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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-026
Vyřizuje: Ivana Bucharová, oprávněná úřední osoba

Ve Frýdlantu 24. března 2020

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
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
Městský úřad Frýdlant, odbor dopravy, obdržel dne 11. 2. 2020 od stavebníka, zastoupeného na základě
plné moci ze dne 17. 12. 2019 Ing. Stanislavem Koleníkem, nar. 28. 6. 1963, IČ 13340204,
Valdštejnská 282/15, 460 01 Liberec II – Nové Město, 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 správní
řízení.
Dle vyjádření Městského úřadu Frýdlant, odboru stavebního úřadu a životního prostředí, ze dne
14. 2. 2020, č. j. PDMUFT 4433/2020, stavba nevyžaduje rozhodnutí o umístění stavby ani územní
souhlas.
Základní údaje o stavbě:
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.
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
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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.
Městský úřad Frýdlant, odbor dopravy, speciální stavební úřad ve věcech silnic II. a III. třídy, místních
komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací, s výjimkou věcí, o kterých rozhoduje
Ministerstvo dopravy nebo krajský úřad, příslušný 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“),
a podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“), po projednání žádosti ve stavebním řízení rozhodl takto: pro stavbu
s názvem: „Lesní cesta ARNOLTICE – PŘEDLÁNCE - TZ“, SO 101 – Lesní cesta – TZ, SO 102
– Předlánce – TZ, SO 103 – Přístupová komunikace – TZ, na pozemcích (nebo jejich částech)
p. č. 979 v k. ú. Předlánce, obec Višňová, a p. č. 1305 v k. ú. Dolní Pertoltice, obec Pertoltice,
se podle § 115 stavebního zákona a podle § 18c vyhl. č. 503/2006 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, v platném znění, vydává

STAVEBNÍ POVOLENÍ.
Účastník řízení dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „správní řád“):
Lesy České republiky, s. p., IČ 42196451, Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
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Stavba obsahuje:
• SO 101 – Lesní cesta - TZ
• SO 102 – Předlánce - TZ
• SO 103 – Přístupová komunikace - TZ
Pro provedení stavby se stanovují tyto závazné podmínky:
1) Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebude zahájena do dvou let ode dne, kdy
stavební povolení nabylo právní moci. Dobu platnost může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou
žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím.
2) Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení; případné změny
nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
3) Stavebník bude stavbu realizovat pouze na pozemcích, ke kterým mu vzniklo vlastnické právo nebo
právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření anebo právo odpovídající věcnému břemenu
k pozemku nebo stavbě.
4) Před zahájením stavby zajistí stavebník vytyčení celé prostorové plochy (včetně případného
dočasného záboru pozemků) odborně způsobilou osobou. Výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně
oprávněnými zeměměřičskými inženýry.
5) Stavba nesmí být zahájena před termínem, ke kterému toto stavební povolení nenabude právní moci,
tj. nejméně 15 dnů po obdržení tohoto rozhodnutí, nedojde-li k odvolání proti tomuto rozhodnutí ze
strany účastníků řízení (na odvolání se vztahuje HLAVA VII správního řád, § 81 – 93).
6) Pro umístění zařízení staveniště se určují pouze pozemky ve vlastnictví investora, pokud se
s vlastníky jiných pozemků prokazatelně nedohodne jinak.
7) Stavba bude prováděna dodavatelsky stavební firmou. Zhotovitel zabezpečí odborné vedení realizace
stavby oprávněnou osobou, která získala oprávnění k výkonu této činnosti podle zvláštních předpisů
(autorizaci).
8) Zodpovědná osoba za odborné vedení realizace stavby je v rozsahu předmětu své činnosti (podnikání)
odpovědná za řádné provedení prací v souladu s dokumentací ověřenou ve stavebním řízení, za dodržení
podmínek stavebního povolení, povinností k ochraně života a zdraví osob a bezpečnosti práce
vyplývajících z ostatních právních předpisů. Nemá-li osoba, která vede realizaci stavby, pro jednotlivé
druhy prací odbornou způsobilost v příslušném oboru, je povinna přizvat jinou odborně způsobilou
osobu. Při provádění stavby je osoba zodpovědná za odborné vedení realizace stavby povinna dodržovat
ustanovení § 153 stavebního zákona.
