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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 31. 5. 2021 od 
Města Nové Město pod Smrkem, IČ 00263036, Palackého 280, 463 65 Nové Město pod Smrkem, které 
zastupuje na základě plné moci ze dne 17. 2. 2021 Ing. Filip Kučera, IČ 03294927, Sokolská 866, 468 02 
Rychnov u Jablonce nad Nisou (dále také jen „stavebník“), žádost o vydání stavebního povolení pro stavbu 
s názvem „Rekonstrukce ul. Žižkova  a Sokolská, Nové Město pod Smrkem“.  
Dle vyjádření Městského úřadu Nové Město pod Smrkem, odboru výstavby a životního prostředí, obecného 
stavebního úřadu, ze dne 26. 4. 2021, č. j. NMPS/1032/2021/OV, 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 – místní komunikace 

Název stavby: „Rekonstrukce ul. Žižkova a Sokolská, Nové Město pod Smrkem“ 

Zpracovatel projektové dokumentace: Ing. Filip Kučera, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby (ČKAIT-
0501252), IČ 03294927, Sokolská 866, Rychnov u Jablonce nad Nisou 

Zhotovitel stavby: není znám 

STRUČNÝ POPIS STAVBY: 
 
Předložená projektová dokumentace řeší rekonstrukci místních komunikací ul. Žižkova a Sokolská v Novém 
Městě pod Smrkem. Místní komunikace se nachází ve východní části města. Navrhovaný úsek rekonstrukce 
ulice Žižkova (od Mírového náměstí po ul. Sokolská) měří cca 311 m a úsek ul. Sokolská (od ul. Žižkova 
pod ul. Ludvíkovská) měří cca 177 m. Uliční prostor je tvořen obousměrnou komunikací šířky cca 6 m a 
chodníky převážně po obou stranách šíře 1,5-2 m. Vchody do RD jsou převážně ze stávajících chodníků. 
Většina RD má vjezd na zahradu či do garáže přes chodník. Odvodnění střech RD je napojeno do stávající 
jednotné kanalizace či na plochu chodníku. Stávající komunikace jsou s dlážděným krytem z kamenné 
dlažby, místy je dlažba překryta asfaltobetonovým krytem, chodníky jsou dlážděny převážně betonovou 
dlažbou cca 30x30 cm, v blízkosti náměstí z kamenné mozaiky. Chodníky jsou lemovány kamennými 
obrubníky i betonovými, dle úseku. Místní komunikace ul. Žižkova bude i nadále připojena na začátku úseku 
průsečnou křižovatkou na Mírové náměstí, konec ulice je připojen křižovatkou tvaru „T“ na sil. III/2910 (ul. 
Jindřichovická). Komunikace je navržena jako obousměrná směrově nerozdělená místní komunikace 
kategorie MO 9.5/7,0/40 (v úseku náměstí – ul. Sokolská) v intravilánu města NMpS. Místní komunikace ul. 
Sokolská bude i nadále připojena na začátku úseku křižovatkou tvaru „T“ na ul. Žižkova a konec komunikace 
je připojen křižovatkou tvaru „T“ na ul. Havlíčkovu. Komunikace dále kříží ulice Revoluční a Komenského. 
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Komunikace Sokolská je navržena jako obousměrná směrově nerozdělená místní komunikace kategorie MO 
8,0/6,0/30 v intravilánu města NMpS. Komunikace dále kříží ulice Jindřichovická, Ludvíkovská                                
a Kmochova. Komunikace Žižkova a Sokolská tvoří část pravoúhlé sítě místních komunikací, která se 
stavbou nemění. Připojení místních komunikací a sjezdů zůstává shodné se stávajícím stavem. Parkování na 
komunikaci není vzhledem k šířkovému uspořádání navrženo. 

► SO 101 – Zpevněné plochy ulice Žižkova 
Předmětem SO 101 je kompletní rekonstrukce místní komunikace ul. Žižkova v dl. 310,84 m od Mírového 
náměstí (ul. Palackého) až po křižovatku s ulicí Sokolská. Oprava bude provedena ve stávajícím šířkovém 
uspořádání dvoupruhové komunikace v kategorii MO 9,5/7,0/40. Rekonstrukce bude probíhat výměnou 
plného konstrukčního souvrství vozovky s pokládkou nového krytu z asfaltového betonu. Součástí objektu 
bude, oprava odvodnění komunikace uličními vpusti a odvodnění zemní pláně systémem podélných drenáží. 
Součástí objektu není kompletní rekonstrukce chodníků a vjezdů, která je obsahem související stavby. 
Součástí objektu je úprava a případné doplnění svislého dopravního znační v ul. Žižkova. Stavební řešení 
bude svým provedením umožňovat samostatný a bezpečný pohyb osob s omezenou schopností pohybu                  
a orientace dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové 
užívání staveb. 

