavebník zajistí, že bude zajištěn přístup pro vlastníky a uživatel sousedních nemovitostí a příjezd pro
vozidla záchranné služby, hasičského záchranného sboru a správce technické infrastruktury.
15. Stavebník zajistí, aby při přípravě a provádění stavebního záměru byla zajištěna zejména ochrana života a
zdraví osob nebo zvířat, ochrana životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedovi (§ 152 stavebního
zákona).
16. Stavebník zajistí, aby při provádění stavebního záměru nebyli na svých právech zkracování vlastníci
sousedních nemovitostí. Veškeré škody budou neprodleně v plné hodnotě uhrazeny, podle platných
předpisů.
17. Stavebník zajistí, aby v průběhu realizace stavebního záměru byly vytvořeny odpovídající podmínky pro
řádné odvodnění staveniště. Provádění stavebních prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry
v dané lokalitě.
18. Stavebník zajistí splnění podmínek MěÚ Česká Lípa, OŽP, uvedených v KOORDINOVANÉM ZÁVAZNÉM
STANOVISKU MěÚ Česká Lípa ze dne 6. 12. 2019 pod č.j.: MUCL/134864/2019
a) Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, jako orgán ochrany přírody a krajiny, věcně a místně
příslušný k vydání závazného stanoviska sděluje:
Ochrana přírody a krajiny podle 77 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů, jsou záměrem dotčeny:
Záměr je možné uskutečnit za těchto podmínek:
 Bude dodržována norma ČSN 83 9061- Technologie vegetačních úprav v krajině - ochrana stromů,
porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.
 Budou provedena potřebná opatření, tak aby bylo minimalizováno riziko poškození kořenového systému
i nadzemních částí stromu stavební činností a mechanismy.
 V chráněném kořenovém prostoru dřevin nedojde k ukládání žádného materiálu, umisťování zařízení,
průjezdu mechanismů, navážek apod.
 Před případným kácením dřevin, které podléhají vydání povolení , je potřebné požádat o vydání
rozhodnutí příslušný orgán ochrany přírody podle § 8 uvedeného zákona a v souladu s vyhláškou č.
189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení.
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 Záměr bude realizován dle předložené projektové dokumentace.
b) Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, jako orgán ochrany ovzduší, věcně a místně příslušný
k vydání závazného stanoviska sděluje.
Ochrana ovzduší: (§ 11 odst. 3, § 12 odst. 1, 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění
pozdějších předpisů). Záměr je možné uskutečnit za těchto podmínek:
 Stavební (bourací, zemní a výkopové) práce budou vedeny způsobem, který zajistí minimální prašnost.
 Budou minimalizovány zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potencionálních zdrojů
prašnosti na staveništi.
 Na staveništi bude udržována čistota a pořádek, pojížděné zpevněné plochy budou pravidelně čištěny.
 V případě potřeby budou prováděna účinná opatření k omezení prašnosti (zkrápění staveniště, čištění
kol nákladních automobilů a stavebních mechanizmů při výjezdu ze staveniště, čištění komunikací
apod.).
 Vybouraný materiál z odstraněných zpevněných ploch a přebytečný výkopek (zemina) budou průběžně
ze staveniště odváženy.
 Po ukončení stavby budou veškeré pozemky využívané pro zařízení staveniště uvedeny do původního
stavu, včetně obnovy zatravnění přilehlých zasažených ploch.
c) Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, jako orgán státní správy odpadového hospodářství,
věcně a místně příslušný k vydání závazného stanoviska sděluje:
Odpadové hospodářství: (§ 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších
předpisů) Z hlediska nakládání s odpady souhlasíme s umístěním a povolením stavby dle předložené
dokumentace. Záměr je možné uskutečnit za těchto podmínek:
 S odpady bude naloženo dle předložené projektové dokumentace zpracované pro stavební povolení.
 Odpady vzniklé v rámci stavby budou roztříděny tak, aby byl minimalizován vznik směsných odpadů, u
kterých nelze zajistit jejich materiálové využití, a minimalizován vznik nebezpečných druhů odpadů.
 Odpady budou předány pouze osobě oprávněné k převzetí příslušných druhů odpadů, a to přednostně k
recyklaci, příp. využití v souladu se zákonem o odpadech.
 Doklady o předání odpadů ze stavby oprávněné osobě obsahující údaj o druhu a množství odpadů
budou předloženy stavebnímu úřadu ke kolaudaci či k oznámení o dokončení stavby.
 Odpadní dřevo, které je kontaminováno chemickými látkami, tzn. je opatřeno nátěrem nebo impregnací,
bude předáno oprávněné osobě (nemůže být využito jako palivo, např. impregnované odřezky).
 Po ukončení stavby budou dotčené pozemky uvedeny do původního stavu, tj. nebudou zde
skladovány/umístěny žádné odpady.
d) Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, jako orgán státní správy lesů, věcně a místně
příslušný k vydání závazného stanoviska sděluje:
Ochrana lesa:
Veřejný zájem, který dotčený orgán hájí podle § 48 odst. 2 písm. c), § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o
lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) ve znění pozdějších předpisů, jsou záměrem
dotčeny.
 Na lesních pozemcích nebudou zakládány skládky materiálu nebo odpadu (stavební odpad ani výkopová
zemina). Nedojde ke kácení, ořezu větví a poškození lesního porostu ani kořenového systému lesních
porostů a k záboru pozemků určených k plnění funkcí lesa v rámci stavebních prací.
e) Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, jako orgán ochrany zemědělského půdního fondu,
věcně a místně příslušný k vydání závazného stanoviska sděluje:
Veřejný zájem, který dotčený orgán hájí podle § 15 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského
půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, nejsou záměrem dotčeny.
f) Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad, věcně a místně příslušný
k vydání závazného stanoviska sděluje:
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Veřejný zájem, který dotčený orgán hájí podle § 104 odst. 9 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsou zákonem dotčeny.
Záměr je možné uskutečnit za těchto podmínek:
 Opravou místních komunikací bude dotčeno ochranné pásmo vodního zdroje II. stupně (Česká Lípa jih),
a proto je nutný souhlas vodoprávního úřadu MěÚ Česká Lípa dle ustanovení § 17 písm. e) vodního
zákona, k žádosti bude doloženo stanovisko správce ochranného pásma vodního zdroje (SčVK, a.s.).
Žádost bude mít náležitosti dle § 17 a přílohy č. 11 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí
a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu.
g) Městský úřad Česká Lípa, stavební úřad, orgán státní památkové péče:
Veřejný zájem, který dotčený orgán hájí podle § 29 odst. 2 písm. b), § 14 odst. 4 zákona č. 20/1987 Sb., o
státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů jsou záměrem dotčeny za dodržení následujících
podmínek:
 Z hlediska zájmů státní památkové péče sdělujeme, že uvedený záměr se nachází na území Krajinné
památkové zóny Zahrádecko prohlášené vyhláškou Ministerstva kultury ČR č. 208/1996 Sb. a zapsané v
Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejstř. č. 2386. Stavebník si v souladu s § 14 odst. 2
zákona č. 20/1987 Sb. zažádal k uvedenému záměru o vydání samostatného závazného stanoviska od
orgánu státní památkové péče (tj. Městský úřad Česká Lípa, stavební úřad, úsek památkové péče). Řízení
o žádosti/správní řízení je vedeno pod spisovou značkou MUCL/21574/2019/SÚ/KK.
h) Městský úřad Česká Lípa, stavební úřad, jako orgán územního plánování, věcně a místně příslušný k vydání
závazného stanoviska sděluje:
 Úřad územního plánování záměr posoudil a konstatoval, že záměr není změnou v území ve smyslu
ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) stavebního zákona. Jedná se o opravu stávajících místních komunikací. Z
tohoto důvodu nebude k předloženému záměru vydávat stanovisko ve smyslu výše uvedených
ustanovení.
19. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených v Závazném stanovisku 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. Bude dodržena materiálová a barevná skladba všech nově budovaných pozemních komunikací
dle projektové dokumentace „ Oprava místních komunikací v Jestřebí u České Lípy” (5/2019),
zpracovaná pod číslem zakázky 7740-3A společností LUCIDA s.r.o., Marie Cibulkové 34, Praha 4,
projektanty Ing. L. Ráczem a Ing. J. Stankem, ČKAIT 0002847 a dodatečně doplněné tabulky
standardů, kterou správní orgán obdržel dne 16. prosince 2019:
19.1. Chodníky budou realizovány z betonové dlažby BEST — KLASIKO (rozměry 200 x 100, tl. 60 mm,
povrch: STANDART, barva: PŘÍRODNÍ (ŠEDÁ), kladení: na vazbu, delší hrana kolmo k hraně přilehlé
komunikace).
19.2. Parkovací stání, plochy pro popelnice, chodníkové přejezdy a vjezdy budou realizovány z
betonové dlažby BEST — KLASIKO (rozměry 200 x 100, tl. 80 mm, povrch: STANDART, barva:
PŘÍRODNÍ (ŠEDÁ).
19.3. Parkovací stání v parku bude realizováno ze žulových kostek (rozměry: 120 x 120 x 120 mm,
povrch: STANDART, barva: PŘÍRODNÍ (ŽLUTÁ), kladení: do vějíře.
19.4. Prvky pro nevidomé a slabozraké (signální pás) budou realizovány jako betonová dlažba BEST KLASIKO PRO NEVIDOMÉ (rozměry: 200 x 100, ti. 60 mm, povrch: STANDART, barva: ANTRACIT).
19.5. Obruba na rozhraní chodníků a zeleně bude realizována jako betonová BEST — LIMITA
(rozměry: 50 x 150 /500 mm, povrch: STANDART, barva: PŘÍRODNÍ (ŠEDÁ).
19.6. Obruba na rozhraní chodníku a vozovky, zeleně a parkovacího stání, parkovací stání a chodník
bude realizována jako betonová BEST — MONO II (rozměry: 150 x 250 / 1000 mm, povrch:
STANDART, barva: PŘÍRODNÍ (ŠEDÁ).