9) Před zahájením stavby bude na zdejší speciální stavební úřad písemně oznámena osoba odpovědná
za realizaci stavby = stavbyvedoucí včetně osvědčení o jeho autorizaci.
10) Stavebník – investor zajistí, že zhotovitel stavebních prací včetně stavbyvedoucího budou
prokazatelně seznámeni s podmínkami tohoto rozhodnutí a ověřeným projektem.
11) Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických
zařízení, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a
ochranu zdraví při práci na staveništích, a dbát na ochranu zdraví všech osob na staveništi.
12) Stavebník zajistí věcnou a časovou koordinaci investic souvisejících s předmětnými objekty stavby.
13) Stavebník před zahájením stavby zajistí (po dohodě s jejich správci) úpravu pozemních komunikací,
které budou užity pro staveništní dopravu, do vyhovujícího stavebně technického stavu. Jakákoliv
poškození pozemních komunikací vlivem stavby nebo staveništní dopravy, které by ohrožovalo
bezpečnost provozu, musí být neprodleně odstraněno.
14) Po dokončení stavby stavebník zajistí uvedení pozemních komunikací poškozených vlivem
staveništní dopravy, do odpovídajícího stavebně technického stavu, a to v dohodě s jednotlivými
majetkovými správci dotčených pozemních komunikací.
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15) Stavebník zamezí pohybu vozidel stavby a stavebních strojů mimo stanovené trasy či určené
odstavné plochy.
16) Při stavebních pracích bude stavebník dbát na obecnou ochranu rostlin a živočichů. Stavebník zajistí,
aby při provádění stavebních prací nedošlo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu
živočichů, event. k ničení míst jejich biotopů.
17) Stavebník zajistí taková opatření, aby v průběhu stavebních prací nedošlo ke kontaminaci půdy či
ke znečištění povrchových a podzemních vod, a to zejména ropnými látkami.
18) Používané mechanizační prostředky musí být v odpovídajícím technickém stavu a musí být
dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům technologických kapalin ze
stavebních strojů a automobilů. Pohonné hmoty a maziva musí být skladovány pouze na místech
zabezpečených z hlediska ochrany půdy a podzemních vod.
19) Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěna tabule (obdoba
štítku dle ust. § 18d vyhl. č. 503/2006 Sb.), na které bude uvedeno označení stavby, označení stavebníka,
označení zhotovitele, označení stavebního úřadu, který stavbu povolil, číslo jednací stavebního povolení
a datum nabytí právní moci, termín dokončení stavby s údaji: označení stavby a jejího stavebníka,
způsob provádění stavby (dodavatelsky), zhotovitel, který orgán a kdy stavbu povolil a termín
dokončení stavby, popř. další údaje o stavbě.
20) Stavební odpad získaný při výstavbě (zemina, stavební suť, apod.) musí být uložen v souladu se zák.
č. 185/2001 Sb., o odpadech, a o změně některých dalších zákonů. O vzniku a způsobu nakládání
s odpady je podnikatelský subjekt provádějící stavbu povinen vést evidenci odpadů, jejíž náležitosti
stanoví vyhl. č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Doklady o předání veškerých
odpadů oprávněné osobě z realizace záměrů je třeba archivovat pro případnou kontrolu a je nutno je
předložit na MěÚ Frýdlant, OSUZP, před vydáním kolaudačního souhlasu.
21) Před zahájením výkopových prací musí stavebník zajistit vytyčení všech podzemních zařízení
v místech uvažované stavby prostřednictvím jejich správců.
22) Vyskytnou-li se při provádění stavby inženýrské sítě či vedení v projektu nezakreslené, musí být
další provádění stavby přizpůsobeno skutečnému stavu za dozoru příslušných správců těchto
inženýrských sítí či vedení, aby nedošlo k jejich narušení nebo poškození.
23) O stavbě musí být veden řádný stavební deník se všemi náležitostmi, který spolu s ověřeným
projektem stavby bude na stavbě k dispozici při kontrolní prohlídce stavby - § 157 stavebního zákona,
v souladu s § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona,
v platném znění.
