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Městský úřad Frýdlant
odbor dopravy
Nám. T. G. Masaryka 37, 464 13 FRÝDLANT, tel. 0420 488 886 111
Č. j. MUF 2538/2019/OD/Bu-zah. st.
Vyřizuje: Ivana Bucharová, oprávněná úřední osoba

Ve Frýdlantu 22. července 2019

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
Městský úřad Frýdlant, odbor dopravy, jako speciální stavební úřad ve věcech silnic II. a III. třídy,
místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací, příslušný podle ustanovení § 15
odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „stavební zákon“), a podle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) a ustanovení § 16 zákona
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), obdržel
dne 16. 7. 2019 od Státního pozemkového úřadu, IČ 01312774, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký
kraj, Pobočka Liberec, U Nisy 6a, 460 57 Liberec (dále také jen „stavebník“), žádost o vydání stavebního
povolení pro stavbu s názvem „Polní cesta VPC 45.1 a VPC 45.2 k. ú. Jindřichovice pod Smrkem“
a „Polní cesta HC 6 k. ú. Dětřichovec“. Dnem podání žádosti bylo zahájeno stavební řízení.
Dle vyjádření Městského úřadu Nové Město pod Smrkem, stavebního úřadu, ze dne 18. 7. 2019 stavba
nepodléhá územnímu řízení.
Základní údaje o stavbě:
Stavebník: Státní pozemkový úřad, IČ 01312774, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, Pobočka
Liberec, U Nisy 6a, 460 57 Liberec
Druh stavby: stavba dopravní infrastruktury – veřejně přístupná účelová komunikace
Název stavby: „Polní cesta VPC 45.1 a VPC 45.2 k. ú. Jindřichovice pod Smrkem“ a „Polní cesta HC 6
k. ú. Dětřichovec“
Zpracovatel projektové dokumentace: zodpovědný projektant Bc. Jakub Vodseďálek, odpovědný
zástupce Ing. Jaroslav Jakoubek, kontrola Tomáš Hrdonka, autorizovaný technik pro dopravní stavby,
specializace nekolejová doprava, ze společnosti Agroprojekce Litomyšl s. r. o., Rokycanova 114/IV,
566 01 Vysoké Mýto
Zhotovitel stavby: není znám
STRUČNÝ POPIS STAVBY:
Polní cesta VPC 45.1 (SO – 01), VPC 45.2 (SO – 02) a HC 6
Projektová dokumentace stavby řeší rekonstrukci polních cest v k. ú. Jindřichovice pod Smrkem a
Dětřichovec, obec Jindřichovice pod Smrkem. Pozemky určené k realizaci stavby jsou vyčleněny
komplexní pozemkovou úpravou. Předmětem stavby je polní cesta s názvem VPC 45.1 – Jindřichovice
pod Smrkem ve staničení km 0,288-0,50, polní cesta s názvem VPC 45.2 – Jindřichovice pod Smrkem
ve staničení km 0,000 – 0,288, a polní cesta HC 6 – Dětřichovec ve staničení km 0,000 – 0,422. Cesta
je napojena na krajskou silnici ev. č. III/29110. Součástí stavby je návrh nového dopravního značení.
Polní cesta VPC 45.1 (SO – 01)
Délka komunikace je 214 m. Šířka polní cesty je 4,0 m (3,5 + 2 x 0,25 m krajnice). Příčný sklon vozovky
je 3,0%, návrhová rychlost 30 km/h, kategorie cesty P 4,0/30.
