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  Ú Z E M N Í   R O Z H O D N U T Í 

 

 

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor dopravy (dále též jen „speciální stavební úřad“), jako správní 

úřad příslušný podle ustanovení § 40 odst. 3 písm. d) a ustanovení § 16 zákona č. 13/1997 Sb., o 

pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. c) 

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

předpisů (dále jen „stavební zákon“), i podle ustanovení § 2e odst. 1 zákona č. 416/2009 Sb., o 

urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických 

komunikací, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o urychlení výstavby“), na základě žádosti 

o vydání územního rozhodnutí, kterou podalo dne 18.12.2019 (doplněnou dne 18.5.2020, 

4.6.2020,19.6.2020, 8.7.2020) Ředitelství silnic a dálnic ČR,  IČO: 65993390, se sídlem Na Pankráci 

546/56, Praha 4, Nusle, PSČ: 140 00 (dále též i jako „stavebník“), zastoupené Ředitelstvím silnic a 

dálnic ČR, Správou Liberec, se sídlem Zeyerova 1310, Liberec, PSČ: 460 55 (které je dále zastoupeno 

na základě plné moci společností Valbek, spol. s r.o., IČO: 48266230, se sídlem Vaňurova 505/17, 

Liberec, PSČ: 460 01), na stavbu s názvem „I/9 Jestřebí, Okružní křižovatka“   r o z h o d l   takto: 

I.    

podle ustanovení § 79 a ustanovení § 92 stavebního zákona, za použití ustanovení § 9 vyhlášky 

č. 503/2006 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj, o podrobnější úpravě územního rozhodování, 

územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, i za použití ustanovení § 2 odst. 1 

a ustanovení § 2e odst. 1 zákon o urychlení výstavby, vydává shora označený speciální stavební úřad 

rozhodnutí o umístění stavby s názvem „I/9 Jestřebí, Okružní křižovatka“ v rozsahu stavebních 

objektů „SO 020 Příprava území stavby“, „SO 110 Úprava křižovatky silnic I/9 x I/38 ŘSD ČR“, 

„SO 111 Připojení silnice III/268“, „SO 134 Úpravy u autobusových zastávek“, „SO 180 

Dopravně inženýrská opatření stavba“, „SO 190 Dopravní značení“, „SO 340 Úpravy na 

stávajícím vodovodu“, „SO 341 Úpravy na stávajícím vodovodu“, „SO 342 Úpravy na stávající 

kanalizaci“, „SO 431 VO prostoru křižovatky a místa pro přecházení“ a „SO 432 Přeložka 

VO“ na pozemcích (jejich částech) parcelní číslo: 16/1 (trvalý travní porost), 16/2 (trvalý travní 

porost), 16/11 (ostatní plocha, ostatní komunikace), 497/1 (orná půda), 497/4 (orná půda), 500/2 (orná 

půda), 734/1 (ostatní plocha, silnice), 734/3 (ostatní plocha, silnice), 734/15 (ostatní plocha, silnice), 

734/18 (ostatní plocha, silnice), 735/1 (ostatní plocha, silnice) a 735/3 (ostatní plocha, ostatní 

komunikace) v katastrálním území Jestřebí u České Lípy, obec Jestřebí. 

Základní údaje o stavbě 

Stavebník:   Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, 

Nusle, PSČ: 140 00. 



 

OD 449/2020-4/280.13/Hk 

KULK 76926/2020 

Rozhodnutí 

 

2 / 14 

Projektant:   dokumentace pro územní řízení (DBP/DÚR) byla vyhotovena ve společnosti Valbek, 

spol. s r.o., IČO: 48266230, se sídlem Vaňurova 505/17, Liberec, PSČ: 460 02 (hlavní 

inženýr projektu Ing. Tomáš Kliment, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, 

ČKAIT 0501285), v měsíci květnu 2019 pod číslem zakázky: 18-LI33-008.  

Druh stavby a její účel:   jedná se o úpravu a rekonstrukci stávajících dopravních ploch, kdy dojde ke 

změně dopravních trajektorií a snížení provozních rychlostí vlivem 

přestavby průsečné úrovňové křižovatky na křižovatku okružní. Účelem je 

zlepšení dopravní obslužnosti daného území i zklidnění dopravy a zvýšení 

bezpečnosti silničního provozu. 

Stavba obsahuje stavební objekty „SO 020 Příprava území stavby“, „SO 110 Úprava křižovatky silnic 

I/9 x I/38 ŘSD ČR“, „SO 111 Připojení silnice III/268“, „SO 134 Úpravy u autobusových zastávek“, 

„SO 180 Dopravně inženýrská opatření stavba“, „SO 190 Dopravní značení“, „SO 340 Úpravy na 

stávajícím vodovodu“, „SO 341 Úpravy na stávajícím vodovodu“, „SO 342 Úpravy na stávající 

kanalizaci“, „SO 431 VO prostoru křižovatky a místa pro přecházení“ a „SO 432 Přeložka VO“. 

Stručný popis stavby: 

V daném případě se jedná o úpravu stávající extravilánové průsečné křižovatky silnic I/9, I/38 a 

III/26832 u obce Jestřebí, respkt. její přebudování na křižovatku okružní. Stávající stavebně technické 

uspořádání křižovatky neodpovídá intenzitám dominujících dopravních proudů, proto současná 

průsečná křižovatka nevyhovuje z hlediska bezpečnosti silničního provozu. V rámci úpravy prostoru 

křižovatky je navrženo bezpečné převedení pěších přes silnici I/9 u přilehlých stávajících 

autobusových zastávek u restaurace „Na Rychtě“. Současná poloha a uspořádání přechodu pro chodce 

nevyhovuje z hlediska bezpečnosti silničního provozu a bezpečnosti pěších. Kapacitní ukazatele 

komunikací navržené křižovatky jsou: okružní pás křižovatky s dvoupruhovým spirálovitým 

uspořádáním D = 60 m, paprsek 1 (silnice I/9 ve směru na Českou Lípu) 2 pruhy na vjezdu a 2 pruhy 

na výjezdu, paprsek 2 (silnice I/9 ve směru na Mělník) 1 pruh na vjezdu a 1 pruh na výjezdu, paprsek 

3 (silnice I/38 ve směru na Doksy) 2 pruhy na vjezdu a 2 pruhy na výjezdu, paprsek 4 (silnice 

