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V E Ř E J N Á  V Y H L Á Š K A  

O Z N Á M E N Í  

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 Ing. Martinou Hřebřinovou, IČ 73842346, Skalická 736, 473 01 

Nový Bor, podalo dne 5. 4. 2022 u Městského úřadu Frýdlant, odboru dopravy, žádost o vydání společného 

územního a stavebního povolení pro soubor staveb s názvem „Nové Město p. S. – MK k RD V Lukách“. 

Dnem podání žádosti bylo zahájeno společné územní a stavební řízení.  

Dle závazného stanoviska Městského úřadu Frýdlant, odboru stavebního úřadu a životního prostředí, úřadu 

územního plánování, ze dne 24. 2. 2021, je záměr podmíněně přípustný.  

Jelikož podaná žádost neobsahovala podklady nezbytné k jejímu posouzení a tyto nedostatky bránily vydání 

rozhodnutí ve věci, správní orgán vyzval písemností ze dne 20. 4. 2022 žadatele k doplnění podání a současně 

usnesením pod č. j. PDMUFT 10450/2022/OD/Bu zahájené řízení přerušil (usnesení nabylo právní moci dne 

7. 5. 2022). Žádost byla kompletně doplněna dne 3. 5. 2022.  

 

Základní údaje o stavbě:  

Stavebník: Město Nové Město pod Smrkem, IČ 00263036, Palackého 280, 463 65 Nové Město pod Smrkem 

Druh stavby: liniová stavba dopravní infrastruktury, stavba technické infrastruktury  

Název stavby: „Nové Město p. S. – MK k RD V Lukách“, SO 101 Komunikace, SO 401 Veřejné osvětlení 

Zpracovatel projektové dokumentace:  

SO 101: Ing. Martina Hřebřinová, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby a dopravní stavby, PROJEKCE, 

IČ 73842346,  Skalická 736, 473 01 Nový Bor 

SO 401: Martin Müller, autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb, spec. elektrotechnická zařízení 

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 

Popis území stavby 

Pozemek se nachází na okraji východní části města Nové Město pod Smrkem. Napojuje se na místní 

komunikaci v ulici V Lukách. Plánovaná komunikace má sloužit k přístupu k novým rodinných domům. 
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Jedná se o zastavěné území. Při návrhu byla respektována územní studie X4 Nové Město pod smrkem 

zpracované firmou Žaluda, 10/2020. Pozemek je v současné době nezastavěný, je mírně svažitý, zatravněný, 

se vzrostlou zelení. Součástí návrhu komunikace je úprava a doplnění stávajícího veřejného osvětlení.   

 

Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 

Uvedené pozemky jsou vedeny v platném ÚP města Nové Město pod Smrkem v ploše plochy určené pro 

zástavbu rodinných domů. Navržená stavba je v souladu s planým ÚP a územní studií X4 Nové město pod 

Smrkem. Z důvodu vrchního vedení VN společnosti ČEZ Distribuce nelze navrženou komunikaci pro přístup 

k RD propojit s ulicí Celní a Ludvíkovská tak, jak bylo navrženo v územní studii X4. Umístění účelové 

komunikace zasahuje do ochranného pásma vrchního vedení vysokého napětí a nelze dodržet předepsané 

odstupy od podpěrných bodů. Z uvedených důvodů umístění účelové komunikace částečně zasahuje do 

pozemku p. č. 2189/1, k. ú. Nové Město pod Smrkem z důvodu dodržení ochranného pásma vrchního vedení 

VN.     

Územně technické podmínky  

Návrh Trasy 1 je v začátku trasy napojen na místní komunikace v ulici V Lukách na pozemku p. č. 2176/1, 

k. ú. Nové Město pod Smrkem ve vlastnictví ve vlastnictví města. Na konci úseku jsou navrženy sjezdy na 

pozemky p. č. 2090/6 a 2214/1, k. ú. Nové Město pod Smrkem tak, aby umožňovaly obratiště vozů IZS a 

technických služeb města.  

Možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu  

Návrh Trasy 1 je v začátku trasy napojen na místní komunikace v ulici V Lukách na pozemku p. č. 2176/1, 

k.ú. Nové Město pod Smrkem ve vlastnictví ve vlastnictví města. Pro napájení VO bude použito stávajícího 

vrchního vedení v ul. Bělohorská. Na stávajícím stožáru NN bude instalována přípojková skříň s jištěním a 

svod do země. Svod bude veden v pancéřové trubce kotvené na stávající stožár. Nové rozvody VO budou 

provedeny zemním kabelovým vedením CYKY 4x10 uloženým v chráničce DN50. 

Souhrnný technický popis 

Plánovaná komunikace má sloužit k přístupu k novým rodinných domům. Pozemek se nachází na okraji 

východní části města Nové Město pod Smrkem. Napojuje se na místní komunikaci v ulici V Lukách. 

