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ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Městský úřad Česká Lípa, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90
stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen
"rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 26. března 2021 podala společnost
ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2,
kterou na základě plné moci zastupuje společnost Union Grid s.r.o., IČO 03508617, Václavské
náměstí 846/1, 110 00 Praha 1-Nové Město
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
I.

Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

rozhodnutí o umístění stavby
(IE-12-4005780) - V 1506_CL – Noviny, rozšíření o VN 35 kV, (dále jen "stavba")
s umístěním na pozemcích


parc. č. 1075/55 (ostatní plocha), parc. č. 4023 (ostatní plocha), parc. č. 4038 (lesní
pozemek), parc. č. 4071/1 (orná půda), parc. č. 4074/1 (trvalý travní porost), parc. č.
4075 (ostatní plocha), parc. č. 4078 (ostatní plocha), parc. č. 4079/2 (ostatní plocha),
parc. č. 4080 (ostatní plocha), parc. č. 4942/1 (ostatní plocha), parc. č. 4942/18 (ostatní
plocha), parc. č. 5355/4 (ostatní plocha), parc. č. 5355/5 (trvalý travní porost), parc. č.
5356 (ostatní plocha), parc. č. 5360/1 (ostatní plocha), parc. č. 5369/2 (trvalý travní
porost), parc. č. 5369/3 (vodní plocha), parc. č. 5370 (ostatní plocha), parc. č. 5371/1
(ostatní plocha), parc. č. 5371/2 (ostatní plocha), parc. č. 5372/1 (ostatní plocha), parc. č.
5372/2 (ostatní plocha), parc. č. 5372/6 (ostatní plocha), parc. č. 5379/1 (trvalý travní
porost), parc. č. 5380/1 (ostatní plocha), parc. č. 5382/1 (ostatní plocha), parc. č. 5387/1
(ostatní plocha), parc. č. 5388/8 (lesní pozemek), parc. č. 5389/2 (ostatní plocha), parc. č.
5390/13 (lesní pozemek), parc. č. 5390/72 (ostatní plocha), parc. č. 5390/73 (ostatní
plocha), parc. č. 5390/74 (ostatní plocha), parc. č. 5391 (ostatní plocha), parc. č. 5401/1
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(trvalý travní porost), parc. č. 5401/2 (trvalý travní porost), parc. č. 5401/19 (trvalý travní
porost), parc. č. 5401/20 (ostatní plocha), parc. č. 5402/1 (vodní plocha), parc. č. 5405/7
(ostatní plocha), parc. č. 5410/3 (ostatní plocha), parc. č. 5411/1 (lesní pozemek), parc. č.
5411/2 (ostatní plocha), parc. č. 5411/3 (lesní pozemek), parc. č. 5413/1 (trvalý travní
porost), parc. č. 5434 (orná půda), parc. č. 5435 (ostatní plocha), parc. č. 5437 (trvalý
travní porost), parc. č. 5443 (ostatní plocha), parc. č. 5444 (ostatní plocha), parc. č.
5445/1 (ostatní plocha), parc. č. 5447 (ostatní plocha), parc. č. 5448 (zastavěná plocha a
nádvoří), parc. č. 6036/2 (vodní plocha) v katastrálním území Česká Lípa, město Česká
Lípa.


parc. č. 347/3 (orná půda), parc. č. 347/4 (trvalý travní porost), parc. č. 363 (lesní
pozemek), parc. č. 364 (lesní pozemek), parc. č. 521/13 (ostatní plocha), parc. č. 544/3
(trvalý travní porost), parc. č. 544/4 (trvalý travní porost), parc. č. 615/1 (ostatní plocha),
parc. č. 615/3 (ostatní plocha), parc. č. 616/4 (ostatní plocha), parc. č. 616/6 (ostatní
plocha), parc. č. 617/1 (ostatní plocha), parc. č. 657 (trvalý travní porost), parc. č. 659/2
(ostatní plocha), parc. č. 672/4 (trvalý travní porost), parc. č. 674 (ostatní plocha), parc. č.
675 (orná půda), parc. č. 680 (trvalý travní porost), parc. č. 681 (ostatní plocha), parc. č.
685/1 (orná půda) v katastrálním území Okřešice u České Lípy, město Česká Lípa



parc. č. 2/1 (trvalý travní porost), parc. č. 2/2 (trvalý travní porost), parc. č. 5/7 (lesní
pozemek), parc. č. 375/1 (vodní plocha), parc. č. 375/4 (vodní plocha), parc. č. 385/1
(trvalý travní porost), parc. č. 463/1 (trvalý travní porost), parc. č. 463/3 (trvalý travní
porost), parc. č. 463/4 (trvalý travní porost), parc. č. 463/5 (trvalý travní porost), parc. č.
469 (trvalý travní porost), parc. č. 532/1 (orná půda), parc. č. 699/1 (lesní pozemek),
parc. č. 701/13 (ostatní plocha), parc. č. 701/14 (ostatní plocha), parc. č. 701/24 (orná
půda), parc. č. 701/25 (orná půda), parc. č. 701/27 (orná půda), parc. č. 777/3 (lesní
pozemek), parc. č. 779/1 (lesní pozemek), parc. č. 801/1 (orná půda), parc. č. 825/4 (lesní
pozemek), parc. č. 825/5 (lesní pozemek), parc. č. 862/1 (lesní pozemek), parc. č. 865/1
(lesní pozemek), parc. č. 930/2 (ostatní plocha), parc. č. 932/2 (ostatní plocha), parc. č.
941 (ostatní plocha), parc. č. 961/1 (ostatní plocha), parc. č. 986/3 (ostatní plocha), parc.
č. 988/1 (ostatní plocha), parc. č. 991/1 (ostatní plocha), parc. č. 997/5 (ostatní plocha),
parc. č. 1003 (ostatní plocha), parc. č. 1010/1 (vodní plocha) v katastrálním území
Žizníkov, město Česká Lípa



parc. č. 2 (zahrada), parc. č. 4 (ostatní plocha), parc. č. 9/4 (orná půda), parc. č. 66/1
(ostatní plocha), parc. č. 82/1 (trvalý travní porost), parc. č. 162/1 (trvalý travní porost),
parc. č. 162/3 (vodní plocha), parc. č. 163 (trvalý travní porost), parc. č. 167/1 (trvalý
travní porost), parc. č. 168 (vodní plocha), parc. č. 169 (ostatní plocha), parc. č. 170/1
(ostatní plocha), parc. č. 170/3 (ostatní plocha), parc. č. 171/1 (trvalý travní porost), parc.
č. 171/5 (trvalý travní porost), parc. č. 171/7 (trvalý travní porost), parc. č. 172/1 (vodní
plocha), parc. č. 172/2 (vodní plocha), parc. č. 177/2 (trvalý travní porost), parc. č. 178/1
(vodní plocha), parc. č. 179/1 (ostatní plocha), parc. č. 184/1 (trvalý travní porost), parc.
č. 185/1 (lesní pozemek), parc. č. 185/2 (lesní pozemek), parc. č. 187/1 (trvalý travní
porost), parc. č. 188 (orná půda), parc. č. 195 (ostatní plocha), parc. č. 196/1 (orná půda),
parc. č. 196/2 (trvalý travní porost), parc. č. 225/1 (ostatní plocha), parc. č. 225/5 (ostatní
plocha) v katastrálním území Vítkov u Dobranova, město Česká Lípa



parc. č. 1358/1 (trvalý travní porost), parc. č. 1380/1 (orná půda), parc. č. 1388 (lesní
pozemek), parc. č. 1389/1 (orná půda), parc. č. 1389/3 (orná půda), parc. č. 1419 (trvalý
travní porost), parc. č. 1453/2 (trvalý travní porost), parc. č. 1646 (ostatní plocha), parc.
č. 1655 (ostatní plocha) v katastrálním území Božíkov, město Zákupy
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parc. č. 1162 (ostatní plocha), parc. č. 1175 (zahrada), parc. č. 1177 (trvalý travní porost),
parc. č. 1178/1 (trvalý travní porost), parc. č. 1181/1 (trvalý travní porost), parc. č. 1181/2
(trvalý travní porost), parc. č. 1182 (ostatní plocha), parc. č. 1263 (vodní plocha), parc. č.
1265/1 (trvalý travní porost), parc. č. 1265/2 (trvalý travní porost), parc. č. 1274 (ostatní
plocha), parc. č. 1275 (vodní plocha), parc. č. 1282/2 (ostatní plocha), parc. č. 1285
(ostatní plocha), parc. č. 1290 (ostatní plocha), parc. č. 2360/2 (ostatní plocha), parc. č.
2369 (orná půda), parc. č. 2500/1 (orná půda), parc. č. 2502/1 (orná půda), parc. č.
2503/1 (ostatní plocha), parc. č. 2515 (vodní plocha), parc. č. 2516 (ostatní plocha), parc.
č. 2518 (lesní pozemek), parc. č. 2519 (lesní pozemek), parc. č. 2520 (orná půda), parc. č.
2528 (trvalý travní porost), parc. č. 2529 (lesní pozemek), parc. č. 2532 (trvalý travní
porost), parc. č. 2533 (ostatní plocha), parc. č. 2535 (lesní pozemek), parc. č. 2536
(ostatní plocha), parc. č. 2537 (lesní pozemek), parc. č. 2577/1 (lesní pozemek) v
katastrálním území Zákupy, město Zákupy



parc. č. 434 (orná půda), parc. č. 435 (ostatní plocha), parc. č. 437 (orná půda), parc. č.
449/1 (lesní pozemek), parc. č. 449/3 (lesní pozemek), parc. č. 450 (ostatní plocha), parc.
č. 455/1 (trvalý travní porost), parc. č. 456 (ostatní plocha), parc. č. 461 (ostatní plocha),
parc. č. 462 (orná půda), parc. č. 463 (orná půda), parc. č. 483 (lesní pozemek), parc. č.
484 (lesní pozemek), parc. č. 485 (orná půda), parc. č. 486 (orná půda), parc. č. 513 (orná
půda), parc. č. 514/1 (lesní pozemek), parc. č. 515 (orná půda), parc. č. 520 (ostatní
plocha) v katastrálním území Kamenice u Zákup, město Zákupy



parc. č. 147/1 (zahrada), parc. č. 150/1 (ostatní plocha), parc. č. 154/1 (lesní pozemek),
parc. č. 186/1 (trvalý travní porost), parc. č. 189 (ostatní plocha), parc. č. 835/1 (orná
půda), parc. č. 835/6 (orná půda), parc. č. 835/7 (orná půda), parc. č. 835/8 (orná půda),
parc. č. 835/9 (orná půda), parc. č. 880/1 (lesní pozemek), parc. č. 880/2 (lesní pozemek),
parc. č. 887 (lesní pozemek), parc. č. 888 (lesní pozemek), parc. č. 910/3 (orná půda),
parc. č. 910/6 (orná půda), parc. č. 910/7 (orná půda), parc. č. 928/1 (trvalý travní porost),
parc. č. 928/2 (trvalý travní porost), parc. č. 929/1 (trvalý travní porost), parc. č. 932/1
(trvalý travní porost), parc. č. 935/1 (orná půda), parc. č. 1019/1 (lesní pozemek), parc. č.
1022/6 (orná půda), parc. č. 1118/39 (ostatní plocha), parc. č. 1176/2 (ostatní plocha),
parc. č. 1177/1 (ostatní plocha), parc. č. 1185/1 (ostatní plocha), parc. č. 1188 (ostatní
plocha), parc. č. 1236/3 (vodní plocha), parc. č. 1243 (ostatní plocha), parc. č. 1259/2
(orná půda) v katastrálním území Velký Grunov, obec Brniště



parc. č. 523/1 (orná půda), parc. č. 523/5 (orná půda), parc. č. 532/1 (orná půda), parc. č.
532/2 (orná půda), parc. č. 540/1 (orná půda), parc. č. 540/2 (orná půda), parc. č. 557/1
(ostatní plocha), parc. č. 586/3 (trvalý travní porost), parc. č. 590/1 (trvalý travní porost),
parc. č. 601/1 (trvalý travní porost), parc. č. 677/1 (orná půda), parc. č. 677/12 (ostatní
plocha), parc. č. 677/34 (orná půda), parc. č. 677/35 (orná půda), parc. č. 716/1 (trvalý
travní porost), parc. č. 716/2 (trvalý travní porost), parc. č. 716/3 (ostatní plocha), parc. č.
716/7 (trvalý travní porost), parc. č. 716/10 (trvalý travní porost), parc. č. 716/17 (trvalý
travní porost), parc. č. 716/18 (trvalý travní porost), parc. č. 716/19 (trvalý travní porost),
parc. č. 716/22 (trvalý travní porost), parc. č. 736/5 (lesní pozemek), parc. č. 736/6 (lesní
pozemek), parc. č. 903/2 (ostatní plocha), parc. č. 911/1 (ostatní plocha), parc. č. 915/1
(ostatní plocha), parc. č. 953 (ostatní plocha), parc. č. 967 (vodní plocha), parc. č. 969
(vodní plocha) v katastrálním území Noviny pod Ralskem, obec Noviny pod Ralskem.