III/26832 ve směru do Jestřebí) 1 pruh na vjezdu a 1 pruh na výjezdu, bypass silnice I/9 na vlastním 

přídatném pruhu R = 40 m, délka zálivu zastávky linkové autobusové dopravy 18 m, délka 

vyřazovacího klínu zálivu zastávky 35 m, délka zařazovacího klínu zálivu zastávky 15 m. Navržená 

stavba je členěna na stavební objekty „SO 020 Příprava území stavba“, „SO 110 Úprava křižovatky 

silnic I/9 x I/38 ŘSD ČR“, „SO 111 Připojení silnice III/268“, „SO 134 Úpravy u autobusových 

zastávek“, „SO 180 Dopravně inženýrská opatření stavba“, „SO 190 Dopravní značení“, „SO 340 

Úpravy na stávajícím vodovodu“, „SO 341 Úpravy na stávajícím vodovodu“, „SO 342 Úpravy na 

stávající kanalizaci“, „SO 431 VO prostoru křižovatky a místa pro přecházení“ a „SO 432 Přeložka 

VO“.  

                                                                        II. 

 Pro umístění stavby se stanoví tyto podmínky: 

Stavba s názvem „I/9 Jestřebí, Okružní křižovatka“ v rozsahu stavebních objektů „SO 020 Příprava 

území stavby“, „SO 110 Úprava křižovatky silnic I/9 x I/38 ŘSD ČR“, „SO 111 Připojení silnice 

III/268“, „SO 134 Úpravy u autobusových zastávek“, „SO 180 Dopravně inženýrská opatření stavba“, 
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„SO 190 Dopravní značení“, „SO 340 Úpravy na stávajícím vodovodu“, „SO 341 Úpravy na 

stávajícím vodovodu“, „SO 342 Úpravy na stávající kanalizaci“, „SO 431 VO prostoru křižovatky a 

místa pro přecházení“ a „SO 432 Přeložka VO“ bude umístěna na pozemcích (jejich částech) parcelní 

číslo: 16/1 (trvalý travní porost), 16/2 (trvalý travní porost), 16/11 (ostatní plocha, ostatní 

komunikace), 497/1 (orná půda), 497/4 (orná půda), 500/2 (orná půda), 734/1 (ostatní plocha, silnice), 

734/3 (ostatní plocha, silnice), 734/15 (ostatní plocha, silnice), 734/18 (ostatní plocha, silnice), 735/1 

(ostatní plocha, silnice) a 735/3 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v katastrálním území Jestřebí u 

České Lípy, obec Jestřebí, a současně bude umístěna tak, jak je zakresleno v koordinační situaci 

v měřítku 1:1000 (Koordinační situace – situační výkres C.3) i v zákresu stavby do katastrální mapy 

v měřítku 1:1000 (Zákres do katastrální mapy - situační výkres C.4), které jsou součástí dokumentace 

pro územní řízení doložené stavebníkem k žádosti o vydání územního rozhodnutí /dokumentace pro 

územní řízení (DBP/DÚR) vyhotovené ve společnosti Valbek, spol. s r.o., IČO: 48266230, se sídlem 

Vaňurova 505/17, Liberec, PSČ: 460 02 (hlavní inženýr projektu Ing. Tomáš Kliment, autorizovaný 

inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT 0501285), v měsíci květnu 2019 pod číslem zakázky: 18-LI33-

008/.  

1. Zařízení staveniště (skladování stavebního materiálu) bude na pozemcích ve vlastnictví žadatele. 

Případné umístění zařízení staveniště v jiných místech a pozemcích bude předem náležitě 

projednáno s jejich vlastníky. 

2. Projektová dokumentace ke stavebnímu řízení bude obsahovat výčet odpadů z výstavby a bude 

navrženo jejich využití, popř. odstranění oprávněnou osobou v souladu se zákonem č. 185/2001 

Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Odpady budou zařazeny podle vyhlášky č. 

381/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů (katalog odpadů). 

3. Při přípravě projektové dokumentace ke stavebnímu řízení budou plně respektovány stávající 

trasy vedení inženýrských sítí (nedochází-li k přeložce sítí), jakožto i podmínky vlastníků a 

provozovatelů (správců) rozvodů těchto sítí v daném území, které žadatel obdržel a je s nimi 

seznámen. 

4. Při přípravě projektové dokumentace ke stavebnímu řízení bude dodržena ČSN 736005 - 

Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 

3. K žádosti o stavební povolení předloží navrhovatel doklad o tom, jak byly splněny podmínky 

územního rozhodnutí. 

4. Stavebník zajistí splnění požadavků uvedených v předloženém závazném stanovisku Městského 

úřadu Česká Lípa, stavebního úřadu – úřadu územního plánování, se sídlem náměstí T. G. 

Masaryka 1, Česká Lípa, PSČ: 470 36, ze dne 13.12.2019 pod spisovou značkou: 

MUCL/23814/2019/AS a č.j.: MUCL/137730/2019, které mu bylo doručeno a jež předložil jako 

podklad pro toto územní řízení (závazné stanovisko je součástí dokumentace ve stupni DÚR – 

dokladová část), a to včetně zapracování těchto podmínek do projektové dokumentace pro další 

stupeň řízení. 

5. Stavebník zajistí splnění požadavků uvedených v předloženém závazném stanovisku Městského 

úřadu Česká Lípa, odboru životního prostředí, se sídlem náměstí T. G. Masaryka 1, Česká Lípa, 

PSČ: 470 36, ze dne 26.8.2019 pod spisovou značkou: MUCL/16254/2019/OŽP/ŘL a 

č.j.: MUCL/92155/2019, které mu bylo doručeno a jež předložil jako podklad pro toto územní 

řízení (závazné stanovisko je součástí dokumentace ve stupni DÚR – dokladová část), a to včetně 

zapracování těchto podmínek do projektové dokumentace pro další stupeň řízení. 
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6. Stavebník zajistí splnění požadavků uvedených v předloženém koordinovaném závazném 

stanovisku Městského úřadu Česká Lípa, odboru životního prostředí, se sídlem náměstí T. G. 

Masaryka 1, Česká Lípa, PSČ: 470 36, ze dne 1.8.2019 pod spisovou značkou: 

MUCL/13421/2019/OŽP/DP a č.j.: MUCL/83270/2019, které mu bylo doručeno a jež předložil 

jako podklad pro toto územní řízení (závazné stanovisko je součástí dokumentace ve stupni DÚR 

– dokladová část), a to včetně zapracování těchto podmínek do projektové dokumentace pro další 

stupeň řízení. 