24) Před zahájením stavebních prací musí stavebník – investor provést příslušná zajištění stavby tak,
aby byl na staveniště zamezen přístup třetím osobám.
25) Kontrolní prohlídky stavby, ve smyslu ustanovení § 133 odst. 1 stavebního zákona, budou
prováděny podle plánu kontrolních prohlídek stavby a před vydáním kolaudačního souhlasu.
26) Zhotovitel stavby musí neprodleně stavebnímu úřadu hlásit závažné okolnosti na stavbě, které
mohou mít vliv na kvalitu stavby nebo vykazující odchylky od schváleného projektu stavby.
27) Prováděním stavebních prací nesmí být ve svých právech poškozeni vlastníci a uživatelé sousedních
nemovitostí. Pozemky dotčené výstavbou musí být uvedeny do původního stavu.
28) Stavba bude prováděna v souladu s příslušnými závaznými a doporučenými českými technickými
normami, které jsou uvedeny v příloze č. 1 vyhl. č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních
komunikacích.
29) Zhotovitel stavby zajistí pravidelné čištění a kropení komunikací používaných pro účely stavby,
zejména v prostoru výjezdů ze stavby. U výjezdu na ostatní komunikace stavebník rovněž zajistí účinná
opatření k čištění vozidel, aby komunikace nebyly nadměrně znečišťovány (ve smyslu ust. § 19 a § 28
zákona o pozemních komunikacích).
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30) Stavebník musí pro stavbu použít jen výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po předpokládanou
existenci stavby byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární
bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životní prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana
proti hluku a úspora energie. Certifikáty na použitý stavební materiál si vyžádá stavebník od dodavatele.
31) Zhotovitel stavby požádá v dostatečném předstihu (30 dní) před zahájením stavebních prací na
pozemní komunikaci příslušný silniční správní úřad o povolení uzavírky dle § 24 zák. č. 13/1997 Sb. a
o stanovení přechodné úpravy provozu dle § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 2 zák. č. 361/2000 Sb., o provozu
na pozemních komunikacích, ve znění pozd. předpisů.
32) Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených v koordinovaném závazném stanovisku Městského
úřadu Frýdlant, odboru stavebního úřadu a životního prostředí, ze dne 26. 2. 2020, zn. MUF
4353/2019/OSUZP/3/Oul, které mu bylo doručeno a jež předložil jako podklad pro toto stavební řízení:
• Orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství:
Upozorňujeme, na povinnost nakládat s odpady, které budou v průběhu stavebních prací vznikat, v souladu se
zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a změně některých dalších zákonů v platném znění a předpisů souvisejících:
1) Odpady je třeba důsledně třídit dle jednotlivých druhů a kategorií a předávat je pouze oprávněné osobě, která
je provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu určeného druhu odpadu.
Každý je povinen zjistit, zda osoba, které odpady předává, je k jejich převzetí oprávněna.
2) K obsypům, zásypům a případným terénním úpravám nebudou použity žádné odpady (stavební suť, odpady
z demolice, plasty, obalové materiály, trubky, odpadní kabely nebo jiné odpady). K terénním úpravám je možné
použít pouze čistou výkopovou zeminu z místa stavby. Dále upozorňujeme, že přebytečná výkopová zemina,
kterou nelze využít na původním pozemku je podle platné legislativy odpadem. Takovou zeminu je pak možné
odstranit pouze předáním oprávněné osobě provozující zařízení schválené dle zákona č. 185/2001 Sb. § 14 odst. 1
a vyhlášky č 294/2001 Sb. §12 – tj. se souhlasem příslušného krajského úřadu.
3) Přebytečná výkopová zemina určená k umístění na deponiích bude již v místě stavby vytříděna na nebezpečné,
materiálově a energeticky využitelné odpady. Skladování na deponii před jejich využitím nesmí být delší než 3
roky a její umístění bude odpovídat podmínkám stanovených zákonem č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon). Umístění deponie musí být předem schváleno a odsouhlaseno MěÚ
Frýdlant (vodoprávní a odpadové hospodářství).
