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  R O Z H O D N U T Í 

 

S T A V E B N Í   P O V O L E N Í  
 

  V E Ř E J N O U   V Y H L Á Š K O U 
 

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor dopravy (dále jen „Krajský úřad Libereckého kraje“ nebo  

„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 

(dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), a jako speciální stavební úřad 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“), po přezkoumání žádosti podle ustanovení      

§ 111 stavebního zákona, kterou podalo dne 22.9.2016 Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390, 

se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, Nusle, PSČ: 140 00,   r o z h o d l   podle ustanovení § 115 

stavebního zákona, za použití ustanovení § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb. Ministerstva pro místní 

rozvoj, o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění 

pozdějších předpisů, takto:  

stavba s názvem „Silnice I/15 Kravaře – obchvat“ v rozsahu stavebních objektů s názvy „SO 

011 Příprava území stavby“, „SO 101 Přeložka silnice I/15 Stvolínky - Kravaře“, „SO 102 

Napojení stávající silnice I/15 v km 0,300“, „SO 103 Okružní křižovatka Kravaře“, „SO 180 

Úpravy stávajících komunikací“, „SO 190 Dopravní značení“, „SO 191 Dopravní opatření“, 

„SO 201 Most přes Bobří potok“, „SO 202 Most přes náhon“, „SO 203 Most přes polní cestu“, 

„SO 331 Norné stěny“, „SO 341 Odpad z příkopu km 0,400“, „SO 801 Vegetační úpravy“, 

„SO 810 Rekultivace komunikací“ a „SO 811 Rekultivace ploch dočasného záboru“ se              

p o v o l u j e . 

Základní údaje o stavbě 

Stavebník: Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, 

Nusle, PSČ: 140 00.  

Projektant: projektová   dokumentace  byla   vyhotovena  ve  sdružení  VALBEK – 

METROPROJEKT (vedoucí sdružení společnost Valbek, spol. s r.o., IČ: 48266230, se 

sídlem Vaňurova 505/17, Liberec, PSČ: 460 01, účastník sdružení společnost 

METROPROJEKT Praha a.s., IČ: 45271895, se sídlem I. P. Pavlova 2/1786, Praha 2, 

PSČ: 120 003), zodpovědný projektant Věra Matysová, technická kontrola                 

Ing. Miroslav Hanžl, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT 0500954.    

Zhotovitel: bude oznámen Krajskému úřadu Libereckého kraje, odboru dopravy. 
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Městský úřad Česká Lípa, stavební úřad, se sídlem náměstí T. G. Masaryka 1, Česká Lípa,          

PSČ: 470 36 (dále jen „Městský úřad Česká Lípa“), vydal územní rozhodnutí o umístění výše 

uvedené stavby dne 20.10.2008 pod č.j.: MUCL/11698/2006 (toto rozhodnutí nabylo právní moci 

dne 21.11.2008), jehož platnost byla prodloužena rozhodnutím téhož stavebního úřadu dne 

28.7.2014 pod spisovou značkou: MUCL/139278/2014/Pro a č.j.: MUCL/147955/2014 (toto 

rozhodnutí nabylo právní moci dne 29.8.2014).  

Druh stavby a její účel: 

Jedná se o stavbu pozemní komunikace silnice I/15 jejímž účelem je odklonění tranzitní dopravy 

mimo intravilán obce, zlepšení komfortu jízdy i životních podmínek v obci, dále snížení rizika 

dopravních nehod za účasti chodců či cyklistů.  

Stručný popis stavby: 

Navržená trasa přeložky silnice I/15 je vedena jižně od obce Kravaře mezi okrajem zástavby a 

železniční tratí Českých drah. Cílem je odklonit tranzitní dopravu mimo intravilán obce, zlepšit 

životní podmínky jejich obyvatel, snížit riziko nehod chodců a cyklistů. Zároveň se sníží míra 

hlukového zatížení, zlepší se využití stávající silnice I/15 pro místní dopravu. Opuštěná část 

stávající silnice I/15 má být přeřazena do nižší třídy. Pro „tranzitní“ dopravu přeložka silnice I/15 

zlepší komfort jízdy. V současné době je silnice I/15 vedena po dvoupruhové komunikaci o šířce 

vozovky 7 –10,5 m intravilánem obce. V rozsahu přeložky bude stávající silnice I/15 ponechána ve 

stávajícím stavu (přeřazena do nižší třídy silnic), a bude pouze doplněna o připojení (ZÚ, KÚ) na 

novou přeložku silnice I/15. Přeložka silnice I/15 je navržena v kategorii S 9,5/70 v celkové délce 

2 715 m (včetně okružní křižovatky v KÚ), s napojením v začátku a konci úseku na stávající stav. 

Začátek úseku odpovídá provoznímu staničení silnice I/15 km 65,596 a konec úseku odpovídá 

staničení km 61,627. V km cca 0,300 bude provedeno napojení stávající silnice I/15 pomocí 

úrovňové křižovatky tvaru „T“ a v konci úseku se stávající komunikace připojují na novou přeložku 

pomocí okružní křižovatky. Součástí stavby jsou dále čtyři mostní objekty, přeložka místní 

komunikace a polní cesty, a nově navržené odvodnění komunikace – rigoly, kanalizace a usazovací 

nádrže. Co obsahují jednotlivé stavební objekty je uvedeno následně.  

„SO 011 Příprava území stavby“ - před zahájením vlastních stavebních prací na celé stavbě je 

nutné provést některé práce, které souvisí s přípravou území. Jedná se o sejmutí kulturních vrstev v 

rozsahu celého záboru, dále je do tohoto objektu zahrnuto kácení mimo lesní zeleně (stromů) a 

kácení souvislého porostu. Součástí objektu je rovněž odstranění zbytků staveb, jako například 

zbytky opěrných zídek, části základů, oplocení atd. Do objektu je rovněž zahrnuto všeobecné 

vyklizení ploch trvalého a dočasného záboru (černé skládky atd.). V případě ohrožení geodetických 

bodů bude v rámci tohoto objektu provedena jejich ochrana, zrušení nebo náhrada. 

„SO 101 Přeložka silnice I/15 Stvolínky - Kravaře“ – součástí objektu SO 101 je samotná 

přeložka silnice I/15, a to od začátku úseku (km 0,010) do km 2,600, kde na tento objekt navazuje 

SO 103 – Okružní křižovatka Kravaře, která zahrnuje části větví bezprostředně napojujících se na 

okružní křižovatku. Součástí tohoto objektu jsou dále sjezdy k usazovacím nádržím a hospodářské 

sjezdy v začátku úseku. Celková délka komunikace (silnice I/15) v tomto objektu je 2610m. Osa 

přeložky silnice I/15 je směrově přizpůsobena území kterým prochází, je složena z přímých úseků a 

kružnicových oblouků s přechodnicemi, které odpovídají dané kategorii a její návrhové rychlosti. 

Niveleta je v převážné části trasy vedena ve stoupání s maximálním podélným sklonem 6% a s 

minimálním sklonem v odpojení ze stávajícího stavu v začátku úseku 0,38%. Jednotlivé sklony 

nivelety jsou zaobleny příslušnými zakružovacími oblouky a trasa je vedena střídavě v násypu a 
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zářezu. Přeložka silnice I/15 je navržena jako dvoupruhový komunikace, v kategorii S 9,50/70, to 

znamená, že se jedná o komunikaci s volnou šířkou 9,50m. K rozšíření vozovky dochází v místech 

sjezdů k usazovacím nádržím. Dále je podél vozovky silnice I/15 veden vlastní sjezd k usazovací 

nádrži. Příčný sklon na celé přeložce silnice I/15 vychází z její kategorie a návrhové rychlosti a je v 

souladu s ČSN 73 6101. Konstrukce vozovky je navržena dle katalogu vozovek pozemních 

komunikací (TP170) a posouzena programem LAYMED pro předpokládané dopravní zatížení. Je 

navržena jako netuhá s krytem z asfaltového koberce mastixového modifikovaného. Vozovka je 

navržena v třídě dopravního zatížení III, úroveň porušení vozovky je D0. Základním principem 

odvodnění je podchytit veškerou vodu z vozovky a odvést ji do nejbližšího vhodného recipientu. 

Voda ze zpevněných ploch není nikde volně rozptylována do terénu. Veškerá povrchová voda ze 

zpevněných ploch bude odvedena přes rigoly a vpusti do dešťové kanalizace a následně bude přes 

dešťové usazovací nádrže vypuštěna do nejbližší vodoteče. Voda z okolního terénu a samotného 

tělesa silnice je svedena do příkopů a dále do vodotečí nebo volně rozptýlena do terénu. K 

převedení vody slouží rovněž několik trubních propustků. Na celé trase silnice I/15 jsou navrhnuta 

jak záchytná, tak vodící bezpečnostní zařízení, to zahrnuje svodidla, směrové sloupky a vodorovné 

dopravní značení, které je součástí objektu dopravního značení – SO 190. 

„SO 102 Napojení stávající silnice I/15 v km 0,300“ - objekt zahrnuje napojení stávající silnice 

I/15 na novou přeložku silnice I/15 – SO 101. Napojení je řešeno úrovňovou křižovatkou ve tvaru T 

s rozšířením a dělícím ostrůvkem v místě napojení. Navržená trasa se odpojuje od SO 101 v km 

0,300. Napojení je navrženo v kategorii S7,5/50 s rozšířením ve směrovém oblouku a s rozšířením v 

místě dělícího ostrůvku. Délka navrženého napojení je cca 79m. Osa objektu je navržena z přímých 

úseků a kruhového oblouku s přechodnicí, kterým se napojuje na stávající stav. Niveleta respektuje 

novou přeložku silnice I/15 a stávající silnici I/15. Jednotlivé sklony nivelety jsou zaobleny 

příslušnými kruhovými oblouky odpovídající kategorii komunikace. Příčný sklon respektuje 

komunikace, na které se napojuje v začátku a konci úseku. Konstrukce vozovky je navržena dle 

katalogu vozovek pozemních komunikací (TP170) pro předpokládané dopravní zatížení. Je 

navržena jako netuhá s krytem z asfaltového koberce mastixového modifikovaného. Vozovka je 

navržena v třídě dopravního zatížení III, úroveň porušení vozovky je D0. Povrchová voda z 

vozovky je odvedena příčným sklonem do příkopu nebo do násypového svahu a stávajícího terénu. 

Voda z pláně vozovky je rovněž svedena příčným sklonem minimálně 3% ke kraji vozovky a dále 

do příkopu, nebo do svahu. Na objektu jsou navrhnuta jak záchytná, tak vodící bezpečnostní 

zařízení, to zahrnuje svodidla, směrové sloupky a vodorovné dopravní značení, které je součástí 

objektu dopravního značení – SO 190. 

„SO 103 Okružní křižovatka Kravaře“ - okružní křižovatka je navržena v místě křížení přeložky 

silnice I/15 - obchvatu Kravař, stávající silnice I/15 ve směru Kravaře – Litoměřice a silnice 

III/2605. Je navržena jako malá čtyřramenná OK s vnějším průměrem D=40m, se šířkou vozovky 

6,5m a šířkou dlážděného mezikruží 2,0m. Vnitřní ostrůvek je navržen o poloměru R=11,5m a je po 

něm veden průjezd pro nadměrné náklady. Směrové vedení jednotlivých větví je přizpůsobeno 

stávajícím komunikacím a vlastní okružní křižovatce. Výškové řešení okružní křižovatky a 

jednotlivých větví vychází z výškového řešení stávajících komunikací a nové přeložky silnice I/15. 

Konstrukce vozovky je navržena dle katalogu vozovek pozemních komunikací (TP170) pro 

předpokládané dopravní zatížení. Je navržena jako netuhá s krytem z asfaltového koberce 

mastixového modifikovaného. Vozovka je navržena v třídě dopravního zatížení III, úroveň porušení 

vozovky je D0. Povrchová voda z vozovky je odvedena příčným sklonem do příkopu nebo do 

násypového svahu a stávajícího terénu. Na objektu jsou navrhnuta jak záchytná, tak vodící 

bezpečnostní zařízení, to zahrnuje svodidla, směrové sloupky a vodorovné dopravní značení, které 

je součástí objektu dopravního značení – SO 190. 
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„SO 180 Úpravy stávajících komunikací“ 
Tento objekt řeší opravu stávajících komunikací, které budou sloužit pro staveništní dopravu a je u 

nich předpoklad značného opotřebení nebo poškození. Komunikace byly rozděleny na jednotlivé 

úseky a rozděleny do tří typů podle úprav (úprava komunikace před a po stavbě; úprava 

komunikace po stavbě; úprava komunikace s lokálními opravami po stavbě dle vizuální prohlídky 

trasy). Úpravy stávajících komunikací jsou navrhnuty na jejich pěti úsecích. 

 „SO 190 Dopravní značení“ - návrh dopravního značení nepočítá s aktivním řízením silničního 

provozu. Pozemní komunikace je kompletně vedena v exravilánu. Z tohoto důvodu je navržené 

řešení zcela standartní a nevyžaduje žádné zvláštní úpravy. Provoz na komunikaci se bude řídit 

obecně platnými pravidly silničního provozu a místní úpravou provozu stanovenou standardním 

dopravním značením, které je předmětem tohoto objektu. Do tohoto objektu je zařazeno kompletní 

definitivní svislé i vodorovné dopravní značení navržené pro celou stavbu. 

„SO 191 Dopravní opatření“ - v SO 191 je navržen předpokládaný modelový postup prací jako 

podklad pro stanovení konkrétního dopravně inženýrského opatření v průběhu realizace stavby. 