Upozornění:
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Upozorňujeme na zákonnou povinnost stavebníka v souvislosti s výkopovými pracemi na území
s archeologickými nálezy oznámit vždy tento záměr Archeologickému ústavu AV ČR Praha § 22 odst. 2
zákona č. 20/1987 Sb.)
Upozorňujeme také na oznamovací povinnost v případě náhodného archeologického nálezu ( 23 ods. 2
zákona č. 20/1987 Sb.)
20. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených v závazném stanovisku MěÚ Česká Lípa, OŽP, vodoprávního
úřadu podle ustanovení 17 odst. I písm. a) a e) vodního zákona ze dne 16.12.2019 pod č.j.:
MUCL/13854/2019: S prováděním stavby souhlasíme za dodržení následujících podmínek:
20.1. Pokud dojde ke změně výše uvedené stavby, bude tato změna konzultována a odsouhlasena
Městským úřadem Česká Lípa, odborem životního prostředí, vodoprávním úřadem.
20.2. Realizací záměru nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod.
20.3. Veškerá případná manipulace se závadnými látkami musí být prováděna tak, aby bylo zabráněno
nežádoucímu úniku závadných látek do půdy nebo jejich nežádoucímu smísení s odpadními nebo
srážkovými vodami.
20.4. Budou respektovány podmínky správce ochranného pásma II. stupně Česká Lípa —jih, tj. společnosti
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., uvedené ve vyjádření zn.. SCVKZAD56668/OTPCL1/Kr ze dne 28.
listopadu 2019:
20.4.1. Veškeré činnosti spojené s realizací předmětné stavby a hospodařením v této oblasti musí
probíhat tak, aby nedošlo ohrožení povrchových vod, podzemních vod (ztráta či změna vydatnosti,
kvality apod.) a dále tak, aby nedošlo ke zhoršení jejich využitelnosti pro vodárenské účely.
20.4.2. Likvidace odpadů a odpadních vod vzniklých v souvislosti s navrhovaným záměrem musí být
prováděna prostřednictvím oprávněných osob v souladu s platnou legislativou. Doklady o likvidaci musí
být archivovány u vlastníka stavby a v případě potřeby předloženy ke kontrole.
20.4.3. Materiály použité při stavbě nesmí při styku s vodou (např. atmosférické srážky) negativně
ovlivnit její kvalitu. Před zahájením provozu záměru bude tento požadavek na nezávadnost použitých
materiálů doložen příslušnými certifikáty.
20.4.4. Při pracích spojených s využitím prostředků mechanizace je třeba dbát na to, aby nebyla
poškozena vodohospodářská zařízení. je třeba používat ekologické oleje a mazadla (odbouratelné).
20.4.5. Stanoviště, kde budou skladovány tekuté látky nebezpečné podzemním vodám (PHM, oleje,
barvy aj.) musí být vybaveny záchytnou vanou dimenzovanou minimálně na objem skladovaných látek.
Stejný požadavek je nutné dodržet pro stání strojů a zařízení, jejichž plnivo jsou výše uvedené látky.
20.4.6. V případě havárie spojené s únikem ropných látek, nebo jiných látek nebezpečných podzemním
vodám je potřeba ji neprodleně hlásit na tel.: 840 111 111 (Call centrum Severočeských vodovodů a
kanalizací, a.s.). 5) Platnost souhlasu vodoprávního úřadu je dva roky ode dne vydání.
21. Stavebník zajistí splnění podmínek závazného stanoviska Policie ČR, Krajské ředitelství Libereckého kraje,
dopravní inspektorát Česká Lípa uvedených ve stanovisku ze dne 21. 11. 2019 pod č.j. KRPL- 1008862/ČJ-2019-180106-06:
Dl Česká Lípa souhlasí s vydáním stavebního povolení (souhlasu s provedením ohlášené stavby) pro
shora uvedenou akci. K předložené akci máme následující připomínky.
realizace stavby bude vycházet z předložené dokumentace (technické řešení) zpracované firmou
LUCIDA s.r.o. se sídlem Marie Cibulkové 356/34, Praha 4, zakázka č. 7740-3A z měsíce 10/2019 při
realizaci opravy je nutno dbát mimo jiné na dodržování vyhl. č. 398/2009Sb., o obecných technických
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb vzhledem k tomu, že nebyl předložen
světelný výpočet (k objektu SO 400) dle platných norem a závazných TKP 15 zpracovaný autorizovanou
osobou, je nutno před kolaudací tento doplnit nebo prokázat měřením v noční době splnění minimálních
hodnot osvětlenosti pozemních komunikací dle příslušných norem pokud během stavby dojde k omezení
provozu na komunikacích či zásahu do nich je nutné, aby investor (dodavatel) před zahájením
stavebních prací požádal Dl Česká Lípa o vyjádření k návrhu dopravně inženýrského opatření a následně
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příslušný orgán o vydání stanovení přechodné úpravy provozu a silniční správní úřad o rozhodnutí na
zvláštní užívání nebo uzavírku komunikací.
22.Stavebník zajistí splnění podmínek vlastníka Povodí Ohře, s.p. uvedené ve vyjádření ze dne 7. 11. 2019
pod č.j. POH/51747/2019-2/032100
22.I. Vyjádření z hlediska Národního plánu povodí Labe (NPP) a Plánu dílčího povodí Ohře, dolního Labe
a ostatních přítoků Labe (PDP):
Z hlediska zájmů daných platným NPP a PDP (ustanovení § 24 a § 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a
o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále vodní zákon) je uvedený záměr možný,
protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu
dotčených útvarů povrchových vod a chemického a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že
nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.
Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.
22.II. Stanovisko z hlediska správce povodí:
I přes to, že navrhovanou rekonstrukcí nedochází k rozšiřování zpevněných ploch, požadujeme zabývat
se otázkou vhodné likvidace srážkových vod. Srážkové vody ze zpevněných ploch musí být dle § 5 odst.
3) vodního zákona a s § 20 odst. 5 písm. c) vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na
využívání území, přednostně a v maximální možné míře využívány nebo vsakovány. V případě
prokazatelné nemožnosti nebo vsakování srážkových vod (prokázáno hydrogeologickým posudkem)
mohou být srážkové vody zadržovány a následné vypouštěny do stávající dešťové kanalizace, resp.
vodního toku.
Požadujeme, aby navrhované plochy pro podélné parkování byly upraveny tak, aby srážkové vody volně
odtékaly do nezpevněných ploch přilehlého parku.
22.III. Vyjádření z hlediska Povodí Ohře, státní podnik:
V předmětném území se nenachází majetek, ke kterému máme právo hospodařit.
23.Stavební zajistí splnění podmínek uvedených ve vyjádření NIPI, BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o. p. s. —
stanovisko ze dne 5. 11. 2019
23.1. Chodníky provést podle bodu 1. přílohy č.2 vyhl.č.398/2009 Sb..
23.2. Chodníky musí být navrženy se sadovými obrubníky min. výšky 60 mm nad úroveň chodníku, aby
byla vytvořena nejméně jednostranná přirozená vodící linie pro osoby s postižením zraku, Přerušení
přirozené vodící linie (obrubníku, stěn a soklu domu, oplocení, zábradlí, vrata atd.) lze provést nejvýše
na vzdálenost 8 m, jinak musí být doplněno umělou vodící linií. (bod 1.2.1.1. přílohy č. 1).
