
 

PRO NADCHÁZEJÍCÍ 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA JABLONEC NAD NISOU 
konané 19.5.2022

K bodu: Dopisy občanů - čas 14,00 hod.

Předkládá: 
 RNDr. Jiří Čeřovský

primátor

Projednáno:

Zpracoval: 
 Ing. Pavel Sluka

Oddělení přípravy a realizace investic
 Radka Šrýtrová

Oddělení dopravní a silniční
 Ing. arch. Daniel Daňkovský

Oddělení územního a strategického plánování
 Martin Oklamčák

Oddělení interního auditu a stížností

Kont.osoba: 
 Mgr. Kateřina Hujerová

Oddělení sekretariát primátora

hujerova@mestojablonec.cz

NÁVRH USN. ZM/N 3439
Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

 b  e  r  e     n  a     v  ě  d  o  m  í  
1. dopis a petici občanů z ulic Sportovní a K Rybárně a

vyjádření oddělení dopravního a silničního, oddělení
přípravy a realizace investic a odboru územního a
strategického plánování.

2. reakci SKI KLUB JABLONEC N.N. z.s., se sídlem Sportovní
310/10, Jablonec n. N., na dopis a petici občanů z
ulic Sportovní a K Rybárně.

Mírové náměstí 19, 467 51 Jablonec nad Nisou, www.mestojablonec.cz
tel.: 483 357 111, fax: 483 357 353, e-mail: mujablonec@mestojablonec.cz
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DOPISY OBČANŮ 

 

Dopis 82 občanů z ulic Sportovní a K Rybárně – vyjádření nesouhlasu se stavebním 

záměrem „rekonstrukce ulic Sportovní a K Rybárně, včetně přeložky sítí a veřejného 

osvětlení“ 

 



stavbami, a to ani liniovými). Daná komunikace není základní vybaveností území, a tedy 
její umístění v daných plochách není přípustné. Území již základní vybavenost má. je totiž 
vybaveno komunikační sítí, která zpřístupňuje všechny nezbytné pozemky. To, že je 
vybudování nové cesty naprosto zbytečné, podtrhuje fakt, že si AOPK ČR (agentura 
ochrany přírody a krajiny) stanovila podmínku o umístěni zákazové značky v místě 
staničení km 0.52 (pod pozemkem paní Píchové. Sportovní 4478/31), tudíž by po ní stejně 
nemohl nikdo jezdit. Dále se nám také nelíbí, že AOPK ČR dostatečně neprozkoumala 
oblast na které má vzniknout nová cesta a dala povolení ke stavbě, jelikož v místech, kde 
má vést nová silnice žije zmije obecná a má zde svá hnízda. Proto žádáme, aby AOPK ČR 
začala řešit současnou situaci a udělala maximum pro to, aby nebyly ohrožené chráněné 
druhy, které na tomto území žijí.

Další věcí se kterou nesouhlasíme je zřízení 4 nových zpomalovacích prahů. Po cestě 
domů, by jsme totiž byli nuceni projet celkem 8 zpomalovacími prahy (počítáno od areálu 
ABB). Po cestě do práce a z práce bychom tak překonali 16x zpomalovací prahy, což je 
absolutně nepřípustné, jelikož by byli extrémně namáhané podvozky našich aut a nám by se 
tak zvětšili nároky na údržbu vozidla, které jsou už i v současné situaci nesnesitelné. Navíc 
nové prahy jsou řešeny jako betonové, stavěné na stálo i v zimním období. Přejezd těchto 
prahů by nám zhoršil dostupnost k naším domovům převážně v zimním období a také by 
prahy bránily pluhování (podotýkáme, že se v této chráněné krajinné oblasti v zimě nesmí 
solit).

Dále se také vyhrazujeme proti tomu, že s obyvateli ulice Sportovní a K Rybámě tento 
projekt někdo diskutoval a že s nimi p.Kopal (předseda Ski klubu Jablonec) nebo p.Matouš 
(předseda biatlonu SKP Jablonec) byli domluveni. Podotýkáme, že v této oblasti žili daleko 
dříve místní obyvatelé Sportovní ulice, kteří vybudovali cesty a starali se o tuto oblast, než 
zde byl vytvořen sportovní areál. Z toho vyplývá, že sportovní areál by se měl přizpůsobit 
místním obyvatelům, nikoliv naopak. Podle nás by se investice, která činí na tento projekt 
bezmála 9 milionů, dala využít daleko efektivněji a lépe.