Stavba bude prováděna z větší části mimo stávající komunikace, v extravilánu, takže bez omezení 

veřejné dopravy. Při provádění prací na začátku a konci úseku, kde dochází k napojení na stávající 

stav silnice I/15 jsou navrženy objízdné trasy. Dopravně inženýrské opatření má funkci 

informativní, závazný pro zhotovitele je pouze základní princip vedení dopravy. Zhotovitel před 

osazením dopravně inženýrského opatření zajistit jeho projednání u příslušných silničních správních 

úřadů. 

„SO 201 Most přes Bobří potok“ – převáděnou pozemní komunikací je silnice I/15. 

Přemosťovanou překážkou je Bobří potok. Hloubka koryta je cca 1,5 m, běžná hladina vody cca 0,7 

m. Nosnou konstrukci mostu tvoří monolitický rám ze železobetonu o třech polích. Most je šikmý. 

Rozpětí jednotlivých polí je 12.0 + 15.0 + 12.0 = 39.0 m. Příčný řez nosné konstrukce tvoří 

obdélníková deska. Pilíře i krajní podpěry jsou vetknuty do nosné konstrukce. 

„SO 202 Most přes náhon“ - převáděnou pozemní komunikací je silnice I/15. Přemosťovanou 

překážkou je náhon. Hloubka koryta je cca 0,5 m. Nosnou konstrukci mostu tvoří monolitický rám 

ze železobetonu o jednom poli. Most je kolmý s přesypávkou. Rozpětí pole je 8,0 m. Příčný řez 

nosné konstrukce tvoří obdélníková deska. 

„SO 203 Most přes polní cestu“ - převáděnou pozemní komunikací je silnice I/15. Přemosťovanou 

překážkou je polní cesta. Nosnou konstrukci mostu tvoří monolitický rám ze železobetonu o jednom 

poli. Most je kolmý s přesypávkou. Rozpětí pole je 8.0 m. Příčný řez nosné konstrukce tvoří 

obdélníková deska. 

„SO 331 Norné stěny“ - objekt řeší vybudování norných stěn na příkopech před vyústěním do 

Bobřího potoka. Norné stěny budou řešit ochranu vodotečí před kontaminací ropnými látkami při 

případné ropné havárii. Norné stěny se skládají ze sedimentačního prostoru – pro zachycení 

závadné látky a samotné konstrukce norné stěny. Jedná se o konstrukci jednoduchých příčných 

betonových prahů kolmo na osu příkopu, mající dvě drážky na osazení dřevěných dluží - stavítka a 

vlastní norné stěny. Dluže jsou z dubových fošen s trojnásobným ochranným nátěrem. Prostor nad 

nornou stěnou, kde se může v sedimentačním prostoru akumulovat závadná látka a sedimenty, bude 

odlážděn kamennou dlažbou do betonu. Prostor za nornou stěnou bude také odlážděn kamennou 

dlažbou do betonu. Dlažba bude ukončena příčnými betonovými prahy. Norné stěny byly jako 

havarijní prvek zvoleny v začátku úseku této stavby (ZÚ – km 0,430), kde budou dešťové vody ze 

zpevněných ploch odváděny do patních silničních příkopů a dále do recipientu Bobří potok. V 

tomto úseku se již v současné době nachází stávající silnice, která bude upravena na napojení 
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obchvatu. Pro zbývající úsek stavby obchvatu je pro odvodnění komunikace v rámci tohoto objektu 

navržena dešťová kanalizace. Odvodnění budoucí komunikace bude provedeno klasickým 

způsobem, pomocí uličních vpustí, umístěných v krajních rigolech, a dešťových stok. Stoky jsou 

navrženy z plastového potrubí s min. kruhovou tuhostí SN 10 a SN 16 (v závislosti na krytí potrubí 

a umístění v komunikaci nebo mimo zpevněné plochy). Přípojky od uličních vpustí, jsou navrženy z 

plastového potrubí DN 200. Všeobecně bude potrubí přípojek provedeno z plastového potrubí s 

kruhovou tuhostí SN 16. Přípojky budou napojeny do šachet kanalizace nebo výjimečně přímo do 

potrubí stok pomocí tvarovek. Zajištění ochrany stávajících vodních toků proti zvýšenému odtoku 

dešťových vod vlivem vybudování zpevněných ploch bude provedeno návrhem retenčních nádrží, 

které budou umístěny na jednotlivých dešťových stokách. Jedná se o podzemní prefabrikované 

nádrže s regulací odtoku pomocí vírového ventilu, vybavené havarijním přelivem. Vybudováním 

retenčních nádrží bude při návrhové srážce na odtoku zaručeno maximálně stejné množství 

dešťových vod jako z příslušného území před výstavbou obchvatu. Výpočty retenčních objemů, 

regulovaných odtoků z RN a velikosti kalojemů jsou uvedeny v samostatné příloze B.5 „Celkové 

vodohospodářské řešení“. V trase I/15 budou stoky umístěny mimo zpevněné plochy v násypovém 

nebo zářezovém svahu, viz vzorové řezy SO 101. Základní umístění ve vzorovém příčném řezu je 

při umístění stoky v násypovém tělese silnice 7 m od osy komunikace, v zářezovém svahu bude 

stoka umístěna 7,5 m od osy komunikace. Tato poloha se může měnit v závislosti na poloze 

příkopu, šířce krajnice nebo umístění portálu. V rámci SO 331 jsou navrženy tři dešťové stoky – 

označené A, B a C. Stoky budou napojeny na další objekty navržené v rámci této stavby, a to na SO 

341, SO 312 a SO 313. Před napojením na tyto objekty budou na stokách umístěné retenční objekty 

s předsazenými kalojemy a nornými stěnami. 

„SO 341 Odpad z příkopu km 0,400“ - objekt řeší odvedení dešťových vod z dešťové kanalizace 

a ze silničního příkopu v km 0,430 do Bobřího potoka. Objekt začíná vlevo od komunikace v km 

0,490 napojením dešťové stoky A (resp. odpadu z RN) – SO 331 a meliorační větve AB – SO 321. 

Dále pokračuje podél násypového tělesa komunikace, v km 0,430 je napojena horská vpust, do 

které je napojen levostranný silniční příkop z úseku km 0,430-0,675. Další napojení dešťových vod 

do této stoky bude provedeno prostřednictvím horské vpusti v km 0,367 silnice I/15. Odpad z 

příkopu bude realizován z plastového potrubí v dimenzi DN 300 a DN 400, SN min. 10 kN/m2, 

přípojky od horských vpustí z plastového potrubí DN 250, SN min. 10 kN/m2. Na odpadu budou 

osazeny prefabrikované revizní a spadištové šachty DN 1000 a budou vytaženy nad úroveň terénu 

cca 0,5 m. Šachty budou opatřeny poklopy pro třídu zatížení A15. Objekt bude ukončen 

monolitickým vyústním objektem do Bobřího potoka. V místě vyústění bude provedeno opevnění 

koryta dlažbou do betonu. 

„SO 801 Vegetační úpravy“ - vegetační úpravy řeší konečnou úpravu nezpevněných ploch v rámci 

stavby. Po ukončení stavebních prací budou všechny nezpevněné plochy ohumusovány (součást 

silničních objektů). Následně bude provedeno jejich zatravnění, případně osázení vhodnými 

dřevinami. Z hlediska ekologické stability krajinných segmentů ovlivněných výstavbou je nutno 

zajistit především výsadbu domácích, stanovištně odpovídajících dřevinných porostů a zabránit 

případnému šíření ruderálních druhů v prostoru podél komunikace. V části trasy na zářezových 

svazích je navrženo přetěžení svahů o 80 cm a nahrazení nenamrzavým podkladem ve vrstvě 65 cm 

a 15 cm humusu. Na těchto svazích nebudou vysazeny dřeviny, ale svah bude fixován nástřikem 

přirozené travní směsi s příměsí trvalek. Na normových svazích budou vysazeny keře do jamek a 

stromy s 50 % výměnou zeminy. Dřeviny budou vysazovány do zatravněných svahů. Celkem je 

navrženo k výsadbě 118 ks stromů a 8 436 ks keřů. 
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„SO 810 Rekultivace komunikací“ - tento objekt obsahuje rekultivace stávajících vozovkových 

ploch, které po dokončení výstavby silnice I/15 Kravaře – obchvat budou zrušeny. Objekt se týká 

silnice I/15 a její část určená k rekultivaci je na pozemcích katastrálního území Stvolínky. V rámci 

objektu bude provedena technická a biologická rekultivace ploch. Cílem rekultivace je dát zájmové 

plochy do takového stavu, aby mohli být připojeny k sousedním pozemkům. 

„SO 811 Rekultivace ploch dočasného záboru“ - rekultivace ploch dočasných záborů řeší 

technickou a biologickou rekultivaci na pozemcích, které budou využívány stavbou po dobu 

výstavby silnice I/15. V rámci stavebního objektu SO 811 bude provedena rekultivace na 

zemědělských pozemcích a pozemcích označených jako ostatní plochy s dočasným záborem na 1 

rok, které budou během výstavby sloužit jako skládky, plochy zařízení staveniště a manipulační 

pruhy. Rekultivace ploch dočasných záborů do 1 roku (např. pro přeložky inženýrských sítí) budou 

technickou rekultivací provedeny v rámci těchto stavebních objektů ihned po jejich dokončení. 

Rekultivace rušených komunikací je řešena samostatně v rámci SO 810. Cílem rekultivace je 

úprava dočasně zabraných ploch do původního stavu, tedy do přibližně stejného stavu, v jakém byly 

před zahájením prací. Po rekultivaci budou plochy dočasného záboru vráceny a připojeny k 

původním nebo sousedním pozemkům. Rekultivace musí zajistit svými technickými a biologickými 

prostředky vytvoření nové půdy, urychlení a zkvalitnění přeměny devastovaných ploch na půdu 

s dostatečnou produkcí a s vytvořením funkční, vysoce ekologicky hodnotné a biologicky plně 

aktivní krajiny přilehlé k tělesu silnice. Po dokončení stavby bude na pozemcích dočasně odňatých 

ze ZPF probíhat technická a následně biologická rekultivace. Před zahájením technické rekultivace 

budou z ploch zařízení staveniště odstraněny veškeré dočasné stavby a stavební materiál. Tyto 

úpravy budou následovány hloubkovým melioračním kypřením, při kterém dojde k úpravě vodního 

režimu v půdě a odstranění bariéry bránící procesům energetické přeměny. Dále bude provedeno 

zarovnání terénu a jeho navázání na okolní území. V případě, že byly z plochy skryty humózní 

vrstvy, dojde k jejich zpětnému rozprostření. Po ukončení technické části rekultivace je nutné 

přistoupit k části biologické. Vzhledem k předpokládanému znehodnocení pozemků během stavby 

je navržena na pozemcích trvalých travních porostů biologická rekultivace s dvouletým cyklem, na 

pozemcích s ornou půdou s tříletým cyklem. Cílem biologické rekultivace je uvést dočasně zabrané 

zemědělské pozemky do původní podoby tak, aby je vlastníci nebo nájemci mohli po převzetí 

využívat pro zemědělskou činnost. Na plochách dočasných záborů ostatních pozemků proběhne po 

ukončení stavby pouze technická část rekultivace. Po rekultivaci budou plochy dočasného záboru 

vráceny a připojeny k sousedním. 

Pozemek (nebo jeho část) dotčená trvale či dočasně stavebním záměrem:  

Katastrální území Kravaře v Čechách a obec Kravaře pozemky: parcelní číslo 892/5, 892/6, 

1219/5, 1424, 1433, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1445, 1448, 1454, 1456, 1457, 1458, 1463, 

1466, 1468, 1475, 1489, 1495, 1500, 1516, 1563, 1564, 1575, 1583, 1588, 1590, 1598, 1599, 1605, 

1614, 1629, 1641, 1647, 1652, 1657, 1661, 1668, 1678, 1679, 1686, 1691, 1696, 1704, 1706, 1710, 

1717, 1721, 1728, 1739, 1746, 1751, 1753, 1757, 1774, 1779, 1791/1, 1791/2, 1791/3, 1796, 1804, 

1805, 1810, 1811, 1812, 1814, 1819, 1821, 1834, 1835, 1843, 1848, 1849, 1872, 1875, 1878 a 

1900. 

Katastrální území a obec Stvolínky pozemky: parcelní číslo 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1096, 

1097, 1098, 1100, 1101, 1207, 1208, 1209, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 

1222, 1223, 1454, 1455, 1476, 1477, 1478, 1499, 1571 a 1580. 
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Sousední pozemky (včetně staveb na nich) pozemků (nebo jejich části) dotčených stavebním 

záměrem, u nichž může být vlastnické právo jejich vlastníků prováděním stavby přímo 

dotčeno.   

Katastrální území Kravaře v Čechách a obec Kravaře pozemky: parcelní číslo 1388, 1396, 

1434, 1470, 1524, 1548, 1699, 1703, 1807, 1820, 1824, 1838, 1840, 1845, 1857, 1881, 1891 a 

1895.   

Katastrální území a obec Stvolínky: parcelní číslo 1071, 1072, 1095, 1099, 1212, 1224, 1570,  

1581/1 a 1581/2. 

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky: 

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace vypracované ve sdružení VALBEK – 

METROPROJEKT (vedoucí sdružení společnost Valbek, spol. s r.o., IČ: 48266230, se sídlem 

Vaňurova 505/17, Liberec, PSČ: 460 01, účastník sdružení společnost METROPROJEKT Praha 

a.s., IČ: 45271895, se sídlem I. P. Pavlova 2/1786, Praha 2, PSČ: 120 003) v měsíci červnu 

2016 pod zakázkovým číslem 15-LI34-021, ověřené ve stavebním řízení a podle podmínek 

tohoto rozhodnutí. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního 

stavebního úřadu. 

2. Při stavbě budou dodrženy obecné technické požadavky na stavbu silnice /vyhláška č. 104/1997 

Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění (dále jen „vyhláška 

č. 104/1997“), část pátá/ a ustanovení obsažená v příslušných technických normách, zejména 

ČSN obsažených v příloze č. 1 vyhlášky č. 104/1997. 