- km 0,288 začátek úseku, tj. napojení na polní cestu VPC 45.2
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- km 0,502 rozšířené napojení 2,2 m2, konstrukce shodná s komunikací
- km 0,502 rozšířené napojení 29,8 m2, konstrukce shodná s komunikací
- km 0,502 konec úseku polní cesty HPC 45.1 – napojení na silnici III. třídy
- km 0,502 trubní propustek DN 600/8,0 m, čela z lomového kamene opatřená trubkovým zábradlím
Konstrukční skladba: asfaltobeton jemnozrnný ACO 11 – 50 mm, postřik spojovací z kationaktivní
asfaltové emulze pro spojovací postřiky v množství zbytkového asfaltu 0,20 kg/m2, dvouvrstvý nátěr,
vibrovaný štěrk VŠ – 200 mm, stávající makadam z konstrukce železničního svršku, tj. celkem 310 mm.
Odvodnění vozovky je navrženo v příčném jednostranném sklonu. Odvodnění pláně je stávajícím
drážním příkopem v km 0,000-0,502.
VPC 45.2 (SO – 02)
Délka komunikace je 288 m. Šířka polní cesty je 4,0 m (3,5 + 2 x 0,25 m krajnice). Příčný sklon vozovky
je 3,0%, návrhová rychlost 30 km/h, kategorie cesty P 4,0/30.
- km 0,000 začátek úseku, tj. napojení na polní cestu HC 6
- km 0,148 rozšířené napojení 14,1 m2, konstrukce shodná s komunikací
- km 0,288 konec úseku polní cesty HPC 45.2 – napojení na polní cest HPC 45.1
Konstrukční skladba: asfaltobeton jemnozrnný ACO 11 – 50 mm, postřik spojovací z kationaktivní
asfaltové emulze pro spojovací postřiky v množství zbytkového asfaltu 0,20 kg/m2, dvouvrstvý nátěr,
vibrovaný štěrk VŠ – 200 mm, stávající makadam z konstrukce železničního svršku, tj. celkem 310 mm.
Odvodnění vozovky je navrženo v příčném jednostranném sklonu. Odvodnění pláně je stávajícím
drážním příkopem v km 0,000-0,502 a trubním propustkem na pozemku p. č. 1562.
Polní cesta HC 6
Délka komunikace je 422 m. Šířka polní cesty je 4,0 m (3,5 + 2 x 0,25 m krajnice). Příčný sklon vozovky
je 3,0%, návrhová rychlost 30 km/h, kategorie cesty P 4,0/30.
Konstrukční skladba: asfaltobeton jemnozrnný ACO 11 – 50 mm, postřik spojovací z kationaktivní
asfaltové emulze pro spojovací postřiky v množství zbytkového asfaltu 0,20 kg/m2, dvouvrstvý nátěr,
vibrovaný štěrk VŠ – 200 mm, stávající makadam z konstrukce železničního svršku, tj. celkem 310 mm.
Odvodnění vozovky je navrženo v příčném jednostranném sklonu. Odvodnění pláně je stávajícím
drážním příkopem v km 0,000-0,422.
Veškeré podrobnosti jsou uvedeny v projektové dokumentaci stavby ve stupni DSP vypracované
zodpovědným projektantem Bc. Jakubem Vodseďálkem, odpovědný zástupce Ing. Jaroslav Jakoubek,
kontrola Tomáš Hrdonka, autorizovaný technik pro dopravní stavby, specializace nekolejová doprava,
ze společnosti Agroprojekce Litomyšl s. r. o., Rokycanova 114/IV, 566 01 Vysoké Mýto, ve stupni DSP,
z listopadu 2014, zak. č. 068 30/14.
Pozemky (nebo jejich části) dotčené stavebním záměrem – katastrální území Jindřichovice pod
Smrkem, obec Jindřichovice pod Smrkem:

Parcelní číslo

Vlastník pozemku

Druh pozemku/využití

1561

Obec Jindřichovice pod Smrkem

Ostatní plocha/ostatní komunikace

1575

Obec Jindřichovice pod Smrkem

Ostatní plocha/ostatní komunikace

1562/1

Lesy České republiky, s. p.

Vodní plocha/koryto vodního toku
přirozené nebo upravené

1541

Liberecký kraj

Ostatní plocha/silnice
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Pozemky (nebo jejich části) dotčené stavebním záměrem – katastrální území Dětřichovec, obec
Jindřichovice pod Smrkem:

Parcelní číslo

Vlastník pozemku

Druh pozemku/využití

285

Obec Jindřichovice pod Smrkem

Ostatní plocha/ostatní komunikace

Ve smyslu ustanovení § 112 odst. 1 stavebního zákona jsou účastníci řízení podle § 109 písm. e)
a f) stavebního zákona identifikováni dále uvedenými pozemky přímo dotčenými vlivem záměru,
evidovanými v katastru nemovitostí
k. ú. Jindřichovice pod Smrkem: 987, 985/1, 985/2, 1359, 1360, 1368, 1576, 1435, 1436, 1587, 1462,
1529, 1673 a 1464
k. ú. Dětřichovec: 234, 233, 339, 347, 356, 237 a 396
Městský úřad Frýdlant, odbor dopravy, podle ustanovení § 112 odst. 1 stavebního zákona a podle
ustanovení § 47 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),
tímto oznamuje všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům, že ke dni 16. 7. 2019 bylo
zahájeno stavební řízení pro stavbu s názvem „Polní cesta VPC 45.1 a VPC 45.2 k. ú. Jindřichovice
pod Smrkem“ a „Polní cesta HC 6 k. ú. Dětřichovec“.
V souladu s ustanovením § 112 odst. 2 stavebního zákona, Městský úřad Frýdlant, odbor dopravy,
upouští od ohledání na místě i od ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry staveniště
a žádost spolu s přílohami poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení
podmínek k jejímu provádění.
Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy,
k čemuž Městský úřad Frýdlant, odbor dopravy, stanovil lhůtu do deseti dnů od obdržení tohoto
oznámení. K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům, nebude
přihlédnuto. Městský úřad Frýdlant, odbor dopravy, účastníkům řízení sděluje, že po ukončení této
desetidenní lhůty bude ukončeno shromažďování podkladů pro vydání rozhodnutí ve výše uvedené věci
a skončeno dokazování. Podle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu se účastníci řízení mohou před
vydáním rozhodnutí vyjádřit ke všem podkladům rozhodnutí a současně nahlédnout do spisu. K tomuto
jim Městský úřad Frýdlant, odbor dopravy, poskytuje lhůtu pět dnů od uplynutí desetidenní lhůty
k uplatnění závazných stanovisek a námitek účastníků řízení. Po uplynutí této pětidenní lhůty bude ve
věci rozhodnuto.
Do projektové dokumentace a podkladů pro vydání rozhodnutí lze nahlédnout na Městském úřadu
Frýdlant, odboru dopravy, kanc. č. 1 v přízemí budovy „B“ Městského úřadu Frýdlant, nám. T. G.
Masaryka 37, Frýdlant, v pondělí a ve středu od 8 do 12 a od 12:30 do 17 hodin, v ostatní dny dle
předchozí telefonické domluvy.
Poučení o podmínkách pro uplatňování námitek (ustanovení § 114 odst. 4 stavebního zákona)
Účastník řízení může v souladu s ustanovení § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti
projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů,
pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo
opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě.
K námitkám, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování územně plánovací
dokumentace nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci
území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.
Poučení účastníků řízení
Jako účastník řízení máte v řízení zejména:
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Právo:
→ pokud prohlásíte, že neovládáte jazyk, jímž se vede jednání, máte právo na tlumočníka zapsaného
v seznamu tlumočníků, kterého si obstaráte na své náklady (§ 16 odst. 3 správního řádu)
→ pokud jste občan České republiky příslušející k národnostní menšině, která tradičně a dlouhodobě
žije na území České republiky, máte před správním orgánem právo činit podání a jednat v jazyce své
národnostní menšiny (§ 16 odst. 4 správního řádu)
→ zvolit si zmocněnce; zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí, kterou lze udělit
i ústně do protokolu; v téže věci můžete mít současně pouze jednoho zmocněnce (§ 33 odst. 1 správního
řádu)
→ vyjádřit v řízení své stanovisko (§ 36 odst. 2 správního řádu)
→ před vydáním rozhodnutí ve věci vyjádřit se k podkladům rozhodnutí (§ 36 odst. 3 správního řádu)
→ nahlížet do spisu (§ 38 odst. 1 správního řádu)
→ činit si výpisy a právo na to, aby správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části (§ 38 odst. 4
správního řádu)
→ aby správní orgán i bez návrhu zjistil všechny rozhodné skutečnosti svědčící ve Váš prospěch
i v neprospěch (§ 50 odst. 3 správního řádu)
→ na oznámení rozhodnutí (§ 72 správního řádu).
Povinnost:
→ předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti (§ 36 odst. 4 správního řádu)
→ poskytovat správnímu orgánu veškerou potřebnou součinnost při opatřování podkladů pro vydání
rozhodnutí (§ 50 odst. 2 správního řádu)
→ označit důkazy na podporu svých tvrzení (§ 52 správního řádu).
Výzva pro stavebníka
Nejpozději do deseti dnů ode dne doručení tohoto oznámení doložte správnímu orgánu tyto chybějící
podklady:
-

souhlas Obce Jindřichovice pod Smrkem dle § 184a stavebního zákona (HC 6)

-

souhlas Libereckého kraje, resp. Krajské správy
stavebního zákona (VPC 45.1 a VPC 45.2).