4) S nebezpečnými odpady, které v průběhu stavby vzniknou (např. zemina a suť znečištěné nebezpečnými
látkami, nádoby od nátěrových hmot, impregnací, tmelů, montážních pěn apod.), bude nakládáno dle jejich
skutečných vlastností a budou odstraněny v zařízeních k tomu určených.
5) O vzniku a způsobu nakládání s odpady je podnikatelský subjekt provádějící stavbu povinen vést evidenci
odpadů, jejíž náležitosti stanoví vyhl. č. 383/2001 Sb., o podrobn. nakládání s odpady. Doklady o předání
veškerých odpadů oprávněné osobě z realizace záměru je třeba archivovat pro případnou kontrolu a pro předložení
k žádosti o kolaudaci.

33) Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených v závazném stanovisku Městského úřadu Frýdlant,
OSUZP, orgánu státní správy lesů, ze dne 26. 2. 2020, zn. MUF 4353/2019/OSUZP/3/Oul, které mu
bylo doručeno a jež předložil jako podklad pro toto stavební řízení:
1) V průběhu stavby, ani později, nesmí být přilehlé lesní pozemky a na nich rostoucí lesní porosty poškozovány,
ani jinak využívány, např. pro skládkování stavebního materiálu nebo ukládání přebytečné zeminy.
2) Dojde-li v průběhu terénních úprav či výkopových prací k poškození kmenů nebo kořenové části lesních dřevin,
musí být kořeny rovně seříznuty a řezná rána na kořenech i poškození na kmenech bezprostředně, nejpozději do
konce pracovní směny, ošetřeno vhodným přípravkem proti hnilobě.
3) Terénní úpravy v blízkosti kořenů vzrostlých stromů budou provedeny ručně se zvýšenou opatrností, aby
poškození kořenového systému bylo minimální.

34) Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených ve vyjádření Frýdlantské vodárenské společnosti,
a. s., ze dne 26. 11. 2019, zn. FVS-D/1458/2019/Ba, které mu bylo doručeno a jež předložil jako podklad
pro toto stavební řízení.

Tel. 488 886 111, 488 886 806, ivana.bucharova@mu-frydlant.cz
www.frydlantvc.cz IČ 262781

6
35) Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených ve vyjádření společnosti Česká telekomunikační
infrastruktura a. s., ze dne 11. 12. 2019, č. j. 836334/, které mu bylo doručeno a jež předložil jako
podklad pro toto stavební řízení.
36) Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených ve vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a. s., ze
dne 8. 1. 2020, zn. 1107069439/LB20, které mu bylo doručeno a jež předložil jako podklad pro toto
stavební řízení.
Současně toto rozhodnutí navazuje na:
• koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Frýdlant, odboru stavebního úřadu a životního
prostředí, ze dne 26. 2. 2020, zn. MUF 4353/2019/OSUZP/3/Oul
Odůvodnění
Městský úřad Frýdlant, odbor dopravy, obdržel dne 11. 2. 2020 žádost stavebníka o vydání stavebního
povolení pro stavbu výše uvedenou. Dnem podání žádosti bylo zahájeno stavební řízení. Písemností ze
dne 12. 2. 2020 oznámil správní orgán podle ustanovení § 112 odst. 1 stavebního zákona a podle
ustanovení § 47 správního řádu zahájení stavebního řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným
orgánům. Současně stanovil podle téhož ustanovení stavebního zákona lhůtu k uplatnění závazných
stanovisek dotčeným orgánům i lhůtu k uplatnění námitek, popřípadě důkazů, účastníkům řízení.
Zároveň je poučil, že k později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům,
nebude přihlédnuto. Lhůta byla stanovena do deseti dnů od doručení oznámení o zahájení řízení.
Vzhledem k tomu, že speciálnímu stavebnímu úřadu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost
o stavební povolení spolu s přílohami poskytuje dostatečný podklad pro posouzení stavby a stanovení
podmínek k jejímu provádění, upustil podle § 112 odst. 2 stavebního zákona od ústního jednání i
ohledání na místě.