3. Stavebník bude stavbu realizovat na pozemcích v jeho vlastnictví a na pozemcích, ke kterým 

mu vzniklo právo provést stavbu založené smlouvou. 

4. Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby podle ověřené dokumentace orgánem nebo 

organizací k tomu oprávněnou. 

5. Stavebník zajistí vytýčení podzemních inženýrských sítí na staveništi. 

6. Stavebník nejméně 15 dnů před zahájením stavebních prací oznámí správcům dotčených 

inženýrských sítí či vedení termín jejich provádění; v nezbytném případě si vyžádá jejich 

odborný dozor. Stavebník bude při provádění stavebních prací v blízkosti inženýrských sítí či 

vedení respektovat předem stanovené požadavky jejich správců. 

7. Vyskytnou-li se při provádění stavebních prací inženýrské sítě či vedení v projektu 

nezakreslené, musí být další provádění stavby přizpůsobeno skutečnému stavu za dozoru 

příslušných správců těchto inženýrských sítí či vedení, aby nedošlo k jejich narušení nebo 

poškození. 

8. Při provádění stavby je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických 

zařízení, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, v platném znění, 

a NV č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na staveništích, a dbát na ochranu zdraví všech osob na staveništi. 

9. Stavbu smí provádět pouze oprávněná organizace. 

10. Stavebník zajistí taková opatření, aby v průběhu stavebních prací nedošlo ke kontaminaci půdy 
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či ke znečistění povrchových a podzemních vod, a to zejména ropnými látkami. V blízkosti 

vodních toků nebudou volně skladovány látky závadné vodám a lehce odplavitelný materiál. 

11. Používané mechanizační prostředky musí být v odpovídajícím technickém stavu a musí být 

dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům technologických 

kapalin ze stavebních strojů a automobilů. Pohonné hmoty a maziva musí být skladovány pouze 

na místech zabezpečených z hlediska ochrany půdy a podzemních vod. 

12. Veškerý odpad, který vznikne při stavbě, musí být zneškodňován v souladu se zákonem.  

13. Při výjezdu vozidel stavby od staveniště na navazující pozemní komunikace nesmí dojít k jejich 

znečištění. Stavebník zajistí účinná opatření k čištění vozidel stavby. 

14. Staveništní zařízení nesmí svými účinky (např. hlukem, prachem atp.) působit na okolí nad 

přípustnou míru. Nelze-li negativní účinky omezit na přípustnou míru, smí toto zařízení 

provozovat ve vymezenou dobu. 

15. Stavebník zajistí splnění všech podmínek uvedených v předloženém závazném stanovisku 

Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru životního prostředí, se sídlem U Jezu 642/2a, 

Liberec 2, PSČ: 461 80, ze dne 13.9.2016 pod zn.: KULK 67199/2016 a OŽPZ 1058/2016, a to 

zejména: 

- O činnostech souvisejících s ornicí povede těžební organizace protokol (pracovní deník) 

v souladu s § 10 odst. 2 vyhlášky 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti 

ochrany zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů. Zúrodnění schopné 

zeminy budou využity při rekultivačních pracích, případně budou použity ve vytypovaných 

lokalitách pro zúrodnění obhospodařované zemědělské půdy, nebo budou použity v rámci 

ozelenění sídel pro potřeby okolních měst a obcí. 

- Rekultivace bude provedena v souladu s dokumentací „I/15 Kravaře – obchvat, příloha č. 1, 

SO 811 Rekultivace ploch dočasného záboru“, na plochách dočasného odnětí, která byla 

vypracována panem Luborem Paroulkem z firmy Valbek, spol. s r.o., IČ 48266230, 

Vaňurova 505/17, 466 01 Liberec, pod číslem zakázky 15-LI34-021, v září 2015. 

- V souladu s § 11b odst. 1 zákona o ochraně ZPF je za zemědělskou půdu dočasně odňatou 

ze ZPF stanovena povinnost každoroční platby odvodů. Výše odvodů za každý rok se 

vypočítá jako stý díl z částky skutečné výše odvodů na dotčených pozemcích. V případě, že 

uvedené odnětí se uskuteční nebo bude ukončeno v průběhu kalendářního roku, stanoví se 

odvody ve výši jedné dvanáctiny stého dílu částky skutečné výše odvodů, a to za každý i 

započatý měsíc. 

- Dle § 11 odst. 2 zákona o ochraně ZPF o výši odvodů za dočasné odnětí půdy ze ZPF 

rozhodně orgán ochrany ZPF podle přílohy k tomuto zákonu po zahájení realizace záměru. 

Povinný k platbě odvodů je povinen orgánu ochrany ZPF příslušnému k rozhodnutí o 

odvodech a tomu, který vydal souhlas s odnětím, doručit kopii pravomocného rozhodnutí, 

pro které je souhlas s odnětím  podkladem, a písemně oznámit zahájení realizace záměru, a 

to nejpozději 15 dní před jejím zahájením. 

- Ukončení rekultivace bude oznámeno orgánu ZPF, který vydal souhlas s odnětím 

zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu, v tomto případě Krajskému úřadu 

Libereckého kraje, aby mohlo být provedeno převzetí pozemků vlastníky a ukončena 

povinnost platit odvody.  

16. Stavebník zajistí splnění všech podmínek uvedených v předloženém koordinovaném závazném 



 
OD 975/2016-7/280.13/Hk 

KULK 9821/2017 

Rozhodnutí – stavební povolení 

 

9 / 31 

stanovisku Městského úřadu Česká Lípa, odboru životního prostředí, se sídlem náměstí            

T.G. Masaryka 1, Česká Lípa, PSČ: 470 36, ze dne 23.8.2016 pod zn.: MUCL/53026/2016, a to 

zejména: 

- Rekonstrukce silnice bude provedena způsobem, který zajistí minimální prašnost. 

- V případě potřeby budou provedena účinná opatření k omezení prašnosti (zkrápění 

odstraňovaného objektu; zkrápění, případně zakrytí vykopané zeminy v místě staveniště a 

při přepravě apod.). 

- Po ukončení stavebních prací bude ze staveniště odvezen veškerý vybouraný materiál 

zpevněných ploch a přebytečný výkopek (zemina), všechny pozemky dotčené stavbou 

budou uvedeny do původního stavu, včetně zatravněných ploch.    

- S odpady bude naloženo dle projektu odpadového hospodářství, který je součástí projektové 

dokumentace ke stavebnímu řízení zpracované v červnu 2016 společností Valbek, spol. 

s r.o. Liberec. 

- Po ukončení stavby budou dotčené pozemky uvedeny do původního stavu, tj. nebudou zde 

skladovány/umístěny žádné odpady. 

- Doklady o předání odpadů ze stavby oprávněné osobě obsahující údaj o druhu a množství 

odpadů budou předloženy stavebnímu úřadu ke kolaudaci či k oznámení o užívání stavby.    

17. Stavebník zajistí splnění všech podmínek uvedených v předloženém závazném stanovisku 

Krajské hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, IČ: 71009302, se sídlem Husova 

64, Liberec, PSČ: 460 31, ze dne 23.8.2016 pod zn.: MUCL/53026/2016, a to: 

- Před užíváním stavby bude akreditovaným (autorizovaným) měřením dokladováno splnění 

požadavků § 30 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů tzn. protokolem o měření hluku bude 

doloženo prokazatelné dodržení limitů hluku u nejbližších chráněných prostorů ve smyslu 

nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.  

18. Stavebník zajistí splnění požadavků uvedených v předloženém stanovisku Policie České 

republiky, Krajského ředitelství Libereckého kraje, Odboru služby dopravní policie, se sídlem 

Nám. Dr. E. Beneše 24, Liberec, PSČ: 460 32, ze dne 14.7.2016 pod č.j.: KRPL-71184-2/ČJ-

2016-1800DP-06, a to zejména: 

- Před dokončením stavby požadujeme předložit projektovou dokumentaci „Situace 

dopravního značení“ k odsouhlasení. Poté bude vydáno stanovisko policejního orgánu ve 

smyslu ustn. § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích v platném 

znění k stanovení místní úpravy provozu.  

19. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených v předloženém stanovisku Policie České 

republiky, Krajského ředitelství policie Libereckého kraje, Územního odboru Česká Lípa, 

dopravního inspektorátu, se sídlem Pod Holým vrchem 1734/14, Česká Lípa, PSČ: 470 80, ze 

dne 19.8.2016 pod č.j.: KRPL-81926-2/ČJ-2016-180106, a to zejména: 

- Dopravní značení a vodorovné značení bude provedeno a umístěno v souladu s TP 65 

ZÁSADY PRO DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH (v účinném 

znění) a TP 133 ZÁSADY PRO VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA 

POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH (v účinném znění), včetně vzorových listů VL 6.1 Svislé 

dopravní značky a dle Požadavků na provedení a kvalitu – PPK (velikost písma, třída 
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retroreflexe fólie R 2, odstupy od stávajících dopravních značek). Dopravní značky budou 

provedeny jako stálé (viz ustanovení § 66 odst. 2 zákona o silničním provozu). Dopravní 

značky musí svými rozměry, barvami a technickými požadavky odpovídat zvláštním 

technickým předpisům, především ČSN EN 12899-1 Stálé svislé dopravní značení, část 1: 

Stálé dopravní značky, ČSN 01 8020, ČSN 36 560-1-1 a ČSN 73 6021 (ustanovení § 62 

odst. 6 zákona o silničním provozu). 

20. Stavebník zajistí splnění požadavků uvedených v závazném stanovisku Ministerstva obrany,   

IČ: 60162694, sekce ekonomické a majetkové, odboru ochrany územních zájmů a řízení 

programů nemovité infrastruktury, se sídlem pobočky Teplého 1899, Pardubice, PSČ: 530 02, 

ze dne 9.8.2016 pod sp. zn.: 89161/2016-8201-OÚZ-LIT, a to zejména: 

- K uvedené akci požaduji dodržet parametry stavebního a dopravně technického stavu dle 

platných státních norem.  

- Požaduji respektovat ochranná pásma stávajícího i plánovaného komunikačního systému, 

v parametrech pro příslušnou kategorii komunikace. 

- Po dobu realizace akce požaduji zachovat průjezdnost silnice I/15 v celém profilu. Pokud 

bude zachování průjezdnosti nemožné, souhlasím s omezením průjezdního úseku, se 

zajištěním jeho minimální šířky 3,5 m.  

- V případě uzavírky silnice požaduji zabezpečit objízdné trasy v parametrech – únosnost 

objektů – min. 70 t, směrové poloměry oblouků - 20 - 30 m, podjezdná výška 4,5 m, šířka 

vozovky 7 m. 

- Při úplné uzavírce požaduji tuto skutečnost oznámit Regionálnímu středisku vojenské 

dopravy Hradec Králové, Velké náměstí 1, 500 01 Hradec Králové (tel.: 973 251 519), min. 

3 týdny předem k provedení zvláštních opatření. 

21. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených v předloženém vyjádření Povodí Ohře, státní 

podnik, IČ: 70889988, se sídlem Bezručova 4219, Chomutov, PSČ: 430 03, ze dne 8.8.2016 

pod zn.: POH/29124/2016-2/301100, a to zejména: 

-  Vzhledem k tomu, že stavba bude realizována na pozemku, na kterém se nachází koryto 

vodního toku je k ní dle § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, třeba souhlasu příslušného vodoprávního 

úřadu. 

-  Během stavby nesmí dojít ke znečištění povrchových a podzemních vod látkami závadným 

vodám. 

-  V blízkosti vodního toku Bobří potok (IDVT: 10100185) nebudou skladovány snadno 

rozpojitelné a odplavitelné materiály ani látky závadné vodám, pokud nebudou 

zabezpečeny před průtoky velkých vod. 

- Veškerý materiál napadaný do koryta vodního toku musí být okamžitě odstraněn. 

- Případné zásahy do břehového prostoru vodního toku včetně zajištění podmínek pro jejich 

odtěžení a vysázení náhradní zeleně budou projednány s provozním střediskem Povodí 

Ohře, státní podnik v České Lípě a odsouhlaseny příslušným orgánem ochrany přírody. 

- Převedení vody po dobu stavby SO 201 (Mostu přes Bobří potok) bude konzultováno 

s provozním střediskem Povodí Ohře, státní podnik v České Lípě. 

- Výústní objekt odvodnění komunikace do Bobřího potoka (SO 341) bude opevněn 
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v navrženém rozsahu kamennou rovnaninou z kamene min. hmotnosti 200 kg v tloušťce 

min. 0,5 m s vyklínováním.    

- Zahájení a ukončení prací s dostatečným časovým předstihem (min. 7 dní) oznámeno 

provoznímu středisku Povodí Ohře, státní podnik v České Lípě, Litoměřická 91, 470 01 

Česká Lípa - Dubice, tel. 487 882 878, mobil: 607 513 845 Ing. Sedláčková. 

- Po kompletním ukončení prací na objektech stavby souvisejících s vodními toky zejména 

SO 201 (Most přes Bobří potok) a dále na vyústění do objektu Bobřího potoka (v rámci SO 

341), bude přizván pracovník provozního střediska v České Lípě ke kontrole provedení 

stavby, kde mu bude předána dokumentace skutečného provedení stavby a konečný stav 

bude tímto pracovníkem protokolárně odsouhlasen. 

- SO 202 (most přes náhon) bude konzultován a odsouhlasen příslušným správcem náhonu. 

- SO 312 (vyústění odpadu do PBP Bobřího potoka IDVT: 10225813) bude konzultován a 

odsouhlasen správcem vodního toku, kterým je dle našich podkladů státní podnik Lesy ČR. 

22. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených v předloženém vyjádření Lesů  České republiky, 

s.p., IČ: 42196451, se sídlem Přemyslova 1106, Hradec Králové, PSČ: 501 68, ze dne 30.8.2016 

pod č.j.:LCR236/0013221/2016, a to zejména: 

- Před započetím a rovněž po ukončení vlastních prací na pozemku kontaktujte místně 

příslušného revírníka pana Martina Svobodu tel.: 724 524 921. 

- Zajistíte, aby síť lesních cest nebyla poškozena a nadále plnila svůj účel. V případě 

nevyhnutelného poškození zajistíte jejich okamžitou obnovu. 

- Usměrníte provádění akce tak, aby nebyl narušen provoz lesního hospodářství. 

- Pozemky určené k plnění funkce lesa mimo ochranné pásmo nebudou narušovány 

skladováním stavebního materiálu, přebytky zeminy, výstavbou pomocných staveb ani 

parkováním motorových vozidel. 

- Při realizaci záměru budou dodrženy základní povinnosti k ochraně pozemků určených 

k plnění funkcí lesa uvedené §§ 13, 20, 21 zák. 289/1995 Sb., v platném znění. 

- Meliorační ani jiné zařízení nebude vyúsťovat do lesních pozemků. 

- V případě poškození stojících stromů, budou tyto následně ošetřeny nátěrem, s případnou 

vytěženou hmotou bude naloženo dle domluvy s revírníkem. 

- Po ukončení prací budou pozemky uvedeny do původního stavu. 

- Stavba bude v takové vzdálenosti, nebo takové konstrukce, aby případným pádem stromů 

nemohlo dojít k ohrožení nemovitostí nebo lidí a tím nebude požadováno vyvětrování nebo 

odstranění jednotlivých stromů.          

23. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených v předloženém vyjádření Krajské správy silnic 

Libereckého kraje, příspěvkové organizace, IČ: 70946078, se sídlem České Mládeže 632/32, 

Liberec IV, PSČ: 460 01, ze dne 2.8.2016 pod zn.: KSSLK/5837/2016, a to zejména: 

- Před zahájením prací bude KSSLK předložen příčný řez napojení stavby SO 103 na 

komunikaci III/2605. Zhotovitel musí postupovat dle Technických zásad a podmínek, pro 

zásahy do povrchu komunikací, které jsou veřejně dostupné na http://www.ksslk.cz.     

24. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených v předloženém vyjádření společnosti ČEZ 
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Distribuce a. s., IČ: 24729035, se  sídlem  Teplická 877/8, Děčín,  Děčín IV.  –  Podmokly, 

PSČ: 405 02, ze dne 10.8.2016 pod zn.: 1087685588 i ze dne 20.7.2016 pod zn.: 0100604108, 

a to zejména:  

- Podmínkou pro zahájení činnosti v ochranném pásmu je platné vyjádření k existenci sítí 

společnosti ČEZ Distribuce, a.s., v daném zájmovém území a dodržení podmínek v tomto 

vyjádření. 

- Souběhy a křižovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými 

normami a předpisy, zejména ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a PNE 

33 3301, ČSN EN 50341-3 pro venkovní vedení VN, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro 

kabelová vedení a ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení. 

- Umístění stavby a provádění činnosti v ochranném pásmu elektrického zařízení bude 

prováděno podle projektové dokumentace vypracované projekční kanceláří Valbek spol. 

s r.o., číslo zakázky 15-LI34-021 z 06/2016. 

- Podmínkou realizace předmětné stavby je realizace přeložky nadzemního volného vedení 

VN 35 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s., kterou ve společnosti ČEZ Distribuce, a.s. 

registrujeme pod číslem stavby EP – 12 – 4003122. 

- Umístění dopravních značek v ochranném pásmu stávajícího nadzemního volného vedení 

VN 35 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s. požadujeme od svislé roviny nejbližšího krajního  

vodiče nadzemního volného vedení VN 35 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s. realizovat ve 

vzdálenosti min. 2,6 m. 

- Umístění dopravních značek v ochranném pásmu stávajícího nadzemního volného vedení 

VN 35 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s. požadujeme od svislé roviny stávajícího 

nadzemního kabelového systému VN 35 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s. realizovat ve 

vzdálenosti min. 1,5 m. 

- Zemními pracemi při předmětné stavbě nesmí dojít k narušení statiky podpěrných bodů 

stávajícího nadzemního volného vedení VN 35 kV a nadzemního kabelového systému VN 

35 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s. v zájmovém území stavby. 

- Před započetím realizace předmětné stavby musí realizační společnost vlastníkovi 

stávajícího nadzemního volného vedení VN 35 kV a nadzemního kabelového systému VN 

35 kV (ČEZ Distribuce, a.s.) upřesnit postup prací a použitou techniku pro výše uvedené 

práce v ochranném pásmu stávajícího nadzemního vedení VN 35 kV a nadzemního 

kabelového systému VN 35 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s. 

- Kontrolu dodržení výše uvedených podmínek požadujeme před užíváním předmětné stavby,  

na výzvu investora nebo jeho zástupce na základě plné moci, provést zaměstnanci ČDS 

s.r.o. oblasti Česká Lípa se zápisem do montážního deníku stavby. 

- Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi 

pověřených firem k našemu zařízení. 

- Při realizaci stavby nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, 

zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím tj. musí být dodržena 

minimální vzdálenost 2 m od vodičů dle ČSN EN 50110-1. V případě, že nebude možné 

tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného vedení. 

- Ochranné pásmo vedení VN bude po celou dobu stavby označeno výstražnou cedulí 
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„POZOR – ochranné pásmo vedení VN“ ze všech stran možného vjezdu do tohoto pásma. 

- Při případné úpravě povrchu v ochranném pásmu vedení nesmí dojít ke změně výškové 

nivelety země oproti současnému stavu.           

- V ochranném pásmu energetického zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s. nesmí být 

skladována zemina ani žádný jiný stavební materiál.  

- Zemními pracemi nesmí být narušeno uzemnění zařízení distribuční soustavy, při případném 

obnažení zemnící pásky je nutné toto neprodleně ohlásit na poruchovou linku 840 850 850. 

- Při realizaci stavby požadujeme dodržet Podmínky pro práce v ochranných pásmech vedení, 

které jsou přílohou tohoto souhlasu. 

- Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučení o nebezpečí, které hrozí při 

nedodržení bezpečnostních předpisů. 

- S ohledem k provádění prací v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných 

vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně zhotovitele výše 

uvedené stavby. ČEZ Distribuce, a.s. nepřevezme žádnou zodpovědnost za případné škody, 

které vzniknou stavebníkovi následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za 

nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek. 

- Jakékoliv poškození nebo mimořádná událost, způsobená na elektrickém zařízení 

stavebníkem, musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 840 850 850 a budou 

opraveny na náklady viníka. Zahrnutí poškozených míst může být provedeno pouze po 

souhlasu vydaném naší společností. 

- Jakékoliv události mající vliv na provoz předmětných vedení musí být neprodleně oznámeny 

na poruchovou linku 840 850 850 nebo včas oznámeny naší společnosti. 

- V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních 

vedení nebo trafostanic, popř. bude po vytýčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma 

podzemních vedení, je nutné písemně požádat společnost ČEZ Distribuce, a.s. o souhlas 

s činností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v časti 

Formuláře / Činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání žádosti jsou 

uvedeny v zápatí). Dovolujeme si Vás rovněž upozornit, že v zájmovém území se může 

nacházet energetické zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s. 

- V případě existence podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka alespoň 

čtrnáct dní před započetím zemních prací požádat prostřednictvím Zákaznické linky 

840 840 840 o tzv. vytýčení. 

- Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo poškození energetického zařízení, 

kontaktujte prosím bezodkladně naši Poruchovou linku 840 850 860, která je Vám 

k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. 

25. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených v předloženém vyjádření (souhlasu) společnosti 

ČEPS a.s., IČ: 25702556, se sídlem Elektrárenská 774/2, Praha 10, PSČ: 101 52, ze dne 

7.9.2016 pod zn.: 428/11320/7.9.2016/Le, a to zejména: 

- Stavební úpravy, činnosti, samotné křížení s vedením V450 musí respektovat podmínky 

vyplývající z energetického zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a dalších souvisejících 

obecně závazných právních předpisů. Dále musí být činnosti prováděny v souladu 

http://www.cezdistribuce.cz/
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s příslušnými ustanoveními všech platných technických norem ČSN a ČSN EN. 

- V případě jakékoliv změny činnosti v OP oproti předloženým výše uvedeným podkladům, 

musí být tyto změny nejprve projednány a výslovně odsouhlaseny ze strany ČEPS, a.s. jinak 

tento souhlas s činností v OP pozbývá platnosti. 

- Z důvodu zachování bezpečného a spolehlivého provozu vedení V450 budou na vedení 

V450 v rozpětí č. 197 – 198 vyměněny izolátorové závěsy. Pro realizaci činnosti je nutné 

vypínání vedení a je tedy nezbytné požádat ČEPS, a.s. o vypnutí nejpozději do 30.5. roku 

předcházejícího roku, ve kterém je vypnutí požadováno. 

- Opatření pro omezení důsledku nebezpečných vlivů, které vznikají v souvislosti s provozem 

vedení přenosové soustavy je povinna realizovat osoba provádějící činnost, která je 

předmětem souhlasu s činností v OP. Jedná se zejména o elektrické pole, 

elektromagnetickou indukci, akustický hluk, pád námrazy z vodičů atd. Dále s ohledem na 

pravidelné letecké kontroly stavu vedení vrtulníky je nutné, aby objekty v OP byly 

zabezpečeny proti škodám, které může způsobit vírový prstenec nízko letícího vrtulníku. 

S touto situací je třeba počítat také při všech činnostech, zemědělském využití a chovu 

domácích zvířat v OP. 

- Činnosti v OP nesmí ztížit přístup ČEPS, a.s., k přenosové soustavě. 

- V prostoru OP nebudou v případě realizace stavby parkovány stroje a nebude zde skladován 

(umístěn) žádný materiál. 

- Při zemních pracích nesmí být narušena stabilita stožárů nebo jejich zemnící soustava. 

- Před zahájením prací v OP musí být osoby provádějící činnost, která je předmětem souhlasu 

s činností v OP prokazatelně seznámeny s příslušnými ustanoveními energetického zákona, 

obecně závaznými právními předpisy o bezpečnosti práce a technickými normami. Zahájení 

prací v OP a kontaktní osoba včetně tel. spojení musí nejméně 15 dnů před jejich zahájením 

písemně oznámeny ČEPS, a.s., na adresu Elektrárenská 774/2, PSČ: 101 52, Praha 10. 

Ukončení prací bude do 5 dnů od ukončení prací oznámeno rovněž na uvedenou adresu. 

- Se složkami záchranného sboru a úřadu pro civilní letectví požadujeme projednat umístění 

výstražného leteckého značení na vedení V450 v místě křížení se silnicí I/15 (výstražný 

letecký nátěr bílá/červená, výstražná koule). Tuto skutečnost je nutné písemně doložit. 

Možná vzniklá opatření jsou na straně investora výstavby silnice I/15. 

- V případě nepříznivého počasí (bouřka, déšť, mlha, silný vítr) a mimořádných jevů na 

elektrickém vedení musí být činnost v OP přerušena a OP opuštěno. 

- Po dokončení prací v OP vyhotoví osoba provádějící činnost, která je předmětem souhlasu 

s činností v OP písemnou zprávu a předá jí ČEPS, a.s., na adresu Elektrárenská 774/2, PSČ: 

101 52, Praha 10, nebo na uvedenou e-mailovou adresu. Zpráva musí obsahovat rozsah 

provedených prací a úprav dotčeného území v OP (technická zpráva, přehledná situace 

umístění výše uvedené stavby v poměru k trase osy vedení a hranic ochranného pásma dle 

skutečného provedení, zákres v souřadnicích JTSK, geodetické zaměření – zaměřena bude 

silnice I/15 a zároveň fázové vodiče vedení zvn a to v místě největšího průhybu vodičů 

v dotčeném rozpětí, součástí dále bude den a čas měření, teplota vzduchu a rychlost větru, 

mechanický výpočet křižovatky, 2x vyhovující podélný profil pro oteplení fázového vodiče 

+80°C námrazek jen v poli křižovatky c´-5+n dle ČSN 341100/64. 

- Osoba provádějící činnosti, která je předmětem souhlasu s činností v OP, odpovídá za 
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jakékoliv škody na přenosové soustavě vzniklé v souvislosti s prováděnou činností.          

26. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených v předloženém stanovisku společnosti Česká 

telekomunikační infrastruktura a.s., IČ: 04084063, se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, Praha 3, 

PSČ: 130 00, ze dne 22.7.2016 pod č.j.: 665907/16, a to zejména: 

- Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro 

důvod vydání Vyjádření stanovený žadatelem v žádosti. 

- Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto Vyjádření uvedené, změnou 

rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání Vyjádření uvedeného v žádosti, 

nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu (3) tohoto Vyjádření, anebo pokud se žadatel či 

stavebník bezprostředně před zahájením realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území 

prokazatelně neujistí u společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. o tom, zda toto 

Vyjádření v době předcházející zahájení realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území 

stále odpovídá skutečnosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro 

pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve. 

- Podmínky ochrany SEK jsou stanoveny v tomto Vyjádření a ve Všeobecných podmínkách 

ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., které jsou nedílnou 

součástí tohoto Vyjádření. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit se 

těmito Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační 

infrastruktura a.s. 

27. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených v zaslaném vyjádření společnosti Severočeské 

vodovody a kanalizace, a.s., IČ: 49099451, se sídlem Přítkovská 1689, Teplice, PSČ: 415 50, ze 

dne 24.10.2016 pod zn.: O16610173950/OTPCL/Ro, a to zejména: 

- Před zahájením stavebních /výkopových/ prací si investor zajistí vytýčení st. 

vodohospodářského zařízení na místě, přímo ve staveništi (trase) a prostoru potřebném pro 

provádění stavby. Provede provoz vodovodů /p. Revák, tel.: 487 521 521/ na základě 

objednávky. 