Z tohoto důvodu vyzýváme Magistrát města Jablonec nad Nisou, aby primárně vyřešil 
parkování dole v Břízkách, než se začne pouštět do nějakých jiných projektů. Všechna auta 
aktuálně parkují na parkovišti pod zahrádkami. Díky tomu, nemají místní zahrádkáři a v 
zimním období i rezidenti, kde parkovat. Také požadujeme, aby zde bylo vyčleněno 
alespoň jedno místo pro invalidy. Častokrát se stane, že je parkoviště tak zaplněné auty, že 
neprojedou ulicí záchranné složky. Navrhujeme, aby se pro sportovce vybudovalo 
parkoviště v Břízkách například místo starého fotbalového hřiště nebo zářezem do svahu v 
horní části louky nad přehradou, který by šel podél silnice a navazoval by na aktuální 
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autobusovou otočku naproti Břízkám. Také požadujeme, aby dostal přednost projekt, který 
řeší ulici Průběžnou a je v současné době ve schvalování, jelikož ten je z našeho pohledu 
daleko důležitější z hlediska bezpečnosti. Bez vyřešení situace v ulici Průběžná, je projekt 
v ulici Sportovní a K Rybárně naprosto zbytečný a spíše kontraproduktivní, jelikož přiláká 
do oblasti více návštěvníků a tudíž zvýší frekvenci automobilové dopravy v ulici Průběžná. 
Situace zde bude naprosto nesnesitelná a nebezpečná. Připomínáme, že směrem od Tajvanu 
ke Sportovní ulici nejsou vybudované ani chodníky a pohyb chodců a cyklistů není 
bezpečný.

Zde je stručné shrnutí našich požadavků:

1. Zadáme tímto o projednání obsahu tohoto dopisu občanů na nejbližší schůzi 
zastupitelstva a možnost vystoupení zástupce občanů.

2. Veřejnou diskuzi s místními obyvateli a zastupiteli města o podobě projektu 
“rekonstrukce ulic Sportovní a K Rybárně. včetně přeložek sítí a veřejného 
osvětlení”

3. Následné přepracování projektu, kde po domluvě dosáhneme lepšího a šetrnějšího 
řešení, které bude lépe řešit aktuální problematickou situaci.

4. Aby město Jablonec nad Nisou primárně vyřešilo parkování pro sportovce dole v 
Břízkách a dala přednost projektu, který řeší aktuální situaci v ulici Průběžná.

5. Aby AOPK ČR znova přezkoumala oblast, po které má být vedena nová cesta, 
jelikož se zde nachází chráněné druhy živočichů.

Děkujeme za vyslechnutí a následné řešení našich požadavků.

Zástupce níže podepsaných občanů:
Daniela Hable, Sportovní 4608/33. 466 04 Jablonec nad Nisou, kontakt 605 905 514, danielahable@seznam.cz 
Richard Hable. Sportovní 4608/33, 466 04 Jablonec nad Nisou, kontakt 732 118 104. hable@centrum.cz 
Rudolf Hable, Sportovní 4608/33, 466 04 Jablonec nad Nisou, kontakt 733 520 547, rudahable@seznam.cz

Zastupovat občany při jednání se zastupiteli je oprávněn:
Rudolf Hable, Sportovní 4608/33, 466 04 Jablonec nad Nisou, kontakt 733 520 547. 
rudahable@seznam.cz

Originál + podpisový arch bude doručen:
Magistrát města Jablonec nad Nisou, primátor RNDr. Jiří Čeřovský

V Jablonci nad Nisou dne 2.5.2022
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Následuje 5 podpisových archů s celkem 82 podpisy (z důvodu ochrany osobních údajů 

k nahlédnutí pouze v kanceláři primátora). 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 – Mapa oblasti Sportovní 

Příloha č. 2 – Materiál do ZM 25. 9.2018 (Schválení záměru realizace komunikačního 

propojení ul. Sportovní s areálem „Kolečka“) 

Příloha č. 3 – Společné rozhodnutí 2021 
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Vyjádření oddělení silničního a dopravního (odbor životního prostředí) – p. Šrýtrová 

