odbor dopravy

Frýdlant 2. července 2021
č. j.: PDMUFT 16645/2021/OD/Bu
sp. zn.: MUF 1458/2021/OD/Bu
vyřizuje: Bucharová / 488 886 806

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
Stavebník, Město Nové Město pod Smrkem, IČ 00263036, Palackého 280, 463 65 Nové Město pod Smrkem,
zastoupené na základě písemné plné moci ze dne 17. 2. 2021 Ing. Filipem Kučerou, IČ 03294927,
Sokolská 866, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou, podalo dne 30. 4. 2021 u Městského úřadu Frýdlant,
odboru dopravy, žádost o vydání společného územního a stavebního povolení na stavbu s názvem
„Autobusová zastávka Hajniště – pož. zbroj a přechody v ul. Frýdlantská a Jindřichovická, Nové Město pod
Smrkem“. Dnem podání žádosti bylo zahájeno společné územní a stavební řízení.
Jelikož žádost spolu s přílohami neobsahovala podklady nezbytné k posouzení žádosti, písemností ze dne
10. 5. 2021 vyzval správní orgán žadatele k doplnění podkladů a současně usnesením pod č. j. PDMUFT
11285/2021/OD/Bu zahájené řízení přerušil. Žádost byla kompletně doplněna dne 23. 6. 2021.
Dle vyjádření Městského úřadu Frýdlant, odboru stavebního úřadu a životního prostředí, orgánu územního
plánování, není předložený záměr změnou v území.
Dle vyjádření Městského úřadu Nové Město pod Smrkem, odboru výstavby a životního prostředí, ze dne
18. 2. 2021, č. j. NMPS/475/2021/OV/1, je stavba v souladu se záměry územního plánování.
Základní údaje o stavbě:
Stavebník: Město Nové Město pod Smrkem, IČ 00263036, Palackého 280, 463 65 Nové Město pod Smrkem
Druh stavby: stavba dopravní infrastruktury
Název stavby: „Autobusová zastávka Hajniště – pož. zbroj a přechody v ul. Frýdlantská a Jindřichovická,
Nové Město pod Smrkem“.
Zpracovatel projektové dokumentace: Ing. Filip Kučera, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby,
IČ 03294927, Sokolská 866, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou
Zhotovitel stavby: není znám
Městský úřad Frýdlant, odbor dopravy, speciální stavební úřad ve věcech silnic II. a III. tříd, místních
komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací, příslušný podle § 16 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ a podle § 15
odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „stavební zákon“), oznamuje v souladu s § 94m odst. 2 stavebního zákona známým účastníkům
řízení a dotčeným orgánům zahájení společného územního a stavebního řízení. Jelikož jsou příslušnému
speciálnímu stavebnímu úřadu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro
posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, upouští podle ustanovení § 94m
odst. 3 stavebního zákona od ústního jednání a ohledání na místě.
POPIS STAVBY
Projektová dokumentace pro společné povolení stanovuje umístění a rozsah autobusové zastávky v Hajništi
– požární zbrojnice, úpravu přechodů přes silnici II/291 v Novém Městě pod Smrkem včetně kompletní
úpravy osvětlení a zřízení jednoho nového přechodu v ul. Jindřichovická. Stavba je rozdělena na osm
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stavebních objektů. Stavební objekt autobusové zastávky se nachází v k. ú. Hajniště pod Smrkem, šest
objektů odbor
přechodů
se nacházíúřadu
v k. ú. Nové Město pod Smrkem a posledním objektem je úprava veřejného
kanceláře
osvětlení, která bude realizována u všech zmíněných objektů včetně úprav adaptačních zón.
Autobusová zastávka Hajniště – požární zbrojnice se nachází po obou stranách krajské silnice II/291
v provozním staničení km 8,3. Zastávka se nachází v málo zastavěné části obce Hajniště. Komunikace v
místě zastávky je v šířkovém uspořádání S7,5 s krajnicemi. V místě silnice se nachází nadzemní i podzemní
vedení inženýrských sítí. Úpravy stávajících přechodů v ul. Frýdlantská a Jindřichovická v Novém Městě
pod Smrkem a zřízení nového přechodu přes hlavní komunikaci sil. II/291 se nacházejí v zastavěné části
obce převážně s oboustrannými chodníky. Komunikace v obci je v šířkovém uspořádání 6-8 m mezi
obrubami, chodníky jsou lemovány betonovými či kamennými obrubníky, plochy chodníků jsou převážně z
betonové dlažby. V místě přechodů se nachází převážně podzemní i nadzemní vedení inženýrských sítí.