- Zahájení prací nám bude s předstihem pásemně oznámeno včetně jména a telefonického 

spojení stavebního dozoru a dodavatele stavby, aby v případě sporů mohla být rychle a 

účelně sjednána náprava. Rovněž bude písemně provozu vodovodů a kanalizací Česká Lípa 

oznámeno ukončení stavebních prací. 

- Požadujeme být přizváni ke každé činnosti v ochranném pásmu námi provozovaného 

vodohospodářského zařízení a k závěrečné prohlídce stavby. 

- Každé poškození sítí či zařízení musí být neprodleně ohlášeno provozu vodovodů Česká 

Lípa. Upozorňujeme, že při porušení námi provozovaných sítí spojených s touto stavbou 

budou veškeré náklady na opravu a náhrady zásobování účtovány investoru stavby. 

- Požadujeme provést úpravu povrchových znaků na vodohospodářském zařízení do nové 

nivelety terénu. 

- V rozsahu ochranného pásma VH sítí 1,5 m bude kopáno ručně. 

- V místě křížení s VH sítěmi bude dodržena ČSN 736005 – Prostorové uspořádání sítí 

technického vybavení. 

- Veškeré činnosti spojené s realizací předmětné stavby a hospodařením v této oblasti musí 

probíhat tak, aby nedošlo k ohrožení podzemních vod (ztráta vydatnosti, kvality apod.) a 
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dále tak, aby nedošlo ke zhoršení jejich využitelnosti pro vodohospodářské účely. 

Hospodaření v zájmové oblasti, realizace a následné provozování staveb se musí řídit 

podmínkami pro hospodaření v OPVZ. Správním orgánem kompetentním v rozhodování o 

přípustnosti realizace předmětného záměru v OPVZ je příslušný vodoprávní úřad v České 

Lípě. 

- Upozorňujeme, že v případě způsobení škody na zdrojích podzemní vody, které naše 

společnost využívá pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou (ztráta či změna vydatnosti) 

realizací či následným užíváním plánovaného záměru, budeme požadovat odpovídající 

náhrady. 

- Požadujeme být přizváni k projednání dalších stupňů projektové dokumentace a ke 

správnímu řízení k souvisejícím akcím v předmětné věci. Nebudou-li dodrženy podmínky 

obsažené v tomto vyjádření, budou činnosti prováděné v ochranném pásmu VH zařízení 

posuzovány jako činnosti bez našeho předchozího souhlasu.           

- Před podáním žádosti o trvalé užívání stavby bude OTPČ Česká Lípa (p. Rozum) 

předloženo geodetické zaměření stavby, včetně povrchových znaků námi provozovaných sítí 

(voda).  

28. Vzhledem k tomu, že stavební práce budou probíhat i za omezení obecného užívání silnice I/15 

podá zhotovitel prací u příslušného silničního správního úřadu (Krajský úřad Libereckého kraje, 

odbor dopravy) v dostatečném časovém předstihu (minimálně 30 dní předem) žádost o povolení 

částečné uzavírky provozu na dotčené pozemní komunikaci, a to v souladu s ustanovením § 24 

zákona o pozemních komunikacích (náležitosti žádosti jsou uvedeny v ustanovení § 39 odst. 1 

vyhlášky č. 104/1997). O povolení částečné uzavírky rozhodne příslušný silniční správní úřad 

v samostatném správním řízení. Omezení obecného užívání pozemních komunikací nižší kategorie 

musí být povoleno příslušným silničním správním úřadem. Bez příslušného povolení silničního 

správního úřadu nelze provoz na pozemních komunikacích uzavřít. Musí být, mimo jiné, 

respektováno i ustanovení § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích o přístupu k sousedním 

nemovitostem.   

29. Místní úprava provozu na silnici I/15 (vodorovné dopravní značení i svislé dopravní značení) 

bude před jejím uvedením do provozu opětovně odsouhlasena příslušným orgánem Policie 

České republiky a stanovena Krajským úřadem Libereckého kraje, odborem dopravy, jako 

správním orgánem příslušným podle ustanovení § 124 odst. 4 písmeno b) zákona č. 361/2000 

Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním 

provozu), ve znění pozdějších předpisů.  

30. Zhotovitel stavby je povinen provádět stavbu v souladu s tímto rozhodnutím a s ověřenou 

projektovou dokumentací, dodržet obecné požadavky na výstavbu, popřípadě jiné technické 

předpisy a technické normy. Zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního 

prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních předpisů (ustanovení § 160 odst. 2 

stavebního zákona). 

31. Prováděním stavebních prací nesmí být ve svých právech poškozeni vlastníci a uživatelé 

sousedních nemovitostí a ostatních prostorů. Dotčené pozemky musí být nejpozději při 

ukončení stavby uvedeny do původního stavu. Sjednání příslušných dohod a náhrady škody je 

povinen provádět stavebník. 

32. Vzhledem tomu, že zhotovitel stavby bude vybrán na základě výběrového řízení, bude po jeho 

provedení na speciální stavební úřad zaslán písemný doklad s jeho identifikačními údaji (název 
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společnosti, adresa, IČ). 

33. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěna tabule 

s uvedením identifikačních údajů o povolené stavbě ze štítku (jeho náležitosti stanoví prováděcí 

předpis), která bude ponechána na místě do doby vydání kolaudačního souhlasu /viz ustanovení 

§ 152 odst. 3 písm. b) stavebního zákona/. Jedná se zejména o označení stavby, stavebníka, 

zhotovitele, způsob provádění stavby, který orgán a kdy stavbu povolil, termín dokončení 

stavby. 

34. O stavbě musí být veden stavební deník se všemi náležitostmi v souladu s ustanovením § 157 

stavebního zákona. Stavební deník bude na staveništi k dispozici při případném výkonu státního 

stavebního dohledu. 

35. Přesný termín zahájení stavby bude oznámen speciálnímu stavebnímu úřadu na adresu Krajský 

úřad Libereckého kraje, odbor dopravy, se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, PSČ: 461 80, a to 

minimálně s týdenním předstihem. 

36. Kontrolní prohlídky stavby, ve smyslu ustanovení § 133 odst. 1 stavebního zákona, budou 

prováděny podle plánu kontrolních prohlídek stavby a před vydáním kolaudačního souhlasu. 

37. Stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu v souladu s ustanovením § 122 

stavebního zákona. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu bude obsahovat předepsané 

náležitosti (náležitosti žádosti jsou uvedeny v ustanovení § 122 odst. 1 stavebního zákona a 

v ustanovení § 18i odst. 1 vyhlášky č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního 

rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů). Pro vydání 

kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů. Pokud je stavba 

předmětem evidence v katastru nemovitostí, zajistí stavebník geometrický plán. 

38. Stavba bude dokončena nejpozději do 9.2.2019. 

Současně toto rozhodnutí navazuje na: 
 

1. Územní rozhodnutí Městského úřadu Česká Lípa, stavebního úřadu, se sídlem náměstí T. G. 

Masaryka 1, Česká Lípa, PSČ: 470 36, ze dne 20.10.2008 pod č.j.: MUCL/11698/2006 (v 

právní moci od 21.11.2008), jehož platnost byla prodloužena rozhodnutím téhož stavebního 

úřadu dne 28.7.2014 pod spisovou značkou: MUCL/139278/2014/Pro a                             

č.j.: MUCL/147955/2014 (v právní moci od 29.8.2014). 
 

2. Souhlas Městského úřadu Česká Lípa, stavebního úřadu, se sídlem náměstí T. G. Masaryka 

1, Česká Lípa, PSČ: 470 36, ze dne 11.7.2016 pod sp. zn.: MUCL/48901/2016/Pro a 

MUCL/52116/2016. 
 

3. Závěr zjišťovacího řízení Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru životního prostředí, se 

sídlem U Jezu 642/2a, Liberec 2, PSČ: 461 80, ze dne 1.11.2007 pod                                  

zn.: ORVZŽP/1150/2007 a KULK/60833/2007. 
 

Účastníci řízení na něž se rozhodnutí správního orgánu vztahuje:  

- Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, Nusle, 

PSČ: 140 00.  

- Liberecký kraj, IČ: 70891508, se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec IV-Perštýn, PSČ: 460 01. 

- Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 70946078, se sídlem 

České Mládeže 632/32, Liberec IV, PSČ: 460 01. 
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- Obec Kravaře, IČ: 00260657, se sídlem náměstí 166, Kravaře, PSČ: 471 03. 

- Obec Stvolínky, IČ: 00524751, se sídlem Stvolínky 53, Stvolínky, PSČ: 471 02. 

- Povodí Ohře, státní podnik, IČ: 70889988, se sídlem Bezručova 4219, Chomutov,           

PSČ: 430 03. 

- Římskokatolická farnost Kravaře u České Lípy, IČ: 63778114, se sídlem Jestřebí 90, 

Jestřebí, PSČ: 471 61. 

- Římskokatolická farnost Stvolínky, IČ: 63778084, se sídlem Stvolínky 64, Stvolínky,            

PSČ: 471 02. 

- Společnost AVENA, výrobně obchodní družstvo, zkráceně AVENA, VOD, IČ: 60278218, 

se sídlem náměstí Míru 28, Kravaře, PSČ: 471 03. 

- Společnost Farma Lípa s.r.o., IČ: 01739719, se sídlem Šídlov 14, Zákupy, PSČ: 473 01. 

- Společnost Zelená farma s.r.o., IČ: 25446860, se sídlem Školní 92, Horní Police,             

PSČ: 471 06. 

- Státní  pozemkový  úřad,  IČ: 01312774,  se  sídlem  Husinecká  1024/11a, Praha 3 – 

Žižkov, PSČ: 130 00. 

- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo 

nábřeží 390/42, Praha 2, Nové Město, PSČ: 128 00.  

- Bažantová Hana, nar. 4.5.1963, bytem Velká 7, Kravaře, PSČ: 470 02. 

- Belányi Pavol, nar. 21.2.1953, bytem Osvobození 590, Kamenický Šenov, PSČ: 471 14. 

- Čermáková Jaroslava, nar. 10.8.1934, bytem Žitavská 2534, Česká Lípa, PSČ: 470 06. 

- Douša Antonín, nar. 9.10.1935, bytem Gagarinova 771/17, Liberec, PSČ: 460 06. 

- Douša Richard, nar. 18.6.1954, bytem Úštěcká 52, Kravaře, PSČ: 471 03. 

- Douša Zdeněk, nar. 6.4.1940, bytem Zahradní 1738/3, Česká Lípa, PSČ: 470 01. 

- Hachová Irena, nar. 30.11.1958, bytem Velenice 75, Velenice, PSČ: 470 02. 

- Ing. Hromas Jan, nar. 13.1.1975, bytem Stvolínky 30, Stvolínky, PSČ: 471 02. 

- Chlouba Petr, nar. 30.8.1977, bytem Nová 342, Bohušovice nad Ohří, PSČ: 411 56. 

- Košťálová Světla, nar. 16.1.1944, bytem Podskalská 17, Úštěk, PSČ: 411 45. 

- Kurtinec Jaroslav, nar. 5.2.1974, bytem Kvítkov 8, Kvítkov, PSČ: 470 01. 

- Pelikán Jiří, nar. 8.4.1965, bytem Bulharská 2661, Teplice, PSČ: 415 01. 

- Ing. Pelikán Vladimír, nar. 8.12.1956, bytem Dolní Přím 69, Dolní Přím, PSČ: 503 16. 

- Pokorný Jan, nar. 18.2.1946, bytem Nádražní 191, Kravaře, PSČ: 470 02. 

- Prager Robert, nar. 14.6.1957, bytem Vestecká 1201, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, 

PSČ: 250 01. 

                                                                   O d ů v o d n ě n í  

Shora označený speciální stavební úřad obdržel dne 22.6.2016 od stavebníka, kterým je Ředitelství 

silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, Nusle, PSČ: 140 00 
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zastoupené Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Správou Liberec, se sídlem Zeyerova 1310, Liberec, 

PSČ: 460 55, které dále zastupuje na základě plné moci společnost Valbek, spol. s r.o.,                  

IČ: 48266230, se sídlem Vaňurova 505/17, Liberec, PSČ: 460 01, žádost o vydání stavebního 

povolení na stavbu s názvem „Silnice I/15 Kravaře – obchvat“ v rozsahu stavebních objektů s názvy 

„SO 011 Příprava území stavby“, „SO 101 Přeložka silnice I/15 Stvolínky - Kravaře“, „SO 102 

Napojení stávající silnice I/15 v km 0,300“, „SO 103 Okružní křižovatka Kravaře“, „SO 180 

Úpravy stávajících komunikací“, „SO 190 Dopravní značení“, „SO 191 Dopravní opatření“, „SO 

201 Most přes Bobří potok“, „SO 202 Most přes náhon“, „SO 203 Most přes polní cestu“, „SO 331 

Norné stěny“, „SO 341 Odpad z příkopu km 0,400“, „SO 801 Vegetační úpravy“, „SO 810 

Rekultivace komunikací“ a „SO 811 Rekultivace ploch dočasného záboru“ /pozemky nebo jejich 

části dotčené stavebním záměrem – pozemky p. č. 892/5, 892/6, 1219/5, 1424, 1433, 1437, 1438, 

1439, 1440, 1441, 1445, 1448, 1454, 1456, 1457, 1458, 1463, 1466, 1468, 1475, 1489, 1495, 1500, 

1516, 1563, 1564, 1575, 1583, 1588, 1590, 1598, 1599, 1605, 1614, 1629, 1641, 1647, 1652, 1657, 

1661, 1668, 1678, 1679, 1686, 1691, 1696, 1704, 1706, 1710, 1717, 1721, 1728, 1739, 1746, 1751, 

1753, 1757, 1774, 1779, 1791/1, 1791/2, 1791/3, 1796, 1804, 1805, 1810, 1811, 1812, 1814, 1819, 

1821, 1834, 1835, 1843, 1848, 1849, 1872, 1875, 1878 a 1900 v katastrálním území Kravaře 

v Čechách a obci Kravaře; pozemky p. č. 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1096, 1097, 1098, 1100, 

1101, 1207, 1208, 1209, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1454, 

1455, 1476, 1477, 1478, 1499, 1571 a 1580 v katastrálním území a obci Stvolínky/. Dne 9.1.2017 

omezil shora uvedený stavebník žádost tak, že jako dočasný zábor nebudou využity pozemky          

p. č. 1857 a 1891  v katastrálním území Kravaře v Čechách a obci Kravaře. Dnem podání žádosti 

bylo zahájeno stavební řízení. V daném případě je vedeno řízení s velkým počtem účastníků podle 

ustanovení § 144 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„správní řád“), přičemž podle tohoto ustanovení (nestanoví-li zvláštní zákon jinak) se tímto řízením 

rozumí řízení s více než 30 účastníky. Podle ustanovení § 112 odst. 1 stavebního zákona v případě 

řízení s velkým počtem účastníků se v oznámení o zahájení řízení a v dalších úkonech řízení 

účastníci řízení podle ustanovení § 109 písm. e) a f) stavebního zákona identifikují označením 

pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru. 