Základní charakteristiky: 
Označení komunikace místní obslužná komunikace – veřejná 
kategorie MO 9,5/7,0/40 
Základní šířka zpevnění mezi obrubníky 6,0 m 
Délka úpravy 0,310.84 km (osa 101) 
Počet mostních objektů 0 
Další konstrukce chodníky š. L, 2,00 m a P 1,50 m 

Směrové řešení 
Směrové řešení respektuje stávající osu komunikace, která vychází ze stávajícího šířkového uspořádání ul. 
Žižkova v zastavěné části obce a pozemkových možností investora a návaznosti na místní komunikace. 
Stávající trasa komunikace tvoří jednou zalomenou přímku vpravo, která kopíruje stávající uliční prostor. 
Osa se odpojuje přímým úsekem dl. 119,30 m od ul. související stavby Revitalizace Mírového náměstí (za 
rampou) až k ulici Komenského, kde je navržen pravostranný směrový oblouk o R700 m a trasa dále 
pokračuje v přímé dl. 164,25 m až ke křižovatce s ul. Sokolská.  V km 0,087.83 protíná osu ul. Revoluční,      
v km 0,136.43 ul. Komenského a v km 0,306.83 ul. Sokolskou (SO 102) pod úhlem 90,65°. Návrh osy 
respektuje stávající pravoúhlý systém ulic. Na začátku i v průběhu trasy se ulice napojuje úrovňovými 
průsečnými křižovatkami. 
Min. směrový oblouk: R700 m 
Max. směrový oblouk: R700 m 
Celková délka úpravy komunikace je 310,84 m. 
Začátek úpravy začíná v km 0,006 75 od Mírového náměstí a konec úpravy je v km 0,310,84 za křížením        
s ulicí Sokolská. 

Sklonové řešení 
Niveleta opravy respektuje stávající výškové řešení místní komunikace a navazuje na začátku i na konci na 
stávající niveletu křižujících komunikací Palackého x Mírové náměstí a Sokolskou ulici. Niveleta je 
optimalizována, aby tvořila plynulou jízdu a zároveň bylo možné výškově napojit stávající vjezdy od RD. 
Niveleta od Mírového náměstí stoupá v celé délce až do km 0,271.75, kde je vrcholový oblouk a niveleta 
klesá k ulici Sokolská v délce 39.09 m. 
Max. sklon nivelety: +6,17% 
Min. sklon nivelety: -1,21% 
Min. výškový oblouk: R=600 m (vrcholový). 

Šířkové uspořádání, příčné klopení 
Základní příčné uspořádání místní komunikace Žižkova odpovídá kategorii komunikace dvoupruhové                
s oboustrannými chodníky MO 9,5/7,0/40, základní šířka zpevnění mezi obrubníky 6,0 m, jízdní pruh, a - 2 
x 3,00 m, vodící proužek, vp - 0 x 0,00 m, bezpečnostní odstup, bo - 2 x 0,50 m (0,25 od chodník x budova) 
chodníky, ach - 1 x 1,50 (vpravo), 1 x 2,00 (vlevo), základní šířky volná šířka, b - 7,00 m, PMK - 9,50 m. 
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Základní příčný sklon vozovky je střechovitý 2,5%. Klopení vozovky je navrženo kolem osy, se základním 
sklonem vzestupnice Δs=1,2. Základní sklon chodníků je 2,0 % směrem do vozovky. 

Konstrukce vozovky 
Návrh opravy vozovky místní komunikace je navržen na základě dopravního zatížení, dle TP 170. Opravy 
jsou navrženy pro návrhové období 20-25 let s dopravním zatížením TDZ V: 15-100 voz. TNV/24h v obou 
směrech při návrhovém porušení D1. 