silnic Libereckého kraje, p. o., dle § 184a

Otisk úředního razítka

Ivana Bucharová
referentka odboru dopravy
Obdrží:
Účastník řízení dle § 109 písm. a) stavebního zákona, s právy účastníka řízení dle § 27 odst. 1 písm.
a) správního řádu (stavebník):
• Státní pozemkový úřad, IČ 01312774, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, Pobočka Liberec,
U Nisy 6a, 460 57 Liberec
(datovou schránkou)
Účastníci řízení dle § 109 písm. b), c) a d) stavebního zákona, s právy účastníka řízení dle § 27
odst. 1 písm. a) správního řádu:
• Obec Jindřichovice pod Smrkem, IČ 00672025, Jindřichovice pod Smrkem 245, 463 66
(datovou schránkou)
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• Česká republika, Právo hospodařit s majetkem státu: Lesy České republiky, s. p., IČ 42196451,
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
(datovou schránkou)
(souhlas dle § 184a stavebního zákona vydán dne 17. 7. 2019)
• Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec IV – Perštýn, Správa nemovitostí ve vlastnictví kraje:
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, IČ 70946078, České mládeže 632/32,
460 06 Liberec 6
• Česká telekomunikační infrastruktura a. s., IČ 04084063, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
(datovou schránkou)
(vyjádření ke stavbě vydáno dne 9. 7. 2019, č. j. 686669/19 )
• ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly
(datovou schránkou)
(vyjádření ke stavbě vydáno dne 9. 7. 2019, zn. 0101141712)
Účastníci řízení dle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona (těmto účastníkům řízení se toto
oznámení doručí ve smyslu § 113 odst. 3 stavebního zákona veřejnou vyhláškou) - tito účastníci
jsou identifikováni pozemky přímo dotčenými vlivem záměru evidovanými v katastru nemovitostí
k. ú. Jindřichovice pod Smrkem: 987, 985/1, 985/2, 1359, 1360, 1368, 1576, 1435, 1436, 1587, 1462,
1529, 1673 a 1464
k. ú. Dětřichovec: 234, 233, 339, 347, 356, 237 a 396
(zveřejněním na úřední desce a internetových stránkách Městského úřadu Frýdlant a Obecního úřadu
Jindřichovice pod Smrkem po dobu 15 dnů s žádostí o podání písemné zprávy stavebnímu úřadu
o vyvěšení a sejmutí; dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost
doručuje - § 25 odst. 3 správního řádu)
Dotčené orgány dle § 136 správního řádu:
• MÚ Frýdlant, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, nám. T. G. Masaryka 37, 464 13 Frýdlant
(osobní předání)
(koordinované závazné stanovisko ke stavbě HC 6 vydáno dne 10. 4. 2019, zn. MUF
204/2019/OSUZP/3/Oul)
(koordinované závazné stanovisko ke stavbě VPC 45.1 a VPC 45.2 vydáno dne 10. 4. 2019, zn. MUF
203/2019/OSUZP/3/Oul)
(závazné stanovisko vodoprávního úřadu vydáno dne 17. 7. 2019, č. j. MUF 2552/2019/OSUZP/3/Oul231.2)
• Městský úřad Nové Město pod Smrkem, Odbor výstavby a životního prostředí, Palackého 280, 463 65
Nové Město pod Smrkem
(datovou schránkou)
(vyjádření dle § 15 odst. 2 stavebního zákona vydáno dne 18. 7. 2019, č. j. NMPS/10/2019259/2/OVŽP/Ho)
• Policie České republiky, Krajské ředitelství Libereckého kraje, Územní odbor Liberec, dopravní
inspektorát, Pastýřská 3, 460 01 Liberec
(datovou schránkou)
(stanovisko ke stavbě vydáno dne 17. 1. 2019, č. j. KRPL-5097-1/ČJ-2019-180506-06)
Příslušný obecní úřad
(k vyvěšení na úřední desce s žádostí o podání zprávy stavebnímu úřadu o datu vyvěšení a sejmutí
oznámení a zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup, § 25 odst. 3 správního řádu)
• MÚ Frýdlant
(osobní předání)
• OÚ Jindřichovice pod Smrkem
(datovou schránkou)
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Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu nejméně 15 dnů na úřední desce Městského úřadu
Frýdlant a Obecního úřadu Jindřichovice pod Smrkem, a poté vráceno zpět odboru dopravy
Městského úřadu Frýdlant a také zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Na úřední desce v y v ě š e n o dne: ……………………….

Z úřední desky s e j m u t o dne:

……………………….

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí.
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