Vymezení účastníků stavebního řízení podle ustanovení § 109 stavebního zákona: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, Nusle,        

PSČ: 140 00, se přiznávají práva podle ustanovení § 109 písm. a) stavebního zákona s právy 

účastníka řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu.  

Libereckému kraji, IČ: 70891508, se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec IV-Perštýn, PSČ: 460 01, 

Krajské správě silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizaci, IČ: 70946078, se sídlem České 

Mládeže 632/32, Liberec IV, PSČ: 460 01, Obci Kravaře, IČ: 00260657, se sídlem náměstí 166, 

Kravaře, PSČ: 471 03, Obci Stvolínky, IČ: 00524751, se sídlem Stvolínky 53, Stvolínky, PSČ: 471 

02, Povodí Ohře, státnímu podniku, IČ: 70889988, se sídlem Bezručova 4219, Chomutov,            

PSČ: 430 03, Římskokatolické farnosti Kravaře u České Lípy, IČ: 63778114, se sídlem Jestřebí 90, 

Jestřebí, PSČ: 471 61, Římskokatolické farnosti Stvolínky, IČ: 63778084, se sídlem Stvolínky 64, 

Stvolínky, PSČ: 471 02, společnosti AVENA, výrobně obchodní družstvo, zkráceně AVENA, 

VOD,  IČ: 60278218, se sídlem náměstí Míru 28, Kravaře, PSČ: 471 03, společnosti Farma Lípa 

s.r.o., IČ: 01739719, se sídlem Šídlov 14, Zákupy, PSČ: 473 01, společnosti Zelená farma s.r.o.,             

IČ: 25446860, se sídlem Školní 92, Horní Police, PSČ: 471 06, Státnímu pozemkovému úřadu,               

IČ: 01312774, se  sídlem  Husinecká  1024/11a, Praha 3 – Žižkov, PSČ: 130 00, Úřadu pro 

zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 

2, Nové Město, PSČ: 128 00, Haně Bažantové, nar. 4.5.1963, bytem Velká 7, Kravaře,               
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PSČ: 470 02, Pavolu Belányi, nar. 21.2.1953, bytem Osvobození 590, Kamenický Šenov,          

PSČ: 471 12, Jaroslavě Čermákové, nar. 10.8.1934, bytem Žitavská 2534, Česká Lípa, PSČ: 470 

06, Antonínu Doušovi, nar. 9.10.1935, bytem Gagarinova 771/17, Liberec, PSČ: 460 06, Richardu 

Doušovi, nar. 18.6.1954, bytem Úštěcká 52, Kravaře, PSČ: 471 03, Zdeňku Doušovi, nar. 6.4.1940, 

bytem Zahradní 1738/3, Česká Lípa, PSČ: 470 01, Ireně Hachové, nar. 30.11.1958, bytem Velenice 

75, Velenice, PSČ: 470 02, Ing. Janu Hromasovi, nar. 13.1.1975, bytem Stvolínky 30, Stvolínky, 

PSČ: 471 02, Petru Chloubovi, nar. 30.8.1977, bytem Nová 342, Bohušovice nad Ohří,               

PSČ: 411 56, Světle Košťálové, nar. 16.1.1944, bytem Podskalská 17, Úštěk, PSČ: 411 45, 

Jaroslavu Kurtincovi, nar. 5.2.1974, bytem Kvítkov 8, Kvítkov, PSČ: 470 01, Jiřímu Pelikánovi, 

nar. 8.4.1965, bytem Bulharská 2661, Teplice, PSČ: 415 01, Ing. Vladimíru Pelikánovi, nar. 

8.12.1956, bytem Dolní Přím 69, Dolní Přím, PSČ: 503 16, Janu Pokornému, nar. 18.2.1946, bytem 

Nádražní 191, Kravaře, PSČ: 470 02, Robertu Pragerovi, nar. 14.6.1957, bytem Vestecká 1201, 

Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, PSČ: 250 01, se přiznávají práva podle ustanovení § 109 

písm. c) stavebního zákona s právy účastníka řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) 

správního řádu.  

Lesům  České republiky, s.p., IČ: 42196451, se sídlem Přemyslova 1106, Hradec Králové, PSČ: 501 

68, společnosti ČEPS a.s., IČ: 25702556, se sídlem Elektrárenská 774/2, Praha 10, PSČ: 101 52, 

společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ: 04084063, se sídlem Olšanská 2681/6, 

Žižkov, Praha 3, PSČ: 130 00, společnosti ČEZ Distribuce a. s., IČ: 24729035, se sídlem Teplická 

877/8, Děčín, Děčín IV. – Podmokly, PSČ: 405 02, společnosti Severočeské vodovody a 

kanalizace, a.s., IČ: 49099451, se sídlem Přítkovská 1689, Teplice, PSČ: 415 50, se přiznávají 

práva podle ustanovení § 109 písm. d) a e) stavebního zákona s právy účastníka řízení podle 

ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu. 

Vlastníkům pozemků v katastrálním území Kravaře v Čechách a obec Kravaře parcelní č.: 1388, 

1396, 1434, 1470, 1524, 1548, 1699, 1703, 1807, 1820, 1824, 1838, 1840, 1845, 1857, 1881, 1891, 

1895, i v katastrálním území a obci Stvolínky parcelní č.: 1071, 1072, 1095, 1099, 1212, 1224, 

1570,  1581/1, 1581/2 se přiznávají práva účastníka řízení podle ustanovení § 109 písm. e) a f) 

stavebního zákona s právy účastníků řízení podle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu. 

Dne 22.9.2016 pod č.j.: OD 975/2016-2/280.13/Hk a KULK 76041/2016 vyzval speciální stavební 

úřad stavebníka k úhradě správního poplatku za vydání rozhodnutí. Správní poplatek byl uhrazen 

dne 6.10.2016.  

V souladu s ustanovením § 112 odst. 1 stavebního zákona a podle ustanovení § 47 odst. 1 správního 

řádu speciální stavební úřad dne 17.10.2016 pod č.j.: OD 975/2016-3/280.13/Hk a                    

KULK 76108/2016 oznámil zahájení stavebního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným 

orgánům. Současně stanovil podle téhož ustanovení stavebního zákona lhůtu k uplatnění závazných 

stanovisek dotčeným orgánům i lhůtu k uplatnění námitek, popřípadě důkazů, účastníkům řízení. 

Zároveň je poučil, že k později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům, 

nebude přihlédnuto. Lhůta byla stanovena do deseti dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. 

Vzhledem k tomu, že speciálnímu stavebnímu úřadu jsou poměry staveniště dobře známy, žádost 

poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu 

provádění, upustil podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona od ohledání na místě i od 

ústního jednání. Po oznámení zahájení řízení se k navrhované stavbě vyjádřila dne 24.10.2016 

společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IČ: 49099451, se sídlem Přítkovská 1689, 

Teplice, PSČ: 415 50. Nikdo jiný z účastníků řízení nevznesl námitky či připomínky vůči 

předmětné stavbě; po oznámení zahájení stavebního řízení nebylo uplatněno ani žádné stanovisko 

dotčeného orgánu.  
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Speciální stavební úřad umožnil účastníkům řízení i dotčeným orgánům nahlédnout do 

dokumentace a podkladů rozhodnutí. V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu měli 

účastníci tohoto stavebního řízení možnost nejpozději do pěti dnů, od uplynutí lhůty k podání 

návrhů, seznámit se s poklady pro vydání rozhodnutí. Tohoto práva nikdo nevyužil.  

V průběhu stavebního řízení přezkoumal speciální stavební úřad předloženou žádost a posoudil 

shromážděná stanoviska a vyjádření, a to z hledisek uvedených v ustanovení § 111 stavebního 

zákona. Zjistil, že projektová dokumentace byla zpracována osobou s příslušnou autorizací. 

Stavebník doložil doklady o majetkoprávním vypořádání pozemků pro stavbu v potřebném rozsahu.  

Jednotlivá stanoviska dotčených orgánů získaná v průběhu stavebního řízení byla zvážena a využita 

při stanovení podmínek tohoto rozhodnutí, rovněž tak byly zohledněny požadavky účastníků řízení 

(zejména podmínky č. 1 až 23). Jde o tato stanoviska a vyjádření: 

a) Závazné stanovisko Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru životního prostředí, se 

sídlem U Jezu 642/2a, Liberec 2, PSČ: 461 80, ze dne 13.9.2016 pod zn.: KULK 

67199/2016 a OŽPZ 1058/2016. 

b) Koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Česká Lípa, odboru životního prostředí, 

se sídlem náměstí T.G. Masaryka 1, Česká Lípa, PSČ: 470 36, ze dne 23.8.2016 pod zn.: 

MUCL/53026/2016. 

c) Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci,           

IČ: 71009302, se sídlem Husova 64, Liberec, PSČ: 460 31, ze dne 23.8.2016 pod                 

zn.: MUCL/53026/2016. 

d) Stanovisko Policie České republiky, Krajského ředitelství Libereckého kraje, Odboru služby 

dopravní policie, se sídlem Nám. Dr. E. Beneše 24, Liberec, PSČ: 460 32, ze dne 14.7.2016 

pod č.j.: KRPL-71184-2/ČJ-2016-1800DP-06. 

e) Stanovisko Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Libereckého kraje, 

Územního odboru Česká Lípa, dopravního inspektorátu, se sídlem Pod Holým vrchem 

1734/14, Česká Lípa, PSČ: 470 80, ze dne 19.8.2016 pod č.j.: KRPL-81926-2/ČJ-2016-

180106. 

f) Stanovisko Ministerstva obrany, IČ: 60162694, sekce ekonomické a majetkové, odboru 

ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury, se sídlem pobočky 

Teplého 1899, Pardubice, PSČ: 530 02, ze dne 9.8.2016 pod sp. zn.: 89161/2016-8201-

OÚZ-LIT. 

g) Vyjádření Povodí Ohře, státní podnik, IČ: 70889988, se sídlem Bezručova 4219, Chomutov, 

PSČ: 430 03, ze dne 8.8.2016 pod zn.: POH/29124/2016-2/301100. 

h) Vyjádření Lesů  České republiky, s.p., IČ: 42196451, se sídlem Přemyslova 1106, Hradec 

Králové, PSČ: 501 68, ze dne 30.8.2016 pod č.j.:LCR236/0013221/2016. 

i) Vyjádření Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizace, IČ: 70946078, 

se sídlem České Mládeže 632/32, Liberec IV, PSČ: 460 01, ze dne 2.8.2016 pod                

zn.: KSSLK/5837/2016. 

j) Vyjádření společnosti ČEZ Distribuce a. s., IČ: 24729035, se  sídlem  Teplická 877/8, 

Děčín,  Děčín IV.  –  Podmokly, PSČ: 405 02, ze dne 10.8.2016 pod zn.: 1087685588 i ze 

dne 20.7.2016 pod zn.: 0100604108. 
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k) Vyjádření (souhlas) společnosti ČEPS a.s., IČ: 25702556, se sídlem Elektrárenská 774/2, 

Praha 10, PSČ: 101 52, ze dne 7.9.2016 pod zn.: 428/11320/7.9.2016/Le. 

l) Stanovisko společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ: 04084063, se sídlem 

Olšanská 2681/6, Žižkov, Praha 3, PSČ: 130 00, ze dne 24.7.2016 pod zn.: SOS-16/VE 

16023032 i ze dne 22.7.2016 pod č.j.: 665907/16. 

m) Vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IČ: 49099451, se sídlem 

Přítkovská 1689, Teplice, PSČ: 415 50, ze dne 11.3.2016 pod                                                  

zn.: O16610041688/OTPCL/Ro i v zaslaném vyjádření téže společnosti ze dne 24.10.2016 

pod zn.: O16610173950/OTPCL/Ro. 

Rozhodnutí a sdělení od orgánu státní správy, které stavebník doložil k žádosti o vydání stavebního 

povolení, a na které toto rozhodnutí navazuje, jsou pro něho též závazná. Jedná se o tyto podklady: 
 

a) Územní rozhodnutí Městského úřadu Česká Lípa, stavebního úřadu, se sídlem náměstí T. G. 