Komunikace 
Konstrukce vozovky dle TP170, katalogový list D1 – N – 2 – V 
Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ 40 mm ČSN EN 13108-1 
Spojovací postřik emulzní PS-C 0,30 kg/m2 ČSN 736129 
Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+ 70 mm ČSN EN 13108-1 
Infiltrační postřik PI-C 0,80 kg/m2 ČSN 736129 
Štěrkodrť, 0/32 ŠDA 150 mm ČSN EN 13285 
Štěrkodrť, 0/63 ŠDB 150 mm ČSN EN 13285 
Min. tloušťka nových vrstev celkem 410 mm 
únosnost pláně Edef,2=min. 45 MPa 
únosnost na ŠD1 Edef,2=min. 70 MPa 
únosnost na ŠD2 Edef,2=min. 100 MPa 

Chodníky 
Konstrukce vjezdu dle TP170, katalogový list D2 – D – 1 – CH 
Betonová dlažba DL 60 mm 
Ložná vrstva z kameniva, 4/8 L 30 mm ČSN EN 13285 
Štěrkodrť, 0/32 ŠDA 150 mm ČSN EN 13285 
Min. tloušťka nových vrstev celkem 240 mm 
únosnost pláně Edef,2=min. 30 MPa 

Vjezdy 
Konstrukce vjezdu dle TP170, katalogový list D2 – D – 1 – 0 
Betonová dlažba DL 80 mm 
Ložná vrstva z kameniva, 4/8 L 40 mm ČSN EN 13285 
Štěrkodrť, 0/32 ŠDA 200 mm ČSN EN 13285 
Min. tloušťka nových vrstev celkem 320 mm 
únosnost pláně Edef,2=min. 30 MPa 
únosnost na ŠD Edef,2=min. 60 MPa 

Odvodnění 
Odvodnění komunikace je navrženo standartním způsobem v intravilánu tj. podélným a příčným sklonem      
k silničním obrubníkům a odvedením vody podél obrubníků do nejbližších uličních vpustí, které budou 
napojeny na jednotnou kanalizaci o DN 750 mm. Stávající uliční vpusti budou kompletně rekonstruovány z 
prefabrikovaných dílů včetně ocelové mříže 500x500 mm s D400 a kalového koše. Napojení uličních vpustí, 
bude provedeno plastovým potrubím o DN 150 mm (SN12) do jednotné kanalizace. Přípojky budou položeny 
do pískového lože tl. min. 0,1 m a zasypány pískem v tl. 0,3 m s přehutněním. Zemní pláň vozovky                        
a chodníků bude vyspádována minimálním příčným sklonem 3% směrem do nově vzniklých úžlabí při kraji 
vozovky, kde budou zřízeny podélné drenáže s částečně perforovaným profilem (plné dno) o DN150 z plastu. 
Podélné drenáže budou vyspádovány shodně s niveletou vozovky směrem k Mírovému náměstí do staničení 
km 0,276 (rozvodí), dále budou vedeny směrem k Sokolské ulici. Drenáže budou zaústěny přímo do UV na 
připravený střední díl pro DN150 či přímo na přípojku uličních vpustí. Odvodnění svodů ze střech bude 
zajištěno osazením nových střešních lapačů splavenin do betonu C25/30-XF2, tl. min. 0,1 m. Lapače budou 
napojeny plastovým potrubím o min. DN110 na systém drenáží, či v blízkosti UV přímo na uliční vpust. 

Drenáže: 
L: km 0,007-0,082, 75 m P: km 0,007-0,085, 78 m 
L: km 0,083-0,133, 40 m P: km 0,093-0,134, 41 m 
L: km 0,139-0,275, 136 m P: km 0,140-0,271, 131 m 
P: km 0,281-0,305, 24 m 
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251 m 274 m, celkem 525 m 

