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Městský úřad Frýdlant
odbor dopravy
Nám. T. G. Masaryka 37, 464 13 FRÝDLANT, tel. 00420 488 886 111
Č. j. MUF 507/2020/OD/Bu-zah. st.
Vyřizuje: Ivana Bucharová, oprávněná úřední osoba

Ve Frýdlantu 12. února 2020

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 11. 2. 2020 od Lesů České republiky, s. p., IČ 42196451, Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec
Králové, který zastupuje na základě plné moci ze dne 17. 12. 2019 Ing. Stanislav Koleník, nar.
28. 6. 1963, IČ 13340204, Valdštejnská 282/15, 460 01 Liberec II – Nové Město (dále také jen
„stavebník“), žádost o vydání stavebního povolení pro stavbu s názvem „Lesní cesta ARNOLTICE –
PŘEDLÁNCE - TZ“, SO 101 – Lesní cesta – TZ, SO 102 – Předlánce – TZ, SO 103 – Přístupová
komunikace – TZ. Dnem podání žádosti bylo zahájeno stavební řízení.
Základní údaje o stavbě:
Stavebník: Lesy České republiky, s. p., IČ 42196451, Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové
Druh stavby: stavba dopravní infrastruktury – pozemní komunikace
Název stavby: Lesní cesta ARNOLTICE – PŘEDLÁNCE - TZ“, SO 101 – Lesní cesta – TZ, SO 102 –
Předlánce – TZ, SO 103 – Přístupová komunikace – TZ
Zpracovatel projektové dokumentace: Ing. Stanislav Koleník, autorizovaný technik pro dopravní
stavby, specializace nekolejová doprava, ČKAIT-0500915, Koleník a syn, projekce, Valdštejnská 15,
460 01 Liberec 2
Zhotovitel stavby: není znám
STRUČNÝ POPIS STAVBY:
Účelem stavby je zpřístupnění lesního komplexu pro odvozní soupravy, lesnickou techniku a v krátkém
úseku pro možnost obhospodařování okolních zemědělských pozemků. Trasa SO 101 Lesní cesta
navrací komunikaci, která v současnosti vede po pastvině, na pozemkovou parcelu se způsobem využití
jako ostatní komunikace. Technické zhodnocení této lesní cesty umožní jediné propojení lesních cest
v daném lesním komplexu se silnicemi v majetku Libereckého kraje tak, aby nebylo nutné jezdit po
komunikacích jiných vlastníků. Krom zkrácení dopravních vzdáleností při lesnických zásazích je oprava
a částečná novostavba lesní cesty důležitá pro případný zásah zdravotní a hasičské techniky.
Komunikace má význam také rekreační.
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SO 101 Lesní cesta - TZ - v km 0,000 00 – 0,599 12 délky 599,12 m
V tomto úseku se po technickém zhodnocení lesní cesta vrátí na p. p. č. 979. Tuto pozemkovou parcelu
je třeba před započetím stavebních prací nechat vytýčit odpovědným geodetem. V současnosti je cesta
pouze vyjetá po pastvině a katastrovaná cesta je zarostlá trávou a náletovou zelení. V tomto úseku bude
mít jednopruhová lesní cesta parametry návrhové katergorie 2L 4,0/30 dle ČSN 73 6108 Lesní cestní
síť, z roku 2018. 2L je označení lesní cesty 2. třídy, která umožňuje svým prostorovým uspořádáním a