Pozemek je mírně svažitý, zatravněný, se vzrostlou zelení. Součástí návrhu komunikace je úprava a doplnění 

stávajícího veřejného osvětlení.   

Komunikace Trasa 1 je navržena v kategorii MO2k -/5,5/30, obousměrná, šířka jízdního pruhu 2,25 m, 

nezpevněná krajnice po obou stranách 0,5 m. Délka komunikace 214,70 m, staničení ZÚ 0,000 – 0,21472. 

Plocha komunikace z asfaltového povrchu je 1133,40 m2.  

SO 101 Komunikace – Trasa 1 – km ZÚ 0,000 – KÚ 0,21472  

• délka komunikace je 214,70 m, šířka komunikace 5,5 m, šířka jízdního pruhu 2,25 m, celková plocha 

asfaltové komunikace je 1133,40 m2 

Směrové vedení – je dáno napojením v začátku úseku na místní komunikaci v ulici V Lukách napojením na 

stávající asfaltový povrch. Od ZÚ je navržen přímý úsek délky 19,97 m, na který navazuj pravostranný 

oblouk R = 11 m, délky 18,06 m, přímý úsek délky 45,74 m, levostranný oblouk R = 11 m, délky 16,73 m, 

přímý úsek délky 46,94 m, levostranný oblouk R = 500, délky 26,66 m. Do konce úseku je navržen přímý 

úsek délky 40,60 m.  

Výškové vedení – výškové vedení vychází na začátku úseku ze stávající nivelety místní komunikace v ulici 

V Lukách. V úseku ZÚ 0,000 – 0,02025 je navrženo stoupání ve sklonu 1,56 %, v úseku km 0,02025 – 

0,11177 je navrženo stoupání ve sklonu 3,46 %, v úseku km 0,11177 – 0,15459 stoupání ve sklonu 1,50 %, 

v úseku km 0,15459 – 0,17489 stoupání ve sklonu 4,16 %. V úseku 0,17489 – KÚ je navrženo stoupání ve 

sklonu 2,50 %. Mezi tyto změny podélného spádu jsou vloženy výškové oblouky: 

R = 1500 m, τ = 14,263 m, y = 0,068 m 

R = 1500 m, τ = 14,718 m, y = 0,072 m 

R = 500 m, τ = 6,656 m, y = 0,044 m 

R = 1500 m, τ = 12,424 m, y = 0,051 m 
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Šířkové uspořádání a příčné klopení – šířkové uspořádání je navrženo o základní šířce komunikace 5,5 m, 

šířka jízdního pruhu 2,25 m. V úseku km ZÚ – 0,070 00 2,5 % je navrženo příčné klopení 2,5 % vpravo ve 

směru staničení, v úseku km 0,070 00 – 0,083 76 dojde k přetočení příčného spádu a od úseku km 0,083 76 

– KÚ je příčné klopení 2,5 % vlevo ve směru staničení.    

Konstrukce komunikace je navržena dle TP 170 

pro komunikaci z asfaltového betonu s návrhovou úrovní porušení D1 a třídou dopravního zatížení PIII 

Komunikace – D1-N-6-IV-PIII 

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy  ACO 11 tl. 40 mm 

Spojovací postřik emulzí PS-E 0,30 kg/m2 

Asfaltový beton pro podkladní vrstvy  ACP 16+ tl. 70 mm 

Infiltrační postřik asfaltový PI-E 1,0 kg/ m2 

Směs stmelená cementem SC C8/10 tl. 130 mm 

Štěrkodrť (0/63) ŠD min. tl. 200 mm 

Celkem   tl. 440 mm 

Zemní pláň trasy bude pečlivě upravena a zhutněna, aby byl dosažen požadovaný modul přetvárnosti Edef,2 = 

45 MPa. 

Konstrukce z betonové zámkové dlažby dle TP 170  

pro betonovou zámkovou dlažbu s návrhovou úrovní porušení D2 a třídou dopravního zatížení PIII – D2-D-

2-VI-PIII 

Zámková dlažba  DL tl. 80 mm 

Drť (2/5)  L tl. 40 mm 

Vrstva ze směsi stmelené cementem  SC C8/10 tl. 150 mm 

Štěrkodrť 32/63 ŠD tl. 150 mm 

Celkem   tl. 420 mm 

Zemní pláň trasy bude pečlivě upravena a zhutněna, aby byl dosažen požadovaný modul přetvárnosti Edef,2 = 

45 MPa. 

Zemní práce – před započetím zemních prací bude sejmuta humózní vrstva, která bude použita zpět pro 

terénní úpravy. Výsledná pláň bude urovnána a uhutněna na požadovaný modul přetvárnosti. V případě, že 

nebude dosáhnuto tohoto modulu přetvárnosti, bude zvýšení vlastností zemin v aktivní zóně provedeno dle 

dohody TDI, geotechnikem a projektanta stavby.  