Navrhovaná stavba je v souladu s platným územním plánem. Rekonstrukcí pěti přechodů (SO 102, 103, 104,
105, 107) a zřízením jednoho nového přechodu (SO 106) ve městě NMPS na stávajících plochách DS se
nemění způsob využití. Objekty plní hlavní funkci využití, tj. vybavení silnice II. třídy. Objekt nové
autobusové zastávky v Hajništi (SO 101) je navržen ve stávající pozici autobusové zastávky, která plní hlavní
funkci využití vybavení silnice II. třídy – autobusové zastávky. Rekonstrukce autobusového přístřešku spadá
do přípustného využití ploch SV – dopravní a technické infrastruktury. Autobusová zastávka včetně
přístřešku bude využívána především pro rezidenty ploch SV.
SO 101 Autobusová zastávka Hajniště – pož. zbroj.
Předmětem SO 101 jsou úpravy stávající zastávky „Nové Město pod Smrkem, Hajniště, požární zbrojnice“
v obci Hajniště na silnici II/291. Zastávka bude provedena v obou směrech v průběžném jízdním pásu
s bezbariérovým nástupištěm a jedním krytým přístřeškem (ve směru na Frýdlant) včetně označníků.
Uspořádání zastávky je vzhledem k funkční skupině komunikace B, prostorovým možnostem, intenzitě
spojů, intenzitě dopravy, max. povolené rychlosti do 50 km/h a rozhledovým poměrům voleno vstřícně
s posunem o 20 m se zákazem objíždění autobusu v zastávce. Konstrukce nástupišť a chodníků bude
z betonové dlažby. Před zastávkou bude umístěn nový přechod pro chodce včetně nového osvětlení. Zastávka
bude nově splňovat bezbariérové upravena dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických
požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb.
SO 102 Rekonstrukce přechodu na sil. II/291 – Tovární
Předmětem SO 102 je úprava stávajícího přechodu na silnici II/291 v blízkosti křižovatky ulic Frýdlantská
x Tovární v Novém Městě pod Smrkem v provozním staničení km 10,560. Základní úpravou přechodu je
návrh zkrácení délky pro přecházení z 7,8 m na normovou délku 7,0 m fyzickým přiblížením pravé
chodníkové plochy formou „S“ křivky s dodržením jízdních pruhů 2x3,50 m a úprava a doplnění
bezbariérových stavebních prvků dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. a zajištění návaznosti chodníků na přechod.
Konstrukce chodníků bude z betonové dlažby. Rekonstruovaný přechod bude nově osvětlen dle TKP 15
(osvětlení je součástí samostatného objektu řady 400). Přechod a navazující chodník bude nově splňovat
požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové
užívání staveb.
SO 103 Rekonstrukce přechodu na sil. II/291 – Mánesova
Předmětem SO 103 je úprava stávajícího přechodu na silnici II/291 v blízkosti křižovatky ulic Frýdlantská
x Mánesova v Novém Městě pod Smrkem v provozním staničení km 10,680. Základní úpravou přechodu
bude doplnění bezbariérových stavebních prvků dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. a stavební úpravy stávajících
obrubníků především vpravo ve směru staničení. Konstrukce chodníků bude z betonové dlažby.
Rekonstruovaný přechod je již nově doplněn o nové veřejné osvětlení dle TKP 15 (realizace proběhla v roce
2020). Přechod bude nově splňovat požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických
požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb a bude navazovat na stávající chodníky.
SO 104 Rekonstrukce přechodu na sil. II/291 – Žižkova
Předmětem SO 104 je úprava stávajícího přechodu na silnici II/291 v blízkosti křižovatky ulic Frýdlantská
x Žižkova resp. Švermova (před Mírovým náměstím) v Novém Městě pod Smrkem v provozním staničení
km 10,880. Základní úpravou přechodu bude doplnění bezbariérových stavebních prvků dle vyhlášky č.