Po oznámení o zahájení řízení nikdo z účastníků řízení nevznesl námitky či připomínky vůči předmětné
stavbě; po oznámení o zahájení řízení nebylo uplatněno žádné stanovisko dotčeného orgánu.
Speciální stavební úřad umožnil účastníkům řízení i dotčeným orgánům nahlédnout do dokumentace i
podkladů rozhodnutí. V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu měli účastníci tohoto
stavebního řízení možnost nejpozději do pěti dnů, od uplynutí lhůty k podání návrhů, seznámit se
k podklady pro vydání rozhodnutí.
V průběhu stavebního řízení přezkoumal speciální stavební úřad předloženou žádost a posoudil
shromážděná stanoviska a vyjádření, a to z hledisek uvedených v ustanovení § 111 stavebního zákona.
Zjistil, že projektová dokumentace byla zpracována osobou s příslušnou autorizací. Vlastníkem
dotčeného pozemku p. č. 979 v k. ú. Předlánce je stavebník. Vlastníkem dotčeného pozemku p. č. 1305
v k. ú. Dolní Pertoltice je Obec Pertoltice, IČ 00671959, Dolní Pertoltice 59, 463 73 Habartice. Speciální
stavební úřad toto ověřil z doložených dokladů.
Jednotlivá stanoviska dotčených orgánů získaná v průběhu stavebního řízení byla zvážena a využita při
stanovení podmínek tohoto rozhodnutí, rovněž tak byly zohledněny požadavky účastníků řízení.
Stavební úřad měl při posuzování žádosti k dispozici tyto doklady:
- žádost o vydání stavebního povolení
- projektovou dokumentaci stavby vypracovanou ve stupni DSP 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
- kopii plnou moc
- plán kontrolních prohlídek stavby
- doklady o vlastnictví dotčených pozemků a pozemků sousedních (výpisy z katastru nemovitostí)
- kopii koordinované ho závazného stanoviska MÚ Frýdlant, OSUZP, ze dne 26. 2. 2020, zn. MUF
4353/2019/OSUZP/3/Oul
- kopii vyjádření Obce Višňová ze dne 8. 1. 2020
- kopii vyjádření Obce Pertoltice ze dne 6. 1. 2020, č. j. 08/2020
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- kopii souhlasu Obce Pertoltice dle § 184a stavebního zákona
- kopii stanoviska Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, Územní odbor
Liberec, dopravní inspektorát, ze dne 31. 1. 2020, č. j. KRPL-8454-1/ČJ-2020-180506-06
- kopii vyjádření společnosti GridServices, s. r. o., ze dne 25. 11. 2019, zn. 5002044559, a ze dne
25. 11. 2019, zn. 5002044567
- kopii vyjádření Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s., ze dne 26. 11. 2019, zn. FVSD/1458/2019/Ba
- kopii vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s. ze dne 11. 12. 2021, č. j.
836334/19
- kopii vyjádření společnosti Telco Pro Services, a. s., ze dne 25. 11. 2019, zn. 0200995481
- kopii vyjádření společnosti ČEZ ICT Services, a. s., ze dne 25. 11. 2019, zn. 0700136110
- kopii vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a. s., ze dne 8. 1. 2020, zn. 1107069439/LB20.
Účastníci řízení:
Podle § 109 odst. 1 stavebního zákona je účastníkem stavebního řízení:
a) stavebník,
b) vlastník stavby, na níž má být provedena změna, není-li stavebníkem,
c) vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho
vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno,
d) vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku
nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo
dotčena;
e) vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním
stavby přímo dotčeno,
f) ten, kdo má k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo odpovídající věcnému břemenu, můželi být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno.
Při posuzování vlastnického právo nebo jiného práva speciální stavební úřad vycházel z dostupných
údajů katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Frýdlant, a
věcí mu známých z jeho úřední činnosti – např. správci sítí technického vybavení. Při posuzování
dotčení existujícího práva vzal v úvahu druh, rozsah a účel předmětné stavby včetně možného způsobu
jejího provádění, dopad a zájmy chráněné stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy.