7. Stavebník zajistí splnění požadavků uvedených v předloženém závazném stanovisku Městského 

úřadu Česká Lípa, stavebního úřadu, úseku památkové péče, se sídlem náměstí T. G. Masaryka 1, 

Česká Lípa, PSČ: 470 36, ze dne 16.10.2019 pod spisovou značkou: MUCL/15697/2019/SÚ/AM 

a č.j.: MUCL/114035/2019, které mu bylo doručeno a jež předložil jako podklad pro toto územní 

řízení (závazné stanovisko je součástí dokumentace ve stupni DÚR – dokladová část), a to včetně 

zapracování těchto podmínek do projektové dokumentace pro další stupeň řízení. 

8. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených v závazném stanovisku Krajské hygienická stanice 

Libereckého kraje se sídlem v Liberci, IČO: 71009302, se sídlem Husova 64, Liberec, PSČ: 460 31, 

ze dne 10.7.2019 pod sp. zn.: S-KHSLB 15048/2019 a č.j.: KHSLB 15048/2019, které mu bylo 

doručeno a jež předložil jako podklad pro toto územní řízení (závazné stanovisko je součástí 

dokumentace ve stupni DÚR – dokladová část), a to včetně zapracování těchto podmínek do 

projektové dokumentace pro další stupeň řízení. 

9. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených ve stanovisku Krajského úřadu Libereckého kraje, 

odboru životního prostředí a zemědělství, se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec IV-Perštýn, 

PSČ: 460 01, ze dne 17.7.2019 pod č.j.: KULK 49788/2019 (ve znění doplňujícího stanoviska za 

dne 15.11.2019 pod č.j.: KULK 85108/2019), které mu bylo doručeno a jež předložil jako podklad 

pro toto územní řízení (závazné stanovisko je součástí dokumentace ve stupni DÚR – dokladová 

část), a to včetně zapracování těchto podmínek do projektové dokumentace pro další stupeň řízení. 

10. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených v závazném stanovisku Ministerstva obrany, 

IČO: 60162694, odboru ochrany územních zájmů, se sídlem Tychonovova 1, Praha 6, 

PSČ: 160 01, ze dne 27.8.2019 pod sp. zn.: 109945/2019-1150-OÚZ-LIT, které mu bylo 

doručeno a jež předložil jako podklad pro toto územní řízení, včetně zapracování těchto podmínek 

do projektové dokumentace pro další stupeň řízení. 

11. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených ve stanovisku Policie České republiky, Krajského 

ředitelství Libereckého kraje, Odboru služby dopravní policie, se sídlem Nám. Dr. E. Beneše 24, 

Liberec, PSČ: 460 32, ze dne 13.8.2019 pod č.j.: KRPL-64879-1/ČJ-2019-1800DP-06, které mu 

bylo doručena a jež předložil jako podklad pro toto územní řízení, včetně zapracování těchto 

podmínek do projektové dokumentace pro další stupeň řízení. 

12. Stavebník zajistí splnění požadavků uvedených v předloženém závazném stanovisku Ministerstva 

dopravy, IČO: 66003008, se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha 1, PSČ: 110 15, ze 

dne 2.6.2020 pod značkou: 430/2020-910-IPK/3, které mu bylo doručeno a jež předložil jako 

podklad pro toto územní řízení (závazné stanovisko je součástí dokumentace ve stupni DÚR – 

dokladová část), a to včetně zapracování těchto podmínek do projektové dokumentace pro další 

stupeň řízení. 

13. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených ve vyjádřeních společnosti ČEZ Distribuce a. s., 

IČO: 24729035, se sídlem Teplická 877/8, Děčín IV. – Podmokly, Děčín, PSČ: 405 02, ze dne 
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10.7.2019 pod zn.: 0101142222 i ze dne 7.8.2019 pod zn.: 1105135448, která mu byla doručena 

a jež předložil jako podklad pro toto územní řízení, včetně zapracování těchto podmínek do 

projektové dokumentace pro další stupeň řízení. 

14. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených ve vyjádření společnosti CETIN a.s., 

IČO: 04084063, se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, Praha 9, PSČ: 190 00, ze dne 9.7.2019 

pod č.j.: 687034/19 (včetně všeobecných podmínek ochrany sítě), které mu bylo doručeno a jež 

předložil jako podklad pro toto územní řízení, včetně zapracování těchto podmínek do projektové 

dokumentace pro další stupeň řízení. 

15. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených ve vyjádření společnosti GridServices, s.r.o., 

IČO: 27935311, se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, Brno, PSČ: 602 00, ze dne 1.8.2019 

pod zn.: 5001963349, které mu bylo doručeno a jež předložil jako podklad pro toto územní řízení, 

včetně zapracování těchto podmínek do projektové dokumentace pro další stupeň řízení. 

16. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených ve vyjádřeních společnosti Severočeské vodovody 

a kanalizace, a.s., IČO: 49099451, se sídlem Přítkovská 1689, Teplice, PSČ: 415 50, ze dne 

5.8.2019 pod zn.: SCVKZAD49740 i ze dne 3.12.2019 pod zn.: O19690109560/ÚTPCL/Ro, 

která mu byla doručena a jež předložil jako podklad pro toto územní řízení, včetně zapracování 

těchto podmínek do projektové dokumentace pro další stupeň řízení. 

17. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených ve vyjádření Archeologického ústavu AV ČR, 

Praha, v.v.i., IČO: 67985912, se sídlem Letenská 123/4, Malá Strana, Praha 1, PSČ: 110 00, ze 

dne 16.8.2019 pod č.j.: ARUP-6819/2019, které mu bylo doručeno a jež předložil jako podklad 

pro toto územní řízení, včetně zapracování těchto podmínek do projektové dokumentace pro další 

stupeň řízení. 

18. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených ve vyjádření Obce Jestřebí, IČO: 00260878, se 

sídlem Jestřebí 142, Jestřebí, PSČ: 471 61, ze dne 18.11.2019 pod zn.: JEST/1096/19, které mu 

bylo doručeno a jež předložil jako podklad pro toto územní řízení, včetně zapracování těchto 

podmínek do projektové dokumentace pro další stupeň řízení. 