Druh a účel umisťované stavby:
Úprava a doplnění energetické infrastruktury – zařízení distribuční soustavy VN 35 kV (zemní a
nadzemní vedení).
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Stávající venkovní vedení V1506 - 110kV zajišťuje přenos elektrické energie mezi rozvodnami
Dubice v České Lípě a rozvodnou v Novinách pod Ralskem. Trasa stávajícího nadzemního
vedení v délce cca 17,06 km je umístěna na pozemcích v katastrálním území Česká Lípa,
Okřešice u České Lípy, Žizníkov, Vítkov u Dobranova, Božíkov, Zákupy, Kamenice u Zákup,
Velký Grunov a Noviny pod Ralskem. Předmětné vedení bylo vybudováno v 50. letech 20.
století, a upravováno v roce 2006.
Účelem navržené stavby je rozšíření distribuční soustavy mezi výše uvedenými rozvodnami
spolu s odlehčením stávajícího vedení VN 35 kV 109252 Mimoň – Velký Grunov – Noviny pod
Ralskem. Stavba vedení bude využívána pro zálohování rozvoden při odstávkách, revizích nebo
poruchách napájecího vedení VVN. Nové vedení je projektováno na hladinu 110 kV,
provozováno bude na napěťové hladině 35 kV.
Umístění stavby na pozemku, včetně prostorového řešení stavby:




Vývod z rozvodny 110/35 kV Dubice v České Lípě ke stávajícímu stožáru č. 1 vedení
V1506 bude řešen zemní kabelovou trasou v délce cca 190 m s umístěním na pozemcích
parc.č. 5448, 5445/1, 5447, 5444, 5443 a 5434 k.ú. Česká Lípa. Trasa zemního
kabelového vedení bude vedena v koridorech stávající infrastruktury žadatele, zemními
jednožilovými jednoplášťovými kabely ze sítěného polyetylenu (XPLE),
v trojúhelníkovém uspořádání 2 x 3, a s uložením do pískového lože v minimální hloubce
1 m. V areálu rozvodny bude zemní kabelová trasa uložena převážně v zatravněných
plochách v souběhu se stávajícími účelovými komunikacemi (včetně dvou jejich
přechodů), po vystoupení z areálu bude trasa vedena v zatravněné ploše pozemku parc.č.
5443 k.ú. Česká Lípa, v přímém směru (v souběhu se stávajícími vývody) v délce úseku
cca 50m, na úroveň stožáru č.1, zde bude řešen směrový lom trasy s přivedením zemního
vedení k uvedenému popěrnému bodu situovaném na rozhraní pozemků parc.č. 5443 a
5434 k.ú. Česká Lípa, v délce úseku cca 20 m. Následovat bude propojení zemního a
vrchního vedení po stávajícím příhradovém stožáru jednoduchým izolovaným vodičem
BSZV.
Trasa stávajícího vedení V1506 mezi stožáry č. 1 – 78 je umístěná na výše uvedených
pozemcích v katastrálních územích Česká Lípa (počátek vedení – společná hranice
pozemků parc.č. 5443 a 5434 k.ú. Česká Lípa), Okřešice u České Lípy, Žizníkov, Vítkov
u Dobranova, Božíkov, Zákupy, Kamenice u Zákup, Velký Grunov a Noviny pod
Ralskem (konec vedení – parc.č. 677/1 k.ú. Noviny pod Ralskem), v celkové délce trasy
cca 17,06 km. Stávající podpěrné body vedení v celkovém počtu 78 ks (nosný stožár typu
soudek – 60 ks, rohový stožár typu soudek – 13 ks, koncový stožár typu soudek – 3 ks a
podchodový stožár – 2 ks), jsou příhradové ocelové konstrukce s jednostrannými
konzolami, kotvené do základových patek. Trasa vedení, konstrukce samotných stožárů,
včetně základových konstrukcí bude zachována beze změn. Pro možné doplnění
projektovaného vedení budou stávající stožáry symetricky ke své svislé ose doplněny
novými konzolemi pro možné přivěšení druhého vedení. Doplněné konzole budou řešeny
v totožném rozměrovém provedení jako jsou osazeny stávající, vyjma dvou
podchodových stožárů označených č. 29 a 30, které jsou umístěny na pozemcích parc.č.
82/1 a 167/1 k.ú. Vítkov u Dobranova. U těchto stožárů bude s ohledem na způsob
zavěšení (v jedné výškové úrovni) vyměněna i stávající konzola za nový prvek s větším
vyložením (navýšení vyložení o 2,2 m). Stávající fázové vodiče vedení VN 110 kV typu
Alfe 240/39, včetně kombinovaného zemnícího lana (KZL) s optickými vlákny budou
v řešené trase zachovány. Nově doplněné vedení je projektované pro fázové vodiče 243AL1/39-ST1A.
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Od koncového bodu vedení V1506 stožáru č. 78, který je situován cca ve středu pozemku
parc.č. 677/1 k.ú. Noviny pod Ralskem, bude do areálu rozvodny 110/35 kV Noviny pod
Ralskem, řešena nová trasa nadzemního vedení VN 35 kV, z větší části vedená v těsném
souběhu se stávajícím dvojvedením VN 35 kV. Trasa tohoto nadzemního vedení
v celkové délce cca 690 m bude osazena na 7 ks nových příhradových stožárů,
s umístěním na pozemcích parc.č. 677/1, 677/34, 677/35, 677/12, 716/1, 716/7, 716/22,
716/17, 716/18, 716/19, 736/6, 716/10, 716/2 a 716/3 k.ú. Noviny pod Ralskem. Od
místa stožáru č. 78 (pozemek parc.č. 677/1) bude nové vedení pokračovat v přímé trase
na pozemek parc.č. 677/34 k.ú. Noviny pod Ralskem, až do místa průběhu stávajícího
dvojvedení VN 35 kV, v celkové délce úseku cca 240 m. V této části trasy budou osazeny
3 ks příhradových stožárů s umístěním na pozemcích parc.č. 677/1 (1 ks) a 677/34
(2 ks). Dále bude nové vedení pokračovat přímo v souběhu s uvedeným dvojvedením
VN 35 kV, v přímé trase jihovýchodním směrem k rozvodně, v celkové délce úseku trasy
cca 415 m, s dotčením pozemků parc.č. 677/34, 677/1, 677/35, 677/12, 716/1, 716/7,
716/22, 716/17, 716/18, 716/19, 736/6, 716/10, 716/2 k.ú. Noviny pod Ralskem. V tomto
úseku trasy budou osazeny 3 ks příhradových stožárů s umístěním na pozemcích parc.č.
677/35 (1 ks), 677/1 (1 ks) a 716/2 (1 ks) k.ú. Noviny pod Ralskem. Z posledního
uvedeného stožáru na pozemku parc.č. 716/2 bude řešen poslední úsek nadzemního
vedení v délce cca 35 m a to přímo na pozemek rozvodny parc.č. 716/3 k.ú. Noviny pod
Ralskem (před oplocení), kde bude osazen poslední příhradový stožár tohoto vedení.
Nové stožáry budou řešeny jako ocelové, příhradové s výškou 13,5 a 16,5 m, budou
vyzbrojeny rovinnými konzolami v sestavě pro trojúhelníkové uspořádání vodičů.
Stožáry budou osazeny na nové blokové monolitické základy z prostého betonu (hloubka
založení do 2,4 m pod úrovní terénu, šířka hrany spodního stupně 2,0 – 3,0 m, šířka
vrchního stupně 1,2 – 1,7 m, vystupující část nad terén 0,45 m). Vedení v tomto novém
úseku VN 35 kV je projektováno pro fázové vodiče 184-AL1/30-ST1A. Propojení
vrchního a navazujícího zemního vedení bude řešeno na posledním novém příhradovém
stožáru situovaném před oplocením rozvodny na pozemku parc.č. 716/3 k.ú. Noviny pod
Ralskem, jednoduchým izolovaným vodičem BSZV. Od místa kabelového svodu bude
trasa zemního vedení VN v celkové délce trasy cca 135 m pokračovat v zatravněném
prostoru uvedeného pozemku v souběhu s oplocením až na úroveň rozvodny (objektu
situovaném na pozemku stavební parc.č. 193 k.ú. Noviny pod Ralskem), v této úrovni a
v souběhu s existujícími přívody dalších vedení distribuční soustavy bude zemní
kabelová trasa zavedena do uvedeného objektu. Zemní vedení bude řešeno jednožilovými
jednoplášťovými kabely ze sítěného polyetylenu (XPLE), v trojúhelníkovém uspořádání
2 x 3, a s uložením do pískového lože v minimální hloubce 1 m.



