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OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A
STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor dopravy (dále též jen „speciální stavební úřad“), jako správní
úřad příslušný podle ustanovení § 40 odst. 3 písm. d) a ustanovení § 16 zákona č. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. c)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, stavební zákon, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „stavební zákon“), i podle ustanovení § 2e odst. 1 zákona č. 416/2009 Sb., o
urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických
komunikací, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o urychlení výstavby“), obdržel dne
24.11.2020 od společnosti Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00
Praha 4, zastoupené organizační složkou Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Liberec, se
sídlem Zeyerova 1310, 460 55 Liberec, IČO: 65993390, která je zastoupena na základě plné moci
ze dne 13.2.2020 společností MDI plan s.r.o., se sídlem Generála Svobody 25/108, 460 01 Liberec,
IČO: 05444314 (dále jen jako „žadatel“), žádost o vydání rozhodnutí pro společné územní a stavební
povolení na stavbu s názvem „I/13 Pertoltice“.
Základní údaje o stavbě
Projektant:

dokumentace pro společné územní a stavební řízení (DUR/DSP) byla
vyhotovena ve společnosti MDI plan s.r.o., se sídlem Generála Svobody
25/108, 460 01 Liberec, IČO: 05444314 (hlavní inženýr projektu
Ing. Miroslav Belda, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby,
ČKAIT 0501336). .

Zakázka číslo:

2019 - 024 z měsíce listopadu 2019.

Druh a účel stavby:

jedná se o realizaci nové stavby a částečnou úpravu stavby stávající.
Prioritou stavby je výstavba chodníků podél silnice I/13, zřízení bezpečného
přechodu pro chodce a úprava autobusových zastávek. V rámci stavby dojde
k úpravě silnice I/13 v rozsahu úpravy stávajícího povrchového odvodnění
s odvodněním silniční pláně podél zatrubněného příkopu.

Stručný popis stavebních objektů:
SO 101 (Komunikace pro pěší) – V rámci návrhu stavebního objektu se řeší chodníky pro pěší,
autobusové zastávky, přechody pro chodce a místa pro přecházení s řešením odvodnění a veřejného
osvětlení. Úprava silnice I/13 je vyvolána potřebou na zvýšení bezpečnosti v intravilánu obce
s řešením pěší dopravy s propojením bytového domu s autobusovou zastávkou a propojení
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autobusové zastávky s obecním úřadem. V klesajícím úseku od Habartic dochází v současné době
k častému překračování povolené rychlosti, proto je ve stavebním záměru řešen chodník s přechodem
pro chodce a před začátkem obce je navržena optická psychologická brzda se snížením rychlosti na
70 km/h na vzdálenosti 100 m před začátkem obce. Stavební objekt se nachází na St. 17/1 a St 139,
parcele p. č. 316, 317/2, 320/1, 321/1, 321/2, 646, 668, 1198/1, 1203/2, 1246/1 a 1247/1 v k.ú. Dolní
Pertoltice, v obci Pertoltice.
SO 300 (Zatrubnění příkopu) – Tento stavební objekt řeší silniční kanalizaci, která odvodňuje
komunikaci I/13 pomocí vpustí v souvislosti s realizací nových chodníků. Stavební objekt je řešen
třemi stokami. Stavební objekt bude umístěn na ploše nezpevněné krajnice a na části zatravněného
příkopu. Z důvodu zachování odtokových poměrů je v celé délce chodníku podél silnic I13 a III/0357
navrženo zatrubnění příkopu. Stavební objekt se má umístit na parcelu p. č. 306, 320/1, 1198/1 a
1203/2 v k.ú. Dolní Pertoltice, v obci Pertoltice.
SO 301 (Odvodnění) – Jedná se o krátkou dešťovou kanalizaci, která odvodňuje otočku autobusu.
Je zaústěna do stávající jednotné kanalizace a jsou do ní podchyceny 3 kusy vpustí v prostoru
obratiště autobusu. Dvě nové vpusti situované poblíž č.p. 64 v místech prohlubní budou napojeny
přímo do zatrubněné části Pertoltického potoka pod nimi. Vpusti jsou připojeny potrubím PVC 160
SN8. Stavební objekt se má umístit na parcelu p. č. 321/1 a 646 v k.ú. Dolní Pertoltice, v obci
Pertoltice.
Pozemky (nebo jejich části) dotčené trvale či dočasně stavebním záměrem:
- Katastrální území Dolní Pertoltice a obec Pertoltice pozemky: čísla stavebních parcel 17/1 a
139, číslo pozemkových parcel 306, 316, 317/2, 320/1, 321/1, 321/2, 646, 668, 1198/1, 1203/2,
1246/1 a 1247/1.