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398/2009 Sb. a stavební úpravy obrubníků, dlažeb a vjezdů především vlevo ve směru staničení. Konstrukce
chodníků
bude kanceláře
z betonové dlažby.
odbor
úřadu Rekonstruovaný přechod bude nově osvětlen dle TKP 15 (osvětlení je
součástí samostatného objektu řady 400). Přechod bude nově splňovat požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb.,
o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb a bude navazovat na
stávající chodníky.
SO 105 Rekonstrukce přechodu na sil. II/291 – Dělnická
Předmětem SO 105 je úprava stávajícího přechodu na silnici II/291 v blízkosti křižovatky ulic Jindřichovická
x Dělnická u Mírového náměstí v Novém Městě pod Smrkem v provozním staničení km 11,080. Základní
úpravou přechodu bude doplnění bezbariérových stavebních prvků dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. a stavební
úpravy stávajících vodících linií především vpravo ve směru staničení. Konstrukce chodníků bude z betonové
dlažby. Rekonstruovaný přechod bude nově osvětlen dle TKP 15 (osvětlení je součástí samostatného objektu
řady 400). Přechod bude nově splňovat požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických
požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb a bude navazovat na stávající chodníky.
SO 106 Novostavba přechodu na sil. II/291 – Revoluční
Předmětem SO 106 je novostavba přechodu na silnici II/291 v blízkosti křižovatky ulic Jindřichovická
x Revoluční u č. p. 28 v Novém Městě pod Smrkem v provozním staničení km 11,170. Stavba přechodu bude
zahrnovat především úpravu resp. kompletní výměnu silničních obrubníků včetně výškové úpravy nášlapů
od vozovky, dále bude stavba obsahovat doplnění bezbariérových prvků dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.,
předláždění chodníků včetně plné konstrukce a opravu krajské silnice. Konstrukce chodníků bude z betonové
dlažby. Přechod bude nově osvětlen dle TKP 15 (osvětlení je součástí samostatného objektu řady 400).
Přechod bude nově splňovat požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích
zabezpečující bezbariérové užívání staveb a bude navazovat na stávající chodníky.
SO 107 Rekonstrukce přechodu na sil. II/291 – Sokolská
Předmětem SO 107 je úprava stávajícího přechodu na silnici II/291 v blízkosti křižovatky ulic Jindřichovická
x Sokolská v Novém Městě pod Smrkem v provozním staničení km 11,370. Základní úpravou přechodu bude
doplnění bezbariérových stavebních prvků dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. a stavební úpravy obrubníků, dlažeb
a vjezdů především vlevo ve směru staničení. Konstrukce chodníků bude z betonové dlažby. Rekonstruovaný
přechod bude nově osvětlen dle TKP 15 (osvětlení je součástí samostatného objektu řady 400). Přechod bude
nově splňovat požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující
bezbariérové užívání staveb a bude navazovat na stávající chodníky
SO 400 Osvětlení přechodů
Popis osvětlení
Jedná se o osvětlení přechodu pro chodce a adaptačních zón v Novém Městě pod Smrkem. Adaptační zóny
přechodu se prolínají a bude provedena výměna osvětlení v celé úseku. Svítidla budou instalována na nových
a stávajících stožárech výšky 7-8m a na nástěnných výložnících dle výkresové části PD. Výška osvětlovacího
bodu je vždy uvádí na pro úroveň svítidla. Sklon svítidla je vždy uváděn oproti rovině komunikace. Svítidla
v zastavěných částech jsou vybavena clonami proti oslnění.
Demontáže
Stávající podpěrné body u VO10 a 15 budou demontovány včetně základů. Stávající svítidla v celé
rekonstruované části budou demontována.
Svítidla VO
Pro osvětlení budou použita LED svítidla dle standardu obce a světelného technického výpočtu. Typ svítidla
použitý ve výpočtech byl odsouhlasen správcem VO. Svítidla budou v provedení pro instalaci na výložník i
přímo na sloup. Teplota barvy světla bude 3000K. Typy svítidel, výkony a typy optických systémů včetně
clon musí odpovídat světelně-technickému výpočtu, který je přílohou TZ.