Speciální stavební úřad posoudil okruh účastníků stavebního řízení podle § 109 stavebního zákona a
současně podle § 27 správního řádu tak, že účastníkem tohoto řízení ve smyslu § 27 odst. 1 správního
řádu je žadatel – stavebník, t. j. Lesy České republiky, s. p., IČ 42196451, Přemyslova 1106/19,
500 08 Hradec Králové, Obec Pertoltice, IČ 00671959, Dolní Pertoltice č. p. 59, 463 73 Habartice,
Frýdlantská vodárenská společnost, a. s., IČ 25496565, Zahradní 768, 464 01 Frýdlant, Česká
telekomunikační infrastruktura a. s., IČ 04084063, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, a ČEZ Distribuce,
a. s., IČ 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly.
Za účastníky řízení ve smyslu § 27 odst. 2 správního řádu, kterými jsou další dotčené osoby, pokud
mohou být rozhodnutím přímo dotčeny ve svých právech a povinnostech, speciální stavební úřad
považuje:
• vlastníky dotčených pozemků, staveb a zařízení
• vlastníky sousedních pozemků nebo staveb na nich, jejichž vlastnické právo může být prováděním
stavby přímo dotčeno:
účastníci, kteří jsou identifikováni pozemky přímo dotčenými vlivem záměru:
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
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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
Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal žádost o stavební povolení
a připojené podklady a zjistil:
• Projektová dokumentace je úplná, přehledná, a jsou v ní v odpovídající míře řešeny obecné požadavky
na výstavbu.
• Projektová dokumentace byla zpracována oprávněnou osobou.
• Předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněnými dotčenými orgány.
Soulad projektové dokumentace s požadavky zvláštních předpisů:
• Projektová dokumentace je v souladu s požadavky zvláštních předpisů, podle nichž posuzují návrh
dotčené orgány. Výše uvedená předložená stanoviska dotčených orgánů byla souhlasná. Stanoviska
dotčených orgánů byla zkoordinována.
Soulad projektové dokumentace s obecnými požadavky na výstavbu:
• Projektová dokumentace v odpovídající míře řeší obecné požadavky na výstavbu.
• Projektová dokumentace splňuje požadavky vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon
o pozemních komunikacích, v platném znění, část pátou.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků řízení: Účastníci řízení nepodali v průběhu řízení žádné
návrhy ani námitky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: Účastníci řízení se k podkladům
rozhodnutí nevyjádřili.
Závěr:
Speciální stavební úřad zajistil úplnost podkladů pro rozhodnutí, umožnil účastníkům se s nimi seznámit
a uplatnit k navržené stavbě námitky. Speciální stavební úřad ve výroku tohoto rozhodnutí stanovil
podmínky pro provedení stavby, kterými zabezpečil ochranu veřejných zájmů při výstavbě (i pro
budoucí užívání stavby) a respektování požadavků dotčených orgánů, které hájí veřejné zájmy podle
zvláštních předpisů a schválil plán kontrolních prohlídek.
Speciální stavební úřad došel po provedeném stavebním řízení k závěru, že uskutečněním stavby
s názvem „Lesní cesta ARNOLTICE – PŘEDLÁNCE - TZ“, SO 101 – Lesní cesta – TZ, SO 102 –
Předlánce – TZ, SO 103 – Přístupová komunikace – TZ, ve výše specifikovaném rozsahu nebudou
ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků.
Vzhledem k tomu, že uskutečněním stavby nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem,
předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy, rozhodl speciální stavební úřad tak, jak je
uvedeno ve výroku rozhodnutí.
Upozornění pro stavebníka:
→ Stavba nesmí být zahájena, pokud stavební povolení nenabude právní moci.
→ Stavební povolení dle § 115 odst. 4 stavebního zákona pozbývá platnosti, jestliže stavba nebude
zahájena do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci.
→ Stavební povolení dle § 115 odst. 4 pozbývá platnosti též dnem, kdy speciální stavební úřad obdrží
oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla
zahájena.
→ Dobu platnosti stavebního povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost
stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti stavebního
povolení.
→ Stavební povolení je podle § 73 odst. 2 správního řádu závazné i pro právní nástupce účastníků řízení.
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→ Při provádění stavby je nutno dbát na ochranu proti hluku dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb.,
o ochraně zdraví před nepřínivými účinky hluku a vibrací.