Sousední pozemky (včetně staveb na nich) pozemků (nebo jejich části) přímo dotčených
rozhodnutím pro společné územní a stavební povolení, u nichž může být vlastnické právo jejich
vlastníků přímo dotčeno:
-

Katastrální území Dolní Pertoltice a obec Pertoltice pozemky: čísla stavebních parcel 26, 23, 161,
19, 163, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 173/1, 20/1, 36, číslo pozemkových parcel 647, 671/2,
670/1, 671/1, 661, 663/1, 666, 665, 647/1, 1250, 17/2, 644, 1340/1, 1247/2, 483/4, 483/2, 1247/2,
483/4, 483/2, 1231, 482, 322, 323/2, 323/3, 209/11, 209/16, 209/15, 311/1, 317/6, 317/7, 317/1, 320/2,
306, 300/1, 301, 683.

Speciální stavební úřad podle ustanovení § 94m odst. 1 stavebního zákona, podle ustanovení § 2 odst.
1 zákona o urychlení výstavby a podle ustanovení § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) oznamuje zahájení společného územního a
stavebního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům s tím, že společné územní a
stavební řízení bylo zahájeno dnem podání žádosti 24.10.2020.
Vzhledem k tomu, že speciálnímu stavebnímu úřadu jsou poměry v území dobře známy, žádost
poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, upouští podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního
zákona od ústního jednání. Zároveň se účastníci poučují o tom, že na tohoto správní řízení se vztahuje
zákon o urychlení výstavby (viz ustanovení § 2 odst. 1 zákona o urychlení výstavby). Podle
ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona mohou nejpozději do patnácti dnů od doručení tohoto
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oznámení dotčené orgány uplatit svá závazná stanoviska, a ve stejné lhůtě mohou účastníci řízení
uplatnit své námitky, popřípadě důkazy. K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám,
popřípadě důkazům, nebude přihlédnuto.
Do dokumentace pro společné územní a stavební řízení (DUR/DSP) a podkladů pro vydání
rozhodnutí lze nahlédnout na Krajském úřadě Libereckého kraje, odboru dopravy (16. patro, kancelář
č. 1622, v pondělí a středu od 8 - 17 hodin, v ostatní dny po předchozí telefonické dohodě s Bc.
Pavlem Prouskem, tel. 485 226 482), ve lhůtě shora uvedené.
V daném případě je vedeno řízení s velkým počtem účastníků podle ustanovení § 144 odst. 1
správního řádu, přičemž podle tohoto ustanovení (nestanoví-li zvláštní zákon jinak) se tímto řízením
rozumí řízení s více než 30 účastníky. Podle ustanovení § 144 odst. 2 správního řádu účastníky v
řízení s velkým počtem účastníků lze o zahájení řízení uvědomit veřejnou vyhláškou. Podle
ustanovení § 94m odst. 1 stavebního zákona oznámení o zahájení stavebního řízení a další písemnosti
v řízení se doručují účastníkům řízení a dotčeným orgánům jednotlivě, nejde-li o řízení s velkým
počtem účastníků; v řízení s velkým počtem účastníků se oznámení o zahájení řízení a další
písemnosti v řízení doručují postupem podle ustanovení § 94k písm. a) až d) a dotčeným orgánům se
doručuje jednotlivě; účastníky řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu jsou vždy účastníci
řízení podle § 94k písm. a), c) a d). U stavebních záměrů zasahujících do území několika obcí se v
řízení s velkým počtem účastníků oznámení o zahájení řízení a další písemnosti v řízení doručují vždy
veřejnou vyhláškou podle ustanovení § 25 odst. 3 správního řádu; jednotlivě se doručuje dotčeným
orgánům a účastníkům řízení podle ustanovení § 94k písm. a) až d). Účastníci řízení podle ustanovení
§ 94k písm. e) se v oznámení o zahájení řízení a v dalších úkonech v řízení doručovaných veřejnou
vyhláškou identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených
vlivem stavebního záměru.

Ing. Jan Čáp
vedoucí odboru dopravy

Rozdělovník:
Účastník řízení podle ustanovení § 94k písm. a), b), c), d) stavebního zákona s právy účastníka řízení
podle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:
-

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, zastoupené
organizační složkou Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Liberec, se sídlem Zeyerova 1310, 460
55 Liberec, IČO: 65993390, dále zastoupeno společností MDI plan s.r.o., se sídlem Generála
Svobody 25/108, 460 01 Liberec, IČO: 05444314 (datovou schránkou).

-

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, zastoupené
organizační složkou Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Liberec, se sídlem Zeyerova 1310, 460
55 Liberec, IČO: 65993390 (datovou schránkou).

-

Obec Pertoltice, se sídlem Dolní Pertoltice 59, 463 73 Pertoltice, IČO: 00671959 (datovou
schránkou).

-

Votrubec Jiří, nar. 1.10.1974, bytem Dolní Pertoltice 60, 463 73 Pertoltice (doporučeně do
vlastních rukou).
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-

Dočekal Antonín, nar. 8.11.1950, bytem nám. T. G. Masaryka 37, 464 01 Frýdlant (doporučeně
do vlastních rukou).

