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ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Závazná část:

Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, stavební úřad, jako 
stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební 
zákon"), a místně příslušný správní orgán podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), jako dotčený orgán v souladu s ustanovením 
§ 94j odst. 2 stavebního zákona a §149 odst. 1 správního řádu, po posouzení žádosti 
o vydání závazného stanoviska pro společné územní a stavební řízení na stavbu: 
„Rekonstrukce ul. Karla Čapka“, jejíž součástí je stavba SO 421:

„Veřejné osvětlení - rekonstrukce“ 
Jablonec nad Nisou, ul. Karla Čapka

(dále jen "záměr"), na pozemku pare. č. 1247/10 a 1219/2 v katastrálním území a obci Jablonec 
nad Nisou, vydává podle ustanovení § 94j odst. 2 stavebního zákona a § 149 odst. 1 a § 136 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů toto závazné stanovisko:

stavební úřad se shora uvedeným záměrem

souhlasí.

Odůvodnění:

Stavební úřad Jablonec nad Nisou jako dotčený orgán obdržel dne 3.9.2020 žádost o vydáni 
závazného stanoviska k uvedenému záměru. Stavební úřad je příslušný k umístění vedlejší 
stavby souboru, a proto k ní vydal závazné stanovisko.

Záměrem je úprava veřejného osvětlení - umístění sloupů a vedení veřejného osvětlení 
ve stávající komunikaci (ul. Karla Čapka) v Jablonci nad Nisou. Úprava veřejného osvětlení je 
navržena na základě výpočtu intenzity osvětlení zrušením 3 ks stávajících světel a jejich 
nahrazení 5 ks novými svítícími body VO1 - VO5. Rozvod VO bude samostatným zemním 
kabelem CYKY-J 4x16mm2 celk. délky 120,0 m. Pro nové osvětlovací body budou použity 
3-stupňové stožáry výšky 6,0 m bez výložníku. Ze stožárových rozvodnic budou svítidla 
připojena kabelem CYKY 5Jx1,5 uloženým ve stožáru (5 x 6,0m).
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Pro vydání závazného stanoviska a posouzení stavby byla předložena projektová dokumentace 
č. zak. 10032020 datum 06/2020, kterou vyhotovila projektová kancelář Jareš, Maděra, 
Stejskal.

Stavební úřad přezkoumal záměr s požadavky uvedenými v § 90 stavebního zákona a zjistil, že 
záměr je s těmito požadavky v souladu.

Na základě shora uvedených skutečností stavební úřad vydal závazné stanovisko, kterým 
souhlasí se shora uvedeným záměrem.

Pro doplnění stavební úřad uvádí, že pro stavbu komunikace stavební úřad v souladu 
s ustanovením § 94j odst. 2 stavebního zákona závazné stanovisko nevydává (stavební úřad je 
dotčeným orgánem a vydává závazná stanoviska pouze pro vedlejší stavby souboru).

Poučení:

Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze odvolat. Nezákonné závazné stanovisko lze zrušit 
nebo změnit v přezkumném řízení. Podle § 149 odst. 1 správního řádu závazné stanovisko není 
samostatným rozhodnutím ve správním řízení. Obsah závazného stanoviska je závazný pro 
výrokovou část rozhodnutí stavebního úřadu. Nezákonné závazné stanovisko lze zrušit nebo 
změnit pouze v rámci odvolacího řízení proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem 
podmíněno.

Ing. Mgr. Ivana Římnáčová 
vedoucí odboru stavebního a životního prostředí 

v z. Mgr. Dagmar Šrytrová v.r.
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zastoupení pro: Statutární město Jablonec nad Nisou, Mírové náměstí 3100/19, 466 01
Jablonec nad Nisou 1
2 . Magistrát města Jablonec nad Nisou, oddělení dopravní a silniční, Mírové náměstí č.p. 
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