→ Předmětná stavba (stavební činnost) se bude provádět na území s možností výskytu archeologických
nálezů, proto upozorňujeme na ust. § 22 odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, kdy jsou
stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu Akademie
věd ČR (Letenská 4, 118 01 Praha 1) a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném
území záchranný archeologický výzkum (oprávněná organizace – Severočeské muzeum v Liberci,
Masarykova 11, 460 01 Liberec).
→ Upozorňujeme, že se stavba nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů, v II. stupni
ochrany, a že je nutné zajistit vsakování nebo zadržování a odvádění srážkových vod v souladu se
stavebním zákonem.
→ Upozorňujeme na povinnost nakládat s odpady, které budou v průběhu stavebních prací vznikat,
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a změně některých dalších zákonů v platném znění a
předpisů souvisejících. Odpady budou důsledně tříděny podle druhu a kategorií a budou předávány
pouze právnické nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití,
odstranění nebo ke sběru a výkupu určeného druhu odpadu. Původce odpadu má povinnost zjistit, zda
osoba, které jsou předávány odpady, je k jejich převzetí oprávněna. O vzniku a způsobu nakládání
s odpady bude vedena průběžná evidence odpadů s náležitostmi dle vyhl. MŽP č. 383/2001 Sb.
o podrobnostech nakládání s odpady.
→ Stavební zákon (HLAVA IV) soustřeďuje ustanovení, ve kterých jsou souhrnně stanoveny povinnosti
a odpovědnosti právnických a fyzických osob , které jsou standartně hlavními aktéry procesu přípravy,
provádění a užívání staveb a zařízení (§ 152 – 155). Připojena jsou zde ustanovení o požadavcích na
stavby a o stavebním deníku (§ 156, 157).
Rozhodnutí je vydáváno v termínu nejpozději do 60 dnů ode dne zahájeného řízení podle § 71 odst. 3
písm. a) správního řádu, neboť se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení (§ 144 správního
řádu), kterým se doručuje veřejnou vyhláškou.
Oznámení o zahájení stavebního řízení bylo vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Frýdlant
(a zveřejněno na internetových stránách) od 13. 2. 2020 do 2. 3. 2020
Oznámení o zahájení stavebního řízení bylo vyvěšeno na úřední desce Obecního úřadu Pertoltice
(a zveřejněno na internetových stránách) od 13. 2. 2020 do 29. 2. 2020.
Oznámení o zahájení stavebního řízení bylo vyvěšeno na úřední desce Obecního úřadu Višňová
(a zveřejněno na internetových stránách) od 13. 2. 2020 do 28. 2. 2020.
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu
odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními
předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho
oznámení ke Krajskému úřadu Libereckého kraje, odboru dopravy, podáním učiněným u odboru
dopravy Městského úřadu Frýdlant.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal stavebnímu úřadu a
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na
jeho náklady Městský úřad Frýdlant. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1
správního řádu, odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Doručení písemnosti pomocí datové schránky upravuje § 17 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických
úkonech a autorizované konverzi dokumentů, který i stanoví přednostní doručování prostřednictvím
datové schránky. Nepřihlásí-li se adresát do datové schránky ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument
dodán do datové schránky, považuje se dokument za doručený posledním dnem této lhůty. Pro případ
doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb stanoví § 23 a § 24 správního řádu, že
nebyl-li adresát zastižen, rozhodnutí se uloží v provozovně provozovatele poštovních služeb.
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Jestliže si adresát uložené rozhodnutí ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy bylo k vyzvednutí připraveno,
nevyzvedne, považuje se rozhodnutí podle § 24 odst. 1 správního řádu za doručené posledním dnem
této lhůty (od tohoto dne běží lhůta pro podání odvolání).
otisk úředního razítka

Ludvík Pfleger
pověřen vedením odboru dopravy
Správní poplatek:
Osvobozeno dle § 18 zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
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)
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)
• Česká telekomunikační infrastruktura a. s., IČ 04084063, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
(datovou schránkou)
• ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly
(datovou schránkou)
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)
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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)
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)
Toto rozhodnutí 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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