V trase upravovaného vedení V1506, na území obce Brniště, k.ú. Velký Grunov bude od
stávajícího stožáru vedení č. 67, který je umístěn na rozhraní pozemků parc.č. 935/1 a
932/1 k.ú. Velký Grunov, řešen přímý propoj nového vrchního vedení VN 35 kV, ke
stávajícímu stožáru č.37, jenž je součástí stávajícího vrchního vedení VN 35 kV 109252
Mimoň - Velký Grunov - Noviny pod Ralskem. Stávající stožár č. 37 situovaný při
společné hranici pozemků parc.č. 928/1 a 929/1 k.ú. Velký Grunov bude ve shodném
místě nahrazen novým odbočným příhradovým stožárem výšky 12 m, s rovinnými
konzolami v sestavě pro trojúhelníkové uspořádání vodičů. V trase nového přípojného
nadzemního vedení VN 35 kV (projektováno pro fázové vodiče 143-AL1/25-ST1A),
které bude umístěno na pozemcích parc.č. 935/1, 932/1, 928/1 a 929/1 k.ú. Velký Grunov,
v celkové délce trasy cca 91 m, bude na pozemku parc.č. 928/1 k.ú. Velký Grunov osazen
nový podpěrný betonový sloup výšky 10,5 m. Sloup bude vyzbrojen konzolou typu pařát
pro trojúhelníkové uspořádání vodičů a úsekovým odpínačem v rovinném uspořádání,
pro možné rozpojení dvou úseků vedení.
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Na stávajícím upravovaném vedení V1506 110kV, současně tak na navazujících částech
nového nadzemního vedení VN 35 kV v k.ú. Noviny pod Ralskem, a části propojení
vedení VN 35 kV v k.ú. Velký Grunov, bude řešena soustava opatření pro ochranu
ptactva před úrazem elektrickým proudem a ochrana před nárazem ptactva do samotných
vodičů. Na trase vedení V1506 110kV (včetně přivěšeného vedení VN 35 kV) budou
konce konzol vybaveny ochrannými tyčemi proti možnému přisedání ptáků. Tyče budou
umisťované nad svislé izolátory a na konce konzol podchodových stožárů. Pro
zvýraznění vodičů, kde vedení překonává vodní toky, jejich nivy, nebo je v blízkosti
vodních ploch (niva řeky Ploučnice – rozpětí stožárů č. 28 – 31, Zákupské rybníky –
rozpětí stožárů č. 46 – 49), budou vodiče doplněny o výstražné značky (RIBE Bird flight
diverter). Tyto prvky budou aplikovány na všechny fázové vodiče i zemnící lano ve
vybraných polí vedení mezi stožáry v jeho středové části (vzdálenost mezi prvky bude
20 m, a bude jimi ošetřeno 60% rozpětí mezi stožáry v jeho středové části). Nově
umístěné příhradové stožáry budou řešeny s konfigurací hlavy „vyosený trojúhelník“,
přeponky všech vodičů u kotevních řetězců budou vedené pod konzolu a konzola bude
osazená zábranami proti přisednutí, rovněž tak budou vybaveny u nosných řetězců konce
konzol uvedenými zábranami. U osazeného betonového sloupu s podkošovým
odpínačem bude konstrukce ramen a tvar konzol řešena tak, aby bylo zabráněno
v nebezpečném dotyku ptactva s vedením, respektive k úrazu ptactva elektrickým
proudem.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:
Územím dotčeným vlivy stavby je prostor vymezený ochranným pásmem, jímž je souvislý
prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné
vzdálenosti měřené kolmo na vedení (dle §46 zákona č. 458/2000Sb., o podmínkách podnikání a
o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů - energetický
zákon, v platném znění). Ochranné pásmo vzniká dnem nabytí právní moci územního
rozhodnutí, u stávajícího vedení V1506 – 110 kV ochranné pásmo již existuje. V případě
upravované linky vysokého napětí V1506 ochranné pásmo činí 12 m od krajního vodiče, u části
stavby nového samostatného nadzemního vedení VN 35 kV na pozemcích v k.ú. Velký Grunov a
Noviny pod Ralskem pak 7 m od krajního vodiče. U zemních kabelových tras na pozemcích
v k.ú. Česká Lípa a Noviny pod Ralskem činí ochranné pásmo 1 m po obou stranách krajního
kabelu. Území dotčené vlivy stavby zahrnuje všechny dotčené pozemky a dále pozemky nebo
jejich část v ochranném pásmu vedení:
 pozemky parc.č. 1075/55, 4023, 4038, 4071/1, 4074/1, 4075, 4078, 4079/2, 4080,
4942/1, 4942/2, 4942/18, 5164/2, 5355/4, 5355/5, 5356, 5360/1, 5369/1, 5369/2, 5369/3,
5370, 5371/1, 5371/2, 5372/1, 5372/2, 5372/6, 5379/1, 5379/4, 5379/10, 5380/1, 5380/2,
5380/5, 5382/1, 5387/1, 5387/5, 5388/8, 5389/2, 5390/12, 5390/13, 5390/63, 5390/71,
5390/72, 5390/73, 5390/74, 5391, 5401/1, 5401/2, 5401/19, 5401/20, 5402/1, 5405/1,
5405/7, 5408/6, 5408/7, 5410/1, 5410/3, 5411/1, 5411/2, 5411/3, 5413/1, 5434, 5435,
5437, 5443, 5444, 5445/1, 5447, 5448, 6036/2, 6037/1, 6037/2, 6037/3, 6037/4, 6038/1,
6038/2, 6038/3, 6038/4 v katastrálním území Česká Lípa
 pozemky parc.č. 347/3, 347/4, 363, 364, 379/1, 379/2, 521/11, 521/12, 521/13, 544/3,
544/4, 615/1, 615/3, 616/4, 616/6, 617/1, 657, 659/2, 672/2, 672/4, 674, 675, 680, 681,
682/2, 685/1 v katastrálním území Okřešice u České Lípy
 pozemky parc.č. 2/1, 2/2, 5/7, 375/1, 375/4, 385/1, 463/1, 463/3, 463/4, 463/5, 469,
532/1, 699/1, 701/12, 701/13, 701/14, 701/15, 701/24, 701/25, 701/27, 777/1, 777/3,
779/1, 801/1, 825/1, 825/4, 825/5, 862/1, 865/1, 930/2, 932/2, 941, 961/1, 986/3, 986/4,
988/1, 991/1, 997/5, 1003, 1010/1 v katastrálním území Žizníkov
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pozemky parc.č. 1, 2, 3/1, 4, 5, 9/1, 9/4, 66/1, 82/1, 160, 162/1, 162/3, 162/5, 163, 167/1,
168, 169, 170/1, 170/3, 171/1, 171/5, 171/6, 171/7, 172/1, 172/2, 177/2, 178/1, 179/1,
183, 184/1, 184/2, 185/1, 185/2, 187/1, 188, 195, 196/1, 196/2, 196/4, 225/1, 225/5,
226/1 v katastrálním území Vítkov u Dobranova
pozemky parc.č. 492/2, 495/1, 496/1 v katastrálním území Dobranov
pozemky parc.č. 1358/1, 1380/1, 1388, 1389/1, 1389/3, 1419, 1453/2, 1646, 1655
v katastrálním území Božíkov
pozemky parc.č. 1162, 1172, 1175, 1176, 1177, 1178/1, 1181/1, 1181/2, 1182, 1194,
1195, 1255, 1258, 1259, 1263, 1264, 1265/1, 1265/2, 1267/1, 1267/2, 1272/1, 1272/2,
1273, 1274, 1275, 1282/1, 1282/2, 1285, 1290, 2360/2, 2369, 2500/1, 2502/1, 2503/1,
2503/2, 2515, 2516, 2518, 2519, 2520, 2528, 2529, 2532, 2533, 2535, 2536, 2537,
2577/1 v katastrálním území Zákupy
pozemky parc.č. 434, 435, 437, 446/2, 449/1, 449/2, 449/3, 450, 455/1, 456, 461, 462,
463, 483, 484, 485, 486, 492, 513, 514/1, 515, 520 v katastrálním území Kamenice u
Zákup
pozemek stavební parc.č. 99 a pozemkové parc.č. 147/1, 147/2, 150/1, 154/1, 186/1, 189,
835/1, 835/6, 835/7, 835/8, 835/9, 880/1, 880/2, 887, 888, 910/3, 910/6, 910/7, 928/1,
928/2, 929/1, 932/1, 935/1, 1019/1, 1022/6, 1118/39, 1176/2, 1177/1, 1185/1, 1188,
1192/3, 1236/3, 1243, 1259/1, 1259/2 v katastrálním území Velký Grunov
pozemky parc.č. 523/1, 523/5, 532/1, 532/2, 540/1, 540/2, 557/1, 586/3, 590/1, 601/1,
677/1, 677/12, 677/34, 677/35, 716/1, 716/2, 716/3, 716/7, 716/10, 716/17, 716/18,
716/19, 716/22, 732/1, 736/5, 736/6, 902/1, 903/2, 911/1, 915/1, 953, 964/2, 967, 969
v katastrálním území Noviny pod Ralskem.

II. Stanoví podmínky pro umístění, projektovou přípravu a realizaci stavby:
1. Stavba (IE-12-4005780) - V 1506_CL – Noviny, rozšíření o VN 35 kV, bude umístěna na
shora uvedených pozemcích (str. 1 - 3 tohoto rozhodnutí) podle předložené dokumentace
pro vydání územního rozhodnutí o umístění stavby, situačních výkresů č.1 - 5., obsahujících
výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy spolu se zakreslením
požadovaného umístění stavby, kterou zpracovala společnost Union Grid s.r.o. -03/2021, a
ověřil ing. Jiří Steinbauer (ČKAIT 0102295) a která byla předložena žadatelem jako
podklad pro vydání tohoto rozhodnutí.
2. Pro provedení stavebního záměru musí být zpracována dokumentace pro provádění stavby
(§ 92 odst. 1 stavebního zákona).
3. Dle § 103 odst. 1 písm. e) bodu 5. stavebního zákona „distribuční soustava
v elektroenergetice s výjimkou budov“ nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení
stavebnímu úřadu.
4. Stavba bude prováděna dodavatelským způsobem. Stavebník seznámí zhotovitele stavby s
podmínkami tohoto rozhodnutí před zahájením stavby. Zhotovitel stavby je povinen
seznámit se a respektovat podmínky tohoto rozhodnutí. Provádět stavbu může jako
zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení
provádění stavby stavbyvedoucím. Dále je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k
jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen oprávněné osoby.
Zhotovitel stavby je povinen provádět stavbu v souladu s rozhodnutím nebo dalším
opatřením stavebního úřadu. Zhotovitel stavby bude oznámen stavebnímu úřadu současně s
termínem zahájení stavby.
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5.