19. Stavebník v dalším stupni projektové přípravy (pro další stupeň řízení) přijme taková opatření, 

aby byl zajištěn stávající příjezd a přístup k sousedním pozemků stavby, pokud to okolnosti 

realizace stavby dovolí. Omezení obecného užívání pozemních komunikací lze provést jen na 

základě povolení příslušného silničního správního úřadu v souladu s ustanovením § 24 zákona o 

pozemních komunikacích, a to v samostatném řízení.    

20. Funkčnost a vlastnosti provedené stavby budou ověřeny ve zkušebním provozu podle ustanovení 

§ 124 stavebního zákona, což bude zapracováno do projektové dokumentace pro další stupeň 

řízení. 

21. K vydání stavebního povolení stavby je příslušný Krajský úřad Libereckého kraje, odbor dopravy. 

K žádosti o vydání stavebního povolení budou doloženy doklady podle ustanovení § 110 

stavebního zákona. Projektová dokumentace bude zpracována autorizovaným inženýrem pro 

dopravní stavby v souladu s vyhláškou č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové 

dokumentace dopravních staveb. 

Účastník řízení na něž se rozhodnutí správního orgánu vztahuje: 
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- Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, Nusle, 

PSČ: 140 00. 

                                                                   O d ů v o d n ě n í  

Shora označený speciální stavební úřad obdržel dne 18.12.2019 (doplněnou dne 18.5.2020, 

4.6.2020,19.6.2020, 8.7.2020) od Ředitelství silnic a dálnic ČR,  IČO: 65993390, se sídlem Na 

Pankráci 546/56, Praha 4, Nusle, PSČ: 140 00, zastoupené Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Správou 

Liberec, se sídlem Zeyerova 1310, Liberec, PSČ: 460 55 /které je dále zastoupeno na základě plné 

moci společností Valbek, spol. s r.o., IČO: 48266230, se sídlem Vaňurova 505/17, Liberec, 

PSČ: 460 01/, žádost o vydání územního rozhodnutí na stavbu s názvem „I/9 Jestřebí, Okružní 

křižovatka“ v rozsahu stavebních objektů „SO 020 Příprava území stavby“, „SO 110 Úprava 

křižovatky silnic I/9 x I/38 ŘSD ČR“, „SO 111 Připojení silnice III/268“, „SO 134 Úpravy u 

autobusových zastávek“, „SO 180 Dopravně inženýrská opatření stavba“, „SO 190 Dopravní 

značení“, „SO 340 Úpravy na stávajícím vodovodu“, „SO 341 Úpravy na stávajícím vodovodu“, „SO 

342 Úpravy na stávající kanalizaci“, „SO 431 VO prostoru křižovatky a místa pro přecházení“ a 

„SO 432 Přeložka VO“ bude umístěna na pozemcích (jejich částech) parcelní číslo: 16/1 (trvalý travní 

porost), 16/2 (trvalý travní porost), 16/11 (ostatní plocha, ostatní komunikace), 497/1 (orná půda), 

497/4 (orná půda), 500/2 (orná půda), 734/1 (ostatní plocha, silnice), 734/3 (ostatní plocha, silnice), 

734/15 (ostatní plocha, silnice), 734/18 (ostatní plocha, silnice), 735/1 (ostatní plocha, silnice) a 735/3 

(ostatní plocha, ostatní komunikace) v katastrálním území Jestřebí u České Lípy, obec Jestřebí. 

Odůvodnění tohoto rozhodnutí je společné pro oba jeho výroky. Dnem podání žádosti bylo zahájeno 

správní řízení. 

Před oznámením zahájení územního řízení bylo zkoumáno, zda mohou být projednávanou stavbou 

přímo dotčena práva osob, která vyplývají z vlastnictví stavby na pozemku, na kterém má být stavba 

prováděna a dále zda mohou být přímo dotčena práva odpovídající věcnému břemeni k tomuto 

pozemku nebo stavbě. Dále bylo zkoumáno, zda mohou být navrhovanou stavbou přímo dotčena 

práva osob, která vyplývají z vlastnictví sousedního pozemku nebo stavby na něm a dále zda mohou 

být přímo dotčena práva odpovídající věcnému břemeni k sousednímu pozemku. 

Speciální stavební úřad v provedeném územním řízení o umístění stavby posoudil žádost o vydání 

územního rozhodnutí o umístění stavby z hledisek uvedených v ustanovení § 90 stavebního zákona, 

projednal je s účastníky řízení, s dotčenými orgány a posoudil shromážděné podklady.  Zjistil, že 

záměr není v rozporu se záměry a cíli územního plánování, s požadavky stavebního zákona a jeho 

prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území, s požadavky 

zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, 

že uskutečněním nebo užíváním stavby nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, 

předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.  

Sousední pozemky (včetně staveb na nich) pozemků (nebo jejich části) přímo dotčených územním 

rozhodnutím, u nichž může být vlastnické právo jejich vlastníků přímo dotčeno, vymezil speciální 

stavební úřad takto: katastrální území Jestřebí u České Lípy a obec Jestřebí  pozemky parcelní číslo: 

8/2, 8/3, 8/5, 8/6, 8/7, 8/39, 8/40, 8/41, 9/1, 12, 13, 14/1, 14/2, 15/1, 15/2, 16/1, 16/3, 16/4, 16/5, 16/6, 

16/7, 16/8, 16/9, 16/10, 16/11, 17, 18, 20, 22/2, 299, 300, 302/2, 302/5, 302/6, 305/1, 305/7, 305/9, 

494/5, 494/6, 494/7, 494/8, 496/2, 497/2, 497/3, 497/5, 498/1, 498/2, 498/3, 498/4, 498/7, 498/8, 

500/1, 500/3, 503/1, 504/2, 504/4, 504/5, 534/3, 734/2, 734/3, 735/4, 736/6, 734/14, 734/16, 735/3, 

735/8 a 735/11. 
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Vymezení účastníků stavebního řízení podle ustanovení § 85 stavebního zákona: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, Nusle, 

PSČ: 140 00, se přiznávají práva podle ustanovení § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona s právy 

účastníka řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“). 

Obci Jestřebí, IČO: 00260878, se sídlem Jestřebí 142, Jestřebí, PSČ: 471 61, se přiznávají práva podle 

ustanovení § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona s právy účastníka řízení podle ustanovení § 27 

odst. 1 písm. a) správního řádu. 