Masaryka 1, Česká Lípa, PSČ: 470 36, ze dne 20.10.2008 pod č.j.: MUCL/11698/2006 (v 

právní moci od 21.11.2008), jehož platnost byla prodloužena rozhodnutím téhož stavebního 

úřadu dne 28.7.2014 pod spisovou značkou: MUCL/139278/2014/Pro a                               

č.j.: MUCL/147955/2014 (v právní moci od 29.8.2014).. 
 

b) Souhlas Městského úřadu Česká Lípa, stavebního úřadu, se sídlem náměstí T. G. Masaryka 

1, Česká Lípa, PSČ: 470 36, ze dne 11.7.2016 pod sp. zn.: MUCL/48901/2016/Pro a 

MUCL/52116/2016. 
 

c) Závěr zjišťovacího řízení Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru životního prostředí, se 

sídlem U Jezu 642/2a, Liberec 2, PSČ: 461 80, ze dne 1.11.2007 pod                                  

zn.: ORVZŽP/1150/2007 a KULK/60833/2007.  

Další souhlasná stanoviska, sdělení či vyjádření k vydání stavebního povolení, které stavebník 

doložil k žádosti o vydání stavebního povolení od orgánů veřejné moci nebo společností jsou 

uvedeny následně, včetně dokladů o vypořádání pozemků stavby. Jedná se o tyto podklady: 
 

a) Stanovisko Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru životního prostředí, se sídlem U Jezu 

642/2a, Liberec 2, PSČ: 461 80, ze dne 17.8.2016 pod zn.: KULK 59806/2016. 

b) Souhlasné závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje,                

IČ: 70888744, se sídlem Barvířská 29/10, Liberec, PSČ: 460 01, ze dne 18.7.2016 pod            

č.j.: HSLI-2168-2/CL-PS-2016.  

c) Vyjádření společnosti České Radiokomunikace a.s., IČ: 24738875, se sídlem Skokanská 

2117/1, Praha 6, Břevnov, PSČ: 169 00, ze dne 20.8.2016 pod zn.: UPTS/OS/153249/2016. 

d) Vyjádření Policie České republiky, Krajského ředitelství Severočeského kraje, Odboru 

správy majetku, se sídlem Lidické náměstí 899/9, Ústí nad Labem Liberec, PSČ: 401 79, ze 

dne 30.1.2009 pod č.j.: KRPU-12766-1/ČJ-2009-0400MN-14. 

e) Sdělení společnosti ČEZ ICT Services, a. s., IČ: 26470411, se sídlem Duhová 1531/3, Praha 

4, PSČ: 140 53, ze dne 4.8.2016 pod zn.: 0200482932. 

f) Stanovisko společnosti RWE  Distribuční služby, s. r. o., IČ: 27935311, se sídlem 

Plynárenská 499/1, Brno, PSČ: 657 02 (nyní společnost GridServices, s.r.o., IČ: 27935311, 

se sídlem Plynárenská 499/1, Brno - Zábrdovice, PSČ: 602 00), ze dne 9.8.2016                 

zn.: 5001345017. 
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g) Vyjádření společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., IČ: 64949681, se sídlem Tomíčkova 

2144/1, Chodov, Praha 4, PSČ: 148 00, ze dne 19.7.2016 zn.: E19938/16. 

h) Vyjádření společnosti ČD – Telematika a. s., IČ: 61459445, se sídlem Pernerova 2819/2a, 

Praha 3, PSČ: 130 00, ze dne 20.7.2016 pod čj.: 1201607835. 

i) Vyjádření společnosti Vodafone Czech Republic a.s., IČ: 25788001, se sídlem náměstí 

Junkových 2808/2, Stodůlky, Praha 5, PSČ: 155 00, ze dne 18.7.2016 pod zn.: 

MW000004688111929. 

j) Vyjádření Obecního úřadu Kravaře, se sídlem náměstí 166, Kravaře, PSČ: 471 03, ze dne 

13.1.2009 pod zn.: Dub-SI/15Kr. 

k) Vyjádření společnosti ČEPS a.s., IČ: 25702556, se sídlem Elektrárenská 774/2, Praha 10, 

PSČ: 101 52, ze dne 29.10.2015 pod zn.: 535/11320/29.10.2015/Le. 

l) Vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IČ: 49099451, se sídlem 

Přítkovská 1689, Teplice, PSČ: 415 50, ze dne 11.3.2016 pod                                               

zn.: O16610041688/OTPCL/Ro. 

m) Stanovisko společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ: 04084063, se sídlem 

Olšanská 2681/6, Žižkov, Praha 3, PSČ: 130 00, ze dne 24.7.2016 pod zn.: SOS-16/VE 

16023032. 

n) Smlouva o právu provést stavbu č. 2/2016/Sd-36200 uzavřenou mezi Ředitelstvím silnic a 

dálnic ČR, IČ: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, Nusle, PSČ: 140 00, a 

Římskokatolickou farností Stvolínky, IČ: 63778084, se sídlem Stvolínky 64, Stvolínky,    

PSČ: 471 02, dne 5.1.2017. 

o) Smlouva o právu provést stavbu č. 3/2016/Sd-36200 uzavřenou mezi Ředitelstvím silnic a 

dálnic ČR, IČ: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, Nusle, PSČ: 140 00, a 

Římskokatolickou farností Kravaře u České Lípy, IČ: 63778114, se sídlem Jestřebí 90, 

Jestřebí, PSČ: 471 61, dne 5.1.2017. 

p) Kupní smlouva č. 1/2016/Sd-36200 uzavřenou mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, 

IČ: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, Nusle, PSČ: 140 00, a Jaroslavou 

Čermákovou, nar. 10.8.1934, bytem Žitavská 2534, Česká Lípa, PSČ: 470 06, dne 

24.10.2016. 

q) Kupní smlouva č. 3/2016/Sd-36200 uzavřenou mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, 

IČ: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, Nusle, PSČ: 140 00, a Antonínem 

Doušou, nar. 9.10.1935, bytem Gagarinova 771/17, Liberec, PSČ: 460 06, dne 26.10.2016. 

r) Kupní smlouva č. 4/2016/Sd-36200 uzavřenou mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, 

IČ: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, Nusle, PSČ: 140 00, a Richard 

Doušou, nar. 18.6.1954, bytem Úštěcká 52, Kravaře, PSČ: 471 03, dne 21.12.2016. 

s) Kupní smlouva č. 6/2016/Sd-36200 uzavřenou mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, 

IČ: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, Nusle, PSČ: 140 00, a Světlou 

Košťálovou, nar. 16.1.1944, bytem Podskalská 17, Úštěk, PSČ: 411 45, dne 23.11.2016. 

t) Kupní smlouva č. 8/2016/Sd-36200 uzavřenou mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, 

IČ: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, Nusle, PSČ: 140 00, a Robertem 

Pragerem, nar. 14.6.1957, bytem Vestecká 1201, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav,     

PSČ: 250 01, dne 26.10.2016. 
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u) Nájemní smlouva č. 1293/2016 uzavřenou mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, 

IČ: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, Nusle, PSČ: 140 00, a Povodí Ohře, 

státní podnik, IČ: 70889988, se sídlem Bezručova 4219, Chomutov, PSČ: 430 03, dne 

27.12.2016. 

v) Smlouva o právu provést stavbu č. 2/2015/Sd-36200 uzavřenou mezi Ředitelstvím silnic a 

dálnic ČR, IČ: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, Nusle, PSČ: 140 00, a 

Jaroslavem Kurtincem Jaroslav, nar. 5.2.1974, bytem Kvítkov 8, Kvítkov, PSČ: 470 01, dne 

3.8.2015. 

w) Nájemní smlouva č. 11/2015/Sd-36200 uzavřenou mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, 

IČ: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, Nusle, PSČ: 140 00, a Jaroslavem 

Kurtincem Jaroslav, nar. 5.2.1974, bytem Kvítkov 8, Kvítkov, PSČ: 470 01, dne 3.8.2015. 

x) Smlouva o výpůjčce nemovitosti č. 12/09/IBR/V uzavřenou mezi Ředitelstvím silnic a dálnic 

ČR, IČ: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, Nusle, PSČ: 140 00, a Obcí 

Stvolínky, IČ: 00524751, se sídlem Stvolínky 53, Stvolínky, PSČ: 471 02, dne 22.9.2009. 

y) Dodatek č. 1 k výpůjční smlouvě č. 12/09/01/IBR/V uzavřenou mezi Ředitelstvím silnic a 

dálnic ČR, IČ: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, Nusle, PSČ: 140 00, a 

Obcí Stvolínky, IČ: 00524751, se sídlem Stvolínky 53, Stvolínky, PSČ: 471 02, dne 

30.11.2016. 

z) Smlouva o právu provést stavbu č. 1/2016/Sd-36200 Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, 

IČ: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, Nusle, PSČ: 140 00, a společností 

AVENA, výrobně obchodní družstvo, zkráceně AVENA, VOD, IČ: 60278218, se sídlem 

náměstí Míru 28, Kravaře, PSČ: 471 03, dne 15.12.2016. 

aa) Kupní smlouva č. 10/2016/Sd-36200 Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390, se 

sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, Nusle, PSČ: 140 00, a společností AVENA, výrobně 

obchodní družstvo, zkráceně AVENA, VOD, IČ: 60278218, se sídlem náměstí Míru 28, 

Kravaře, PSČ: 471 03, dne 13.12.2016. 

bb) Nájemní smlouva č. 19/2015/Sd-36200 Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390, se 

sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, Nusle, PSČ: 140 00, a společností AVENA, výrobně 

obchodní družstvo, zkráceně AVENA, VOD, IČ: 60278218, se sídlem náměstí Míru 28, 

Kravaře, PSČ: 471 03, dne 25.5.2015. 

cc) Podpachtovní smlouva č. 2/2015/Sd-36200 Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390, se 

sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, Nusle, PSČ: 140 00, společností AVENA, výrobně 

obchodní družstvo, zkráceně AVENA, VOD, IČ: 60278218, se sídlem náměstí Míru 28, 

Kravaře, PSČ: 471 03, a Státním  pozemkovým  úřadem,  IČ: 01312774,  se  sídlem  

Husinecká  1024/11a, Praha 3 – Žižkov, PSČ: 130 00, dne 23.3.2016. 

dd) Dodatek č. 1 k podpachtovní smlouvě č. 2/2015/Sd-36200 Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, 

IČ: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, Nusle, PSČ: 140 00, a společností 

AVENA, výrobně obchodní družstvo, zkráceně AVENA, VOD, IČ: 60278218, se sídlem 

náměstí Míru 28, Kravaře, PSČ: 471 03, dne 13.12.2016. 

ee) Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. 19/2015/Sd-36200 Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, 

IČ: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, Nusle, PSČ: 140 00, a společností 

AVENA, výrobně obchodní družstvo, zkráceně AVENA, VOD, IČ: 60278218, se sídlem 

náměstí Míru 28, Kravaře, PSČ: 471 03, dne 13.12.2016. 
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ff) Podnájemní smlouva č. 1/2015/Sd-36200 Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390, se 

sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, Nusle, PSČ: 140 00, a společností AVENA, výrobně 

obchodní družstvo, zkráceně AVENA, VOD, IČ: 60278218, se sídlem náměstí Míru 28, 

Kravaře, PSČ: 471 03, dne 25.5.2015. 

gg) Smlouva o výpůjčce nemovitých věcí č. UCL/2196/15/VNV-349/ÚE/16/Ja uzavřenou mezi 

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, 

Nusle, PSČ: 140 00, a Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, 

se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, Nové Město, PSČ: 128 00, dne 30.11.2016. 

hh) Nájemní smlouva č. 12/2016/Sd-36200 uzavřenou mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, 

IČ: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, Nusle, PSČ: 140 00, a Hanou 

Bažantovou, nar. 4.5.1963, bytem Velká 7, Kravaře, PSČ: 470 02, dne 30.11.2016. 

ii) Dodatek č. 1 k výpůjční smlouvě č. 12/09/11/IBR/V uzavřenou mezi Ředitelstvím silnic a 

dálnic ČR, IČ: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, Nusle, PSČ: 140 00, a 

Obcí Kravaře, IČ: 00260657, se sídlem náměstí 166, Kravaře, PSČ: 471 03, dne 16.11.2016. 

jj) Nájemní smlouva č. 32/2016/Sd-36200 uzavřenou mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, 

IČ: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, Nusle, PSČ: 140 00, a Petrem 

Chloubou, nar. 30.8.1977, bytem Nová 342, Bohušovice nad Ohří, PSČ: 411 56, dne 

21.12.2016. 

kk) Smlouva o právu provést dočasný zábor č. 5003PS16/39 uzavřenou mezi Ředitelstvím silnic 

a dálnic ČR, IČ: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, Nusle, PSČ: 140 00, a 

Státním  pozemkovým  úřadem,  IČ: 01312774,  se  sídlem  Husinecká  1024/11a, Praha 3 – 

Žižkov, PSČ: 130 00, dne 13.12.2016. 

ll) Smlouva o právu provést stavbu č. 5001PS15/39 uzavřenou mezi Ředitelstvím silnic a dálnic 

ČR, IČ: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, Nusle, PSČ: 140 00, a Státním  

pozemkovým  úřadem,  IČ: 01312774,  se  sídlem  Husinecká  1024/11a, Praha 3 – Žižkov, 

PSČ: 130 00, dne 24.11.2015. 

mm) Nájemní smlouva o právu provést stavbu č. 5004PS16/39 uzavřenou mezi 

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, 

Nusle, PSČ: 140 00, a Státním  pozemkovým  úřadem,  IČ: 01312774,  se  sídlem  Husinecká  

1024/11a, Praha 3 – Žižkov, PSČ: 130 00, dne 13.12.2016. 

nn) Nájemní smlouva o právu provést stavbu č. 33 N 15/39 uzavřenou mezi Ředitelstvím silnic a 

dálnic ČR, IČ: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, Nusle, PSČ: 140 00, a 

Státním  pozemkovým  úřadem,  IČ: 01312774,  se  sídlem  Husinecká  1024/11a, Praha 3 – 