Stavebník bude stavbu realizovat pouze na pozemcích, ke kterým mu vzniklo vlastnické
právo nebo právo založeném smlouvou provést stavbu nebo opatření anebo právo
odpovídající věcnému břemenu k pozemku.
6. Vstup na pozemky dotčené stavbou bude v dostatečném předstihu oznámen jejich
vlastníkům. Samotné podmínky vstupu na pozemky budou v předstihu smluvně upraveny, a
před samotným zahájením stavby a po ukončení stavby bude provedeno jejich protokolární
předání a převzetí.
7. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby podle ověřené dokumentace osobou k
tomu oprávněnou.
8. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Agentury ochrany přírody a krajiny ČR,
Správy chráněné krajinné oblasti Kokořínsko – Máchův kraj, Mělník ze dne 15.04.2019, č.j.
00696/KK/19:
 Správa CHKO bude informována o termínu započetí prací a to minimálně 5 dní předem,
a to písemně či elektronickou poštou (kokorin@nature.cz).
9. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Ministerstva životního prostředí, Odboru
výkonu státní správy V, Liberec ze dne 30.10.2019, č.j. MZP/2019/540/669:
 Z hlediska ochrany volně žijících ptáků podle § 5a zákona č. 114/1992Sb., o ochraně
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, budou nově budované sloupy vedení VN
35kV opatřeny prvky k ochraně volně žijících ptáků. Betonové stožáry s konzolami typu
Pařát budou opatřeny dosedacími tyčemi pro bezpečné přisednutí ptáků. Dosedací tyče
budou o průměru cca 50 mm, délky cca 1200 mm a budou osazeny 700 až 1000 mm pod
nejnižší bod konzoly. Příhradové stožáry budou opatřeny zábranami proti dosednutí ptáků
do blízkosti izolátorů v souladu se stanoviskem AOPK ČR ze dne 23. 1. 2015, vydaným
k posouzení ochranné konstrukce konzol příhradových stožárů.
10. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Vojenského lesního úřadu Praha, ze dne
14.11.2019, zn. SpMO 46921/2019-4707/2 zejména:
 Při realizaci záměru je třeba dbát základních povinností k ochraně pozemků určených k
plnění funkcí lesa uvedených v ustanovení § 13 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o
změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 Na lesních pozemcích v okolí stavby nebude skladován žádný materiál.
 Záměr bude realizován s umístěním kabelového a vzdušného vedení VN podle
předloženého projektu a zákresu.
 Bez vědomí vlastníka dotčených lesních pozemků, tj. Vojenské lesy a statky ČR, s.p.,
divize Mimoň nedojde ke kácení stromů.
 Nedojde ke znečišťování lesních porostů v okolí stavby výkopovým materiálem ani
jiným stavebním odpadem v souvislosti s realizací stavby.
 Zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu lesa oznámí investor stavby
odpovědnému pracovníku VLS ČR, s.p. divize Mimoň.
 Před zahájením stavby požádá investor stavby Vojenský lesní stavební úřad o dočasné
odnětí pozemků určených k plnění funkce lesa. Žádosti budou mít náležitosti dané
vyhláškou Ministerstva zemědělství č. 77/1996Sb., o náležitostech žádosti o odnětí nebo
omezení a o podrobnostech o ochraně pozemků určených k plnění funkce lesa. Bez
rozhodnutí VLsÚ o dočasném odnětí pozemků určených k plnění funkce lesa nelze na
lesních pozemcích zahájit stavební práce. Součástí této žádosti bude stanovisko VLS ČR,
s.p. divize Mimoň.
 Po ukončení stavebních prací budou dotčené lesní pozemky uvedeny do původního stavu.
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 Po ukončení stavebních prací bude staveniště protokolárně převzato vlastníkem lesních
pozemků, tj. VLS ČR, s.p. divize Mimoň. Případné škody na pozemcích či lesním
porostu budou uhrazeny.
11. Budou dodrženy podmínky koordinovaného závazného stanoviska Městského úřadu Česká
Lípa, odboru životního prostředí, ze dne 01.03.2021, spis.zn. MUCL/3200/2021/OŽP/IP, a
ze dne 17.05.2019, spis.zn. MUCL/7905/2019/OŽP/DP zejména:
Ochrana přírody a krajiny
 Na pozemcích určených k plnění funkcí lesa nebudou zakládány skládky materiálu nebo
odpadu (stavební technika, stavební odpad ani výkopová zemina - bude odvezena na
místo tomu určené).
 V chráněném kořenovém prostoru dřevin nedojde k ukládání žádného materiálu,
umisťování zařízení, průjezdu mechanismů, navážek apod.
 Bude minimalizováno riziko poškození nadzemních částí stromu stavební činností a
mechanismy.
 Před případným kácením dřevin rostoucích mimo les, které podléhají vydání povolení je
potřebné požádat o vydání rozhodnutí příslušný orgán ochrany přírody podle § 8 zákona
č. 114/1992Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s
vyhláškou č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení.
 Budou použity bezpečné konstrukce a řešení (ochranné prvky zamezující úrazu ptáků)
dle metodiky AOPK z hlediska ochrany ptáků před úrazem elektrickým proudem a dle
přílohy ČEZ Ochrana ptactva před úrazem elektrickým proudem.
 Po provedení prací budou dotčené plochy uvedeny do náležitého stavu.
 Budou dodrženy podmínky vyplývající z vyjádření Krajského úřadu Libereckého kraje,
Odboru životního prostředí a zemědělství (ze dne 06.10.2020, zn. KULK 66164/2020)
týkající se provedení zabezpečení vedení pro ochranu ptáků před elektrickým proudem a
ochrany před nárazem do vodičů na úsecích nivy řeky Ploučnice (stožáry č. 28-31) a
úseku Zákupských rybníků (stožáry č. 46-49). Zviditelňovače budou aplikovány na
zemnící lano a všechny fázové vodiče. Vzdálenost mezi zviditelňovači bude 20 m.
Zviditelňovači bude ošetřeno 60 % rozpětí mezi stožáry v jeho středové části.
Ochrana ovzduší
 Zemní a výkopové práce budou vedeny způsobem, který zajistí minimální prašnost.
 V případě potřeby budou prováděna účinná opatření k omezení prašnosti (zkrápění
staveniště, čištění kol nákladních automobilů a stavebních mechanizmů při výjezdu ze
staveniště, čištění komunikací apod.).
 Po ukončení stavebních prací bude ze staveniště odvezen veškerý přebytečný výkopek
(zemina), všechny pozemky dotčené stavbou budou uvedeny do původního stavu, včetně
obnovy zatravněných ploch.
Ochrana lesa
 Při realizaci záměru je třeba dbát základních povinností k ochraně pozemků určených k
plnění funkcí lesa uvedených v ustanovení § 13 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o
změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 Záměr bude realizován s umístěním kabelového a vzdušného vedení VN podle
předloženého projektu a zákresu.
 Jelikož je výše zmíněná stavba umístěna z části také na pozemcích určených k plnění
funkcí lesa a lesní zákon nezná tuto stavbu jako součást pozemků určených k plnění
funkcí lesa a není ani v přípustných stavbách na pozemcích určených k plnění funkcí lesa
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bez řízení o odnětí, je třeba dotčenou část pozemku určeného k plnění funkcí lesa
dočasně odejmout z pozemků určených k plnění funkcí lesa po dobu stavebních prací na
tomto pozemku. Zároveň je nutné podat žádost o omezení pozemku k plnění funkcí lesa
po dobu životnosti stavby nového vrchního a kabelového vedení VN. Žádosti podá
investor stavby se všemi náležitostmi dle vyhlášky č. 77/1996 Sb. a to po vydání
územního rozhodnutí ještě před započetím stavebních prací.
 Nedojde k žádnému jinému dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa vyjma výše
uvedeného. Výkopové práce budou v lokalitě pozemků určených k plnění funkcí lesa
prováděny tak, aby nedošlo k nadměrnému poškození lesního pozemku. Na pozemcích
určených k plnění funkcí lesa nebudou zakládány skládky materiálu nebo odpadu
(stavební technika, stavební odpad ani výkopová zemina - bude odvezena na místo tomu
určené). Nedojde ke kácení, ořezu větví a nadměrnému poškození lesního porostu ani
kořenového systému lesních porostů mimo trasu vedení VN + jeho ochranného pásma.
Požadujeme jejich preventivní ochranu (ochrana kmenů bandážováním, nátěr kořenových
náběhů apod.).
Ochrana zemědělského půdního fondu
 Z plochy určené k zastavění a zpevnění bude před zahájením stavebních prací provedena
skrývka ornice (kulturní vrstvy půdy) dle skutečné mocnosti orničního profilu. Skrytá
ornice bude hospodárně použita na nezastavěné a nezpevněné části pozemku.
 O činnostech souvisejících s nakládáním s ornicí stavebník povede protokol (pracovní
deník) v souladu s § 10 odst. 2 vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé
podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu.
 Stavebník během stavební činnosti zabezpečí okolní zemědělskou půdu tak, aby
nedocházelo k jejímu znečištění, erozi, poškození fyzikálních, chemických a
biologických vlastností půdy.
Doprava
 Stavebník v dostatečném předstihu před zahájením stavby požádá Odbor dopravy MěÚ
Česká Lípa o povolení zvláštního užívání silnic podle §25 odst. 6 písm. d) zákona č.
13/1997Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů nad pozemky
silnic ve správě Krajské správy silnic Libereckého kraje a místních komunikací ve
vlastnictví města Česká Lípa.
Památková péče
 Stavebník se upozorňuje na zákonnou povinnost v souvislosti s výkopovými pracemi na
území s archeologickými nálezy oznámit vždy tento záměr Archeologickému ústavu AV
ČR Praha (§22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb.) a také na jeho oznamovací povinnost v
případě náhodného archeologického nálezu (§ 23 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb.).
Územní plánování
 Záměr bude realizován v souladu s předloženou dokumentací.
12. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Městského úřadu Česká Lípa, odboru
životního prostředí – vodoprávní úřad, ze dne 19.01.2022, spis.zn. MUCL/32468/2021/
OŽP/Vos, souhlas podle §17 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon), zejména:
 Pokud dojde ke změně výše uvedené stavby, bude tato změna konzultována a
odsouhlasena Městským úřadem Česká Lípa, odborem životního prostředí, vodoprávním
úřadem.
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 Veškeré činnosti spojené s realizací předmětné stavby a hospodařením v této oblasti musí
probíhat tak, aby nedošlo ohrožení podzemních vod (ztráta či změna vydatnosti, kvality
apod.) a dále tak, aby nedošlo ke zhoršení jejich využitelnosti pro vodárenské účely.
 Práva třetích osob a organizací zůstanou výstavbou nedotčena. Veškeré případné škody
uhradí investor stavby dle platných předpisů.
 Realizací záměru nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod.
 Veškerá případná manipulace se závadnými látkami musí být prováděna tak, aby bylo
zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy nebo jejich nežádoucímu
smísení s odpadními nebo srážkovými vodami.
Budou dodrženy podmínky stanoviska Povodí Ohře, s.p. ze dne 20.12.2021 pod zn.
POH/60243/2021-2/301100:
 Během výstavby ani provozem díla nedojde k významnému znečištění podzemních
ani povrchových vod, zvláště ne ropnými látkami.
 Ve stanovených záplavových územích vodních toků Ploučnice (IDVT 10100027),
Svitávka (IDVT 10100119) a Panenský potok (IDVT 10100181) nebudou
skladovány snadno rozpojitelné a odplavitelné materiály ani látky závadné vodám,
pokud nebudou zabezpečeny před průtoky velkých vod.
 Povodí Ohře, státní podnik, provozu Česká Lípa (Ing. Pavel Ziml, 602 838 416,
ziml@poh.cz) bude v dostatečném předstihu min. 7 dní oznámeno zahájení a
ukončení prací.
 Případné napadávky stavebního materiálu do koryt vodních toků neprodleně odstraní
z koryt vodních toků na své náklady investor předmětné akce.
 Případné zásahy do břehového porostu vodních toků včetně zajištění podmínek pro
jeho odtěžení a vysázení náhradní zeleně budou v rámci zpracování projektové
dokumentace projednány s Povodí Ohře, státní podnik provozem Česká Lípa a
odsouhlaseny příslušným orgánem ochrany přírody.
 Případné poškození koryt vodních toků případně jejich opevnění bude nahlášeno
Povodí Ohře, státní podnik, provozu Česká Lípa a uvedeno do náležitého stavu na
náklady investora předmětné akce.
13. Před zahájením prací musí být ověřeny na staveništi inženýrské sítě v souladu s Nařízením
vlády č. 591/2006 Sb., o bližších min. požadavcích na bezpečnost práce a ochranu zdraví
osob na staveništi a zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci. Před odevzdáním staveniště investor písemně odevzdá a dodavatel
stavebních prací převezme vyznačení inženýrských sítí a jiných překážek. Při provádění
stavby budou respektována ochranná a bezpečnostní pásma stávající technické
infrastruktury v území stavby, práce v ochranných a bezpečnostních pásmech budou
prováděny vždy jen po dohodě s vlastníky, event. správci technické infrastruktury, za
podmínek stanovených příslušnými právními předpisy. Před zahájením stavebních prací
stavebník prověří platnost vydaných vyjádření k výskytu technické infrastruktury a
v případě nutnosti zajistí jejich aktualizaci.
14. Při umístění, zpracování dokumentace pro provádění stavby a samotné realizaci stavby bude
respektován výskyt stávající technické infrastruktury sítě elektronických komunikací
v zájmovém území stavby tak, aby bylo zajištěno dodržení podmínek stanovených
jednotlivými provozovateli elektronických komunikačních zařízení, tj. společnosti České
Radiokomunikace a.s., ze dne 09.03.2021, zn. UPTS/OS/269310/2021; společnosti CETIN
a.s., ze dne 10.03.2021, č.j. 578137/21; společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., ze dne
09.03.2021, č.j. E12278/21, č.j. E12280/21 a č.j. E12281/21; společnosti Vodafone Czech
Republic a.s., ze dne 28.08.2020, zn. 200819-1404201879.
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15. Při umístění, zpracování dokumentace pro provádění stavby a samotné realizaci stavby bude
respektován výskyt stávající technické infrastruktury přenosové soustavy v zájmovém
území stavby, provozované společností ČEPS, a.s., včetně stanovených podmínek
uvedených ve stanovisku ze dne 19.08.2021, zn. 6913/2021/OLE. Samotné provádění
stavby je podmíněno vydáním souhlasu s činností v ochranném pásmu vedení přenosové
soustavy, o jehož vydání požádá zhotovitel stavby v předepsané podobě, spolu
s vyjmenovanými podklady.
16. Při umístění, zpracování dokumentace pro provádění stavby a samotné realizaci stavby bude
respektován výskyt stávající plynárenské infrastruktury (distribuční soustavy) provozované
společností GaSNet, s.r.o., v zájmovém území stavby tak, aby bylo zajištěno dodržení
stanovených podmínek uvedených ve vyjádření společnosti GridServices, s.r.o. (GasNet
Služby, s.r.o.), ze dne 17.05.2019, zn. 5001914576 a zn. 5001914561.
17. Při umístění, zpracování dokumentace pro provádění stavby a samotné realizaci stavby bude
respektován výskyt stávající vodárenské infrastruktury provozované společností
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., v zájmovém území stavby tak, aby bylo zajištěno
dodržení stanovených podmínek uvedených ve vyjádření společnosti Severočeské vodovody
a kanalizace, a.s. ze dne 06.05.2019, zn. SCVKZAD42130, vztahujících se jak k ochraně
stávajícího vodohospodářského zařízení, současně tak podmínek vztahujících se
k činnostem a omezením v ochranném pásmu vodních zdrojů II. stupně (OPVZ) Sosnová.
18. Při umístění, zpracování dokumentace pro provádění stavby a samotné realizaci stavby bude