Společnosti AGROZEM CZ SE, IČO: 29132428, se sídlem Revoluční 1082/8, Nové Město, Praha 1, 

PSČ: 110 00, společnosti CETIN a.s., IČO: 04084063, se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 

Praha 9, PSČ: 190 00, společnosti ČEZ Distribuce a. s., IČO: 24729035, se sídlem Teplická 877/8, 

Děčín IV. – Podmokly, Děčín, PSČ: 405 02, společnosti GridServices, s.r.o., IČO: 27935311, se 

sídlem Plynárenská 499/1, Brno - Zábrdovice, Brno, PSČ: 602 00, společnosti Severočeské vodovody 

a kanalizace, a.s., IČO: 49099451, se sídlem Přítkovská 1689, Teplice, PSČ: 415 50, společnosti 

WINTERGREEN, s.r.o. – v likvidaci, IČO: 27169456, se sídlem V dolině 1515/1c, Michle, Praha 10, 

PSČ: 101 00, Krajské správě silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, IČO: 70946078, se 

sídlem České mládeže 632/32, Liberec VI, Liberec, PSČ: 460 06, Libereckému kraji, IČO: 70891508, 

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec IV, PSČ: 460 01, Obci Jestřebí, IČO: 00260878, se sídlem Jestřebí 

142, Jestřebí, PSČ: 471 61, Haně Fikarové, nar. 14.6.1961, bytem Provodín 140, Provodín, PSČ: 471 

67, Bohuslavě Havlíkové, nar. 3.9.1956, bytem Jestřebí 82, Jestřebí, PSČ: 471 61, Miroslavu 

Papíkovi, nar. 21.12.1957, bytem Jestřebí 114, Jestřebí, PSČ: 471 61, Evě Wolfové, nar. 19.7.1970, 

bytem Jestřebí 82, Jestřebí, PSČ: 471 61, a Jiřině Zejbrlíkové, nar. 30.6.1946, bytem Jestřebí 10, 

Jestřebí, PSČ: 471 61, se přiznávají práva účastníků řízení podle ustanovení § 85 odst. 2 písm. a) 

stavebního zákona s právy účastníka řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu.  

Vlastníkům pozemků (i vlastníkům staveb na nich) v katastrálním území Jestřebí u České Lípy a obec 

Jestřebí  pozemky parcelní číslo: 8/2, 8/3, 8/5, 8/6, 8/7, 8/39, 8/40, 8/41, 9/1, 12, 13, 14/1, 14/2, 

15/1, 15/2, 16/1, 16/3, 16/4, 16/5, 16/6, 16/7, 16/8, 16/9, 16/10, 16/11, 17, 18, 20, 22/2, 299, 300, 

302/2, 302/5, 302/6, 305/1, 305/7, 305/9, 494/5, 494/6, 494/7, 494/8, 496/2, 497/2, 497/3, 497/5, 

498/1, 498/2, 498/3, 498/4, 498/7, 498/8, 500/1, 500/3, 503/1, 504/2, 504/4, 504/5, 534/3, 734/2, 

734/3, 735/4, 736/6, 734/14, 734/16, 735/3, 735/8 a 735/11, se přiznávají práva účastníků řízení podle 

ustanovení § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona s právy účastníka řízení podle ustanovení § 27 

odst. 2 správního řádu. 

V souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona, podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona o 

urychlení výstavby, a podle ustanovení § 47 odst. 1 správního řádu oznámil speciální stavební úřad 

dne 5.8.2020 pod č.j.: OD 449/2020-3/280.13/Hk a KULK 54515/2020 zahájení územního řízení 

všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům. V daném případě je vedeno řízení s velkým 

počtem účastníků podle ustanovení § 144 odst. 1 správního řádu, přičemž podle tohoto ustanovení 

(nestanoví-li zvláštní zákon jinak) se tímto řízením rozumí řízení s více než 30 účastníky. Podle 

ustanovení § 144 odst. 2 správního řádu účastníky v řízení s velkým počtem účastníků lze o zahájení 

řízení uvědomit veřejnou vyhláškou. Podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona se oznámení o 

zahájení územního řízení a další úkony v řízení se doručují účastníkům řízení a dotčeným orgánům 

jednotlivě, nejde-li o řízení s velkým počtem účastníků; v řízení s velkým počtem účastníků se 

oznámení o zahájení řízení a další úkony v řízení doručují postupem podle ustanovení § 144 odst. 6 
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správního řádu, dotčeným orgánům a obci, která je účastníkem řízení podle ustanovení § 85 odst. 1 

písm. b) stavebního zákona, se doručuje jednotlivě; účastníky řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 

správního řádu jsou vždy účastníci řízení podle ustanovení § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona a 

ustanovení § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona. Dále podle ustanovení § 87 odst. 3) stavebního 

zákona u záměrů zasahujících do území několika obcí se v řízení s velkým počtem účastníků 

oznámení o zahájení řízení a další úkony v řízení doručují vždy veřejnou vyhláškou podle ustanovení 

§ 25 odst. 3 správního řádu; jednotlivě se doručuje dotčeným orgánům a účastníkům řízení podle 

ustanovení § 85 odst. 1 a 2 písm. a) stavebního zákona. Účastníci řízení podle ustanovení § 85 odst. 

2 písm. b) stavebního zákona se v oznámení o zahájení řízení a v dalších úkonech v řízení 

doručovaných veřejnou vyhláškou identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru 

nemovitostí dotčených vlivem záměru. Podle ustanovení § 2 odst. 5 zákona o urychlení výstavby se 

v řízení podle stavebního zákona, které je řízením s velkým počtem účastníků, se oznámení o zahájení 

řízení doručuje postupem podle stavebního zákona. Ostatní písemnosti se doručují jednotlivě pouze 

žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, a dotčeným orgánům; ostatním účastníkům 

řízení se doručují veřejnou vyhláškou, o čemž se tito účastníci poučí v oznámení o zahájení řízení, 

je-li jim doručováno jednotlivě. Vzhledem k tomu, že speciálnímu stavebnímu úřadu jsou poměry 

v území dobře známy, žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, upustil podle 

ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona od ústního jednání. Zároveň účastníky poučil o tom, že na 

tohoto správní řízení se vztahuje zákon o urychlení výstavby (viz ustanovení § 2 odst. 1 zákona o 

urychlení výstavby). Současně stanovil podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona lhůtu k 

uplatnění závazných stanovisek dotčeným orgánům i lhůtu k uplatnění námitek, popřípadě důkazů, 

účastníkům řízení. Zároveň je poučil, že k později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, 

popřípadě důkazům, nebude přihlédnuto. Lhůta byla stanovena do patnácti dnů od doručení oznámení 

o zahájení řízení. Po oznámení zahájení územního řízení nevznesl nikdo z účastníků námitky či 

připomínky vůči umístění předmětné stavby, závazné stanovisko neuplatnil ani žádný dotčený orgán. 