23.3. Překážky na komunikacích pro chodce, zejména telefonní automaty, lavičky, pultový prodej,
vykládce, stavby pro reklamu a informační nebo reklamní zařízení a stromy musí být osazeny tak, aby
byl zachován průchozí prostor podél přirozené vodicí linie šířky nejméně 1500 mm. Technické vybavení
komunikace lze v odůvodněných případech umístit tak, že bude průchozí prostor místně zúžen až na
900 mm. V oboustranné vzdálenosti nejméně 800 mm od signálního pásu nebo umělé vodící linie
nesmí být žádní překážky, ani sloupy VO.
23.4. Varovné pásy musí mít šířku 400 mm. Povrch varovných pásů musí mít nezaměnitelnou strukturu
a charakter povrchu odlišující se od okolí; musí být vnímatelný bílou holí a nášlapem. Povrch plochy do
vzdálenosti nejméně 250 mm od tohoto pásu musí být rovinný (dlažba bez skosených hran) při
dodržení požadavku na protiskluzné vlastnosti (bod 1.2.2. a 1.2.4. přílohy č. 1, bod 2.2.3. přílohy č. 2).
Varovné pásy musí být provedeny v barevném kontrastu vůči okolí.
23.5. Dle bodu 1.2.11 přílohy č, 1 vyhl. č. 398/2009 Sb., musí být dodržen vizuální kontrast sloupů
veřejného osvětlení, světelného signalizačního zařízení pro chodce, svislého dopravního značení.
Pokud není dodržen, tak se vizuální kontrast sloupů veřejného osvětlení provádí označením
kontrastním pruhem ve výši 1400-1600 mm od pochozí plochy
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23.6. Všechny použité výrobky pro bezbariérové úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu a
orientace musí odpovídat technickým předpisům, včetně dodržení barevného kontrastu od pochozí
plochy a musí mít Ověření o shodě výrobku dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., § 7.
23.7. Povrch pochozích ploch provést se sníženou kluzkostí povrchu podle bodu 1.1.2. přílohy č.l vyhl.
č. 398/2009 Sb.
24.Stavebník prokazatelně odevzdá a dodavatel stavebních prací převezme vyznačení inženýrských sítí a
jiných překážek. Před zahájením zemních prací na stavbě musí být ověřena platnost vyjádření správců
inženýrských sítí a v případě potřeby zajištěna jejich aktualizace. V případě, že nebyly zjištěny žádné
inženýrské sítě nebo jiné překážky, potvrdí toto stavebník dodavateli stavebních prací.
25.Stavebník zajistí, že se budou respektovat požadavky správců dotčených inženýrských sítí, které byly
předloženy spolu s žádostí o stavební záměr. Správcům dotčených inženýrských sítí či vedení
v dostatečném předstihu oznámí termín provádění stavebních prací; v nezbytném případě si vyžádá
jejich odborný dozor. Práce v ochranném pásmu sítí budou prováděny podle požadavků správců sítí.
25.1. Stavebník zajistí splnění podmínek společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV-Podmokly, Teplická
874/8, IČ: 24729035 uvedené ve svém Souhlasu s umístěním stavby a s prováděním činností v
ochranném pásmu elektrického zařízení ze dne 12. 11. 2019, zn. 1106424814:
Sdělujeme Vám, že udělujeme souhlas s činností zasahující do ochranného pásma předmětného
elektrického zařízení.
- Podmínkou pro zahájení činnosti v ochranném pásmu je platné vyjádření k existenci sítí
společnosti ČEZ Distribuce, a. s., v daném zájmovém území a dodržení podmínek uvedených v
tomto vyjádření.
- Souběhy a křižovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a
předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení a CSN 73 6005 0
prostorovém uspořádání sítí technického vybavení.
- Umístění stavby a provádění činností v ochranném pásmu elektrického zařízení bude prováděno
podle zpracované projektové dokumentace.
- Před realizací stavby požádá investor stavby nebo jeho zástupce na základě plné moci o vytýčení
stávajícího podzemního kabelového vedení NN 0,4kV v majetku ČEZ Distribuce,
- a.s.
- Písemný požadavek na vytýčení podzemního kabelového vedení NN 0,4kV v majetku ČEZ
Distribuce, a.s. odevzdá investor stavby nebo jeho zástupce na základě plné moci na společnost ČEZ
Distribuce, a.s. prostřednictvím jejich zákaznických center, e-mailem info@cezdistribuce.cz),
případně lze žádost zaslat na korespondenční adresu společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Guldenerova
19, 303 28 Plzeň.
- Stavba „Oprava místních komunikací v Jestřebí u České Lípy”
Obruby chodníku budou v místě přiblížení s podzemním kabelovým vedením NN 0,4kV v
majetku ČEZ Distribuce, a.s. provedeny v souběhu MIN. 0,3 m.
Kabelové rozvody V.O. budou v místě přiblížení s podzemním kabelovým vedením NN 0,4kV v
majetku CEZ Distribuce, a.s. provedena v souběhu i v křížení MIN. 0,0 5 m. Stojny V. O. budou
vzdáleny MIN 0,5 m od podzemního kabelového vedení NN v majetku ČEZ Distribuce, a.s.
- Před ukončením bude místo souběhu nebo křížení se stávajícím podzemním kabelovým vedením
NN v majetku ČEZ Distribuce, a.s. překontrolováno zaměstnanci ČEZ Distribuce a.s., odd. Česká
Lípa vč. zápisu do montážního deníku stavby.
- Zemními pracemi nesmí být narušeno podzemní kabelové vedení NN 0,4kV v majetku ČEZ
Distribuce, a.s.
- Výška krytí podzemního kabelového vedení NN 0,4kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s. bude
zachována.
- Výkopové práce v ochranném pásmu podzemních vedení budou prováděny ručně s největší
opatrností.
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Konstrukční vrstvy stavebních úprav nesmí zasahovat do stávajícího krytí podzemního kabelového
vedení NN 0,4kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s.
S kabely pod napětím je jakákoli manipulace zakázána.
Podzemní vedení je zakázáno přejíždět mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t.
Obnažené podzemní kabelové vedení NN 0,4kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s. musí být chráněno
před mechanickým poškozením a opatřeno výstražnou tabulkou.
Zemními pracemi nesmí být narušeno uzemnění zařízení distribuční soustavy, při případném
obnažení zemnící pásky je nutné toto neprodlené ohlásit na poruchovou linku 800 850 860.
Jakákoliv poškození nebo mimořádné události, způsobené na elektrickém zařízení stavebníkem,
musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 800 850 860 a budou opraveny na náklady
viníka. Zahrnutí poškozených míst může být provedeno pouze po souhlasu vydaném naší
společností.
Jakékoliv události mající vliv na provoz předmětných vedení musí být neprodleně oznámeny na
poruchovou linku 800 850 860 nebo včas oznámeny naší společnosti.
Souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu se nevztahuje na zařízení
ČEZ ICT Services, a.s.
Upozornění:
Zmíněná stavba je v blízkosti vrchního vedení nízkého napětí (do 1kV), které není chráněno
ochranným pásmem. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné
dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1, a postupovat tak, aby byl zachován přístup k DS a
nebyla narušena statika podpěrných bodů.