Stožáry, výložníky VO
VO1 Nový výložník 1m ve výšce 7m na betonovém stožáru _EZ NN
VO2 Nový výložník 1m ve výšce 7m na betonovém stožáru _EZ NN
VO3 Nový výložník 1m ve výšce 7m na betonovém stožáru _EZ NN
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VO4 Nový ocelový stupňovitý stožár výšky 7m, rovný výložník 1m
VO5 Nový
výložník
1m ve výšce
odbor
kanceláře
úřadu7m na betonovém stožáru _EZ NN
VO6 Nový výložník 1m ve výšce 7m na betonovém stožáru _EZ NN
VO7 Nový ocelový stupňovitý stožár výšky 8m, dvojitý rovný výložník 2x1,5m/180st
VO8 Nový ocelový stupňovitý stožár výšky 8m, dvojitý rovný výložník 2x1,5m/180st
VO9 Nový ocelový stupňovitý stožár výšky 8m, dvojitý rovný výložník 2x1,5m/180st
VO10 Nový ocelový stupňovitý stožár výšky 8m, rovný výložník 1,5m
VO11 Nový ocelový stupňovitý stožár výšky 7m, rovný výložník 1,5m
VO12 Nový ocelový stupňovitý stožár výšky 7m, rovný výložník 1,5m
VO13 Stávající stožár s výložníkem, zkrácení výložníku na 1,5m
VO14 Nový ocelový stupňovitý stožár výšky 7m, rovný výložník 1,5m
VO15 Nový ocelový stupňovitý stožár výšky 7m, rovný výložník 1,5m
VO16 Nový ocelový stupňovitý stožár výšky 7m, rovný výložník 1,5m
VO17 Výměna výložníku na zdi ve stávajících třmenech, výška 2m, vyložení 0,5m
VO18 Výměna výložníku na zdi ve stávajících třmenech, výška 2m, vyložení 0,5m
VO19 Výměna výložníku na zdi ve stávajících třmenech, výška 2m, vyložení 0,5m
VO20 Nový ocelový stupňovitý stožár výšky 8m, rovný výložník 1,5m
VO21 Nový ocelový stupňovitý stožár výšky 8m, rovný výložník 1,5m
VO22 Výměna výložníku na zdi ve stávajících třmenech, dvojitý výložník 2x1m / 90st, výška 2m
VO23 Výměna výložníku na zdi ve stávajících třmenech, výška 2m, vyložení 1m
VO24 Výměna výložníku na zdi ve stávajících třmenech, výška 2m, vyložení 1m
VO25 Nový ocelový stupňovitý stožár výšky 8m, rovný výložník 1m
VO26 Stávající výložník na zdi
VO27 Nový ocelový stupňovitý stožár výšky 7m, rovný výložník 1,5m
VO28 Stávající stožár, stávající výložník
VO29 Stávající stožár, stávající výložník
VO30 Stávající stožár, stávající výložník
VO31 Stávající stožár, stávající výložník
VO32 Stávající stožár, stávající výložník
VO33 Stávající stožár, stávající výložník
VO34 Stávající stožár, stávající výložník
VO35 Stávající stožár, stávající výložník
Nové stožáry budou kotveny v betonovém základu s pouzdrem 300 mm. Sloup bude v pouzdře obsypán
jemným štěrkem a ve vrchní části zabetonován. Vrchní beton bude vyhlazen a spádován od sloupu VO.
Podrobnosti pro SO 101 – SO 107 jsou uvedeny v projektové dokumentaci ve stupni DUSP/PDPS z října
2020 vypracované Ing. Filipem Kučerou, autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby, Sokolská 866,
468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou.
Podrobnosti pro SO 400 jsou uvedeny v projektové dokumentaci ve stupni DUSP/PDPS z října 2020
vypracované Martinem Müllerem, autorizovaným technikem pro techniku prostředí staveb, specializace
elektrotechnická zařízení, Východní 1448m, 463 11 Liberec 30.