Speciální stavební úřad tedy v průběhu územního řízení přezkoumal předloženou žádost a posoudil 

shromážděná závazná stanoviska, stanoviska a vyjádření. Zjistil, že dokumentace byla zpracována 

osobou s příslušnou autorizací. K žádosti o vydání územního rozhodnutí obdržel speciální stavební 

úřad tato závazná stanoviska, stanoviska a vyjádření, která využil pro stanovení podmínek územního 

rozhodnutí: 

a) Závazné stanovisko Městského úřadu Česká Lípa, stavebního úřadu – úřadu územního 

plánování, se sídlem náměstí T. G. Masaryka 1, Česká Lípa, PSČ: 470 36, ze dne 13.12.2019 

pod spisovou značkou: MUCL/23814/2019/AS a č.j.: MUCL/137730/2019. 

b) Závazné stanovisko Městského úřadu Česká Lípa, odboru životního prostředí, se sídlem 

náměstí T. G. Masaryka 1, Česká Lípa, PSČ: 470 36, ze dne 26.8.2019 pod spisovou značkou: 

MUCL/16254/2019/OŽP/ŘL a č.j.: MUCL/92155/2019. 

c) Koordinované závazné stanovisku Městského úřadu Česká Lípa, odboru životního prostředí, 

se sídlem náměstí T. G. Masaryka 1, Česká Lípa, PSČ: 470 36, ze dne 1.8.2019 pod spisovou 

značkou: MUCL/13421/2019/OŽP/DP a č.j.: MUCL/83270/2019. 

d) Závazné stanovisko Městského úřadu Česká Lípa, stavebního úřadu, úseku památkové péče, 

se sídlem náměstí T. G. Masaryka 1, Česká Lípa, PSČ: 470 36, ze dne 16.10.2019 pod 

spisovou značkou: MUCL/15697/2019/SÚ/AM a č.j.: MUCL/114035/2019. 
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e) Závazné stanovisko Krajské hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, IČO: 

71009302, se sídlem Husova 64, Liberec, PSČ: 460 31, ze dne 10.7.2019 pod sp. zn.: S-KHSLB 

15048/2019 a č.j.: KHSLB 15048/2019. 

f) Stanovisko Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, se 

sídlem U Jezu 642/2a, Liberec IV-Perštýn, PSČ: 460 01, ze dne 17.7.2019 pod č.j.: KULK 

49788/2019 (ve znění doplňujícího stanoviska za dne 15.11.2019 pod č.j.: KULK 

85108/2019). 

g) Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje, IČO: 70888744, se 

sídlem Barvířská 29/10, Liberec, PSČ: 460 01, ze dne 17.7.2019 pod č.j.: HSLI-1754-2/CL-

PS-2019. 

h) Závazné stanovisko Ministerstva obrany, IČO: 60162694, odboru ochrany územních zájmů, 

se sídlem Tychonovova 1, Praha 6, PSČ: 160 01, ze dne 27.8.2019 pod sp. zn.: 109945/2019-

1150-OÚZ-LIT. 

i) Závazné stanovisko Ministerstva dopravy, IČO: 66003008, se sídlem nábřeží Ludvíka 

Svobody 1222/12, Praha 1, PSČ: 110 15, ze dne 2.6.2020 pod značkou: 430/2020-910-IPK/3. 

j) Stanovisko Policie České republiky, Krajského ředitelství Libereckého kraje, Odboru služby 

dopravní policie, se sídlem Nám. Dr. E. Beneše 24, Liberec, PSČ: 460 32, ze dne 13.8.2019 

pod č.j.: KRPL-64879-1/ČJ-2019-1800DP-06. 

k) Vyjádření společnosti ČEPS, a.s., IČO: 25702556, se sídlem Elektrárenská 774/2, Praha 10, 

PSČ: 101 52, ze dne 21.8.2020 pod zn.: 333/14720/21.8.2020/Le. 

l) Vyjádření společnosti ČEZ Distribuce a. s., IČO: 24729035, se sídlem Teplická 877/8, Děčín 

IV. – Podmokly, Děčín, PSČ: 405 02, ze dne 10.7.2019 pod zn.: 0101142222 i ze dne 7.8.2019 

pod zn.: 1105135448. 

m) Vyjádření společnosti CETIN a.s., IČO: 04084063, se sídlem Českomoravská 2510/19, 

Libeň, Praha 9, PSČ: 190 00, ze dne 9.7.2019 pod č.j.: 687034/19. 

n) Vyjádření společnosti GridServices, s.r.o., IČO: 27935311, se sídlem Plynárenská 499/1, 

Zábrdovice, Brno, PSČ: 602 00, ze dne 1.8.2019 pod zn.: 5001963349. 

o) Vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IČO: 49099451, se sídlem 

Přítkovská 1689, Teplice, PSČ: 415 50, ze dne 5.8.2019 pod zn.: SCVKZAD49740 i ze dne 

3.12.2019 pod zn.: O19690109560/ÚTPCL/Ro. 

p) Vyjádření Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v.v.i., IČO: 67985912, se sídlem Letenská 

123/4, Malá Strana, Praha 1, PSČ: 110 00, ze dne 16.8.2019 pod č.j.: ARUP-6819/2019. 

q) Vyjádření Obce Jestřebí, IČO: 00260878, se sídlem Jestřebí 142, Jestřebí, PSČ: 471 61, ze 

dne 18.11.2019 pod zn.: JEST/1096/19. 

r) Sdělení společnosti ČEZ ICT Services,  a.  s., IČO: 26470411,  se  sídlem  Duhová  1531/3,  