respektován výskyt stávajících geologicko – průzkumných vrtů, nacházejících se v
zájmovém území stavby, a které jsou určeny k jejich budoucí likvidaci. Realizace záměru
bude koordinována se státním podnikem Diamo, o.z. TÚU Stráž pod Ralskem.
19. Při umístění, zpracování dokumentace pro provádění stavby a samotné realizaci stavby
budou respektovány stanovené požadavky s.p. Vojenské lesy a statky ČR, Divize Mimoň,
uplatněné ve vyjádření ze dne 04.12.2019, č.j. 008691/2019.
20. Při umístění, zpracování dokumentace pro provádění stavby a samotné realizaci stavby
budou respektovány stanovené požadavky s.p. Lesy České republiky, lesní správa Česká
Lípa, uplatněné ve vyjádření ze dne 19.02.2019, č.j. LCR239/000636/2019.
21. Při umístění, zpracování dokumentace pro provádění stavby a samotné realizaci stavby
budou respektovány stanovené požadavky Ředitelství silnic a dálnic ČR, Liberec ze dne
08.03.2019, zn.: 912/2019-36200/9.3, zejména:
 Stavba bude umístěna a realizována dle předložené projektové dokumentace.
 Vedení křižující silnici I/9 bude vybaveno způsobem odpovídajícím tomuto křížení – tj.
křížení sítě VN 35 kV se silnicí I. třídy.
 V případě, že dojde při stavebních pracích k omezení provozu na silnici I/9, zajistí
zhotovitel stavby dopravní opatření (návrh přechodné úpravy provozu), které je nutno
předem projednat s Odborem dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje a DI Policie
ČR Česká Lípa, a případně požádá o povolení uzavírky.
 V případě záboru části silnice I/9 pro manipulační plochu, zažádá zhotovitel stavby i o
rozhodnutí o povolení zvláštního užívání silnice I/9.
 Případné škody na silnici I/9 a na jejích součástech a příslušenstvích budou neprodleně
odstraněny na náklady zhotovitele.
 Dojde-li při výstavbě ke znečištění silnice I/9, bude stavebníkem neprodleně odstraněno
na vlastní náklady.
 Po ukončení stavby zhotovitel (investor) předá Ředitelství silnic a dálnic ČR geometrický
plán pro věcné břemeno a geodetické zaměřeni skutečného provedeni stavby v
prostorových souřadnicích (Y, X, Z) v systému S-JTSK.
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 Po skončení prací dojde mezi Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správou Liberec a
zhotovitelem k protokolárnímu předání a převzetí místa zásahu. Požadujeme, aby
oboustranně potvrzený protokol o provedeném zásahu do silničního pozemku silnice I/9
byl jedním z podkladů pro uvedení stavby do užívání.
22. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Drážního úřadu, Stavební sekce – územní
odbor Praha, ze dne 14.10.2019, č.j. DUCR-56074/19/Pl, zejména:
 Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené Drážnímu úřadu.
Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat S Drážním
úřadem.
 Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.
 Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k
záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy.
 Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu.
Veškeré kroky při provádění stavby v obvodu dráhy - tj. harmonogram prací, nutná
ochranná opatření, případné výluky kolejí apod. je třeba řádně v předstihu projednat s
vlastníkem a provozovatelem dráhy. Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu
úřadu termín zahájení výše uvedené stavby.
 Po ukončení stavby požádá stavebník o vydání závazného stanoviska ke kolaudaci, který
Drážní úřad vydává podle § 7 odst. 3 zákona č.266/1994Sb. o drahách, ve znění
pozdějších předpisů.
23. Při umístění, zpracování dokumentace pro provádění stavby a samotné realizaci stavby
budou respektovány stanovené požadavky souhrnného stanoviska Správy železnic, státní
organizace (SŽDC s.o.), ze dne 04.12.2019, zn.: 40125/2019-SŽDC-OŘ HKR-NT, zejména:
 V předstihu před zahájením výstavby (min. 14 dní) požadujeme vyrozumět drážní dohled
nad stavbami v OPD vedoucího TO Česká Lípa pro křížení v km 83,630 tratě Lovosice Česká Lípa hl.n, vedoucího TO Doksy pro křížení v km 43,538, tratě Bakov nad Jizerou Česká Lípa hl.n a km 1,312 tratě Česká Lípa hl.n. - Liberec a vedoucího TO Jablonné v
Podještědí pro křížení v km 90,952, km 94,575 a km 104,691 tratě Česká Lípa hl.n. Liberec. Rozsah dohledu bude prokazatelně projednán s vedoucími TO dle předloženého
technologického postupu stavebních prací. Objednávka bude obsahovat identifikační
údaje objednavatele, jméno odpovědného pracovníka a jeho telefonní číslo, určení místa
a kontraktní údaje o požadovaných úkonech. O všech úkonech ze strany pracovníků
SŽDC bude proveden zápis ve stavebním deníku. Vyhrazujeme si právo zápisu do
stavebního deníku.
 V místech prací se nacházejí kabely a kabelové trasy ve správě SSZT Hradec Králové.
Před zahájením prací musí být provedeno vytyčení kabelových tras a projednán
technologický postup prací.
 Dojde ke styku s telekomunikačním vedením (DK Žalhostice - Česká Lípa, DK Česká
Lípa - Mimoň, DK Česká Lípa - Doksy, DOK + TK Česká Lípa - Zákupy, DOK Doksy Česká Lípa, DK Mimoň - Liberec) v majetku SZDC s.o., které je chráněno ochranným
pásmem dle § 102 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, viz. vyjádření
ČD Telematika č.j. 10215/2019-Ce ze dne 22.11.2019. Vzhledem k tomu, že k zemním
pracím dojde pouze v okolí stožáru č. 32 (k. ú. Vítkov u Dobranova), jinde pouze k
zavěšení nového vzdušného vedení, nevyžadujeme nutnost vytýčení výše uvedených
kabelů. Kabely je nutno respektovat v souladu s platnými Všeobecnými podmínkami pro
kabely SŽDC.
 Zhotovitel musí při realizaci stavby respektovat pokyny výše uvedených odpovědných
zástupců OŘ HKR týkající se bezpečnosti žel. dopravy, žel. zařízení a sítí.
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 Při provádění prací musí být dodržena především vyhláška č. 177/1995Sb. stavební a
technický řád drah v platném znění, další příslušné normy, přepisy a směrnice SŽDC v
platném znění a zejména Pokyn provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné
drážní dopravy č.2/2015 ,,Výměny zemních lan a vodičů při stavbách, opravách a
rekonstrukcích venkovních vedení vn a vvn, které křižují železniční dopravní cestu ve
vlastnictví státu" s účinností od 1.3.2015.
 Křížení tratí bude provedeno dle schválené a námi ověřené projektové dokumentace.
 Vytěžená zemina nebude ukládána na těleso dráhy, přebytečná zemina bude odvezena
mimo pozemek SŽDC, který nakonec bude upraven do náležitého, resp. dohodnutého
stavu.
 Při realizaci stavby nesmí dojít k přiblížení pracovníků zhotovitele, jeho mechanizmů a
stavebních dílů na vzdálenost menší než 3 m od osy krajní koleje bez vědomí a souhlasu
příslušného vedoucího TO. Prostor do vzdálenosti 2,5 m od osy krajní koleje je
prostorem nepřístupným (§ 4a zákona č. 266/1994Sb. v platném znění). Zaměstnanci
zhotovitele, kteří budou při realizaci stavby do tohoto prostoru vstupovat, musí být
prokazatelně proškoleni z drážního předpisu Bp1, musí splňovat stanovená zdravotní a
smyslová kritéria pro činnost v tomto prostoru a musí mít vydaný ,,Průkaz pro vstup do
provozované ŽDC" (dle předpisu SŽDC Ob1 část II). při vykonávání prací odpovídá
zhotovitel za dodržování bezpečnostních předpisů podle platné legislativy.
 Staveniště na pozemcích ČD a.s. a SŽDC bude řádně zabezpečeno a označeno dle platné
legislativy.
 Pracovní činností nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti provozování dráhy a drážní
dopravy. Při realizaci stavby musí být respektován provoz železniční dopravy a rozsah
drážních zařízení včetně přístupu k nim v plném rozsahu. SŽDC si vyhrazuje právo na
dočasné zastavení stavebních prací v případě ohrožení bezpečnosti provozování dráhy a
drážní dopravy.
 Pokud při realizaci prací vznikne škoda na majetku ve správě SZDC (např. dojde k
znečištění štěrkového lože nebo přejezdu, poškození drážního zařízení, ohrožení stability
drážního tělesa apod.), bude zhotovitel neprodleně o této skutečnosti informovat
vedoucího TO a zajistí uvedení dotčeného úseku dráhy do původního stavu, a není-li to
možné, do stavu odpovídajícího původnímu účelu nebo užití dotčeného úseku dráhy
zcela na své náklady včetně finanční postihů z případného vyloučení dopravy.
 Likvidaci příp. odpadů požadujeme řešit v souladu s platnou legislativou v aktuálním
znění dle stupně jejich nebezpečnosti, nesmí dojít k ekologické zátěži pozemků SŽDC.
 Stavba bude provedena tak, aby ani v budoucnu nedošlo k porušení funkce objektu
vlivem provozu dráhy.
 Po dokončení prací v ochranném pásmu dráhy a v obvodu dráhy požádá investor OŘ
HKR o účast na prohlídce dokončené stavby a o kontrolu splnění výše uvedených
podmínek, případně zašle na technický úsek OŘ HKR zápisy s výše uvedenými správci
drážních zařízení a sítí o splnění těchto podmínek. Dokladem o souhlasu s provedením
prací u dokončené stavby bude kladné vyjádření OŘ HKR.
 Veškeré změny v projektové dokumentaci požadujeme předložit k novému posouzení a to
ještě před zahájením prací.
 Souhrnné stanovisko platí pro uváděnou napěťovou hladinu 35 kV nového vedení.
 Investor předloží k posouzení další stupeň projektové dokumentace (realizační
dokumentace), který bude obsahovat zejména: výpočet nebezpečného indukčního
krátkodobého vlivu podle ČSN 33 2160 pro příslušné typy kabelů, které jsou
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provozovány v kabelových trasách na trati Česká Lípa - Liberec pro případné zvýšení
napěťové hladiny na provozování vedení 2x110 kV na této lince.
24. Při umístění, zpracování dokumentace pro provádění stavby a samotné realizaci stavby
budou respektovány stanovené požadavky Města Česká Lípa, uplatněné v souhrnném
stanovisku odboru rozvoje města a investic a odboru správy majetku, ze dne 11.03.2019,
spis.zn.: MUCL/3986/2019/OSM/PN.
25. Při umístění, a samotné realizaci stavby budou respektovány stanovené požadavky Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Ústí nad Labem,
Odloučené pracoviště Česká Lípa, uplatněné ve vyjádření ze dne 09.11.2021, č.j.:
UZSVM/U/18062/2021-UCLM.
26. Po úplném dokončení stavby podá stavebník v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 zákona
č. 183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) žádost o vydání
kolaudačního souhlasu. Žádost bude podána na formuláři - příloha č. 12 k vyhl. č. 503/2006
Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu,
přílohou žádosti budou doklady dle části B přílohy č. 12.
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
Odůvodnění:
Městský úřad Česká Lípa, stavební úřad obdržel dne 26. března 2021 žádost společnosti ČEZ
Distribuce, a.s., IČO 24729035, Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2,
zastoupená na základě plné moci společností Union Grid s.r.o., IČO 03508617, Václavské
náměstí 846/1, 110 00 Praha 1-Nové Město o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby V 1506_CL - Noviny rozšíření vedení o VN 35kV (IE-12-4005780), s umístěním stavby na výše
uvedených pozemcích v k.ú. Česká Lípa, Okřešice u České Lípy, Žizníkov, Vítkov u Dobranova,
Božíkov, Zákupy, Kamenice u Zákup, Velký Grunov a Noviny pod Ralskem. Uvedeným dnem
bylo zahájeno územní řízení o umístění stavby.
S ohledem ke skutečnosti, že se předložený záměr nachází na území čtyř místně příslušných
stavebních úřadů Krajský úřad Libereckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu
opatřením ze dne 3.10.2018, č.j. OÚPSŘ 58/2018 stanovil ve smyslu ustanovení §13 odst. 6
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), k vydání předmětného rozhodnutí MěÚ Česká
Lípa, stavební úřad.
Podkladová část žádosti obsahuje:
- závazné stanovisko Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje. ÚO Česká Lípa ze dne
18.10.2019, č.j. HSLI-2697-2/CL-PS-2019
- závazné stanovisko Agentura ochrany přírody a krajiny České Republiky, Správa CHKO
Kokořínsko – Máchův kraj, ze dne 15.04.2019, č.j. 00693/KK/19
- závazné stanovisko Ministerstvo životního prostředí, Odbor výkonu státní správy V, Liberec
ze dne 30.10.2019, č.j. MZP/2019/540/669
- závazné stanovisko Vojenský lesní úřad Praha, ze dne 14.11.2019, zn. SpMO 46921/20194707/2
- stanovisko Krajského úřadu Libereckého kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství –
ochrana přírody, ze dne 17.04.2019, zn. KULK 25403/2019
- stanovisko Krajského úřadu Libereckého kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství –
ochrana přírody, ze dne 25.11.2019, zn. KULK 82505/2019
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stanovisko Krajského úřadu Libereckého kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství –
ochrana přírody, ze dne 06.10.2020, zn. KULK 66164/2020
stanovisko Krajského úřadu Libereckého kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství –
ze dne 22.09.2021, zn. KULK 65173/2021
koordinované závazné stanovisko MěÚ Česká Lípa, Odbor životního prostředí, ze dne
17.05.2019, spis.zn. MUCL/7905/2019/OŽP/DP
koordinované závazné stanovisko MěÚ Česká Lípa, Odbor životního prostředí, ze dne
01.03.2021, spis.zn. MUCL/3200/2021/OŽP/IP
závazné stanovisko MěÚ Česká Lípa, Odbor životního prostředí, vodoprávní úřad, ze dne
12.08.2019, spis.zn. MUCL/11608/2019/OŽP/BH
závazné stanovisko MěÚ Česká Lípa, Odbor životního prostředí, vodoprávní úřad, ze dne
19.01.2022, spis.zn. MUCL/32468/2021/OŽP/Vos
závazné stanovisko Drážní úřad Praha, ze dne 14.10.2019, č.j. DUCR-56074/19/Pl
rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru dopravy ze dne 03.06.2019, č.j. OD
580/2019 KULK 40282/2019/280.8/Pp
vyjádření Úřad pro civilní letectví Praha, ze dne 30.11.2020, č.j. 012779-20-701
stanovisko ČEPS, a.s. ze dne 19.08.2021, zn. 6913/2021/OLE
vyjádření České Radiokomunikace a.s. ze dne 09.03.2021, zn. UPTS/OS/269310/2021
vyjádření T-Mobile Czech Republic a.s. ze dne 09.03.2021, zn. E12278/21, zn. E12280/21 a
zn. E12281/21
vyjádření CETIN a.s. ze dne 10.03.2021, č.j. 578137/21
vyjádření Vodafone Czech Republic a.s. ze dne 28.08.2020, zn. 200819-1404201879
vyjádření GridServices, s.r.o. ze dne 17.05.2019, zn. 5001914561, zn. 5001914576
vyjádření Severočeské vodovody a kanalizace a.s., ze dne 29.03.2021, zn. O21690028165/
ÚTPCL/Ro, ze dne 06.05.2019, zn. SCVKZAD42130/ÚTPCL/Ro
vyjádření Povodí Ohře, s.p. ze dne 06.03.2019, zn. POH/08696/2019-2/301100
vyjádření Diamo, s.p. Stráž pod Ralskem ze dne 11.10.2018, zn. D200/14203/2018
vyjádření Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Divize Mimoň ze dne 04.12.2019, č.j.
008691/2019
vyjádření Lesy České republiky s.p., lesní správa Česká Lípa, ze dne 19.02.2019, č.j.
LCR239/000636/2019
souhrnné stanovisko Správy železniční dopravní cesty, s.o. ze dne 04.12.2019, zn.
40125/2019-SŽDC-OŘ HKR-NT
vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR, Liberec ze dne 08.03.2019, zn. 912/2019 36200/9.3
souhrnné stanovisko Města Česká Lípa, odboru rozvoje města a investic a odboru správy
majetku ze dne 11.03.2019, spis.zn. MUCL/3986/2019/OSM/PN
vyjádření Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Ústí nad
Labem, Odloučené pracoviště Česká Lípa, ze dne 09.11.2021, č.j.: UZSVM/U/18062/2021UCLM