Návrh řešení pro užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
Stavební řešení musí svým provedením umožnit samostatný a bezpečný pohyb osob s omezenou schopností 
pohybu a orientace dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující 
bezbariérové užívání staveb. Podmínkou je bezpečná identifikace důležitých míst a odstranění zbytných 
překážek. Konkrétní řešení v prostoru stavby je následující: 
Místa pro přecházení budou vybaveny signálními pásy šířky 0,8 m a varovnými pásy šířky 0,4 z reliéfní 
dlažby – kontrastní k ploše chodníku. Varovné pásy musí být ukončeny v místě nášlapu min. 8 cm nad 
vozovkou. U míst pro přecházení musí být signální pás odsazen o 0,3 m od varovného pásu. Místa pro 
přecházení budou sníženy na max. nášlap 2 cm rampou o max. sklonu 1:8. Nebezpečná místa, snížená místa, 
vjezdy či ukončení chodníku, která nejsou určena pro přecházení nebo není z prostorových důvodů možné 
umístit signální pás (chodník šíře do 1,50 m), budou opatřena varovným pásem šířky 0,4 z reliéfní dlažby 
(dle ČSN 736110 Z1, čl. 10.1.3.1.14). Varovné pásy budou barevně kontrastní oproti barvě chodníků, např. 
červené provedení x šedá okolní dlažba. Všechny reliéfní dlažby (varovné a signální pásy) budou lemovány 
v šíři min. 0,25 m dlažbou bez zkosených hran (např. 3 řady obdélníkové dlažby šíře 0,1 m). Vodící linie 
budou tvořit z větší části stěny budov, podezdívky oplocení a zvýšené sadové obruby v místech 
s nízkými podezdívkami. 

Návrh svislého dopravního značení 
Rekonstrukcí místní komunikace nebude změněn provoz oproti stávajícímu stavu. Komunikace zůstává 
obousměrná, s ponecháním stávajících značek upravujících přednost v křižovatce s ulicí Palackého (Mírové 
náměstí). Ulice Žižkova je vyznačena jako hlavní komunikace s osazením značkou P2, vedlejší komunikace 
Palackého je vyznačena značkou P4. Související stavby Revitalizace Mírového náměstí počítá se změnou 
užívání části náměstí na pěší zónu, která bude označena DZ IP27a a ukončena IP27b. Plocha náměstí bude 
zvýšena a v rozích náměstí vzniknou nová místa pro přecházení. Před vjezdem na Mírové náměstí z ul. 
Žižkova bude nově umístěna DZ A7b – pozor, zpomalovací práh. Označení stávajícího přechodu pro chodce 
u základní umělecké školy z obou stran DZ IP6 – přechod pro chodce s doplněním o značku A12 – děti, bude 
upraveno. Vzhledem k navazující stavbě Revitalizace Mírového náměstí, dojde k výstavbě zvýšené plochy s 
místem pro přecházení na rohu ZÚŠ. Stávající přechod před ZÚŠ bude zrušen a budou odstraněny značky 
IP6, stávající značky A12 – děti budou ponechány z důvodu zajištění bezpečnosti před školou. Stávající 
křižovatky ulic Žižkova x Revoluční, Žižkova x Komenského a Žižkova x Sokolská nejsou upraveny SDZ, 
v křižovatkách platí přednost zprava. V novém stavu bude přednost zprava ponechána. Nové SDZ není 
projektem navrženo. Max. povolená rychlost na komunikaci je 50 km/h, bez úpravy SDZ.  

Návrh vodorovného dopravního značení 
Na místní komunikaci bude zrušen jeden přechod V7a před základní uměleckou školou (bude nahrazen 
zvýšeným místem pro přecházení – související stavba Mírového náměstí) a doplněno jedno místo pro 
přecházení V7b na konci úseku resp. konci levého chodníku. Na komunikaci nebudou vzhledem k obslužné 
komunikaci s veřejným osvětlením a oboustranným chodníkům vyznačeny vodící proužky. Středová čára 
nebude vzhledem k šířkovému uspořádání do 6 m, dle TP133 vyznačena. 

► SO 102 – Zpevněné plochy ulice Sokolská 
Předmětem SO 102 je kompletní rekonstrukce místní komunikace ul. Sokolská v dl. 177,40 m od ul. Žižkova 
až po křižovatku s ulicí Ludvíkovská (mimo křížení krajské silnice II/291). Oprava bude provedena ve 
stávajícím šířkovém uspořádání dvoupruhové komunikace v kategorii MO 8,0/6,0/30. Rekonstrukce bude 
probíhat výměnou plného konstrukčního souvrství vozovky s pokládkou nového krytu z asfaltového betonu. 
Součástí objektu bude, oprava odvodnění komunikace uličními vpusti a odvodnění zemní pláně systémem 
podélných drenáží. Součástí objektu není kompletní rekonstrukce chodníků a vjezdů, která je obsahem 
související stavby. Součástí objektu je úprava a případné doplnění svislého dopravního znační v ul. Sokolská. 
Stavební řešení bude svým provedením umožňovat samostatný a bezpečný pohyb osob s omezenou 
schopností pohybu a orientace dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečující bezbariérové užívání staveb. 
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Základní charakteristiky: 
Označení komunikace místní obslužná komunikace – veřejná 
kategorie MO 8,0/6,0/30 
Základní šířka zpevnění mezi obrubníky 6,0 m 
Délka úpravy 0,177.40 km (osa 102) 
Počet mostních objektů 0 
Další konstrukce chodníky š. min. 1,50 m, po obou stranách 