Krajnice – v celé délce trasy je navržena nezpevněná krajnice ze štěrkodrti 0/32 v šíři 0,50 m s příčným 

sklonem 8 % po obou stranách.  

Odvodnění 

Navržená stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky. Pouze krátkodobé v době výstavby, 

které budou eliminovány na minimum. Navržená stavba nezmění odtokové poměry v okolí. Dešťové vody 

z komunikace budou odváděny podélným a příčným spádem do okolních zatravněných ploch. Vody ze zemní 

pláně budou odváděny do podélné vsakovací retenční rýhy, která je navržena v celé délce Trasy 1. Vsakovací 

rýha bude vyložena geotextilií min. 200 g/m2 a vysypána štěrkopískem frakce 2/8. Retenční rýha Trasa 1 

bude umístěna dle sklonu zemní pláně. Umístění retenční rýhy je patrné z výkresové části dokumentace.     

Návrh dopravních značek 

Při vjezdu do ulice V Lukách z ulice Bělohorská bude umístěno SDZ IP10 a s dodatkovou tabulkou E3a.  

SO 401 Veřejné osvětlení 

Předložená projektová dokumentace řeší doplnění a výměnu stávajícího veřejného osvětlení v rozsahu nové 

pozemní komunikace „V Lukách“. Projekt VO zahrnuje výměnu a doplnění osvětlovacích bodů veřejného 

osvětlení včetně zemního kabelového vedení.  

Stávající osvětlovací soustava je tvořená výbojkovým svítidlem instalovaným na stožáru ČEZ ve výšce 7 m. 

Stávající soustava je nevyhovující, bude proto demontována a nahrazena novou. V rámci stavby bude 
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demontováno jedno svítidlo na stávajícím stožáru NN, počet nových osvětlovacích bodů bude 8 ks, délka 

nové zemní kabelové trasy VO 280 m.  

Pro osvětlení komunikace budou použita LED uliční svítidla 15,5 W. Svítidla budou osazena na stožárech 

výšky 6 m. Nové stožáry budou ocelové pozinkované třístupňové. Pro napájení VO bude použito stávajícího 

vrchního vedení v ul. Bělohorská.  

Podrobnosti jsou uvedeny v projektové dokumentaci ve stupni DUR/DSP ze srpna 2021 vypracované Ing. 

Martinou Hřebřinovou, autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby a dopravní stavby, Skalická 736,         

473 01 Nový Bor, a Martinem Müllerem, autorizovaným technikem pro techniku prostředí staveb, spec. 

elektrotechnická zařízení.  

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

obec Nové Město pod Smrkem: 

SO 101 Komunikace 
Parcelní číslo Vlastník pozemku/jeho správa Druh pozemku/využití 

2191/1 Město Nové Město pod Smrkem Orná půda 

2190/4 Město Nové Město pod Smrkem Trvalý travní porost 

2190/1 Město Nové Město pod Smrkem Trvalý travní porost 

2093/2 Město Nové Město pod Smrkem Trvalý travní porost 

2091/4 Město Nové Město pod Smrkem Trvalý travní porost 

2090/14 Dušan Čenger Trvalý travní porost 

2090/12 Město Nové Město pod Smrkem Trvalý travní porost 

2090/13 Město Nové Město pod Smrkem Trvalý travní porost 

2176/1 Město Nové Město pod Smrkem Ostatní plocha/ostatní komunikace 

2189/1 Město Nové Město pod Smrkem Trvalý travní porost 

2090/6 David Kavalír Trvalý travní porost 

2214/1 Aleksey Korobeynikov Trvalý travní porost 

SO 401 Veřejné osvětlení 

Parcelní číslo Vlastník pozemku/jeho správa Druh pozemku/využití 

2090/12 Město Nové Město pod Smrkem Trvalý travní porost 

2090/14 Dušan Čenger Trvalý travní porost 

2091/4 Město Nové Město pod Smrkem Trvalý travní porost 

2093/2 Město Nové Město pod Smrkem Trvalý travní porost 

2176/1 Město Nové Město pod Smrkem Ostatní plocha/ostatní komunikace 

2190/1 Město Nové Město pod Smrkem Trvalý travní porost 

2190/4 Město Nové Město pod Smrkem Trvalý travní porost 

2191/1 Město Nové Město pod Smrkem Orná půda 

2189/1 Město Nové Město pod Smrkem Trvalý travní porost 

Nové stožáry budou umístěny na těchto pozemcích:  