Okruh účastníků řízení byl stanoven podle §85 stavebního zákona. Podle odstavce 1 citovaného
ustanovení jsou účastníkem řízení a) žadatel a b) obce, na jejímž území má být požadovaný
záměr uskutečněn. Podle §85 odst. 2 stavebního zákona jsou dále účastníky řízení a) vlastník
pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem,
nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, b) osoby, jejichž vlastnické
nebo jiné věcné právo k sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním
rozhodnutím přímo dotčeno.
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Stavební úřad po posouzení otázky postavení účastníků územního řízení o umístění předmětného
záměru, při kterém vycházel z grafické části dokumentace pro vydání územního rozhodnutí,
zpracované na podkladě katastrální mapy a z údajů uvedených v katastru nemovitostí, a otázky
míry dotčení jejich práv předmětným záměrem, stanovil okruh účastníků územního řízení podle
výše uvedených ustanovení stavebního zákona, tak jak jsou označeni níže v rozdělovníku tohoto
rozhodnutí. Hlavním účastníkem řízení dle §27 odst. 1 zákona č. 500/2004Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) je žadatel, který je účastníkem územního
řízení podle §85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona. Obce na, na jejichž území má být
požadovaný záměr uskutečněn, jsou účastníky územního řízení podle §85 odst. 1 písm. b)
stavebního zákona. Účastníky územního řízení podle §85 odst. 2 stavebního zákona jsou osoby,
které mají vlastnická nebo jiná věcná práva k pozemkům přímo dotčených stavbou, současně tak
pozemků dotčených v ochranném pásmu vedení, jejichž jména a adresy jsou uvedeny níže
v rozdělovníku tohoto rozhodnutí, a dále osoby, jejichž vlastnická nebo jiná věcná práva
k sousedním pozemkům a stavbám na nich mohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena, kteří
jsou identifikováni v souladu s ustanovením §87 odst. 3 stavebního zákona označením pozemků
a staveb evidovaných v katastru nemovitostí.
Stavební úřad konstatuje, že dotčenými orgány jsou v tomto řízení jsou Městský úřad Česká
Lípa, odbor životního prostředí; Městský úřad Česká Lípa, odbor dopravy; Městský úřad Česká
Lípa, stavební úřad – úsek orgán územního plánování; Agentura ochrany přírody a krajiny České
republiky, SCHKO Kokořínsko - Máchův kraj; Ministerstvo životního prostředí, Odbor výkonu
státní správy V; Vojenský lesní úřad Praha; Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního
prostředí a zemědělství; Krajský úřad Libereckého kraje, odbor silničního hospodářství; Drážní
úřad a Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, územní odbor Česká Lípa.
Na toto územní řízení se vztahuje zákon č. 416/2009Sb., O urychlení výstavby dopravní, vodní,
energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, na tuto skutečnost bylo
upozorněno v oznámení o zahájení územního řízení v souladu s ustanovením §2 odst. 1
uvedeného zákona. Oznámení o zahájení územního řízení se podle §2 odst. 5 výše uvedeného
zákona č. 416/2009Sb. doručuje účastníkům řízením podle §85 odst. 2, písm. a) stavebního
zákona jednotlivě. Ostatní písemnosti se podle §2 odst. 5 zákona citovaného zákona doručují
pouze žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, a dotčeným orgánům; ostatním
účastníkům řízení se doručují veřejnou vyhláškou.
Opatřením ze dne 26. října 2021 zdejší stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým
účastníkům řízení a dotčeným správním orgánům. Jelikož jsou zdejšímu stavebnímu úřadu dobře
známy poměry v předmětném území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení
záměru, upustil od ústního jednání a stanovil lhůtu 15 dnů ode dne doručení písemnosti
k uplatnění námitek nebo závazných stanovisek dotčených správních úřadů. Zároveň v souladu
s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
stavební úřad oznámil, že byly shromážděny všechny podklady pro vydání rozhodnutí, ke
kterým se účastníci řízení mohli vyjádřit.
Městský úřad Česká Lípa, stavební úřad v průběhu územního řízení posoudil záměr z hledisek
uvedených § 90 stavebního zákona, projednal jej s účastníky řízení a dotčenými orgány
v rozsahu, v jakém se změna dotýká práv účastníků vedeného řízení, jakož i zájmů chráněných
zvláštními právními předpisy a posoudil shromážděná stanoviska. Zjistil, že záměr je v souladu s
vydanou územně plánovací dokumentací, s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích
právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území, s požadavky zvláštních
právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů.
Dokumentace k územnímu řízení splňuje obecné technické požadavky na stavby.
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
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S ohledem na zákonnou povinnost (§ 92 odst. 1 stavebního zákona), musí být pro realizaci
předmětného záměru zpracována dokumentace pro provádění stavby. Dle ustanovení §103 odst.
1 písm. e) bodu 5. stavebního zákona, předmětná stavba nevyžaduje stavební povolení ani
ohlášení stavebnímu úřadu. Na základě těchto skutečností jsou stanovené podmínky určeny pro
umístění, zpracování prováděcí dokumentace a současně i pro samotnou realizaci záměru.
Dle ustanovení §86 odst. 1 stavebního zákona žádost o vydání územního rozhodnutí obsahuje
kromě obecných náležitostí podle správního řádu základní údaje o požadovaném záměru,
identifikační údaje o pozemku nebo stavbě, na nichž se má záměr uskutečnit, uvedení osob, které
mají vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním pozemkům nebo stavbám na nich, jestliže
může být jejich právo územním rozhodnutím přímo dotčeno. Podle §86 odst. 2 písm. a)
stavebního zákona k žádosti o vydání územního rozhodnutí žadatel připojí souhlas k umístění
stavebního záměru podle §184a stavebního zákona. Dle ustanovení §184a odst. 1 stavebního
zákona není-li žadatel vlastníkem pozemku nebo stavby a není-li oprávněn ze služebnosti nebo z
práva stavby požadovaný stavební záměr nebo opatření uskutečnit, dokládá souhlas vlastníka
pozemku nebo stavby. Podle ustanovení §184a odst. 3 stavebního zákona se souhlas nedokládá,
je-li pro získání potřebných práv k pozemku nebo stavbě pro požadovaný stavební záměr nebo
opatření stanoven účel vyvlastnění zákonem.
Posuzovaný stavební záměr řeší úpravu a doplnění energetické infrastruktury – úpravu a
doplnění stávajícího vedení distribuční soustavy V1506 - 110kV mezi rozvodnami Dubice
v České Lípě a rozvodnou v Novinách pod Ralskem o nové vedení VN 35 kV (zemní a
nadzemní vedení), spolu s připojením nového vedení VN ke stávající trase VN 35 kV 109252
Mimoň – Velký Grunov – Noviny pod Ralskem, na pozemcích v k.ú. Velký Grunov.
Dle ustanovení §2 odst. 2 písm. a) bodu 1 zákona č. 458/2000Sb. o podmínkách podnikání a o
výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický
zákon), platí, že distribuční soustavou je vzájemně propojený soubor vedení a zařízení o napětí
110 kV, s výjimkou vybraných vedení a zařízení o napětí 110 kV, která jsou součástí přenosové
soustavy, a vedení a zařízení o napětí 0,4/0,23 kV, 1,5 kV, 3 kV, 6 kV, 10 kV, 22 kV, 25 kV nebo
35 kV provozovaný držitelem licence na distribuci elektřiny a sloužící k zajištění distribuce
elektřiny na vymezeném území České republiky, včetně systémů měřicí, ochranné, řídicí,
zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky včetně elektrických přípojek ve
vlastnictví provozovatele distribuční soustavy; distribuční soustava je zřizována a provozována
ve veřejném zájmu.
Dle §3 odst. 2 energetického zákona se přenos elektřiny a distribuce elektřiny uskutečňuje ve
veřejném zájmu, pro zřízení a provozování stavby přenosové soustavy a distribuční soustavy, lze
vlastnické právo ke stavbě, pozemku a zařízení vyvlastnit podle zákona č. 184/2006 Sb. zákon o
odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění),
v platném znění.
Vypořádání se s návrhy a námitkami účastníků řízení:
Dne 09.11.2021 uplatnil námitku účastník řízení Státní pozemkový úřad, prostřednictvím
Krajského pozemkového úřad pro Liberecký kraj, v rozsahu: Státní pozemkový úřad (dále jen
„SPÚ“), Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, jenž je příslušný hospodařit s pozemky ve
vlastnictví státu parc. č. KN 5402/1 v katastrálním území Česká Lípa, parc. č. KN 616/6 v
katastrálním území Okřešice u České Lípy, parc. č. KN 162/1, 163, 171/5, 171/7 v katastrálním
území Vítkov u Dobranova, parc. č. KN 2503/1 v katastrálním území Zákupy, parc. č. KN 455/1,
520 v katastrálním území Kamenice u Zákup a parc. č. KN 716/7 v katastrálním území Noviny
pod Ralskem, neudělil žadateli k uvedené stavbě žádný souhlas ve smyslu § 184a zákona č.
183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), který by
jej opravňoval umístit stavbu na uvedeném pozemku, ani nebyla mezi žadatelem a SPÚ uzavřena
žádná smlouva, která by obsahovala věcné právo umožňující realizaci stavby. Z tohoto důvodu
Adresa úřadu:
Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, IČ 00260428
www.mucl.cz, ID DS: bkfbe3p, e-podatelna: podatelna@mucl.cz, e-mail: janu@mucl.cz