25.2. Stavebník zajistí splnění podmínek společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ze dne
3. 11. 2019, č. j. 797581/19;
(I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti Česká
telekomunikační infrastruktura a.s.,
(II) Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. za podmínky splnění bodu (III) tohoto Vyjádření
souhlasí, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti,
provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního
zákona;
(III) Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem, je povinen
(i) dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve
Všeobecných podmínkách ochrany SEK
Pro zajištění ochrany našeho vedení požadujeme, aby měl stavebník před vydáním stavebního povolení
platné "Vyjádření o existenci podzemních vedení sítí elektronických komunikací”. Zároveň stavebníka
upozorňujeme, že podmínky dané ve ”Vyjádření…“ musí být dodrženy.
V oblasti stavby se nachází naše vedení a zařízení SEK, které požadujeme respektovat ve stávajícím
umístění a chránit před poškozením. V ochranném pásmu našeho vedení nesmí dojít ke snížení, či zvýšení
stávající nivelety terénu. Nesmí dojít k umístění obrubníků souběžně nad naší trasou vedení SEK,
v případě že bude obrubník v souběžné trase s naším vedením, požadujeme stranové přeložení do trasy
chodníku v rámci pozemku. V místech, kde dojde k stranovému přeložení kabelů, bude následně
provedeno geodetické zaměření nové trasy a předáno v DGN formátu na CD dokumentaci liniových
staveb sítě naší společnosti. Pokud nebude možné stranové přeložení, požadujeme uložení vedení pod
betonový základ obrubníku do pevné chráničky. V místě kolize stavby s naším vedením požadujeme
dodržet ČSN 736005 736006, nesmí dojít k umístění podpěr a kabelu pro VO do trasy naší SEK. Nesmí
dojít k umístění přípojek uličních vpustí do trasy naší SEK.
V případě výstavby zpevněné ploch, parkovacího stání nad naší trasou, vjezdů do objektu a jiných cest,
požadujeme vedení odkrýt v celé délce jednotlivých úseků a uložit jej do betonových či plastových
půlených chrániček s přidáním nové chráničky KOPOFLEX prům. 110 mm v celé délce a 0,5 metrovým
přesahem do volného terénu, pokud již tak není vybudováno.
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Požadujeme v místě stavby před započetím stavebních prací po vytýčení sítě SEK vykopat sondy, pro
zjištění přesného umístění a hloubky vedení.
Veškeré práce v ochranném pásmu našeho vedení musí být prováděny pouze ručně tak, jak je
požadováno ve výše uvedeném Vyjádření o existenci SEK Vytýčení naší kabelové trasy v místě stavby,
bude provedeno na základě objednávky stavebníka dodavatelem uvedeným ve Vyjádření o existenci SEK.
Vytýčení našeho vedení na místě stavby bude provedeno na základě objednávky u dodavatelů uvedených
ve Vyjádření o existenci sítí.
V místech kde bude pouze odkryté naše vedení, před záhozem a při každé kolizi stavby s naším vedením
požadujeme přizvat k jeho kontrole (p. Přistoupil 606037871). O provedené kontrole bude naším
pracovníkem proveden zápis do stavebního deníku, který bude kontrolován při kolaudačním řízení
stavby.
(ii) řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření;
(IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104
odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační
infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího
technického řešení;
(V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.
Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření
stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.
Vyjádření pozbývá platnosti i) v Den konce platnosti Vyjádření, ii) změnou rozsahu Zájmového území či
změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iii) jakýmkoliv porušením kterékoliv povinnosti
stanovené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností
rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.
Společnost česká telekomunikační infrastruktura a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytla Žadateli pro
Žadatelem určené a vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti česká
telekomunikační infrastruktura a.s. ke dni podání Žádosti.
Ze strany společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. může v některých případech docházet ke
zpracování Vašich osobních údajů. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s
platnými právními předpisy. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společností Česká
telekomunikační infrastruktura a.s. jsou dostupné na https://www.cetin.cz/zasady-ochrany osobnichudaju.
V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 238 461 111.
Přílohami Vyjádření jsou:
Všeobecné podmínky ochrany SEK
Informace k vytýčení SEK ve vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
25.3. Stavebník zajistí splnění podmínek společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Teplice,
Trnovany, Přítkovská 1689/14, IČ: 49099451 uvedených ve vyjádření ze dne 28. 11. 2019 pod zn:
SCVKZAD56668:
Ve výše uvedeném zájmovém území se nachází zařízení provozovaná společností Severočeské vodovody
a kanalizace, a.s. a jejich ochranná nebo bezpečnostní pásma. Konkrétně se jedná o: Vodovodní zařízení
do DN 500, Kanalizační zařízení do DN 500 a Ochranné pásmo vodního zdroje.
Uvedené zařízení je zakresleno v příloze, jež je nedílnou součástí poskytnuté informace. Zákres liniových
vedení slouží pouze jako orientační informace o jeho existenci a nenahrazuje skutečné umístění zařízení
v zájmovém území. Skutečné umístění zařízení je nutno zjistit vytýčením přímo na místě, před zahájením
projektových prací. V případě nejasností budou provedeny kopané sondy či vytýčení inspekční kamerou.
Stavebník je povinen neprodleně ohlásit případné poškození vodohospodářského zařízení provozovateli.
Stavebník odpovídá za eventuální škodu na vodohospodářském zařízení způsobenou svojí činností.
Adresa úřadu:
náměstí T. G. Masaryka č. p. 1 • 470 36 Česká Lípa
fax: +420 487 881 177 • IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428
http://www.mucl.cz • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfbe3p