Praha 4,  PSČ: 140 53, ze dne 10.7.2019 pod zn.: 0700076131. 

s) Sdělení společnosti Telco Pro Services, a. s., IČO: 29148278, se sídlem Duhová 1531/3, 

Michle, Praha 4, PSČ: 140 00, ze dne 10.7.2019 pod zn.: 0200935439. 
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t) Sdělení Povodí Labe, státní podnik, IČO: 70890005, se sídlem Víta Nejedlého 951/8, Hradec 

Králové – Slezské Předměstí, PSČ: 500 03, ze dne 23.7.2019 pod č.j.: PLa/2019/032074. 

u) Stanovisko Povodí Ohře, státní podnik, IČO: 70889988, se sídlem Bezručova 4219, 

Chomutov, PSČ: 430 03, ze dne 12.7.2019 pod zn.: POH/33010/2019-2/032100. 

v) Vyjádření Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizace, IČO: 70946078, 

se sídlem České mládeže 632/32, Liberec VI, Liberec, PSČ: 460 06, ze dne 31.7.2019 pod 

zn.: KSSLK/6056/2019. 

w) Stanovisko Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru dopravy, ze dne 8.7.2019 pod 

č.j.: KULK 49787v/2019/280.3/Pp. 

x) Rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru dopravy, ze dne 2.12.2019 pod 

č.j.: OD 1255/2019 a KULK 90936/2019/280.8/Pp. 

y) Vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 

4, Nusle, PSČ: 140 00, zastoupeného Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Správou Liberec, se 

sídlem Zeyerova 1310, Liberec, PSČ: 460 55, ze dne 1.8.2019 pod zn.: 3244/2019-36220/9.3. 

z) Vyjádření společnosti T-Mobile Czech Republic, a.s., IČO: 64949681, se sídlem Tomíčkova 

2144/1, Praha 4 – Chodov, PSČ: 148 00, ze dne 9.7.2019 pod zn.: E26678/19. 

aa) Vyjádření společnosti Vodafone Czech Republic a.s., IČO: 25788001, se sídlem náměstí 

Junkových 2808/2, Stodůlky, Praha 5, PSČ: 155 00, ze dne 9.7.2019 pod zn.: 

MW9910133499126820. 

bb) Vyjádření společnosti České Radiokomunikace a.s., IČO: 24738875, se sídlem Skokanská 

2117/1, Praha 6, Břevnov, PSČ: 169 00, ze dne 9.7.2019 pod zn.: UPTS/OS/223305/2019. 

cc) Vyjádření společnosti ČD-TELEMATIKA a.s., IČO: 61459445, se sídlem Pernerova 

2819/2a, Praha 3, PSČ: 130 00, ze dne 1.8.2019 pod č.j.: 1201912738. 

Stavba bude umístěna v souladu s platným územním plánem obce Jestřebí. Záměr splňuje požadavky 

veřejných zájmů především na úseku životního prostředí, ochrany zdraví a života, odpovídá i 

obecným technickým požadavkům stanoveným vyhlášce č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích 

na stavby, ve znění pozdějších předpisů, i vyhlášce č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na 

využívání území, ve znění pozdějších předpisů. Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených 

závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek 

rozhodnutí. 

Speciální stavební úřad dospěl po provedeném územním řízení k závěru, že umístěním stavby 

s názvem „I/9 Jestřebí, Okružní křižovatka“ v rozsahu stavebních objektů „SO 020 Příprava území 

stavby“, „SO 110 Úprava křižovatky silnic I/9 x I/38 ŘSD ČR“, „SO 111 Připojení silnice III/268“, 

„SO 134 Úpravy u autobusových zastávek“, „SO 180 Dopravně inženýrská opatření stavba“, „SO 

190 Dopravní značení“, „SO 340 Úpravy na stávajícím vodovodu“, „SO 341 Úpravy na stávajícím 

vodovodu“, „SO 342 Úpravy na stávající kanalizaci“, „SO 431 VO prostoru křižovatky a místa pro 

přecházení“ a „SO 432 Přeložka VO“ bude umístěna na pozemcích (jejich částech) parcelní číslo: 

16/1 (trvalý travní porost), 16/2 (trvalý travní porost), 16/11 (ostatní plocha, ostatní komunikace), 

497/1 (orná půda), 497/4 (orná půda), 500/2 (orná půda), 734/1 (ostatní plocha, silnice), 734/3 (ostatní 

plocha, silnice), 734/15 (ostatní plocha, silnice), 734/18 (ostatní plocha, silnice), 735/1 (ostatní 

plocha, silnice) a 735/3 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v katastrálním území Jestřebí u České 
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Lípy, obec Jestřebí, ve výše specifikovaném rozsahu, nebudou ohroženy veřejné zájmy ani 

nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Protože v průběhu 

územního řízení nebyly shledány důvody, které by bránily vydání rozhodnutí o umístění stavby, 

rozhodl speciální stavební úřad způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí. 

 P o u č e n í  

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dnů, ode dne jeho doručení, podat odvolání k Ministerstvu dopravy, 

podáním učiněným u Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru dopravy. 

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu 

a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví 

je správní orgán na náklady účastníka. 

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. 

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

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

vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou 

přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci 

doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby 

podle ustanovení § 15 nebo ustanovení 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k 

povolení stavby. 

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

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

konzumaci.  

 

 

 

 

 

Ing. Jan Čáp 

vedoucí odboru dopravy 

 

 

 

 

 

 

Rozdělovník: 
 

Účastník řízení podle ustanovení § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona s právy účastníka řízení 

podle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:        

- Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, Nusle, 

PSČ: 140 00, zastoupené Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Správou Liberec, se sídlem Zeyerova 

1310, Liberec, PSČ: 460 55, které dále zastupuje na základě plné moci společnost Valbek, spol. s 

r.o., IČO: 48266230, se sídlem Vaňurova 505/17, Liberec, PSČ: 460 02 (datovou schránkou). 

Účastník řízení podle ustanovení § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona s právy účastníka řízení 
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podle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:        

- Obec Jestřebí, IČO: 00260878, se sídlem Jestřebí 142, Jestřebí, PSČ: 471 61 (datovou schránkou). 

Účastníci řízení podle ustanovení § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona s právy účastníka řízení 

podle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:   

- AGROZEM CZ SE, IČO: 29132428, se sídlem Revoluční 1082/8, Nové Město, Praha 1, 

PSČ: 110 00 (datovou schránkou).    