Směrové řešení 
Směrové řešení respektuje stávající osu komunikace, která vychází ze stávajícího šířkového uspořádání ul. 
Sokolská v zastavěné části obce a pozemkových možností investora a návaznosti na místní a krajské 
komunikace II/291 a III/29011. Stávající trasa komunikace tvoří přímku, která kopíruje stávající uliční 
prostor. Osa se odpojuje přímým úsekem dl. 177,40 m od ul. Žižkova (SO 101) až k ulici Jindřichovická.       
V km 0,089.62 protíná osu silnice II/291 pod úhlem 90,31°, konec úpravy končí na hranici pozemku města 
a navazuje na již rekonstruovanou ul. Ludvíkovská. Návrh osy respektuje stávající pravoúhlý systém ulic. 
Na začátku i v průběhu trasy se ulice napojuje úrovňovými průsečnými křižovatkami. 
Min. směrový oblouk: - (přímá trasa) 
Max. směrový oblouk: - (přímá trasa) 
Celková délka úpravy komunikace je 177,40 m. 
Začátek úpravy začíná v km 0,000 00 od ulice Žižkova a konec úpravy je v km 0,177.40 před křížením s ulicí 
Ludvíkovská. 

Sklonové řešení 
Niveleta opravy respektuje stávající výškové řešení místní komunikace a navazuje na začátku i na konci na 
stávající niveletu křižujících komunikací Jindřichovická - sil. II/291 a Ludvíkovská - sil. III/29011. Niveleta 
je optimalizována, aby tvořila plynulou jízdu a zároveň bylo možné výškově napojit stávající vjezdy od RD. 
Niveleta od ulice Žižkova klesá v celé délce až do km 0,083.87, kde je stávající křížení s krajskou silnicí 
II/291 (střechovité křížení). Vjezdy na krajskou silnicí jsou řešeny údolnicovými oblouky o R=110 m. Od 
km 0,094.34 trasa dále stoupá až ke krajské silnici III/29011. Úžlabí jsou odvodněny UV před kraj. silnicí. 
Max. sklon nivelety: -3,40% 
Min. sklon nivelety: -1,00% 
Min. výškový oblouk: R=400 m (vrcholový), (110 m údolnicový v křižovatce) 

Šířkové uspořádání, příčné klopení 
Základní příčné uspořádání místní komunikace Sokolská odpovídá kategorii komunikace dvoupruhové               
s oboustrannými chodníky MO 8,0/6,0/30, základní šířka zpevnění mezi obrubníky 5,0 m, jízdní pruh,                
a - 2 x 2,50 m, vodící proužek, vp - 0 x 0,00 m, bezpečnostní odstup, bo - 2 x 0,50 m (0,25 od chodník                
x budova), chodníky, ach - 2 x min. 1,50 m, volná šířka, b - 6,00 m, PMK - 8,00 m  
Základní příčný sklon vozovky je střechovitý 2,5%. 
Klopení vozovky je navrženo kolem osy, se základním sklonem vzestupnice Δs=1,2. 
Základní sklon chodníků je 2,0 % směrem do vozovky. 

Konstrukce vozovky 
Návrh opravy vozovky místní komunikace je navržen na základě dopravního zatížení, dle TP 170. Opravy 
jsou navrženy pro návrhové období 20-25 let s dopravním zatížením TDZ V: 15-100 voz. TNV/24h v obou 
směrech při návrhovém porušení D1. 