Za státní správu posílám přehled projednání žádosti o vydání společného rozhodnutí na stavbu 

„rekonstrukce ulic Sportovní a K Rybárně, včetně přeložky sítí a veřejného osvětlení, Mšeno 

nad Nisou, Jablonec nad Nisou“: 

 

- dne 25.9.2020 podalo SMJN žádost na společné povolení 

- žádost projednána veřejnou vyhláškou, společné rozhodnutí bylo vyvěšeno na úřední desce 

magistrátu města dne 22.2.2021, nabytí právní moci tohoto rozhodnutí bylo dne 25.3.2021 

- námitka manž. Hableových ke stavebnímu řízení doručena správnímu orgánu dne 1.12.2021  

- odvolání manž. Hableových doručeno správnímu orgánu dne 3.12.2021 

- opožděné odvolání postoupeno Krajskému úřadu LK (odvolacímu orgánu) dne 27.1.2022 

- rozhodnutí odvolacího orgánu, kterým bylo potvrzeno společné povolení a zamítnuto 

odvolání manž. Hableových, bylo vydáno dne 13.4.2022, právní moci nabylo 4.5.2022. 

 

V současné době je společné povolení na předmětnou stavbu pravomocné (PM 25.3.2021) a 

vykonatelné. 

 

 

Vyjádření oddělení přípravy a realizace investic – p. Sluka 

Souhlasíme se stanoviskem odboru stavebního a životního prostředí, nemáme tedy žádné 

doplnění. 

Na tuto akci jsou pro rok 2022 připraveny finanční prostředky, je zahrnuta do plánu pro rok 

2022. Akce je součástí Akčního plánu města Jablonec nad Nisou 2022–2024, který byl 

zastupitelstvem schválen dne 10.2.2022 usnesením ZM 22/2022. 

 

 

Vyjádření odboru územního a strategického plánování – p. Daňkovský 

Žádost o záv. stanovisko byla podána dne 24. února 2020, stanovisko vypraveno 30. března 

2020 s výrokem „záměr je přípustný“. Nejdiskutovanější nové trasování cesty přes pozemky 

lesa příp. její rozšíření do takovýchto pozemků (v úz. plánu vedené jako plochy lesní – LP) je 

dle platného Územního plánu Jablonec nad Nisou možné v rámci základní vybavenosti plochy 

– tj. komunikace pro obsluhu a údržbu území do šířky 6 m, zejména polní a lesní cesty včetně 

náspů, zářezů, mostků, propustků (kapitola F.2.2 Základní vybavenost ploch nezastavěných ÚP 

Jablonec n. N.). 
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Stzrttrtární místo Jablonec nad Nfcnu

PRO NADCHÁZEJÍCÍ 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA JABLONEC NAD NISOU 
konané 25.9.2018

Schválení záměru realizace komunikačního propojení ul. 
Sportovní s areálem "Kolečka"

Předkládá:
n JUDr. Ing. Luká 
náměstek primátora

Projednáno:

Zpracoval:
n Ing. Otakar Kypt
Odbor územního a hospodářského rozvoje

NÁVRH USN. ZM/N 2463
Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

Kont.osoba:
b Ing. Otakar Kypta

A. schvaluje
záměr realizace akce „Úprava ulice Sportovní" 
dle předložené důvodové zprávy

B. ukládá
JUDr. Ing. Lukáši Pletichovi, náměstkovi primátora, 
pokračovat v přípravě investiční akce "Úprava ulice 
Sportovní"

Odbor územního a hospodářského rozvoje

■ kypta@mestojablonec.cz

Mírové náměstí 19, 467 51 Jablonec nad Nisou, www.mestojablonec.cz 
tel.: 483 357 111, fax: 483 357 353, e-mail: mujablonec@mestojablonec.cz



Důvodová zpráva 
 

Schválení záměru - Úpravy ulice Sportovní 

 
 