11/23

Spis. zn.: MUCL/9589/2020/OD/FO
č. j: MUCL/54648/2020
Případná existence vodovodních či kanalizačních přípojek není předmětem tohoto stanoviska. Se žádostí
o informaci o existenci přípojek se obracejte na vlastníky přípojek, kdy vlastníkem vodovodní nebo
kanalizační přípojky, popřípadě jejích části zřízených přede nabytí účinnosti zákona č. 274/2001 Sb.,
Zákona o vodovodech a kanalizacích v platném zněn, je vlastník pozemku nebo stavby připojené na
vodovod nebo kanalizaci, neprokáže-li se opak.
Vzhledem k tomu, že předmětná stavba zasahuje do ochranného pásma vodohospodářských (VH)
zařízení v majetku SVS a.s. Teplice a v provozování Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. Teplice,
závod Liberec, je nutné při její realizaci atd. respektovat naše následující požadavky:
25.3.1 Při souběhu a křížení sítí s námi provozovaným VH zařízením bude dodržena ČSN 73 6005
„Prostorové uspořádání sítí technického vybavení” a další zákony a předpisy pro ukládání inž. sítí. Dále
požadujeme dodržet ochranná pásma VH zařízení dle zákona č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších
předpisů při umísťování souvisejících objektů k inž. sítím (uliční vpusti, propustky, opěrné stěny, sloupy,
PRIS, atd.).
25.3.2. Požadujeme provést úpravu povrchových znaků na VH zařízení do nové nivelety terénu.
25.3.3. Před zahájením stavebních (výkopových) prací si investor zajistí vytýčení sítí VH zařízení na místě,
přímo ve staveništi (trase) a prostoru potřebném pro provádění stavby. Následně pak lze s konečnou
platností určit trasu pokládaného zařízení.
kontakt pro vodovod - p. Ladislav Revák, tel. 487 521 521 ; ladislav.revak@scvk.cz,
kontakt pro kanalizaci — pí. Dana Sucharová, tel. 487 871 157;
dana.sucharova@scvk.cz
příp. dispečink Liberec, na základě objednávky.
25.3.4. Investor stavby prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět práce, s polohou tohoto
vedení a zařízení, včetně jeho profilu, upozorní organizace provádějící práce na možnou polohovou
odchylku uložených sítí od výkresové dokumentace.
25.3.5. Zahájení prací nám bude s předstihem (15 dní) písemně oznámeno včetně jména a tel. spojení na
stavební dozor a dodavatele stavby, aby v případě sporů mohla být rychle a účelně sjednána náprava.
Rovněž bude písemně provozu vodovodů oznámeno ukončení stavebních prací.
25.3.6. Požadujeme být přizváni ke každé činnosti v ochranném pásmu námi provozovaného VH zařízení,
ke kontrole před záhozem stávajících sítí a ke kolaudaci akce.
25.3.7. Zhotovitel umožní v průběhu prací pracovníkovi provozovatele VH zařízení kontrolu dodržení
podmínek stanovených v tomto vyjádření a tomto provede zápis do stavebního deníku s podpisy
zástupců provozů Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. Teplice, středisko Česká Lípa.
25.3.8. Případné použití chrániček nesmí být v potrubí s modrým pruhem nebo modré barvy, aby
nedocházelo k záměně s vodovodním potrubím.
25.3.9. Každé poškození sítí či zařízení musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provozu vodovodů a
kanalizací v České Lípě. Upozorňujeme, že při porušení námi provozovaných sítí budou veškeré náklady
na opravu a náhradní zásobování účtovány investoru stavby.
25.3.10. Při provádění stavby bude dodržena norma týkající se zemních prací.
25.3.11. Požadujeme být přizváni k projednání dalších stupňů projektové dokumentace a ke správnímu
řízení k souvisejícím akcím v předmětné věci.
25.3.12. Geodetické zaměření skutečného provedení stavby bude předáno na oddělení
technickoprovozní činnosti Česká Lípa p. Kroul — tel. 487 521 521, do 30 dní po realizaci stavby.
25.3.13. Po skončení prací se mezi zhotovitelem, investorem a provozovatelem vodohospodářských sítí
(Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice) uskuteční protokolární převzetí místa zásahu. Je
možné i zápisem do stavebního deníku s příslušnými podpisy. Nebudou-li dodrženy podmínky obsažené
v tomto vyjádření, budou činnosti prováděné v ochranném pásmu VH zařízení posuzovány jako činnosti
bez našeho předchozího souhlasu.
Dále sdělujeme:
25.3.14. Předmětná stavba se nachází v ochranném pásmu vodních zdrojů II. stupně (OPVZ) Česká Lípa
Jih.
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25.3.15. Veškeré činnosti spojené s realizací předmětné stavby a hospodařením v této oblasti musí
probíhat tak, aby nedošlo ohrožení povrchových vod, podzemních vod (ztráta či změna vydatnosti,
kvality apod.) a dále tak, aby nedošlo ke zhoršení jejich využitelnosti pro vodárenské účely.
25.3.16. Realizace záměrů v zájmové oblasti se musí řídit podmínkami hospodaření v OPVZ z nichž
uvádíme:
V tomto území je nutné vyloučení vsakování vod nebo jiných látek, které by mohly mít negativní vliv
na jakost podzemních vod.
Zákaz skladování rozpustných průmyslových hnojiv, vápeno - hořečnatých substrátů.
Zákaz ničení plevelů chemickými postřiky.
Dopravní prostředky musí být zabezpečeny proti úniku ropných látek (parkování pouze na plochách
zabezpečených proti úniku ropných látek do horninového prostředí — plochy vybavené vhodným
čistícím zařízením odpadních vod, např. sorpční fólii).
Při ošetření zeleně používat ekologicky šetrné prostředky určené pro manipulaci v ochranných
pásmech vodních zdrojů.
Zákaz zakládání skládek.
Zákaz skladování PHM, či jiných látek nebezpečným podzemním vodám (bez odpovídajícího
zajištěni).
Zákaz mytí a údržbu osobních aut mechanizačních prostředků (lze provádět pouze na vyhrazených
a zpevněných plochách, vybavených vhodným čistícím zařízením odpadních vod.
25.3.17. Likvidace odpadů a odpadních vod vzniklých v souvislosti s plánovaným záměrem musí být
prováděna prostřednictvím oprávněných osob v souladu s platnou legislativou. Doklady o likvidaci musí
být archivovány u provozovatele dílny a v případě potřeby předkládány ke kontrolám.
25.3.18. Dodatečně požadujeme předložení smlouvy s organizací, která bude zajišťovat odvoz a likvidaci
odpadů a odpadních vod.
25.3.19. Materiály použité při stavbě nesmí při styku s vodou (např. atmosférické srážky) negativně
ovlivnit její kvalitu. Před zahájením provozu záměru bude tento požadavek na nezávadnost použitých
materiálů doložen příslušnými certifikáty.
25.3.20. Při pracích spojených s využitím prostředků mechanizace je třeba dbát na to, aby nebyla
poškozena vodohospodářská zařízení. Je třeba používat ekologické oleje a mazadla (odbouratelné). Pro
případ havárie musí být dílna vybavena havarijní soupravou (sorpčními prostředky) a personál proškolen
pro její použití.
25.3.21. Stanoviště kde budou skladovány tekuté látky nebezpečné podzemním vodám (PHM, oleje,
barvy aj.) musí být vybaveny záchytnou vanou dimenzovanou minimálně na objem skladovaných látek.
Stejný požadavek je nutné dodržet pro stání strojů a zařízení, jejichž plnivo jsou výše uvedené látky (viz
nepropustná úprava podlahy v dílně).
25.3.22. V případě havárie spojené s únikem ropných látek, nebo jiných látek nebezpečných podzemním
vodám je potřeba ji neprodleně hlásit na tel 840 111 111(Call centrum Severočeských vodovodů a
kanalizací, a. s.).
25.3.23. V případě dodržení výše uvedených podmínek s plánovaným záměrem souhlasíme.
25.3.24. Správním orgánem kompetentním v rozhodování o přípustnosti realizace předmětného záměru
v OPVZ je příslušný vodoprávní úřad (odbor životního prostředí — MěÚ Česká Lípa).
25.3.25. Upozorňujeme, že v případě způsobení škody na zdrojích podzemní vody, který naše společnost
využívá pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou (ztráta či změna vydatnosti) realizací či následným
užíváním plánovaného záměru, bude naše společnost požadovat náhrady v souladu s ustanovením S 29
odstavce 2) zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů. Na základě výše
uvedených skutečností souhlasíme s vydáním příslušného povolení a realizací stavby.
25.4. Stavebník zajistí splnění podmínek společnosti GridServices, s.r.o., IČ: 27935311 uvedených ve
stanovisku ze dne 5. 11 2019 pod zn.: 50002030465. V zájmovém území se nacházejí: STL plynovody a
přípojky
25.4.1. před zahájením stavby BUDE PROVEDENO vytyčení PZ viz.odst.3, během stavby kontrola PZ poskytnutý zákres sítí je pouze ORIENTAČNÍ
25.4.2. v ochranném pásmu STL plyn. zařízení (1 m na každou stranu) nebudou umísťovány základy
staveb, budov; podezdívky, patky; pilíře; prováděna skládka materiálu a výšková úprava terénu; PZ musí
být volně přístupné.
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25.4.3. souběh kNN s STL plyn. zařízením bude min. 0,6 m dle ČSN 73 6005
25.4.4. při křížení s PZ musí být kabel NN uložen v chráničce s přesahem 1 metr na každou stranu
25.4.5. vzdálenost vnější hrany betonového základu stožáru VO od líce plynovodního potrubí musí být
minimálně 500 mm
25.4.6. Požadujeme zachovat stávající niveletu vozovky (komunikace).
25.4.7. Dopravní značení musí být umístěno od stávajícího plynárenského zařízení a plynovodních
přípojek (dále jen PZ) v minimální vzdálenosti 1 m.
25.4.8. Při vysazování stromů a okrasných dřevin požadujeme dodržet od stávajícího PZ vzdálenost
minimálně 2 m na obě strany.
25.4.9. Po odtěžení stávající konstrukce komunikace bude podstatně sníženo krytí stávajícího PZ. Proto
je vyloučeno použití těžké mechanizace (zejména válců s trny, zemních fréz atd.) přímo nad potrubím.
Při provádění prací je třeba věnovat zvýšenou pozornost a opatrnost u míst s odbočkami, kde navrtávací
odbočkový T-kus vyčnívá nad vlastní porubí a mohlo by dojít k jeho odtržení. Dále je třeba ověřit polohu
přípojek, které jsou nad vlastním potrubím PZ a navíc zpravidla uloženy kolmo na plynovod (tím i
komunikaci).
25.4.10. Obrysy nových uličních vpustí/kanalizačních šachet budou umístěny minimálně 500 mm od
obrysu plynárenského zařízení
25.4.11. Souběh kanalizace/odvodnění/drenáže/trativodů a plynovodů/přípojek bude min. 1 m dle CSN
73 6005, křížení min. 0,5 m pod plyn. zařízením.
Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
25.4.12. Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:
a) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v
ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie
a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit
bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce,
sesuvy půdy, vibrace, apod.).
b) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto
stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68
zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu.
Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských síti) je nutné
požádat o nové stanovisko k této změně.
c) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast
(formulář a kontakt naleznete na www. gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 1 1 33
55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O
provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a
plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného
určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní
stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za
zahájení stavební činnosti.
d) Bude dodržena mj. CSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů,
případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
e) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského
zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
f)

Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník
povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních
přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného
nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a
motorových nářadí.
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g) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební
činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.
h) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební
činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení
na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita
bezvýkopová technologie.
i)

Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení
nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.

j)

Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro
stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede
příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP
zákaznická linka 800 1 1 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací uvedenou v
úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo
odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být
plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše
uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a
plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady
kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.
Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a
obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy,
vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.
Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč.
hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční
po celou dobu trvání stavební činnosti.
Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo
ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno
jinak).
Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve
stanovisku uvedeno jinak).
Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes
plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložením panelů v místě přejezdu plynárenského
zařízení.

k)
l)
m)

n)

o)
p)

26.Vyskytnou-li se při provádění výkopů inženýrské sítě či vedení v projektu nezakreslené, musí být další
provádění stavby přizpůsobeno skutečnému stavu za dozoru příslušných správců těchto inženýrských sítí
či vedení, aby nedošlo k jejich narušení nebo poškození.
27.Stavebník zajistí, aby při provádění prací byla dodržena ČSN 73 60 05 Prostorové uspořádání sítí
technického vybavení.
28.Stavebník zajistí, aby před zahájením prací, které budou probíhat v ochranných pásmech nadzemního či
podzemního vedení veřejné technické infrastruktury (§ 2 odst. 2 písm. k) bod 2. stavebního zákona), byl
vydán písemný souhlas s činností v ochranném pásmu od příslušného správce veřejné technické
infrastruktury.
29.Dále stavebník zajistí, aby práce ve výše uvedených ochranných pásmech byly prováděny v souladu
s vydaným souhlasem a dle podmínek, stanovených správcem.
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30.Před dokončení stavebník požádá o "Stanovení dopravního značení" na místní úpravu provozu na
pozemních komunikacích a v místě napojení na silnici III/26832 s ohledem na rozhledové poměry na
hlavní komunikaci, jak je uvedeno v projektu.
31.Stavební záměr bude dokončena do 12/2023.
32.Společné územní a stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebude zahájena do 2 let ode dne,
kdy nabylo právní moci. Dobu platnosti společného územního a stavebního povolení může stavební úřad
prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím.
33.Stavební záměr může být užíván pouze na základě kolaudačního souhlasu v souladu s ustanovením § 122
stavebního zákona.
34.Po úplném dokončení stavby podá stavebník žádost o kolaudační souhlas v souladu s ustanovením § 18i
vyhlášky č. 503/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech
stavebního řádu, Příloha č. 12 část B.
Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří, zápis o odevzdání a převzetí stavby, vytyčovací plán
(podmínka č. 7), geodetické zaměření skutečného provedení, geometrický plán (pokud je stavba
předmětem evidence v katastru nemovitostí), projekt skutečného provedení (došlo-li k odchylkám proti
společnému územnímu a stavebnímu povolení), certifikáty na použité materiály, (podmínka č. 8)
stanoviska dotčených orgánů státní správy (§ 4 odst. 6 SZ) (Policie ČR, MěÚ Česká Lípa, OŽP, splnění
podmínek vodohospodářského orgánu,)(podmínka č. 16, 17 a 18), souhlasné stanoviska správců sítí
dotčených stavbou (podmínka č. 24) revize VO (§ 152 stavebního zákona) a stanovení dopravního
značení pro nové umístění dopravního značení.
Odůvodnění:
Městský úřad Česká Lípa, odbor dopravy obdržel žádosti 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: a) 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. b) 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" obec
Jestřebí. Dnem podání bylo zahájeno společné řízení dle § 140 správního řádu.
Odbor dopravy podle ustanovení § 46, § 47 odst. 1) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů a § 169 odst. 2 stavebního zákona dne 21.4.202 oznámil zahájení společného 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. a podle ustanovení § 94m odst. (1) stavebního zákona zároveň
oznámil zahájení společného územního a stavebního řízení pro stavební záměr pod názvem „Oprava místních
komunikací v Jestřebí u České Lípy“.
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; č.j.: 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 č. j.:JEST/2/2020.
- Závazné stanovisko Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Libereckého kraje, č.j.: KRPL100886-2/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: SCVKZAD 56668/ OTPCLI/Kr,
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-