Komunikace 
Konstrukce vozovky dle TP170, katalogový list D1 – N – 2 – V 
Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ 40 mm ČSN EN 13108-1 
Spojovací postřik emulzní PS-C 0,30 kg/m2 ČSN 736129 
Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+ 70 mm ČSN EN 13108-1 
Infiltrační postřik PI-C 0,80 kg/m2 ČSN 736129 
Štěrkodrť, 0/32 ŠDA 150 mm ČSN EN 13285 
Štěrkodrť, 0/63 ŠDB 150 mm ČSN EN 13285 
Min. tloušťka nových vrstev celkem 410 mm 
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Chodníky 
Konstrukce vjezdu dle TP170, katalogový list D2 – D – 1 – CH 
Betonová dlažba DL 60 mm 
Ložná vrstva z kameniva, 4/8 L 30 mm ČSN EN 13285 
Štěrkodrť, 0/32 ŠDA 150 mm ČSN EN 13285 
Min. tloušťka nových vrstev celkem 240 mm 
únosnost pláně Edef,2=min. 30 MPa 
únosnost na ŠD Edef,2=min. 50 MPa 

Vjezdy 
Konstrukce vjezdu dle TP170, katalogový list D2 – D – 1 – 0 
Betonová dlažba DL 80 mm 
Ložná vrstva z kameniva, 4/8 L 40 mm ČSN EN 13285 
Štěrkodrť, 0/32 ŠDA 200 mm ČSN EN 13285 
Min. tloušťka nových vrstev celkem 320 mm 
únosnost pláně Edef,2=min. 30 MPa 
únosnost na ŠD Edef,2=min. 60 MPa 

Odvodnění 
Odvodnění komunikace je navrženo standartním způsobem v intravilánu tj. podélným a příčným sklonem k 
silničním obrubníkům a odvedením vody podél obrubníků do nejbližších uličních vpustí, které budou 
napojeny na jednotnou kanalizaci o DN 750 mm. Stávající uliční vpusti budou kompletně rekonstruovány z 
prefabrikovaných dílů včetně ocelové mříže 500x500 mm s D400 a kalového koše. Napojení uličních vpustí, 
bude provedeno plastovým potrubím o DN 150 mm (SN12) do jednotné kanalizace. Přípojky budou položeny 
do pískového lože tl. min. 0,1 m a zasypány pískem v tl. 0,3 m s přehutněním. Zemní pláň vozovky a 
chodníků bude vyspádována minimálním příčným sklonem 3% směrem do nově vzniklých úžlabí při kraji 
vozovky, kde budou zřízeny podélné drenáže s částečně perforovaným profilem (plné dno) o min. DN110 z 
plastu. Podélné drenáže budou vyspádovány shodně s niveletou vozovky směrem k ul. Jinřichovická (min. 
0,5%). Drenáže budou zaústěny přímo do UV na připravený střední díl pro DN150 či přímo na přípojku 
uličních vpustí. Odvodnění svodů ze střech bude zajištěno osazením nových střešních lapačů splavenin do 
betonu C25/30-XF2, tl. min. 0,1 m. Lapače budou napojeny plastovým potrubím o min. DN110 na systém 
drenáží, či v blízkosti UV přímo na uliční vpust. 

Drenáže: 
P: km 0,003-0,084; 83 m L: km 0,006-0,084; 78 m 
P: km 0,095-0,171; 76 m L: km 0,095-0,171; 76 m 

Návrh řešení pro užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
Stavební řešení musí svým provedením umožnit samostatný a bezpečný pohyb osob s omezenou schopností 
pohybu a orientace dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující 
bezbariérové užívání staveb. Podmínkou je bezpečná identifikace důležitých míst a odstranění zbytných 
překážek. Konkrétní řešení v prostoru stavby je následující: Místa pro přecházení budou vybaveny signálními 
pásy šířky 0,8 m a varovnými pásy šířky 0,4 z reliéfní dlažby – kontrastní k ploše chodníku. Varovné pásy 
musí být ukončeny v místě nášlapu min. 8 cm nad vozovkou. U míst pro přecházení musí být signální pás 
odsazen o 0,3 m od varovného pásu. Místa pro přecházení budou sníženy na max. nášlap 2 cm rampou o 
max. sklonu 1:8. Nebezpečná místa, snížená místa, vjezdy či ukončení chodníku, která nejsou určena pro 
přecházení nebo není z prostorových důvodů možné umístit signální pás (chodník šíře do 1,50 m), budou 
opatřena varovným pásem šířky 0,4 z reliéfní dlažby (dle ČSN 736110 Z1, čl. 10.1.3.1.14). Varovné pásy 
budou barevně kontrastní oproti barvě chodníků, např. červené provedení x šedá okolní dlažba. Všechny 
reliefní dlažby (varovné a signální pásy) budou lemovány v šíři min. 0,25 m dlažbou bez zkosených hran 
(např. 3 řady obdélníkové dlažby šíře 0,1 m). Vodící linie budou tvořit z větší části stěny budov, podezdívky 
oplocení a zvýšené sadové obruby v místech s nízkými podezdívkami. 