Pozemky (nebo jejich části) dotčené stavebním záměrem – katastrální území Hajniště pod Smrkem,
obec Nové Město pod Smrkem:
Parcelní číslo
163/5
163/6
35/1

Vlastník pozemku/jeho správa
Město Nové Město pod Smrkem
Město Nové Město pod Smrkem
Liberecký kraj/KSSLK

Druh pozemku/využití
Ostatní plocha/jiná plocha
zahrada
Ostatní plocha/silnice
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Pozemky (nebo jejich části) dotčené stavebním záměrem – katastrální území Nové Město pod Smrkem,
obec Nové
Město
pod Smrkem:
odbor
kanceláře
úřadu
Parcelní číslo
894/1
141/13
141/12
154
141/2
141/14
141/11
141/10
831
81
141/9
58
772/1
772/2
772/3
664/1
334/1
334/6
334/7
414
433/1
334/8
334/9
435/3
334/10
334/11
894/2

Vlastník pozemku/jeho správa
Město Nové Město pod Smrkem
Město Nové Město pod Smrkem
Město Nové Město pod Smrkem
Město Nové Město pod Smrkem
Liberecký kraj/KSSLK
Město Nové Město pod Smrkem
Město Nové Město pod Smrkem
Město Nové Město pod Smrkem
Město Nové Město pod Smrkem
Město Nové Město pod Smrkem
Město Nové Město pod Smrkem
Město Nové Město pod Smrkem
Liberecký kraj/KSSLK
Město Nové Město pod Smrkem
Město Nové Město pod Smrkem
Město Nové Město pod Smrkem
Liberecký kraj/KSSLK
Město Nové Město pod Smrkem
Město Nové Město pod Smrkem
Město Nové Město pod Smrkem
Město Nové Město pod Smrkem
Město Nové Město pod Smrkem
Město Nové Město pod Smrkem
Město Nové Město pod Smrkem
Město Nové Město pod Smrkem
Město Nové Město pod Smrkem
Město Nové Město pod Smrkem

Druh pozemku/využití
Ostatní plocha/jiná plocha
Ostatní plocha/jiná plocha
Ostatní plocha/jiná plocha
Ostatní plocha/manipulační plocha
Ostatní plocha/silnice
Ostatní plocha/jiná plocha
Ostatní plocha/jiná plocha
Ostatní plocha/jiná plocha
Ostatní plocha/zeleň
Ostatní plocha/ostatní komunikace
Ostatní plocha/jiná plocha
Ostatní plocha/ostatní komunikace
Ostatní plocha/silnice
Ostatní plocha/jiná plocha
Ostatní plocha/jiná plocha
Ostatní plocha/ostatní komunikace
Ostatní plocha/silnice
Ostatní plocha/jiná plocha
Ostatní plocha/jiná plocha
Zbořeniště/zast. plocha a nádvoří
Ostatní plocha/jiná plocha
Ostatní plocha/jiná plocha
Ostatní plocha/jiná plocha
Ostatní plocha/jiná plocha
Ostatní plocha/jiná plocha
Ostatní plocha/jiná plocha
Ostatní plocha/jiná plocha

Ve smyslu ustanovení § 94m odst. 2 stavebního zákona jsou účastníci řízení podle § 94k písm. e)
stavebního zákona identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí
dotčených vlivem stavebního záměru v k. ú. Hajniště pod Smrkem, obec Nové Město pod Smrkem
163/1, 34, 153/2, 153/1
Ve smyslu ustanovení § 94m odst. 2 stavebního zákona jsou účastníci řízení podle § 94k písm. e)
stavebního zákona identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí
dotčených vlivem stavebního záměru v k. ú. Nové Město pod Smrkem, obec Nové Město pod Smrkem
789, 881, 883, 885, 888/2, 888/1, 893, 892, 842, 835, 834, 830, 787, 767, 769, 771, 680/1, 664/2, 21, 22, 24,
27, 28, 29, 31, 33, 35/1, 35/2, 35/3, 37, 43, 76, 79, 77, 127, 130, 140/5, 142, 895/1, 897/22, 897/8, 897/3,
897/23, 536/3, 663, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 415, 416, 413/1, 433/5, 433/4, 419, 432,
431, 437, 373/1, 371/1, 332, 324, 320, 321, 280, 335, 336, 300/2, 300/1, 319/1
Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy,
k čemuž Městský úřad Frýdlant, odbor dopravy, stanovil lhůtu do patnácti 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
patnáctidenní lhůty bude ukončeno shromažďování podkladů pro vydání rozhodnutí ve výše uvedené věci
a skončeno dokazování. Podle § 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 patnáctidenní lhůty k uplatnění závazných
stanovisek a námitek účastníků řízení. Po uplynutí této pětidenní lhůty bude ve věci rozhodnuto.