Č.j. MUCL/15053/2022

str. 19

nemohl žadatel k žádosti o vydání územního rozhodnutí doložit doklady podle § 86 odst. 2 písm.
a) až e) stavebního zákona, konkrétně souhlas dle písm. a) „souhlas k umístění stavebního
záměru podle § 184a“, neboť mu SPÚ nikdy takovýto souhlas nevydal. Domníváme se proto, že
žádost neobsahuje požadované náležitosti v souladu se zákonem. SPÚ se při nakládání s
pozemky, s nimiž je příslušný hospodařit, řídí zákony č. 219/2000 Sb., o majetku České
republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, č. 503/2012
Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů a č. 229/1991 Sb.,
o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších
předpisů. Stavby lze na pozemky umístit jen výjimečně, za podmínek stanovených těmito
zákony a příslušnými interními řídícími dokumenty SPÚ.
K této námitce stavební úřad uvádí, že při posouzení předložené žádosti o vydání územního
rozhodnutí včetně připojených podkladů, postupoval v souladu s výše uvedeným ustanovením
§86 odst. 1 a odst. 2 písm. a) stavebního zákona, s přihlédnutím k ustanovení §184a odst. 3
stavebního zákona. Tak jak je výše uvedeno podle citovaného ustanovení §184a odst. 3
stavebního zákona, žadatel souhlas vlastníka pozemku nebo stavby není povinen předložit, je-li
pro získání potřebných práv k pozemku nebo stavbě pro požadovaný stavební záměr nebo
opatření stanoven účel vyvlastnění zákonem. Projednávaný záměr svou povahou a předmětem
funkce naplňuje pojem distribuční soustavy ve smyslu §2 odst. 2 písm. a) bod 1 energetického
zákona. Dle §3 odst. 2 energetického zákona se přenos elektřiny a distribuce elektřiny
uskutečňuje ve veřejném zájmu, pro zřízení a provozování stavby přenosové soustavy a
distribuční soustavy, lze vlastnické právo ke stavbě, pozemku a zařízení vyvlastnit podle zákona
č. 184/2006 Sb. zákona o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě
(zákon o vyvlastnění), v platném znění. V daném případě se jedná tedy o stavbu takového
charakteru, u které žadatel není povinen připojit k žádosti o vydání územního rozhodnutí
oprávnění k pozemkům, na kterých se stavba umisťuje. Postup zajištění příslušného oprávnění
žadatele je konkrétně upraven v ustanovení §25 odst. 4 energetického zákona. Uplatněné
námitce nebylo vyhověno.
Dne 10.11.2021 uplatnil námitku účastník řízení společnost ZOD Brniště a.s. (nástupnická
společnost Zemědělská pozemková a.s.) v rozsahu: Dosud nedošlo k dohodě o vypořádání
vzájemných vztahů mezi námi, jakožto majitelem dotčených pozemků a investorem při této
stavbě, proto nelze na našich pozemcích zahájit příslušné řízení či stavební činnost. Investor
nepřijal žádný z našich návrhů na případné vypořádání, které mělo reálnou referenční oporu
v dříve uzavřených obchodních vztazích mezi našimi společnostmi. Dosavadní jednání investora
vykazuje
charakter monopolistického nátlaku, který je pro nás principiálně nepřijatelný.
Nabídnutá náhrada škody za znehodnocení našeho majetku je naprosto neodpovídající míře jeho
znehodnoceni uvažovanou investicí. Investorem uváděné odkazy na oceňovací vyhlášku
věcných břemen č. 488 (ze dne 18. listopadu 2020) nepovažujeme za relevantní a domníváme se,
že je není možné aplikovat na předmětnou situaci. Do doby uzavření dohody o adekvátní
náhradě za zřízení věcného břemene k stavbou dotčeným pozemkům, nebudeme souhlasit se
zahájením územního ani stavebního řízení.
K této námitce stavební úřad uvádí, že není příslušný k posuzování a hodnocení způsobu
komunikace mezi vlastníky dotčených pozemků a žadatelem, současně ani tak k výši či postupu
stanovení příslušných náhrad. Tak jak již stavební úřad výše uvedl, při samotném posouzení
předložené žádosti o vydání územního rozhodnutí včetně připojených podkladů, postupoval
v souladu s ustanovením §86 odst. 1 a odst. 2 písm. a) stavebního zákona, s přihlédnutím
k ustanovení §184a odst. 3 stavebního zákona. Podle §184a odst. 3 stavebního zákona, žadatel
souhlas vlastníka pozemku nebo stavby není povinen předložit, je-li pro získání potřebných práv
k pozemku nebo stavbě pro požadovaný stavební záměr nebo opatření stanoven účel vyvlastnění
zákonem. Projednávaný záměr svou povahou a předmětem funkce naplňuje pojem distribuční
soustavy ve smyslu §2 odst. 2 písm. a) bod 1 energetického zákona. Dle §3 odst. 2 energetického
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zákona se přenos elektřiny a distribuce elektřiny uskutečňuje ve veřejném zájmu, pro zřízení a
provozování stavby přenosové soustavy a distribuční soustavy, lze vlastnické právo ke stavbě,
pozemku a zařízení vyvlastnit podle zákona č. 184/2006 Sb. zákona o odnětí nebo omezení
vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), v platném znění. V daném
případě se jedná tedy o stavbu takového charakteru, u které žadatel není povinen připojit
k žádosti o vydání územního rozhodnutí oprávnění k pozemkům, na kterých se stavba umisťuje.
Postup zajištění příslušného oprávnění žadatele je konkrétně upraven v ustanovení §25 odst. 4
energetického zákona. Stavební zákon účastníkům územního řízení neumožňuje vyslovit souhlas
/ či nesouhlas se zahájením samotného územního řízení. Rozsah možných námitek účastníka
územního řízení je upraven v ustanovení §89 odst. 4 stavebního zákona. K námitkám, které
překračují výše uvedený rozsah se dle §89 odst. 3 stavebního zákona nepřihlíží. Uplatněné
námitce nebylo vyhověno.
Dne 18.11.2021 předložil námitku účastník řízení ing. Hana Vonšovská, v rozsahu: S Projektem
jsem ochotna souhlasit, ale pouze za dodržení níže uvedených podmínek: Na pozemky jsou
pobírány zemědělské dotace a pokud vlivem stavebních prací při realizaci Projektu dojde k
poškození pozemků ve větším rozsahu, dojde u mě ke snížení pobíraných dotací, případně k
sankcím. Výpis jednotlivých dotací a vyčísleni možných finančních ztrát uvádím v samostatné
příloze tohoto dopisu. Žádám od stavitele písemné oznámení o záměru vstoupit na mé pozemky
a provést stavbu minimálně 14 dní předem. Důvodem jsou jak dotační důvody (viz výše), tak
zejména to, že se na pozemcích volně pasou hospodářská zvířata. Na pozemcích zpravidla
neprobíhají zemědělské práce v období od 1.10. do 31.3. Navrhuji proto provedení stavby v
tomto období, škody tak budou minimální. V jiném termínu lze z mé strany předpokládat
požadavek na vyšší finanční náhrady z důvodu výraznějšího omezení zemědělské činnosti. Po
ukončení stavební činnosti uvést pozemky a jejich oplocení do původního stavu, případně
uhradit náklady, které mi s obnovou vzniknou. Dále žádám o úhradu ušlého zisku na travní seči z
těch částí pozemků, kde bude stavební činností narušen travní porost. Předpokládám, že se ke
stavbě dříve vyjádřil orgán pro ochranu zemědělského půdního fondu. Zde upozorňuji, že při
zásadnějším poškození travního porostu bude jeho obnova trvat i déle než rok. Číslo BPEJ na
pozemcích v mém vlastnictví p.č. 1389/3 a 1419 k.ú. Božíkov je 55411.
K výše uvedeným požadavkům vlastníka dotčených pozemků stavbou stavební úřad uvádí, že
podmínkou č. 6 tohoto rozhodnutí byla žadateli stanovena povinnost v dostatečném předstihu
oznámit vlastníkům samotný vstup na pozemky, s tím, že podmínky vstupu budou v předstihu
dohodnuty a smluvně upraveny. Pozemky budou před zahájením stavby protokolárně předány a
po ukončení opět protokolárně převzaty. K samotným náhradám, či úhradě ušlého zisku se
nepřísluší stavebnímu úřadu se vyjadřovat či ho, jakkoliv posuzovat. Záměr byl posouzen
příslušným orgánem ochrany zemědělského půdního fondu, Městským úřadem Česká Lípa,
Odborem životního prostředí v rámci vydaného koordinovaného závazného stanoviska ze dne
17.05.2019, spis.zn. MUCL/7905/2019/OŽP/DP a ze dne 1.03.2021, spis.zn. MUCL/3200/2021/
OŽP/IP, uplatněné požadavky orgánu ochrany byly zapracovány do podmínek tohoto rozhodnutí.
Rozsah možných námitek účastníka územního řízení je upraven v ustanovení §89 odst. 4
stavebního zákona. K námitkám, které překračují výše uvedený rozsah se dle §89 odst. 3
stavebního zákona nepřihlíží.
Zdejší stavební úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení
právních předpisů ve výroku uvedených.
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Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu
Libereckého kraje, odboru územního plánovaní a stavebního řádu podáním u zdejšího správního
orgánu.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu
orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet
stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou
část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění
rozhodnutí je nepřípustné.
Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis
písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou
grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou
právní moci doručí, jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu
úřadu příslušnému k povolení stavby.
Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o
umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich
konzumaci.