 
Oddělení investiční výstavby připravuje jako pokračování přeložky ulice Průběžná i 
úpravy ulice Sportovní v Břízkách. 
V současné době je zpracována studie, která prověřuje průchodnost terénem v nové 
trase tak, aby byla zkvalitněna dopravní přístupnost lokality sportovního lyžařského 
a biatlonového areálu Břízky. 
Intenzita dopravy se předpokládá nízká, pouze v exponovaných časech tréninků a 
závodů (max. 6x za zimní sezónu) se počítá se střední intenzitou. 
Záměr řeší rozšíření ulice K Rybárně a Sportovní tak, aby zde byl umožněn 

obousměrný provoz (pouze úsek cca 140 m bude řešen jako zúžený s výhybnou). 
V ulici K Rybárně vzniknou parkovací místa a ulice Sportovní bude zakončena 
prostorem pro otočení vozidel, která navážejí závodníky a materiál.  
Ve stávající části ulice Sportovní se sklonem 23% bude vyloučena veřejná doprava 
s výjimkou Dopravní obsluhy. 
Rozsah úprav je zřejmý z přiložených situací C.5.1 a C.5.2. , které jsou součástí 
Důvodové zprávy. 
 
Tento záměr „Úprav ulice Sportovní“ předkládáme zastupitelstvu ke schválení.  
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Statutární město Jablonec nad Nisou

Název akce:

Obsah:

jan.madera@email.cz
 jaresvladimir@gmail.com

463 03  Stráž nad Nisou 
 Kateřinská  118

tel . 606 686 703 , 608 000 649

Jareš , Maděra , Stejskal
Projektová kancelář

Paré č.:

Příloha č:

Stupeň:

Datum:

Ing. Vladimír Jareš

kreslil:

Jan Maděrazodp. projektant:

Jan Maděra

technická pomoc:

vypracoval:

Měřítko:

Čísl.zak.:

Ing. Petr Dostál

objednatel: 

Lokalita:

467 51 Jablonec nad Nisou

Statutární město Jablonec nad NisouINVESTOR : 

Mírové náměstí 3100/19

Speciální situační výkres - čast 1
C.5.1

1 :500

Úprava ul. Sportovní a K Rybárně

PŘÍKOP NOVÝ

TERÉN PŮVODNÍ

STANIČENÍ km 0,400

PŘÍČNÝ SKLON KOMUNIKACE

SEVERKA

9.0 KÓTY NOVÉ KOMUNIKACE

9.0 KÓTA ODSTUPU OD SOUS. POZEMKU

KOMUNIKACE NOVÁ

TERÉN NOVÝ

2%

PLOCHA AC NOVÁ KONSTRUKCE

PLOCHA AC OPRAVA V TL. DO 60mm

LEGENDA:

PLOCHA ŠD 200+200mm

PLOCHA ŠD 200mm

9.0 KÓTA STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE

9.0 KÓTA KATASTRÁLNÍCH HRANIC

KATASTRÁLNÍ HRANICE, ČÍSLO POZEMKU1533

KOMUNIKACE STÁVAJÍCÍ

PODÉLNÝ SKLON KOMUNIKACE2,5%

NOVÉ OSVĚTLENÍ

FRÉZOVANÉ DRÁŽKY V AC



bříza 0,45/6,50

bříza 0,40/6,00

bříza dvojitá 2x 0,40/11,00

bříza 0,30/10,00

Sportovní

1478/2

1478/3

1478/4

1478/5

1480

1481

1485/1

1485/2

1485/3

1485/5

1485/7

1486/1

1486/2
1486/3

1487/2

1487/3

1487/4

1487/5

1487/6

1487/7

1487/8

1487/9

1487/10

1487/11

1487/12

1487/13

1487/14

1487/15

1487/16

1487/17

1487/18

1487/19

1487/20

1487/21

1487/22

1487/23

1487/24

1487/25

1487/26 1487/27

1487/28

1487/29

1487/30

1487/31

1487/32

1487/33

1487/34

1487/35

1487/36

1487/37

1487/38

1487/39

1487/40

1487/41

1 48 7 /4 2

1487/43

1487/44

1487/45

1487/46

1487 /47

1487/481487/49

1487/50

1488/1

1488/2
1489/1

1489/2

1489/3

1491/1

1491/2

1491/3

1491/4 1492/1

1492/2

1492/3

1493

1494/1

1494/2

1495/1

1495/2

1495/3

1496/1
1496/2

1497

1499

1501
1502

1503

1506

1507

1508/1

1508/2

1509

1510/1

1510/2

1512

1513

1514

1515

1516

1517

1518

1519

1520

1521

1522

1523

15241525

1527

1529

1530/1

1533/3
2095/1

2095/2

2097

2098

2100

2101

2103

2104/4

1500/1

1500/2

1487/52

1495/5

1495/4

1498/2

1491/6

1485/9

1485/10

1485/13

1487/53

1487/54

1487/55

1487/ 56

1487/57

1487/58

1487/59

1487/60 1487/61

1487/62

1487/ 63

1487/64

1487/65

1487/66

1487/67

1487/68

1487/69 1487/70

1487/71

1478/79

1478/80

1478/81

1478/82

1526/1

1526/2

1472/2

1491/7

5.5

6.5

4.0

4.0

4 .0 4. 5

3.5

3.5

3.5

3.0

2.
5

4.
5

2.5

3.0

4.0

3.03.0

3.5

4.0

3.5

4.0

2104/1

2104/1

2104/1

2103

1485/12

1486/1

1486/1
10,5%

11,6% 9,2%
6,8%

2101

2094
2094

2098

2098

2098

2095/2

1488/1

1488/1
1488/1

2086/41

7,8%

8,9% 9,8% 11,4%
10,4%

13,3% 15,7%

16,1%

17,0%

16,0%

13,7%
15,0%

19,6%
17,5%

18,2%

20,1%

14,1%

14,6%

2097

16,2%

16,2%

15,0%

10,7%

SmJnN

SmJnN

SmJnN

SmJnN

SmJnN

SmJnN

SmJnN

Urbanec

SmJnN

SmJnN

Urbanec

Urbanec

Svoboda

SmJnN

2098
SmJnN

13.5

8.0

7. 0

6. 0 4.5

6.0

13,9%

13,9%

Neumanova J

Havelková M

SmJnN7.0

5.5

Strnad L.

Z
ubatý

Novák
Krpatová K

ubát ová

Kubátová

Špringl

B
l ažkov i

Dvořá
čková

SmJnN

Dvořáčková

Kloubkovi

K
loubkovi

Kloubkovi

Píchová

1490

SmJnN

Hable
Hable

Hablovi

Pražákovi

Petráčkovi

SmJnN

Lesy ČR

SmJnN

Marhoul

Šerclovi

Š
erclovi

Pávovi

Pávovi

S
m

JnN

Pávovi

Hablovi

Pavelkovi, Vajdová

Vaculíkovi

Bažantová

SmJnN

Frániková, Vlček
Frániková

Stevensonovi

Rössler

GIACOMINI CZECH s.r.o.

1530/2
GIACOMINI CZECH s.r.o.

TK Břízky, z.s.

2086/41SmJnN

2094

2094
SmJnN

Lesy ČR

SmJnN

4.6

4.6 5.7 6.0 4.4

21.6

4. 1

6 .0

6.6

4.3

6.8

6.1

6.0

7. 3

6.7 6.0

6.1

6.5

8,9%

8,9%

9,8%

7,6%

6,8%

7,3%

2,1%
3,0%

0,8%
2,9%

4,8%
6,3%

6,6%
5,9%

5,5% 5,6% 7,0% 7,9% 11,1% 11,1% 12,3% 15,8% 19,7% 23,3%

17,2%

4,5%

2,5%

7,8%

Neumanova J

Havelková M

Strnad L. Novák
Krpatová K

u b á t o v á

B
l ažkov i

K
loubkovi

Černý

Černý

Zelníček

Ducháček

Hornych

Saskovi

Špringlovi

Šolcovi

Jarolímovi

Rulec

Skalická

Hanuš

Kloubek

Blažkovi

B
lažkov i

Trskovi
Patočka

K
ub á to vá

Křížová
Zubatí

Zubatí

Zubatí

1533/3TK Břízky, z.s.