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

Ostatní:
- 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 0,15 m.
- Povolení výjimky z šíře chodníku od km 0,125 do km 0,145 v délce 20 m, kde bude minimální šíře 1,0 m.
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. V průběhu řízení odbor
dopravy neobdržel žádné námitky ani připomínky k probíhajícímu řízení o výjimce z obecně technických
požadavků na výstavbu.
Odbor dopravy v provedeném řízení o povolení výjimky z vyhlášky č. 398/2009 Sb., posoudil odůvodněnost
žádosti o výjimku a dopěl k názoru, že lze povolit výjimkou pro umístění sloupu elektrického vedení kNN na
kterém je zároveň umístěn světelný zdroj veřejného osvětlené, v šířce bezpečnostního odstupu 0,15 m.
Předmětem stavebního záměru jsou stavební úpravy stávající dokončené stavby místních komunikací, které
jsou značně poškozené dopravním zatížením. Stávající umístění sloupu elektrického vedení NN dochází pouze
k bodovému zúžení chodníku širokého 150 cm. Jedná se o umístění sloupu elektrického vedení, které vzniklo v
minulosti. Povolením výjimky v této části komunikace zejména s ohledem na nízkou frekvenci chodců, se
neohrozí bezpečnost, ochrana zdraví a života osob ani sousední pozemky nebo stavby a bude dosaženo účelu
sledovaného obecnými požadavky na výstavbu.
Podél komunikace Větve 1 je navržen chodník min. šíře 1,50 m. Pouze ve staničení od km 0,125 000 do km
0,145 000 na délku 20 m je chodník zúžen. V nejužším místě má chodník šířku 1,0 m (staničení km 0,135 100).
Toto zúžení je provedeno z důvodů zachování min. šířky vozovky 5,50 m. Místo se nachází mezi stávajícím
rohem budovy na pozemku parcelní č. 148 a mezi stožárem s nadzemním vedením elektro. Není možné v
tomto místě chodník rozšířit. Povolením výjimky v této části pozemní komunikace zejména s ohledem na
nízkou frekvenci chodů, krátký úsek zúžení a historické zástavbě domů v daném místě se neohrozí bezpečnost,
ochrana zdraví a života osob ani sousední pozemky nebo stavby a bude dosaženo účelu sledovaného obecnými
požadavky na výstavbu.
Odbor dopravy v provedeném společném územním a stavebním řízení zkoumal, zda bude zajištěna ochrana
práv a oprávněných zájmů právnických a fyzických osob (§ 132 SZ).
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
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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
- 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.
Odbor dopravy dne 21. 4. 2020 oznámil podle ustanovení § 94m odst. (1) stavebního zákona zahájení
společného územního a stavebního řízení pro předmětný stavební záměr.
Odboru dopravy byly dobře známy poměry staveniště a žádost spolu s projektovou dokumentací obsahovala
dostatečné podklady pro posouzení stavebního záměru a stanovení podmínek k jeho provádění, upustil odbor
dopravy ve smyslu ustanovení § 94m odst. (3) stavebního zákona od ústního jednání a ohledání na místě.
V oznámení o zahájení řízení odbor dopravy poučil účastníky řízení a jejich zástupce, že mohli uplatnit své
námitky ke stavbě do 15 dnů po doručení tohoto oznámení. Ve stejné lhůtě mohly sdělit svá závazná
stanoviska dotčené orgány státní správy a upozornil účastníky řízení a dotčené orgány státní správy, že
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k později uplatněným závazným stanoviskům a námitkám nebude přihlédnuto (§ 94m odst. (3) stavebního
zákona).
V průběhu řízení nevznesl žádný z účastníků řízení námitky vůči předmětné stavbě. Připomínky správců sítí byly
zohledněny v podmínkách č. 25 tohoto rozhodnutí.
Odbor dopravy v rámci prováděnéoh společného řízení vzal za souhlas se stavebním záměrem i konkludentní
vyjádření účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy kteří se v průběhu řízení nevyjádřili nebo z důvodu,
že stavebník předložil jejich stanoviska již s žádostí o stavební povolení.
Odbor dopravy opatřením ze dne 21. 4. 2020 oznámil, že se s podklady pro vydání rozhodnutí mohou seznámit
do 25. 5. 2020.
Odbor dopravy v provedeném řízení zkoumal, zda povolení stavby je v souladu s veřejným zájmem. Veřejným
zájmem se rozumí požadavek, aby stavba byla prováděna v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením
stavebního úřadu, stavba byla užívána jen k povolenému účelu, stavba neohrožovala život a zdraví osob nebo
zvířat, bezpečnost, životní prostředí, zájmy státní památkové péče, archeologické nálezy a sousední stavby,
popřípadě nezpůsobovala jiné škody či ztráty, se při výstavbě a užívání stavby a stavebního pozemku
předcházelo důsledkům živelních pohrom nebo náhlých havárií, čelilo jejich účinkům nebo aby se nebezpečí
takových účinků snížilo, byly odstraněny stavebně bezpečnostní, požární, hygienické, zdravotní nebo provozní
závady na stavbě anebo na stavebním pozemku, včetně překážek bezbariérového užívání stavby, (§ 132 odst. 3
SZ).
Odbor dopravy ve smyslu ustanovení § 94o stavebního zákona ve společném územním a stavebním řízení
stavební posoudil, zda je stavební záměr v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních
předpisů, zda je stavební záměr v souladu s požadavky napojení na veřejnou dopravní nebo technickou
infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních
pásem, a zda je stavební záměr v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky,
popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo stavebního zákona,
popřípadě s výsledkem řešení rozporů.
Stavební úřad dále ověřil zejména, zda dokumentace je úplná, přehledná, a zda jsou v odpovídající míře řešeny
obecné požadavky na výstavbu, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby
vyžadovaného zvláštním právním předpisem a rovněž ověřil účinky budoucího užívání stavby.
Odbor dopravy přezkoumal podanou žádost a připojené podklady z toho hlediska, zda stavební záměr lze
podle nich provést a ověřil zejména zda projektová dokumentace na stavební záměr je zpracována v souladu
územním plánem. Na základě závazného stanoviska úřadu územního plánování MěÚ Česká Lípa vydaného
v rámci KOORDINOVANÉHO STANOVISKA lze konstatovat, že stavba je v souladu s územním plánem.
Odbor dopravy také ověřil, že projektová dokumentace je úplná, přehledná a byla zpracována osobami s
příslušnou autorizací. Projektovou dokumentaci vypracoval Ing. Lukáš Rácz a autorizoval Ing. Josef Stanko, ČA:
0002847 – dopravní stavby a tím je zaručeno, že dokumentace splňuje požadavky týkající se veřejných zájmů,
především na úseku ochrany životního prostředí, ochrany života a zdraví osob a odpovídá obecným
požadavkům na výstavbu obsažených ve vyhl. č. 268/2009 Sb., a je v souladu se schváleným územním plánem.
Projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované
projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a
ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí. Je povinen dbát
právních předpisů a obecných požadavků na výstavbu vztahujících se ke konkrétnímu stavebnímu záměru.
Statické, popřípadě jiné výpočty musí být vypracovány tak, aby byly kontrolovatelné. Není-li projektant
způsobilý některou část projektové dokumentace zpracovat sám, je povinen k jejímu zpracování přizvat osobu
s oprávněním pro příslušný obor nebo specializaci, která odpovídá za jí zpracovaný návrh. Odpovědnost
projektanta za projektovou dokumentaci stavby jako celku tím není dotčena (§ 159 SZ).
Odbor dopravy ověřil, že předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány státní
správy. Z předložených závazných stanovisek vyplývá, že stavební záměr je v souladu s požadavky dotčených
orgánů státní správy. Podmínky uvedené v závazných stanoviscích jsou zapracovány do podmínek tohoto
rozhodnutí pod body č. 16 až 18 tohoto rozhodnutí.