František Janů
referent územního rozhodování a stavebního řádu

Grafická příloha rozhodnutí: situace širších vztahů v měřítku 1:50 000
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 1000 Kč byl zaplacen 16.12.2021.
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Rozdělovník:
I. Jednotlivě do vlastních rukou účastníkům řízení podle ustanovení §85 odst. 1 stavebního
zákona:
(datovou schránkou)
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
zastoupený Union Grid s.r.o., IDDS: ed6rijc
sídlo: Václavské náměstí č.p. 846/1, 110 00 Praha 1-Nové Město
Město Zákupy, IDDS: 6jnbzui
sídlo: Borská č.p. 5, 471 23 Zákupy
Obec Brniště, IDDS: 8pyavir
sídlo: Brniště č.p. 102, 471 29 Brniště
Obec Noviny pod Ralskem, IDDS: 9i8apag
sídlo: Noviny pod Ralskem č.p. 116, 471 24 Mimoň
(interní poštou)
Město Česká Lípa, zastoupené odborem správy majetku, náměstí T. G. Masaryka č.p. 1/1, 470
01 Česká Lípa 1
II. Veřejnou vyhláškou
Účastníci řízení podle ustanovení §85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona (účastníci řízení,
kteří jsou i účastníky řízení podle §85 odst. 1 stavebního zákona, zde již nejsou duplicitně
uváděni):
3L real a.s., Střelničná č.p. 1680/8, Praha 8-Kobylisy, 182 00 Praha 82
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, SCHKO Kokořínsko - Máchův kraj,
Mělník, Kaplanova č.p. 1931/1, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414
Angusland s.r.o., Nové Zákupy č.p. 315, 471 23 Zákupy
CETIN a.s., Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
Clarios Plastics Czech spol. s r.o., U Obecního lesa č.p. 3343, 470 01 Česká Lípa 1
ČD - Telematika a.s., Pernerova č.p. 2819/2a, 130 00 Praha 3-Žižkov
ČEPS, a.s., Elektrárenská č.p. 774/2, Michle, 101 00 Praha 101
České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody č.p. 1222/12, 110 00 Praha 1-Nové Město
České Radiokomunikace a.s., Skokanská č.p. 2117/1, Praha 6-Břevnov, 169 00 Praha 69
Českolipská farma s.r.o., Nové Zákupy č.p. 315, 471 23 Zákupy
DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Těžba a úprava uranu, Pod Vinicí č.p. 201, 471 27 Stráž
pod Ralskem
FARMA HOLANY s.r.o., Kvítkov č.p. 8, 470 01 Česká Lípa 1
GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
JUNGGYM, Lipová č.p. 1489, 691 02 Velké Bílovice
KOVOŠROT GROUP CZ s.r.o., U kabelovny č.p. 682, Praha 10-Dolní Měcholupy, 102 00
Praha 102
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, České mládeže č.p. 632/32,
Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec 6
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec
Králové 8
Limagro s.r.o., Nové Zákupy č.p. 315, 471 23 Zákupy
Marius Pedersen a.s., Průběžná č.p. 1940/3, Nový Hradec Králové, 500 09 Hradec Králové 9
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MERKURIA CL s.r.o., Thunovská č.p. 183/18, Praha 1-Malá Strana, 118 00 Praha 011
Pereta trade s.r.o., náměstí Přátelství č.p. 1518/4, Praha 10-Hostivař, 102 00 Praha 102
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova č.p. 4219, 430 03 Chomutov 3
Rumex a.s., Michelská č.p. 29/6, 140 00 Praha 4-Michle
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Liberec, Zeyerova č.p. 1310, 460 01 Liberec 1
SaM silnice a mosty a.s., Máchova č.p. 1129/6, 470 01 Česká Lípa 1
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice 1
Správa železnic, státní organizace, Dlážděná č.p. 1003/7, 110 00 Praha 1-Nové Město
Státní pozemkový úřad, Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov
T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova č.p. 2144/1, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží č.p. 390/42, Praha 2-Nové
Město, 128 00 Praha 28
Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových č.p. 2808/2, Praha 5-Stodůlky, 155 00 Praha
Vojenské lesy a statky ČR, s.p., Pod Juliskou č.p. 1621/5, 160 00 Praha 6-Dejvice
Zemědělská pozemková a.s., Jáchymov č.p. 1, 471 29 Brniště
ŽOSKA a.s., Thunovská č.p. 183/18, Praha 1-Malá Strana, 118 00 Praha 011
Tomáš Halámek, Preslova č.p. 398/50, Stránice, 602 00 Brno 2
Vladimír Hartl, Hálkova č.p. 1029/10, Děčín I-Děčín, 405 02 Děčín 2
Hana Anna-Marie Hradecká, Okřešice č.p. 17, 470 01 Česká Lípa 1
Ing. Lukáš Plechatý, Jeřábkova č.p. 1459/8, Praha 4-Chodov, 149 00 Praha 415
Jaroslav Adamec, Bohatice č.p. 37, 470 02 Česká Lípa 2
Jiří Baloun, Heřmanice č.p. 41, Žandov, 470 02 Česká Lípa 2
Bohuslav Bartoň, Hlemýždí č.p. 28, 471 29 Brniště
Daniel Bartoň, Velký Grunov č.p. 84, 471 29 Brniště
Dario Becci, Polevsko č.e. 46, 471 16 Polevsko
Renata Benešová, Okřešice č.e. 11, 470 01 Česká Lípa 1
Milena Bernardová, Uranová č.p. 2010, 470 01 Česká Lípa 1
Helena Bilá, Bohatice č.p. 58, 470 02 Česká Lípa 2
Martina Brůžková, Velenice č.p. 156, 470 02 Česká Lípa 2
František Doležal, Liberecká č.p. 25, Stará Lípa, 470 01 Česká Lípa 1
Věra Doležalová, Vítkov č.p. 20, 470 01 Česká Lípa 1
Michal Duda, Nový Oldřichov č.p. 41, 471 13 Nový Oldřichov
Jaroslav Dvorný, Vítkov č.p. 5, 470 01 Česká Lípa 1
Marie Dvořáková, Velký Grunov č.p. 56, 471 29 Brniště
Andrea Gomzjakovová, Mariánská č.p. 566/62, 470 01 Česká Lípa 1
Ladislav Groll, Smetanova č.p. 549, 471 24 Mimoň I
Miroslav Groll, Ploužnice č.p. 350, Ralsko, 471 24 Mimoň
Jana Grollová, Mimoňská č.p. 277, 471 27 Stráž pod Ralskem
Josef Herbst, Velký Grunov č.p. 62, 471 29 Brniště
Anna Hončíková, Sadová č.p. 278, 289 12 Sadská
Mgr. Kamila Horáčková, Pod turnovskou tratí č.p. 162/15, Praha 9-Hloubětín, 198 00 Praha 98
Patrik Hudeček, Vítkov č.p. 29, 470 01 Česká Lípa 1
Jiří Husák, Svor č.p. 198, 471 51 Svor
Renata Husáková, Vítkov č.p. 7, 470 01 Česká Lípa 1
Jan Chýle, Mimoňská č.p. 207, 471 23 Zákupy
Oldřich Jakeš, Mimoňská č.p. 186, 471 23 Zákupy
Monika Janáková, Okřešice č.e. 8, 470 01 Česká Lípa 1
Květoslava Jechová, Velký Grunov č.p. 54, 471 29 Brniště
Josef Jirásek, Podhájí č.p. 384, 471 23 Zákupy
Božena Jirásková, Podhájí č.p. 384, 471 23 Zákupy
Ondřej Kašpar, Zahrádky č.p. 114, 471 01 Zahrádky u České Lípy
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Mgr. Dagmar Kocková, Velký Grunov č.p. 9, 471 29 Brniště
Věra Kocmanová, Družstevní č.p. 114, 471 54 Cvikov I
Pavel Koliandr, Zahradníčkova č.p. 1125/16, 150 00 Praha 5-Košíře
Petr Krejčí, Starobylá č.p. 1012/12, Praha 4-Háje, 149 00 Praha 415
Bc. Vilemína Kusá, Potoční č.p. 190, 471 23 Zákupy
František Kusý, Potoční č.p. 190, 471 23 Zákupy
Martin Lorenz, Vítkov č.p. 8, 470 01 Česká Lípa 1
Karel Matuška, Nedbalova č.p. 661, Liberec XXV-Vesec, 463 12 Liberec 25
František Müller, Velký Grunov č.p. 51, 471 29 Brniště
Ing. Ladislav Neumann, Dubnice č.p. 162, 471 26 Dubnice pod Ralskem
Jiří Novák, Dřevčice č.p. 66, Dubá, 472 01 Doksy
Jaroslava Nováková, Dřevčice č.p. 66, Dubá, 472 01 Doksy
Milan Oros, Dolní č.p. 585, 582 91 Světlá nad Sázavou
Martin Pánek, Lipovská č.p. 211/71, 790 01 Jeseník 1
Ing. Jiří Samšiňák, Ralská č.p. 510, 471 24 Mimoň I
Jana Samšiňáková, Kovářova č.p. 1759/22, 470 01 Česká Lípa 1
František Schubert, Nitranská č.p. 1355/7, 130 00 Praha 3-Vinohrady
Marcela Schubertová, Nitranská č.p. 1355/7, 130 00 Praha 3-Vinohrady
Josef Sláma, Vítkov č.p. 7, 470 01 Česká Lípa 1
Monika Slámová, Vítkov č.p. 7, 470 01 Česká Lípa 1
Zdeněk Stach, Potoční č.p. 193, 471 23 Zákupy
Eliška Stachová, Potoční č.p. 193, 471 23 Zákupy
Ivana Švehlová, Duchcovská č.p. 272/148, Řetenice, 415 03 Teplice 3
Ing. Milan Tichý, Rané č.p. 2, Kravaře, 471 02 Výdejní místo Stvolínky
Jiří Uxa, Smetanovo nábřeží č.p. 2269/11, 470 01 Česká Lípa 1
Drahomíra Uxová, Smetanovo nábřeží č.p. 2269/11, 470 01 Česká Lípa 1
Hana Vonšovská, Božíkov č.p. 7, 471 23 Zákupy
Petr Vošvrda, Kamenice č.p. 51, Zákupy, 470 02 Česká Lípa 2
Bohuslav Zlatník, Smetanovo nábřeží č.p. 2269/11, 470 01 Česká Lípa 1
Ludmila Zlatníková, Smetanovo nábřeží č.p. 2269/11, 470 01 Česká Lípa 1
Římskokatolická farnost - děkanství Zákupy, Mimoňská č.p. 228, 471 23 Zákupy
Petr Slavík, Šrámkova č.p. 2439/5, 470 01 Česká Lípa 1
Účastníci řízení podle ustanovení §85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona, kteří jsou
identifikováni označením pozemků evidovaných v katastru nemovitostí a staveb na nich
(veřejnou vyhláškou):
parc. č. 3532/4, 4079/3, 4942/17, 5313/3, 5352/3, 5352/4, 5369/4, 5372/4, 5372/5, 5372/7,
5372/8, 5372/14, 5373/2, 5379/2, 5379/5, 5379/11, 5379/12, 5380/4, 5381/1, 5381/5, 5382/3,
5382/4, 5382/5, 5384, 5387/2, 5387/3, 5388/6, 5390/11, 5390/61, 5390/62, 5390/64, 5390/65,
5390/67, 5390/68, 5390/69, 5390/70, 5390/75, 5393/2, 5401/4, 5405/2, 5405/8, 5405/9, 5408/2,
5412/24, 5413/2, 5413/4, 5416/1, 5417/18, 5417/25, 5432/1, 5438, 5439, 5440, 5441, 5442,
5449, 5450/1, 6043/2, 6043/4, 6043/15, 6043/20 v katastrálním území Česká Lípa
parc. č. 544/2, 676, 677, 678 v katastrálním území Okřešice u České Lípy
parc. č. 499/2, 728/1, 728/3, 728/4 v katastrálním území Dobranov
parc. č. 1, 375/3, 535/4, 697/3, 697/4, 697/6, 697/7, 699/4, 699/5, 701/3, 701/6, 701/22, 701/23,
701/26, 701/37, 701/38, 701/39, 701/42, 701/44, 701/45, 777/2, 779/3, 782/1, 801/3, 890/1,
890/2, 891/1, 953, 959/1, 991/2, 1004, 1005/3, 1006/1 v katastrálním území Žizníkov
parc. č. 6/1, 6/2, 32/2, 65/1, 66/2, 156, 161/2, 165, 167/3, 167/4, 171/4, 177/1, 179/2, 186, 187/4,
200/1, 200/2 v katastrálním území Vítkov u Dobranova
parc. č. 1358/3, 1389/2, 1389/4, 1389/5, 1389/6, 1484/1 v katastrálním území Božíkov
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parc. č. 1161, 1174, 1178/2, 1179, 1193, 1271, 1272/3, 1276, 1277, 1283, 1284, 1287, 2517,
2521, 2530, 2534, 2539 v katastrálním území Zákupy
parc. č. 412/1, 436, 438, 439/1, 439/4, 446/1, 446/3, 447, 448, 451/1, 455/2, 457, 480, 482, 514/2
v katastrálním území Kamenice u Zákup
st. p. 86, parc. č. 146, 154/3, 186/4, 192, 835/4, 835/12, 835/13, 891/1, 910/5, 911, 912/5, 932/2,
1015/6, 1017, 1176/1, 1192/2, 1314 v katastrálním území Velký Grunov
st. p. 193, 194, parc. č. 590/2, 601/4, 716/6, 716/11, 716/14, 716/15, 736/3 v katastrálním
území Noviny pod Ralskem
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Česká Lípa č.p. 3031; Vítkov č.p. 9 a č.p. 7; Zákupy č.p. 187 a č.p. 183; Brniště, Velký Grunov
č.p. 48
Dotčené orgány:
(datovou schránkou)
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, SCHKO Kokořínsko - Máchův kraj,
Mělník, IDDS: ahwdypi
sídlo: Kaplanova č.p. 1931/1, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414
Ministerstvo životního prostředí, Odbor výkonu státní správy V, Liberec, IDDS: 9gsaax4
sídlo: 1. máje č.p. 26, 460 07 Liberec 7
Vojenský lesní úřad, IDDS: hjyaavk
sídlo: Tychonova č.p. 221/1, 160 00 Praha 6-Hradčany
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: c5kbvkw
sídlo: U Jezu č.p. 642/2a, 460 01 Liberec
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor silničního hospodářství, IDDS: c5kbvkw
sídlo: U Jezu č.p. 642/2a, 460 01 Liberec
Drážní úřad, IDDS: 5mjaatd
sídlo: Wilsonova č.p. 300/8, 121 06 Praha 2
Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, územní odbor Česká Lípa, IDDS: hv4aivj
sídlo: Karla Poláčka č.p. 3152, 470 01 Česká Lípa 1
(interní poštou)
Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, náměstí T. G. Masaryka č.p. 1/1, 470 01
Česká Lípa 1
Městský úřad Česká Lípa, odbor dopravy, náměstí T. G. Masaryka č.p. 1/1, 470 01 Česká Lípa 1
Městský úřad Česká Lípa, stavební úřad - orgán územního plánování, náměstí T. G. Masaryka
č.p. 1/1, 470 01 Česká Lípa 1
Na vědomí:
(datovou schránkou)
Městský úřad Mimoň, odbor výstavby, dopravy, zeměd. a život. prostředí, IDDS: ys8b5fe
sídlo: Mírová č.p. 120, 471 24 Mimoň III
Městský úřad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby, IDDS: ifqba8b
sídlo: Revoluční č.p. 164, 471 27 Stráž pod Ralskem
Městský úřad Zákupy, odbor výstavby, IDDS: 6jnbzui
sídlo: Borská č.p. 5, 471 23 Zákupy
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Tento dokument se účastníkům řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona oznamuje veřejnou
vyhláškou vyvěšením na úřední desce MěÚ Česká Lípa, MěÚ Zákupy, Obecního úřadu
Brniště a Obecního úřadu Noviny pod Ralskem, a musí být vyvěšen po dobu nejméně 15 dnů.
Současně se zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctý den je posledním
dnem oznámení.

Datum vyvěšení: ....................

Datum sejmutí: ....................

Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla
zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 zákona č.
500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

....................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení
Razítko:

....................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko:
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