Návrh svislého dopravního značení 
Rekonstrukcí místní komunikace nebude změněn provoz oproti stávajícímu stavu. Komunikace zůstává 
obousměrná, s ponecháním stávajících značek upravujících přednost v křižovatce s ulicí Jindřichovická              
i Ludvíkovská. Ulice Sokolská je vyznačena jako vedlejší komunikace s osazením značkou P4, krajské silnice 
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jsou vyznačeny jako hlavní značkou P2. Označení stávajícího místa pro přecházení u čp. 708 bude 
ponecháno. Stávající křižovatka ulic Sokolská x Žižkova není upravena SDZ, v křižovatce platí přednost 
zprava. V novém stavu bude přednost zprava ponechána. Nové SDZ není projektem navrženo. Max. povolená 
rychlost na komunikaci je 50 km/h, bez úpravy SDZ. 

Návrh vodorovného dopravního značení 
Na místní komunikaci bude obnoveno vyznačení nároží s krajskou silnicí II/291 pro zdůraznění vedlejší 
komunikace, bude vyznačeno nároží přerušovanou čarou V2b 1,5/1,5 v šíři 0,25 m. včetně doplnění míst pro 
přecházení s vyznačením V7b. Na komunikaci nebudou vzhledem k obslužné komunikaci s veřejným 
osvětlením a oboustranným chodníkům vyznačeny vodící proužky. Středová čára nebude vzhledem                    
k šířkovému uspořádání do 6 m, dle TP133 vyznačena. 

Pěší a cyklistické stezky 
V intravilánu města NMpS jsou z větší části po obou stranách krajských a místních komunikací umístěny 
stávající chodníky šíře min. 1,5, které tvoří systém pravoúhlé sítě v návaznosti na rastr místních komunikací. 
V ulici Žižkova i Sokolská jsou umístěny stávající chodníky. Kompletní rekonstrukce chodníků je součástí 
související stavby. „Obnova povrchu chodníků ulice Žižkova, Sokolská“, která bude věcně i časově 
koordinována s výstavbou komunikací. 

Veškeré podrobnosti jsou uvedeny v projektové dokumentaci stavby ve stupni DSP/PDPS vypracované Ing. 
Filipem Kučerou, autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby (ČKAIT-0501252), IČ 03294927,    
Sokolská 866, Rychnov u Jablonce nad Nisou, z března 2021, číslo zakázky 2021-003.  

Pozemky (nebo jejich části) dotčené stavebním záměrem – katastrální území Nové Město pod Smrkem, 
obec Nové Město pod Smrkem 

Parcelní číslo Vlastník pozemku/jeho správa Druh pozemku/využití 

663 
 
Město Nové Město pod Smrkem Ostatní plocha/ostatní komunikace 

280 
 
Město Nové Město pod Smrkem Ostatní plocha/ostatní komunikace 

281 Město Nové Město pod Smrkem Ostatní plocha/ostatní komunikace 

370 Město Nové Město pod Smrkem Ostatní plocha/ostatní komunikace 

299 Město Nové Město pod Smrkem Ostatní plocha/ostatní komunikace 

300/1 Město Nové Město pod Smrkem Ostatní plocha/ostatní komunikace 

300/2 Město Nové Město pod Smrkem Ostatní plocha/ostatní komunikace 

334/1 
 
Liberecký kraj/KSS LK, p. o. 

 
Ostatní plocha/silnice 

334/10 
 
Město Nové Město pod Smrkem 

 
Ostatní plocha/jiná plocha 

334/11 Město Nové Město pod Smrkem Ostatní plocha/jiná plocha 

334/12 
 
Město Nové Město pod Smrkem 

 
Ostatní plocha/jiná plocha 

334/13 
 
Město Nové Město pod Smrkem 

 
Ostatní plocha/jiná plocha 
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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. Nové Město pod Smrkem, obec Nové Město pod Smrkem: 

664/1, 395, 392, 391, 394, 388, 387, 381, 382, 380, 379, 314, 311, 309, 310, 306, 307, 308, 305, 304, 303, 
302, 301, 319/1, 336, 339, 342, 341, 343/1, 343/4, 999, 995, 996, 994/1, 991, 990, 989, 988, 987, 960, 294/1, 
293, 294/2, 295, 296, 297, 298, 283, 282, 284, 278, 279/1, 279/2, 12, 10, 8, 6, 4/2, 4/1, 21 

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 31. 5. 2021 bylo zahájeno stavební řízení 
pro stavbu s názvem „Rekonstrukce ul. Žižkova a Sokolská, Nové Město pod Smrkem“.  