nezbytnou technickou vybaveností sezónní provoz směrodatným vozidlem. 4,0 je volná šířka cesty v m
a 30 určuje návrhovou rychlost v km/h. Náletová zeleň bude odstraněna. Na celé ploše budou provedeny
skrývky humózní zeminy. Konstrukce vozovky bude ze štěrkodrti se zakalením. K odvedení vody
z koruny vozovky bude sloužit její příčný sklon 5 - 7 %, podélný spád cesty a 7 ocelových svodnic
osazených do betonu.
Konstrukce vozovky:
posyp kamenivem drceným, frakce 0/22 mm
30-35 kg/m²
štěrkodrť frakce 0/63 mm
ŠDA
tl.200 mm ČSN 73 6126-1
štěrkodrť frakce 0/63 mm
ŠDA
tl.200 mm ČSN 73 6126-1
konstrukce vozovky
celkem min. tl.400 mm
SO 102 Úsek Velké Předlánce – pomístné sanace - v km 0,000 00 – 0,473 00 délky 473,00 m
V tomto úseku se řeší pomístné problémy lesní cesty. Dochází k projíždění levé koleje, v krátkých
úsecích je nedostatečná šířka vozovky, ve stoupání snižují zemní svodnice plynulost jízdy a tím při
znovurozjíždění porušování povrchu kalené vozovky. Nedostatečně mocná vozovka v levé koleji bude
nahrazena konstrukcí z štěrkodtrti se zakalením o minimální tloušťce 400 mm. Úseky s úzkou vozovkou
budou rozšířeny o 1,00 m ve směru do svahu. Zemní svodnice budou nahrazeny ocelovým osazenými
do betonového lože. K odvedení vody z koruny vozovky bude sloužit její příčný sklon, podélný spád
cesty a 6 ocelových svodnic osazených do betonu.
SO 103 Přístupová komunikace - TZ - v km 0,000 00 – 0,965 00 délky 965,00 m
Při kůrovcové kalamitě byla pro dovoz dříví využita místní komunikace ve vlastnictví obce Pertoltice,
protože jiná sjízdná cesta pro odvozní soupravy z daného lesního komplexu neexistovala. V důsledku
tohoto provozu došlo k poruchám vozovky místní komunikace. Úsek s krytem z asfaltového betonu
bude po odstranění nečistot a prorůstajících travin ošetřen dvojvrstvovým asfaltovým nátěrem. Místa,
kde asfaltový kryt vlivem provozu chybí, budou obříznuta, vyčištěna a následně vyspravena
obalovaným kamenivem. Úsek s povrchem z penetračního makadamu, který je za hranicí životnosti
bude rozryt urovnán a následně překryt novým penetračním makadamem tl. 50 mm s dvojvrstvovým
asfaltovým nátěrem. Úsek s nestmelenou vozovkou bude doplněn drceným kamenivem do
požadovaného profilu a následně zakalen. K odvedení vody z koruny vozovky bude sloužit její příčný
sklon a podélný spád cesty, stejně jako tomu bylo před technickým zhodnocením.
Veškeré podrobnosti jsou uvedeny v projektové dokumentaci stavby ve stupni DSP vypracované Ing.
Stanislavem Koleníkem, autorizovaným technikem pro dopravní stavby, specializace nekolejová
doprava, ČKAIT-0500915, Koleník a syn, projekce, Valdštejnská 15, 460 01 Liberec 2, z prosince 2019,
zak. č. 08/2019, arch. č. 8/2019.
Pozemky (nebo jejich části) dotčené stavebním záměrem – katastrální území Předlánce, obec
Višňová
Parcelní číslo