-

Krivčík Miroslav, nar. 2.8.1960, bytem Dolní Pertoltice 229, 463 73 Pertoltice (doporučeně do
vlastních rukou).

-

Kulmanová Dagmar, nar. 6.6.1994, bytem Dolní Pertoltice 229, 463 73 Pertoltice (doporučeně
do vlastních rukou).

-

Kynclová Jolana, nar. 7.5.1967, bytem Děkanská 88, 464 01 Frýdlant (doporučeně do vlastních
rukou).

-

Machek Barbora, nar. 10.12.1992, Dolní Pertoltice 189, 463 73 Pertoltice (doporučeně do
vlastních rukou).

-

Pajkrt František, nar. 6.6.1957, bytem Dolní Pertoltice 228, 463 73 Pertoltice (doporučeně do
vlastních rukou).

-

Pajkrt František, nar. 6.10.1983, bytem Dolní Pertoltice 228, 463 73 Pertoltice (doporučeně do
vlastních rukou).

-

Romanec Josef, nar. 3.10.1949, bytem Dolní Pertoltice 228, 463 73 Pertoltice (doporučeně do
vlastních rukou).

-

Šantroch Pavel, nar. 29.3.1983, bytem Dolní Pertoltice 228, 463 73 Pertoltice (doporučeně do
vlastních rukou).

-

Šantrochová Eva, nar. 9.5.1964, bytem Dolní Pertoltice 228, 463 73 Pertoltice (doporučeně do
vlastních rukou).

-

Šímová Iva, nar. 10.8.1965, bytem Horní Pertoltice 177, 463 73 Pertoltice (doporučeně do
vlastních rukou).

-

Špátová Veronika, nar. 14.2.1986, bytem Dolní Pertoltice 228, 463 73 Pertoltice (doporučeně do
vlastních rukou).

-

Voňková Romana, nar. 7.1.1969, bytem Dolní Pertoltice 229, 463 73 Pertoltice (doporučeně do
vlastních rukou).

-

Reinišová Jozefína, nar. 14.1.1952, bytem Dolní Pertoltice 194, 463 73 Pertoltice (doporučeně do
vlastních rukou).

-

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem České mládeže
632/32, 460 06 Liberec, IČO: 70946078 (datovou schránkou).

Účastníci řízení podle ustanovení § 94k písm. e) stavebního zákona s právy účastníka řízení podle
ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu:
-

katastrální území Dolní Pertoltice a obec Pertoltice pozemky: čísla stavebních parcel 26, 23, 161, 19,
163, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 173/1, 20/1, 36, číslo pozemkových parcel 647, 671/2, 670/1,
671/1, 661, 663/1, 666, 665, 647/1, 1250, 17/2, 644, 1340/1, 1247/2, 483/4, 483/2, 1247/2, 483/4,
483/2, 1231, 482, 322, 323/2, 323/3, 209/11, 209/16, 209/15, 311/1, 317/6, 317/7, 317/1, 320/2, 306,
300/1, 301, 683.

Další účastníci řízení podle ustanovení § 94k písm. e) stavebního zákona s právy účastníka řízení
podle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu:
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-

CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19,190 00 Praha, IČO: 04084063 (datovou
schránkou).

-

ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO: 24729035 (datovou
schránkou).

Dotčené orgány podle ustanovení § 136 správního řádu:
-

Městský úřad Frýdlant, odbor stavební úřadu a životního prostředí, se sídlem nám. T. G. Masaryka
37, 464 01 Frýdlant, IČO: 00262781 (datovou schránkou)

-

Obecní úřad Pertoltice, se sídlem Dolní Pertoltice 59, 463 73 Pertoltice, IČO: 00671959 (datovou
schránkou).

-

Povodí Labe, státní podnik, se sídlem Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové,
IČO: 70890005 (datovou schránkou).

-

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje, se sídlem Husova 64, 460 31 Liberec,
IČO: 71009302 (datovou schránkou).

-

NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., Liberec se sídlem Havlíčkova 4481/44, 586 01 Jihlava,
IČO: 27163059 (datovou schránkou).

-

Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace, se sídlem Masarykova 11, 460 01
Liberec, IČO: 00083232 (datovou schránkou).

-

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, se sídlem Barvířská 29/10, 460 07 Liberec,
IČO: 70888744 (datovou schránkou).

-

Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního
odborného dozoru, se sídlem Tychonova 1, 160 01 Praha, IČO: 60162694 (datovou schránkou).

-

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, Územní odbor Liberec,
dopravní inspektorát, se sídlem Pastýřská 3, 460 74 Liberec (datovou schránkou).

-

Policie České republiky, Krajské ředitelství Libereckého kraje, Odbor služby dopravní policie, se
sídlem Nám. Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec (datovou schránkou).

Dále obdrží k vyvěšení na úřední desce:

-

Obec Pertoltice, se sídlem Dolní Pertoltice 59, 463 73 Pertoltice, IČO: 00671959 (datovou
schránkou).
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