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: 

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) 
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→ 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).  

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): 
• 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 § 109 písm. d) stavebního zákona, s právy účastníků řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) 
správního řádu:  

• Liberecký kraj, IČ 70891508, 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 
(datovou schránkou) 
(vyjádření ke stavbě vydáno dne 25. 5. 2021, zn. KSSLK/3826/2021) 
(souhlas dle § 184a stavebního zákona vydán dne 25. 5. 2021)  
• GasNet Služby, s. r. o., IČ 27935311, Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 
(datovou schránkou) 
(vyjádření ke stavbě vydáno dne 29. 4. 2021, zn. 5002364804)  
• CETIN a. s., IČ 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9  
(datovou schránkou) 
(vyjádření ke stavbě vydáno dne 26. 4. 2021, č. j. 635001/21) 
• Frýdlantská vodárenská společnost, a. s., IČ 25496565, Zahradní 768, 464 01 Frýdlant  
(datovou schránkou) 
(vyjádření ke stavbě vydáno dne 25. 4. 2021, zn. FVS-D/2480/2021/Ol) 
• ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly 
(datovou schránkou) 
(vyjádření ke stavbě vydáno dne 9. 11. 2020, zn. 0101411097, platnost do 9. 5. 2021) 
(souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu el. zařízení vydán dne 28. 4. 2021, 
zn. 1115061803)  
• Teplárenská Novoměstská s. r. o., IČ 25412744, Vaňkova 935, 463 65 Nové Město pod Smrkem 
(datovou schránkou) 
(vyjádření ke stavbě vydáno dne 23. 4. 2021, e-mail) 
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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. 
Nové Město pod Smrkem, obec Nové Město pod Smrkem: 

664/1, 395, 392, 391, 394, 388, 387, 381, 382, 380, 379, 314, 311, 309, 310, 306, 307, 308, 305, 304, 303, 
302, 301, 319/1, 336, 339, 342, 341, 343/1, 343/4, 999, 995, 996, 994/1, 991, 990, 989, 988, 987, 960, 294/1, 
293, 294/2, 295, 296, 297, 298, 283, 282, 284, 278, 279/1, 279/2, 12, 10, 8, 6, 4/2, 4/1, 21 

(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 dle § 136 správního řádu: 

• MÚ Nové Město pod Smrkem, Odbor výstavby a životního prostředí, Palackého 280, 463 65 Nové Město 
pod Smrkem 
(datovou schránkou) 
(vyjádření ke stavbě vydáno dne 26. 4. 2021, č. j. NMPS/1032/2021/OV) 
• MÚ Frýdlant, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, nám. T. G. Masaryka 37, 464 13 Frýdlant  
(osobní předání) 
(koordinované závazné stanovisko ke stavbě vydáno dne 24. 5. 2021, sp. zn. MUF 1393/2021/OSUZP/3/Bu) 
• Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, Husova 64, 460 31 Liberec 
(datovou schránkou) 
(závazné stanovisko ke stavbě vydáno dne 26. 4. 2021, č. j. KHSLB 06526/2021) 
• Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, krajské ředitelství, Barvířská 29/10, 460 01 Liberec III 
(datovou schránkou) 
(souhlasné závazné stanovisko ke stavbě vydáno dne 20. 5. 2021, č. j. HSLI-1144-2/KŘ-P-PRE-2021) 
• Policie České republiky, Krajské ředitelství Libereckého kraje, Územní odbor Liberec dopravní inspektorát, 
Pastýřská 3, 460 01 Liberec 
(datovou schránkou) 
(stanovisko ke stavbě vydáno dne 10. 5. 2021, č. j. KRPL-38823-1/ČJ-2021-180506-06) 
• Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů, Tychonova 1,                   
160 01 Praha 6 
(datovou schránkou) 
(souhlasné stanovisko ke stavbě vydáno dne 3. 2. 2021, ÚP-573/20-1341-2020-1150) 

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. 
 
 
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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