Vlastník pozemku

Druh pozemku/využití

979

Česká republika, Právo hospodařit
s majetkem státu: Lesy České
republiky, s. p.

Ostatní plocha/ostatní komunikace
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Pozemky (nebo jejich části) dotčené stavebním záměrem – katastrální území Dolní Pertoltice, obec
Pertoltice
Parcelní číslo

Vlastník pozemku

Druh pozemku/využití

1305

Obec Pertoltice

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. Předlánce, obec Višňová
818/4, 818/5, 818/6, 853/1, 853/3, 852/1, 852/2, 940/1, 938, 805, 766, 987/1, 804, 986, 822/1, 822/2,
771/1, 771/4, 771/3, 932/1, 937/1
k. ú. Dolní Pertoltice, obec Pertoltice
1310, 1290, 716/27, 716/14, 716/16, 716/15, 716/10, 716/25, 821, 1296, 928/2, 928/3, 930, 1298/2,
847/5, 920, st. 93, 916/1, 916/2, 915, 1314/1, 931/1, 942/1, 964, 976, 1308, st. 81, 978, 986/2, 986/1,
1309/2, 988, 997, 1343/3, 1343/2, 999/1, 999/3, 1309/3, 1004/3
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 7. 3. 2019 bylo
zahájeno stavební řízení pro stavbu s názvem „Lesní cesta ARNOLTICE – PŘEDLÁNCE - TZ“, SO
101 – Lesní cesta – TZ, SO 102 – Předlánce – TZ, SO 103 – Přístupová komunikace – TZ.
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.
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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)
→ 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 od obdržení tohoto oznámení doložte správnímu orgánu tyto chybějící
doklady:
- koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Frýdlant, odboru stavebního úřadu
a životního prostředí, včetně dokladů z něj vyplývajících
- souhlas obecného stavebního úřadu se stavbou podle § 15 odst. 2 stavebního zákona.
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):
• Lesy České republiky, s. p., IČ 42196451, Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové, zastoupený
Ing. Stanislav Koleník, nar. 28. 6. 1963, IČ 13340204, Valdštejnská 282/15, 460 01 Liberec II – Nové
Město
(doporučeně, do vlastních rukou na dodejku)
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Účastníci řízení dle § 109 písm. d) stavebního zákona, s právy účastníků řízení dle § 27 odst. 1
písm. a) správního řádu:
• Obec Pertoltice, IČ 00671959, Dolní Pertoltice č. p. 59, 463 73 Habartice
(datovou schránkou)
• Frýdlantská vodárenská společnost, a. s., IČ 25496565, Zahradní 768, 464 01 Frýdlant
(datovou schránkou)
(vyjádření ke stavbě vydáno dne 26. 11. 2019, zn. FVS-D/1458/2019/Ba)
• Česká telekomunikační infrastruktura a. s., IČ 04084063, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
(datovou schránkou)
(vyjádření ke stavbě vydáno dne 11. 12. 2019, č. j. 836334/19)
• ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly
(datovou schránkou)
(vyjádření ke stavbě vydáno dne 8. 1. 2020, zn. 1107069439)
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. Předlánce, obec Višňová
818/4, 818/5, 818/6, 853/1, 853/3, 852/1, 852/2, 940/1, 938, 805, 766, 987/1, 804, 986, 822/1, 822/2,
771/1, 771/4, 771/3, 932/1, 937/1
k. ú. Dolní Pertoltice, obec Pertoltice
1310, 1290, 716/27, 716/14, 716/16, 716/15, 716/10, 716/25, 821, 1296, 928/2, 928/3, 930, 1298/2,
847/5, 920, st. 93, 916/1, 916/2, 915, 1314/1, 931/1, 942/1, 964, 976, 1308, st. 81, 978, 986/2, 986/1,
1309/2, 988, 997, 1343/3, 1343/2, 999/1, 999/3, 1309/3, 1004/3
(zveřejněním na úřední desce a internetových stránkách Městského úřadu Frýdlant, Obecního úřadu
Pertoltice a Obecního úřadu Višňová 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)
• Policie České republiky, Krajské ředitelství Libereckého kraje, Územní odbor Liberec, dopravní
inspektorát, Pastýřská 3, 460 01 Liberec
(datovou schránkou)
(stanovisko ke stavbě vydáno dne 31. 3. 2020, č. j. KRPL-8454-1/ČJ-2020-180506-06)
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)
• Obecní úřad Pertoltice
(datovou schránkou)
• Obecní úřad Višňová
(datovou schránkou)
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Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu nejméně 15 dnů na úřední desce Městského úřadu
Frýdlant, Obecního úřadu Pertoltice a Obecního úřadu Višňová, 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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