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Do projektové dokumentace a podkladů pro vydání rozhodnutí lze nahlédnout na Městském úřadu Frýdlant,
odboru odbor
dopravy,
kanc. č. 1úřadu
v přízemí budovy „B“ Městského úřadu Frýdlant, nám. T. G. Masaryka 37,
kanceláře
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:
K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací
dokumentace, se nepřihlíží (§ 94n odst. 2 stavebního zákona).
Osoba, která je účastníkem řízení podle § 94k písm. c) až e), může uplatňovat námitky proti projednávanému
stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebního záměru nebo požadavkům
dotčených orgánů, pokud jimi může být přímo dotčeno jeho vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemku
nebo stavbě. Obec uplatňuje ve společném územním a stavebním řízení námitky k ochraně zájmů obce
a zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může v řízení
uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným stavebním záměrem dotčen veřejný zájem,
jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují uvedené
požadavky, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho
postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek (§ 94n odst. 3 stavebního zákona).
Námitky stavební úřad posoudí na základě obecných požadavků na výstavbu, závazných stanovisek,
popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů nebo technických norem, pokud taková námitka nepřesahuje rozsah
jeho působnosti. O námitce občanskoprávní povahy si stavební úřad učiní úsudek a rozhodne ve věci; to
neplatí v případě námitek týkajících se existence nebo rozsahu vlastnických nebo jiných věcných práv.
O podmínkách pro uplatňování námitek musí být účastníci řízení poučeni v oznámení o zahájení řízení
(§ 94n odst. 4 stavebního zákona).
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Poučení účastníků řízení
Jako účastník řízení máte v řízení zejména:
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).
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Povinnost:
odbor
úřadu
→ předložit
na kanceláře
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).
Otisk úředního razítka

Ivana Bucharová
referentka odboru dopravy
Obdrží:
Účastník řízení dle § 94k písm. a) stavebního zákona, s právy účastníka řízení dle § 27 odst. 1 písm. a)
správního řádu:
• Město Nové Město pod Smrkem, IČ 00263036, Palackého 280, 463 65 Nové Město pod Smrkem,
zastoupené Ing. Filipem Kučerou, IČ 03294927, Sokolská 866, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou
(datovou schránkou)
Účastníci řízení dle § 94k písm. b), c) a d) stavebního zákona, s právy účastníka řízení dle § 27 odst. 1
písm. b) správního řádu:
• Liberecký kraj, IČ 70891508, U Jezu 642/2a, Liberec IV – Perštýn, 460 01 Liberec, Správa nemovitostí ve
vlastnictví kraje: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, IČ 70946078, České
mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6
(datovou schránkou)
(vyjádření ke stavbě vydáno dne 29. 4. 2021, zn. KSSLK/2988/2021)
(doložen souhlas se stavbou dle § 184a stavebního zákona ze dne 29. 4. 2021)
• CETIN a. s., IČ 04084063, Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
(datovou schránkou)
(vyjádření ke stavbě vydáno dne 4. 3. 2021, č. j. 571887/21)
• ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly
(datovou schránkou)
(vyjádření ke stavbě vydáno dne 8. 7. 2021, zn. 0101341924)
(souhlas s umístěním stavby a s prováděním činnosti v ochranném pásmu elektrického zařízení vydán dne
29. 3. 2021, zn. 1114153702)
• Frýdlantská vodárenská společnost, a. s., IČ 25496565, Zahradní 768, 464 01 Frýdlant
(datovou schránkou)
(vyjádření ke stavbě vydáno dne 3. 3. 2021, zn. FVS-D/2360/2021/Ol, a zn. FVS-D/2361/2021/Ol)
• GasNet Sužby, s. r. o., IČ 27935311, Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno
(datovou schránkou)
(vyjádření ke stavbě vydáno dne 5. 3. 2021, zn. 5002325850)
Účastníci řízení dle § 94k písm. e) stavebního zákona, s právy účastníka řízení dle § 27 odst. 2
správního řádu (těmto účastníkům řízení se toto oznámení doručí ve smyslu § 94m odst. 2 stavebního
zákona veřejnou vyhláškou) - tito účastníci jsou identifikováni označením pozemků a staveb
evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem stavebního záměru v k. ú. Hajniště pod Smrkem
a v k. ú. Nové Město pod Smrkem, obec Nové Město pod Smrkem:
k. ú. Hajniště pod Smrkem, obec Nové Město pod Smrkem
163/1, 34, 153/2, 153/1
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k. ú. Nové Město pod Smrkem, obec Nové Město pod Smrkem
odbor kanceláře úřadu
789, 881, 883, 885, 888/2, 888/1, 893, 892, 842, 835, 834, 830, 787, 767, 769, 771, 680/1, 664/2, 21, 22, 24,
27, 28, 29, 31, 33, 35/1, 35/2, 35/3, 37, 43, 76, 79, 77, 127, 130, 140/5, 142, 895/1, 897/22, 897/8, 897/3,
897/23, 536/3, 663, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 415, 416, 413/1, 433/5, 433/4, 419, 432,
431, 437, 373/1, 371/1, 332, 324, 320, 321, 280, 335, 336, 300/2, 300/1, 319/1
(zveřejněním na úřední desce a internetových stránkách Městského úřadu Frýdlant a Městského úřadu Nové
Město 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:
• Městský úřad Frýdlant, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, zde
(osobní předání)
(koordinované závazné stanovisko vydáno dne 23. 3. 2021, č. j. PDMUFT 7227/2021/OSUZP)
• Městský úřad Frýdlant, odbor dopravy, zde
(rozhodnutí silničního správního úřadu vydáno dne 19. 5. 2021, sp. zn. MUF 1575/2021/OD/Bu-063)
• Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, Územní odbor Liberec, dopravní
inspektorát, Pastýřská 3, 460 74 Liberec 1
(datovou schránkou)
(vyjádření ke stavbě vydáno dne 25. 3. 2021, č. j. KRPL-21816-1/ČJ-2020-1980506-06)
• Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, krajské ředitelství, Barvířská 29/10, 460 01 Liberec III
(datovou schránkou)
(závazné stanovisko ke stavbě vydáno dne 11. 3. 2021, č. j. HSLI-624-2/KŘ-P-PRE-2021)
• Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, Husova 64, 460 31 Liberec 1
(datovou schránkou)
(závazné stanovisko vydáno dne 8. 3. 2021, č. j. KHSLB 03287/2021)
• Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného
dozoru, Tychonova 1, 160 01 Praha 6
(datovou schránkou)
(vyjádření ke stavbě vydáno dne 20. 10. 2020, sp. zn. 90316/2020-1150-OÚZ-PCE)
• Městský úřad Nové Město pod Smrkem, odbor výstavby a životního prostředí, Palackého 280, 463 65 Nové
Město pod Smrkem
(datovou schránkou)
(stanovisko ke stavbě dle § 15 stavebního zákona vydáno dne 18. 2. 2021, č. j. NMPS/475/2021/OV/1)
(závazné stanovisko stavebního úřadu ke stavbě vydáno dne 24. 5. 2021, č. j. NMPS/1313/2021-253/43/OV)
(rozhodnutí silničního správního úřadu vydáno dne 17. 6. 2021, č. j. NMPS/1463/2021-280.12/5)
• Agentura logistiky, regionální středisko vojenské dopravy Hradec Králové, Velké náměstí 33, 500 01
Hradec Králové
(datovou schránkou)
(stanovisko ke stavbě vydáno dne 3. 3. 2021, č. j. MO 64452/2021-5512HK)
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)
• MÚ Nové Město pod Smrkem
(datovou schránkou)
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu nejméně 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Frýdlant
a Městského úřadu Nové Město pod Smrkem, a poté vráceno zpět odboru dopravy Městského úřadu
Frýdlant a také zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup.
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Na úřední
desce
v y v ě š eúřadu
n o dne: ……………………….
odbor
kanceláře

Z úřední desky s e j m u t o dne:

……………………….

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí.
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