VO1 – p. p. č. 2176/1 

VO2 – p. p. č. 2191/1 

VO3 – p. p. č. 2190/1 

VO4 – p. p. č. 2189/1 

VO5 – p. p. č. 2189/1 

VO6 – p. p. č. 2093/2 

VO7 – p. p. č. 2090/14 

VO8 – p. p. č. 2090/12 

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: 
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p. č. 2173 (č. p. 883), 2175, 2194 (č. e. 122), 2193/3, 2192, 2191/3, 2190/3, 2189/2, 2093/1, 2091/1, 2090/3, 

2090/8, 2085/3, 2214/1, 2090/17, 2090/10, 2090/11, 2090/15, 2092/1, 2092/3, 2206, 2208/1, 2211, 2204/1, 

2203, 2198, 2197 (č. p. 765), 2195 (č. p. 754), 2172/3, 2172/2, 2170, 2169 (č. p. 840) 

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. 

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: 

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) 
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→ 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 § 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. Martinou Hřebřinovou, IČ 73842346, Skalická 736, 473 01 Nový Bor 

(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:  

• Dušan Čenger, nar. 23. 12. 1950, Celní 906, 463 65 Nové Město pod Smrkem 

(doporučeně, do vlastních rukou na dodejku) 

(souhlas se stavbou dle § 184a stavebního zákona vydán dne 19. 1. 2022) 

• David Kavalír, nar. 20. 12. 1977, Ludvíkov pod Smrkem 181, 463 65 Nové Město pod Smrkem 

(doporučeně, do vlastních rukou na dodejku) 

(souhlas se stavbou dle § 184a stavebního zákona vydán dne 25. 4. 2022) 

• Aleksey Korobeynikov, nar. 16. 9. 1990, Celní 848, 463 65 Nové Město pod Smrkem 

(doporučeně, do vlastních rukou na dodejku) 

(souhlas se stavbou dle § 184a stavebního zákona vydán dne 18. 2. 2022) 

• Marika Vlodarczyková, nar. 20. 4. 1989, revoluční 50, 463 65 Nové Město pod Smrkem 

(doporučeně, do vlastních rukou na dodejku) 

(souhlas se stavbou dle § 184a stavebního zákona vydán dne 26. 4. 2022) 

• Josef Havlan, nar. 4. 10. 1989, Arnoltice 17, 460 01 Bulovka 

(doporučeně, do vlastních rukou na dodejku) 

(souhlas se stavbou dle § 184a stavebního zákona vydán dne 26. 4. 2022) 

• ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly 

(datovou schránkou) 

(vyjádření vydáno dne 7. 1. 2022, zn. 001122722794) 

• CETIN a. s., IČ 04084063, Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 

(datovou schránkou) 

(vyjádření vydáno dne 13. 1. 2022, č. j. 509671/22) 

• Frýdlantská vodárenská společnost, a. s., IČ 25496565, Zahradní 738, 464 01 Frýdlant 

(datovou schránkou) 

(vyjádření vydáno dne 15. 1. 2022, zn. FVS-D/2999/2022/Ol) 
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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. Nové Město pod 

Smrkem, obec Nové Město pod Smrkem:  

p. č. 2173 (č. p. 883), 2175, 2194 (č. e. 122), 2193/3, 2192, 2191/3, 2190/3, 2189/2, 2093/1, 2091/1, 2090/3, 

2090/8, 2085/3, 2214/1, 2090/17, 2090/10, 2090/11, 2090/15, 2092/1, 2092/3, 2206, 2208/1, 2211, 2204/1, 

2203, 2198, 2197 (č. p. 765), 2195 (č. p. 754), 2172/3, 2172/2, 2170, 2169 (č. p. 840) 

(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 29. 3. 2022, sp. zn. MUF 222/2022/OSUZP/3/Bu) 

• Městský úřad Nové Město pod Smrkem, odbor výstavby a životního prostředí, Palackého 280, 463 65 Nové 

Město pod Smrkem 

(rozhodnutí silničního správního úřadu dle § 25 ZPK vydáno dne 1. 2. 2022, č. j. NMPS/257/2022-

302.1/01/JF) 

(rozhodnutí silničního správního úřadu dle § 10 odst. 4 ZPK vydáno dne 9. 2. 2022, č. j. NMPS/256/2022-

257/8/OV) 

(závazné stanovisko obecného stavebního úřadu vydáno dne 9. 2. 2022, č. j. NMPS/256/2022-257/8/OV) 

• Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, Územní odbor Liberec, dopravní 

inspektorát, Pastýřská 3, 460 74 Liberec 1 

(datovou schránkou) 

(stanovisko vydáno dne 25. 1. 2022, č. j. KRPL-4142/ČJ-2021-180506-06)  

• Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, Husova 64, 460 31 Liberec 1 

(datovou schránkou) 

(souhlasné závazné stanovisko vydáno dne 11. 2. 2022, sp. zn. S-KHSLB 00852/2022) 

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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