Odbor dopravy stanovil v rozhodnutí i další podmínky, kterými zabezpečil ochranu veřejných zájmů především
z hledisek ochrany života a zdraví osob, ochrany životního prostředí, z hledisek minimalizace negativních vlivů
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stavební činnosti na okolí, z hledisek bezpečnosti práce a technických zařízení. Podmínky rovněž v nezbytné
míře stanoví požadavky na provádění stavby z hlediska organizace výstavby ve vztahu k ochraně přírody a
krajiny.
Odbor dopravy dále zjišťoval účinky budoucího užívání stavby pozemní komunikace. Zjistil, že provedeným
stavebním záměrem dojde k zlepšení stávajícíh stavebně technického stavu předmětné pozemní komunikace.
Nově budou realizována opatření k zajištění užívání předmětné pozemní komunikace osobami s omezenou
schopností pohybu a orientace a nově budou vyčleněna místa pro parkování.
Odbor dopravy po provedeném řízení na základě žádosti, předložené projektové dokumentace, předložených
rozhodnutí a stanovisek dotčených orgánů státní správy, vyjádření účastníků řízení dospěl k závěru, že
uskutečněním stavby ani jejím budoucím užíváním ve výše specifikovaném rozsahu stavebních objektů,
nebudou ohroženy veřejné zájmy, ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků
řízení. K tomuto závěru dospěl také na základě těchto zjištění:
Stavební záměr bude prováděn na pozemcích, ke kterým má stavebník vlastnické právo a souhlas vlastníků
dotčených pozemků v souladu s ustanovením § 184a stavebního zákona.
Projektová dokumentace je zpracovaná oprávněnou osobou a splňuje požadavky územního plánu, na základě
vyjádření úřadu územního plánování v souladu s ust. § 15 odst. 2 stavebního zákona.
Stavební záměr bude splňovat požadavky na užívání s omezenou schopností pohybu a orientace. Zárukou toho
je ta skutečnost, že stavební záměr vyprojektoval autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, který má za
povinnost zejména ochranu veřejných zájmů ve smyslu ust. § 158 stavebního zákona a dodržení požadavků
vyhlášky č. 398/2009 Sb., obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
Vlastní provádění stavby nebude zajištěno stavebním podnikatelem ve smyslu ustanovení § 2 odst. 2 písm. b)
a § 160 SZ. Projektová dokumentace byla posouzena společnosti NIPI, BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s. a bylo
vydáno kladné stanovisko dne 26. 4. 2019. Připomínky uvedené ve stanovisku byly zapracovány do podmínek
stavebního povolení.
Stavební záměr při provádění a užívání nebude ohrožovat život a zdraví osob nebo zvířat, ohrožovat životního
prostředí, sousední stavby a nebude ohrožovat a bezpečnost práce. Zárukou toho je ta skutečnost, že stavební
záměr vyprojektoval autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, a zhotovil oprávněný stavební podnikatel, ve
smyslu § 160 stavebního zákona, který má patřičnou kvalifikaci pro daný druh stavby a má za povinnost
zejména ochranu veřejných zájmů. Vlastní provádění stavby nebude zajištěno stavebním podnikatelem ve
smyslu ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) a § 160 SZ, který při realizaci stavby zabezpečí odborné vedení
provádění stavby a tím bude zajištěno, že stavba bude provedena v souladu s obecně technickými požadavky
na výstavu, ČSN nebude ohrožovat a bezpečnost práce.
Poučení o opravném prostředku:
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání podle ustanovení § 81 a § 82 správního řádu do 15 dnů ode
dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Libereckého kraje, a to prostřednictvím odboru dopravy, Městského
úřadu Česká Lípa (ust. § 86 odst. 1 správního řádu). Včas podané odvolání má odkladný účinek.
Odvoláním lze napadnou výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby
každý z účastníků dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní
orgán na náklady účastníka.
Společné územní a stavební povolení se doručují účastníkům řízení a dotčeným orgánům jednotlivě, nejde-li o
řízení s velkým počtem účastníků. V případě řízení s velkým počtem účastníků stavební úřad doručuje
Společné územní a stavební povolení účastníkům řízení podle § 94k písm. a) až d) a dotčeným orgánům
jednotlivě; účastníky podle § 27 odst. 1 správního řádu jsou vždy účastníci podle § 94k písm. a), c) a d).
U stavebních záměrů zasahujících do území několika obcí se v řízení s velkým počtem účastníků oznámení
společného územního a stavebního povolení doručují vždy veřejnou vyhláškou podle § 25 odst. 3 správního
řádu; jednotlivě se doručuje dotčeným orgánům a účastníkům řízení podle § 94k písm. a) až d).
Účastníkům řízení v řízení s velkým počtem účastníků podle § 94k písm. e) je společné územní a stavební
povolení doručováno veřejnou vyhláškou identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru
nemovitostí dotčených vlivem stavebního záměru.
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Pokud Vám nebylo předmětné rozhodnutí doručeno poštovním doručovatelem přímo do vlastních rukou, ale
ve smyslu § 24 odst. 1 správního řádu bylo uloženo na poště, potom se za den doručení považuje desátý den
od tohoto uložení, nikoli až následné faktické převzetí rozhodnutí po uplynutí této desetidenní lhůty. V tomto
případě se lhůta pro příp. podání odvolání nepočítá od faktického převzetí předmětného rozhodnutí
účastníkem řízení, ale už od jedenáctého dne od uložení písemnosti na poště.
Společné povolení má podle § 94p odst. (5) stavebního zákona platnost 2 roky. Stavební záměr nesmí být
zahájen, pokud rozhodnutí nenabude právní moci.
Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže Stavební záměr nebyl zahájen v době jeho platnosti. Společné
povolení pozbývá platnosti též den, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení
stavebního záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba byla již zahájena.
Společné povolení je podle § 73 odst. (2) správního řádu závazné i pro právní nástupce účastníka řízení.
Otisk úředního razítka:

František ONDŘEJ
referent silničního úřadu
podepsáno elektronicky:
Osvobozeno od uhrazení správního poplatku za vydání stavebního povolení podle položky 18 bod 1 písm. f)
pozn. 2 Sazebníku správních poplatků, který je přílohou zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve
znění pozdějších předpisů.
Rozhodnutí se doručuje podle § 25 správního řádu veřejnou vyhláškou, která bude vyvěšena nejméně po dobu
15 dnů na úředních deskách následujících úřadů:


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



Obecní úřad Jestřebí, se sídlem Jestřebí 142,

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:
Právní účinky má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky MěÚ Česká Lípa,
odboru dopravy, ul. Děčínská čp. 413 Česká Lípa

Rozdělovník:
Ve smyslu § 94m odst. 2 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
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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 § 94m odst. 2 se účastnící řízení podle ustanovení § 94k písm. a) až d) stavebního
zákona v návaznosti na ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu doručuje toto rozhodnutí jednotlivě:
- 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 ustanovení § 94m odst. 2 účastníkům řízení v řízení s velkým počtem účastníků podle § 94k písm. e)
je společné územní a stavební povolení doručováno 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.
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
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
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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
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