- CETIN a.s., IČO: 04084063, se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, Praha 9, PSČ: 190 00 

(datovou schránkou). 

- ČEZ Distribuce a. s., IČO: 24729035, se sídlem Teplická 877/8, Děčín IV. – Podmokly, Děčín, 

PSČ: 405 02 (datovou schránkou).  

- GridServices, s.r.o., IČO: 27935311, se sídlem Plynárenská 499/1, Brno - Zábrdovice, Brno, 

PSČ: 602 00 (datovou schránkou). 

- Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, IČO: 70946078, se sídlem České 

mládeže 632/32, Liberec VI, Liberec, PSČ: 460 06 (datovou schránkou). 

- Liberecký kraj, IČO: 70891508, se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec IV, PSČ: 460 01 (osobně). 

- Obec Jestřebí, IČO: 00260878, se sídlem Jestřebí 142, Jestřebí, PSČ: 471 61 (datovou schránkou). 

- Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, Nusle, 

PSČ: 140 00 (datovou schránkou).  

- Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IČO: 49099451, se sídlem Přítkovská 1689, Teplice, 

PSČ: 415 50 (datovou schránkou). 

- WINTERGREEN, s.r.o. – v likvidaci, IČO: 27169456, se sídlem V dolině 1515/1c, Michle, 

Praha 10, PSČ: 101 00 (datovou schránkou). 

- Fikarová Hana, nar. 14.6.1961, bytem Provodín 140, Provodín, PSČ: 471 67 (doporučeně do 

vlastních rukou). 

- Havlíková Bohuslava, nar. 3.9.1956, bytem Jestřebí 82, Jestřebí, PSČ: 471 61 (doporučeně do 

vlastních rukou). 

- Papík Miroslav, nar. 21.12.1957, bytem Jestřebí 114, Jestřebí, PSČ: 471 61 (doporučeně do vlastních 

rukou). 

- Wolfová Eva, nar. 19.7.1970, bytem Jestřebí 82, Jestřebí, PSČ: 471 61 (doporučeně do vlastních 

rukou). 

- Zejbrlíková Jiřina, nar. 30.6.1946, bytem Jestřebí 10, Jestřebí, PSČ: 471 61 (doporučeně do vlastních 

rukou). 

Účastníci řízení podle ustanovení § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona s právy účastníka řízení 

podle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu, kteří jsou identifikováni označením pozemků 

evidovaných v katastru nemovitostí a staveb na nich (veřejnou vyhláškou): 

- katastrální území Jestřebí u České Lípy a obec Jestřebí  pozemky parcelní číslo: 8/2, 8/3, 8/5, 

8/6, 8/7, 8/39, 8/40, 8/41, 9/1, 12, 13, 14/1, 14/2, 15/1, 15/2, 16/1, 16/3, 16/4, 16/5, 16/6, 16/7, 
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16/8, 16/9, 16/10, 16/11, 17, 18, 20, 22/2, 299, 300, 302/2, 302/5, 302/6, 305/1, 305/7, 305/9, 

494/5, 494/6, 494/7, 494/8, 496/2, 497/2, 497/3, 497/5, 498/1, 498/2, 498/3, 498/4, 498/7, 498/8, 

500/1, 500/3, 503/1, 504/2, 504/4, 504/5, 534/3, 734/2, 734/3, 735/4, 736/6, 734/14, 734/16, 

735/3, 735/8 a 735/11. 

Dotčené orgány podle ustanovení § 136 správního řádu: 

- Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, IČO: 70888744, se sídlem Barvířská 29/10, Liberec, 

PSČ: 460 01 (datovou schránkou). 

- Městský úřad Česká Lípa, stavební úřad - úřad územního plánování, se sídlem náměstí T. G. 

Masaryka 1, Česká Lípa, PSČ: 470 36 (datovou schránkou). 

- Městský úřad Česká Lípa, stavební úřad – úsek památkové péče, se sídlem náměstí T. G. 

Masaryka 1, Česká Lípa, PSČ: 470 36 (datovou schránkou). 

- Městský úřad Česká Lípa, odbor dopravy, se sídlem náměstí T. G. Masaryka 1, Česká Lípa,          

PSČ: 470 36 (datovou schránkou). 

- Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, se sídlem náměstí T. G. Masaryka 1, Česká 

Lípa, PSČ: 470 36 (datovou schránkou). 

- Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, IČO: 71009302, se sídlem Husova 

64, Liberec, PSČ: 460 31 (datovou schránkou). 

- Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, se sídlem U Jezu 642/2a, 

Liberec IV-Perštýn, PSČ: 460 01 (osobně). 

- Ministerstvo dopravy, IČO: 66003008, se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha 1, 

PSČ: 110 15 (datovou schránkou). 

- Ministerstvo obrany, IČO: 60162694, se sídlem Tychonova 1, Praha 6, PSČ: 160 00, Sekce 

ekonomická a majetková, odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité 

infrastruktury, se sídlem Teplého 1899, Pardubice, PSČ: 530 02 (datovou schránkou). 

- Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, Územní odbor Česká Lípa, 

dopravní inspektorát, se sídlem Pod Holým vrchem 1734/14, Česká Lípa, PSČ: 470 80 (datovou 

schránkou). 

- Policie České republiky, Krajské ředitelství Libereckého kraje, Odbor služby dopravní policie, se 

sídlem Nám. Dr. E. Beneše 24, Liberec, PSČ: 460 32 (datovou schránkou). 

Dále obdrží: 

- Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i., IČO: 67985912, se sídlem Letenská 123/4, Malá Strana, 

Praha 1, PSČ: 110 00 (datovou schránkou). 

- ČEPS, a.s., IČO: 25702556, se sídlem Elektrárenská 774/2, Praha 10, PSČ: 101 52 (datovou 

schránkou). 

Dále obdrží k vyvěšení na úřední desce:   

- Obecní úřad Jestřebí, se sídlem Jestřebí 142, Jestřebí, PSČ: 471 61 (datovou schránkou). 
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Toto oznámení o zahájení řízení musí být vyvěšeno na úřední desce shora označeného správního 

orgánu a Obecního úřadu Jestřebí po dobu 15 dnů, přičemž patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost 

považuje za doručenou.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno dne: ....................                                                                   Sejmuto dne: .................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení o zahájení řízení. 
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