Žižkov, PSČ: 130 00, dne 18.5.2015. 

oo) Nájemní smlouva č. 9/2014/Sd-36200 uzavřenou mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, 

IČ: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, Nusle, PSČ: 140 00, a                      

Ing. Vladimírem Pelikán, nar. 8.12.1956, bytem Dolní Přím 69, Dolní Přím, PSČ: 503 16, 

dne 14.3.2016. 

pp) Nájemní smlouva č. 8/2014/Sd-36200 uzavřenou mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, 

IČ: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, Nusle, PSČ: 140 00, a                      

Jiřím Pelikánem, nar. 8.4.1965, bytem Bulharská 2661, Teplice, PSČ: 415 01, dne 12.5.2016. 
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qq) Nájemní smlouva č. 5/2014/Sd-36200 uzavřenou mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, 

IČ: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, Nusle, PSČ: 140 00, a                      

Irenou Hachovou, nar. 30.11.1958, bytem Velenice 75, Velenice, PSČ: 470 02, dne 6.1.2016. 

rr) Nájemní smlouva č. 28/2015/Sd-36200 uzavřenou mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, 

IČ: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, Nusle, PSČ: 140 00, a                      

společností Farma Lípa s.r.o., IČ: 01739719, se sídlem Šídlov 14, Zákupy, PSČ: 473 01, dne 

24.3.2016. 

ss) Smlouva o právu k provedení stavby OLP/4004/2016 č. 1/2016/Sd-36200 uzavřenou mezi 

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, 

Nusle, PSČ: 140 00, a Libereckým krajem, IČ: 70891508, se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec 

IV-Perštýn, PSČ: 460 01, dne 6.10.2016. 

tt) Nájemní smlouva č. 29/2015/Sd-36200 uzavřenou mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, 

IČ: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, Nusle, PSČ: 140 00, a                      

Ing. Janem Hromasem, nar. 13.1.1975, bytem Stvolínky 30, Stvolínky, PSČ: 471 02, dne 

10.3.2016. 

uu) Nájemní smlouva č. 42N10/39 uzavřenou mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, 

IČ: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, Nusle, PSČ: 140 00, a                      

Pozemkovým  fondem České republiky, IČ: 45797072, se sídlem Husinecká 1024/11a,    

Praha 3, PSČ: 130 00, dne 18.8.2010. 

vv) Nájemní smlouva č. 20/2015/Sd-36200 uzavřenou mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, 

IČ: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, Nusle, PSČ: 140 00, a                      

Pavolem Belányi, nar. 21.2.1953, bytem Osvobození 590, Kamenický Šenov, PSČ: 471 14, 

dne 22.5.2015. 

ww) Nájemní smlouva č. 21/2015/Sd-36200 uzavřenou mezi Ředitelstvím silnic a dálnic 

ČR, IČ: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, Nusle, PSČ: 140 00, a                      

společností Zelená farma s.r.o., IČ: 25446860, se sídlem Školní 92, Horní Police, PSČ: 471 

06, dne 28.4.2016. 

xx) Nájemní smlouva č. 12/10/20/IBR/N uzavřenou mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, 

IČ: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, Nusle, PSČ: 140 00,                       

společností AVENA, výrobně obchodní družstvo, zkráceně AVENA, VOD, IČ: 60278218, 

se sídlem náměstí Míru 28, Kravaře, PSČ: 471 03, a Janem Pokorným, nar. 18.2.1946, bytem 

Nádražní 191, Kravaře, PSČ: 470 02, dne 3.6.2010. 

Speciální stavební úřad dospěl po provedeném stavebním řízení k závěru, že uskutečněním stavby 

s názvem „Silnice I/15 Kravaře – obchvat“ v rozsahu stavebních objektů s názvy „SO 011 Příprava 

území stavby“, „SO 101 Přeložka silnice I/15 Stvolínky - Kravaře“, „SO 102 Napojení stávající 

silnice I/15 v km 0,300“, „SO 103 Okružní křižovatka Kravaře“, „SO 180 Úpravy stávajících 

komunikací“, „SO 190 Dopravní značení“, „SO 191 Dopravní opatření“, „SO 201 Most přes Bobří 

potok“, „SO 202 Most přes náhon“, „SO 203 Most přes polní cestu“, „SO 331 Norné stěny“, „SO 

341 Odpad z příkopu km 0,400“, „SO 801 Vegetační úpravy“, „SO 810 Rekultivace komunikací“ a 

„SO 811 Rekultivace ploch dočasného záboru“, ve výše specifikovaném rozsahu, nebudou 

ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků 

řízení.  

Protože v průběhu stavebního řízení nebyly shledány důvody, které by bránily povolení navrhované 

stavby, rozhodl speciální stavební úřad způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí. 
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 P o u č e n í  

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dnů, ode dne jeho doručení, podat odvolání k Ministerstvu 

dopravy, podáním učiněným u Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru dopravy. 

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 stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení 

ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě.  

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení 

pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. 

 

 

 

                                                              otisk úředního razítka 

 

 

 

Ing. Jan Čáp 

vedoucí odboru dopravy 

 

 

 

 

 

 

Rozdělovník: 
 

Účastníci řízení podle ustanovení § 109 písm. a), c) stavebního zákona s právy účastníků řízení 

podle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:        

- Ředitelství  silnic  a dálnic ČR, IČ: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, Nusle, 

PSČ: 140 00, zastoupené Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Správa Liberec, se sídlem Zeyerova 

1310, Liberec, PSČ: 460 55, které dále zastupuje na základě plné moci společnost Valbek, spol. 

s r.o., IČ: 48266230, se sídlem Vaňurova 505/17, Liberec, PSČ: 460 01 (datovou schránkou). 

- Ředitelství  silnic  a dálnic ČR, IČ: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, Nusle, 

PSČ: 140 00 (datovou schránkou). 

- Liberecký kraj, IČ: 70891508, se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec IV-Perštýn, PSČ: 460 01 

(osobně). 

- Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 70946078, se sídlem České 

Mládeže 632/32, Liberec IV, PSČ: 460 01 (datovou schránkou).  

- Obec Kravaře, IČ: 00260657, se sídlem náměstí 166, Kravaře, PSČ: 471 03 (datovou schránkou). 

- Obec Stvolínky, IČ: 00524751, se sídlem Stvolínky 53, Stvolínky, PSČ: 471 02 (datovou 
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schránkou).  

- Povodí Ohře, státní podnik, IČ: 70889988, se sídlem Bezručova 4219, Chomutov, PSČ: 430 03 

(datovou schránkou). 

- Římskokatolická farnost Kravaře u České Lípy, IČ: 63778114, se sídlem Jestřebí 90, Jestřebí, 

PSČ: 471 61 (doporučeně). 

- Římskokatolická farnost Stvolínky, IČ: 63778084, se sídlem Stvolínky 64, Stvolínky, PSČ: 471 02 

(doporučeně).  

- Společnost AVENA, výrobně obchodní družstvo, zkráceně AVENA, VOD, IČ: 60278218, se 

sídlem náměstí Míru 28, Kravaře, PSČ: 471 03 (datovou schránkou). 

- Společnost Farma Lípa s.r.o., IČ: 01739719, se sídlem Šídlov 14, Zákupy, PSČ: 473 01 (datovou 

schránkou). 

- Společnost Zelená farma s.r.o., IČ: 25446860, se sídlem Školní 92, Horní Police, PSČ: 471 06 

(datovou schránkou). 

- Státní  pozemkový  úřad,  IČ: 01312774,  se  sídlem  Husinecká  1024/11a, Praha 3 – Žižkov, 

PSČ: 130 00 (datovou schránkou). 

- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 

390/42, Praha 2, Nové Město, PSČ: 128 00 (datovou schránkou). 

- Bažantová Hana, nar. 4.5.1963, bytem Velká 7, Kravaře, PSČ: 470 02 (doporučeně do vlastních 

rukou). 

- Belányi Pavol, nar. 21.2.1953, bytem Osvobození 590, Kamenický Šenov, PSČ: 471 14 

(doporučeně do vlastních rukou). 

- Čermáková Jaroslava, nar. 10.8.1934, bytem Žitavská 2534, Česká Lípa, PSČ: 470 06 

(doporučeně do vlastních rukou). 

- Douša Antonín, nar. 9.10.1935, bytem Gagarinova 771/17, Liberec, PSČ: 460 06 (doporučeně do 

vlastních rukou). 

- Douša Richard, nar. 18.6.1954, bytem Úštěcká 52, Kravaře, PSČ: 471 03 (doporučeně do 

vlastních rukou). 

- Douša Zdeněk, nar. 6.4.1940, bytem Zahradní 1738/3, Česká Lípa, PSČ: 470 01 (doporučeně do 

vlastních rukou). 

- Hachová Irena, nar. 30.11.1958, bytem Velenice 75, Velenice, PSČ: 470 02 (doporučeně do 

vlastních rukou). 

- Ing. Hromas Jan, nar. 13.1.1975, bytem Stvolínky 30, Stvolínky, PSČ: 471 02 (doporučeně do 

vlastních rukou). 

- Chlouba Petr, nar. 30.8.1977, bytem Nová 342, Bohušovice nad Ohří, PSČ: 411 56 (doporučeně 

do vlastních rukou). 

- Košťálová Světla, nar. 16.1.1944, bytem Podskalská 17, Úštěk, PSČ: 411 45 (doporučeně do 

vlastních rukou). 

- Kurtinec Jaroslav, nar. 5.2.1974, bytem Kvítkov 8, Kvítkov, PSČ: 470 01 (doporučeně do 

vlastních rukou). 
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- Pelikán Jiří, nar. 8.4.1965, bytem Bulharská 2661, Teplice, PSČ: 415 01 (doporučeně do vlastních 

rukou). 

- Ing. Pelikán Vladimír, nar. 8.12.1956, bytem Dolní Přím 69, Dolní Přím, PSČ: 503 16 

(doporučeně do vlastních rukou). 

- Pokorný Jan, nar. 18.2.1946, bytem Nádražní 191, Kravaře, PSČ: 470 02 (doporučeně do vlastních 

rukou). 

- Prager Robert, nar. 14.6.1957, bytem Vestecká 1201, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, PSČ: 

250 01 (doporučeně do vlastních rukou). 

Účastníci řízení podle ustanovení § 109 písm. d), e) stavebního zákona s právy účastníků řízení 

podle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu: 

-  Lesy  České republiky, s.p., IČ: 42196451, se sídlem Přemyslova 1106, Hradec Králové, PSČ: 501 

68 (datovou schránkou). 

- Společnost ČEPS a.s., IČ: 25702556, se sídlem Elektrárenská 774/2, Praha 10, PSČ: 101 52 

(datovou schránkou). 

- Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ: 04084063, se sídlem Olšanská 2681/6, 

Žižkov, Praha 3, PSČ: 130 00 (datovou schránkou). 

- Společnost ČEZ Distribuce a. s., IČ: 24729035, se sídlem Teplická 877/8, Děčín, Děčín IV. – 

Podmokly, PSČ: 405 02 (datovou schránkou). 

- Společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IČ: 49099451, se sídlem Přítkovská 1689, 

Teplice, PSČ: 415 50 (datovou schránkou). 

Účastníci řízení podle ustanovení § 109 písm. e) a f) stavebního zákona s právy účastníků řízení 

podle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu, kteří jsou identifikováni označením pozemků 

a staveb evidovaných v katastru nemovitostí:        

- katastrální území Kravaře v Čechách a obec Kravaře pozemky: parcelní číslo 1388, 1396, 1434, 

1470, 1524, 1548, 1699, 1807, 1820, 1824, 1838, 1840, 1845, 1881 a 1895.  

- katastrální území Katastrální území a obec Stvolínky: parcelní číslo 1071, 1072, 1095, 1099, 1212, 

1224, 1570,  1581/1 a 1581/2. 

Dotčené orgány podle ustanovení § 136 správního řádu: 

- Ministerstvo obrany, IČ: 60162694, se sídlem Tychonova 1, Praha 6, PSČ: 160 00, Sekce 

ekonomická a majetková, Odbor ochrany územních zájmů a řízení programu nemovité 

infrastruktury Praha (datovou schránkou). 

- Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, se sídlem U Jezu 642/2a, 

Liberec IV-Perštýn, PSČ: 460 01 (osobně). 

- Městský úřad Česká Lípa, stavební úřad, se sídlem náměstí T. G. Masaryka 1, Česká Lípa,          

PSČ: 470 36 (datovou schránkou). 

- Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, se sídlem náměstí T. G. Masaryka 1, Česká 

Lípa, PSČ: 470 36 (datovou schránkou). 

- Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, IČ: 71009302, se sídlem Husova 

64, Liberec, PSČ: 460 31 (datovou schránkou). 
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- Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, IČ: 70888744, se sídlem Barvířská 29/10, Liberec, 

PSČ: 460 01 (datovou schránkou).  

- Policie České republiky, Krajské ředitelství Libereckého kraje, Odbor služby dopravní policie, se 

sídlem Nám. Dr. E. Beneše 24, Liberec, PSČ: 460 32 (datovou schránkou). 

- Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, Územní odbor Česká Lípa, 

dopravní inspektorát, se sídlem Pod Holým vrchem 1734/14, Česká Lípa, PSČ: 470 80 (datovou 

schránkou). 
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Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu 15 dnů, přičemž patnáctým 

dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.   

 

 

 

Vyvěšeno dne: ....................                                                                   Sejmuto dne: .................... 

 

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí tohoto rozhodnutí. 

 

 

 

Dále k vyvěšení na úřední desce:   

- Obecní úřad Kravaře, se sídlem náměstí 166, Kravaře, PSČ: 471 03 (datovou schránkou). 

- Obecní úřad Stvolínky, se sídlem Stvolínky 53, Stvolínky, PSČ: 471 02 (datovou schránkou). 
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