6.6

13.0

6.5

6.7

SmJnN

SmJnN

Klapal

Hablovi

Hable

Pražákovi

Hablovi

Vacarda

Pražák, Sarauerová

Pražákovi

7.7

7.
1

2%

2%

2%

2%

2% 2%

2%

2% 3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

2%

2%2%

2%

pr
áh

2%

14
82

Sm
Jn

N

Ø
16.0

2.8

6.0

km 0,25

km 0,30

km
 0,35

km
 0,40

km
 0,45

km
 0,50

km
 0,55

km
 0,60

km
 0,65

km
 0,70

km
 0,75

K
.Ú

.km
 0,818

2.5

K
 R

ybárn
ě

K
 R

ybárn
ě

SO 111-komunikace -plná konstrukce - Účelová komunikace
SO 112-komunikace -oprava AC
SO 425-veřejné osvětlení nové
SO 455-přeložky a ochrany sití

odvodnění

UV3 UV4

A
C

 kole
čko

A
C

 k
e 

st
ře

ln
ic

i

UV5 UV6

frézované dražky v AC

SO 110-komunikace -plná konstrukce - Místní komunikace

SO 110-komunikace -plná konstrukce - Místní komunikace SO 111-komunikace -plná konstrukce - Účelová komunikace

SO 112-komunikace -oprava AC

6,0%

10,0%
Z

Á
V

O
R

A

studieK.Ú. Mšeno nad Nisou (656135)

10082018

8/2018

Statutární město Jablonec nad Nisou

Název akce:

Obsah:

jan.madera@email.cz
 jaresvladimir@gmail.com

463 03  Stráž nad Nisou 
 Kateřinská  118

tel . 606 686 703 , 608 000 649

Jareš , Maděra , Stejskal
Projektová kancelář

Paré č.:

Příloha č:

Stupeň:

Datum:

Ing. Vladimír Jareš

kreslil:

Jan Maděrazodp. projektant:

Jan Maděra

technická pomoc:

vypracoval:

Měřítko:

Čísl.zak.:

Ing. Petr Dostál

objednatel: 

Lokalita:

467 51 Jablonec nad Nisou

Statutární město Jablonec nad NisouINVESTOR : 

Mírové náměstí 3100/19

Speciální situační výkres - čast 2
C.5.2

1 :500

Úprava ul. Sportovní a K Rybárně

PŘÍKOP NOVÝ

TERÉN PŮVODNÍ

STANIČENÍ km 0,400

PŘÍČNÝ SKLON KOMUNIKACE

SEVERKA

9.0 KÓTY NOVÉ KOMUNIKACE

9.0 KÓTA ODSTUPU OD SOUS. POZEMKU

KOMUNIKACE NOVÁ

TERÉN NOVÝ

2%

PLOCHA AC NOVÁ KONSTRUKCE

PLOCHA AC OPRAVA V TL. DO 60mm

LEGENDA:

PLOCHA ŠD 200+200mm

PLOCHA ŠD 200mm

9.0 KÓTA STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE

9.0 KÓTA KATASTRÁLNÍCH HRANIC

KATASTRÁLNÍ HRANICE, ČÍSLO POZEMKU1533

KOMUNIKACE STÁVAJÍCÍ

PODÉLNÝ SKLON KOMUNIKACE2,5%

NOVÉ OSVĚTLENÍ

FRÉZOVANÉ DRÁŽKY V AC
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Vyřizuje: Radka Šrýtrová
Tel.: 483 357 114
Fax: 483 357 442
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Vyhotovéno dne: 19.2.2021

MÍROVÉ NÁMĚSTÍ 3100/19, 46601 JABLONEC NAD NISOU

Statutární město Jablonec nad Nisou 
Mírové náměstí č.p. 3100/19 
466 01 Jablonec nad Nisou 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
SPOLEČNÉ ROZHODNUTÍ

Výroková část:
Magistrát Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, odděleni dopravní a silniční, 
jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních 
komunikacích"), a speciální stavební úřad (dále jen „správní orgán“) příslušný podle § 16 odst. 1 a 
§ 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 a § 169 odst. 4 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen 
"společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povoleni, 
kterou dne 25.9.2020 podalo

Statutární město Jablonec nad Nisou, IČO 00262340, Mírové náměstí č.p. 3100/19, 466 
01 Jablonec nad Nisou 1, které zastupuje Jan Maděra, IČO 46034013, Oblačná č.p. 
266/11, Liberec V-Kristiánov, 460 05 Liberec 5

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzeni.

I. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější 
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

schvaluje stavební záměr
na stavbu:

"rekonstrukce ulic Sportovní a K Rybárně, včetně přeložky síti a veřejného osvětlení" 
Jablonec nad Nisou, Mšeno nad Nisou

(dále jen "stavba") na pozemku pare. č. 1479/1 (ostatní plocha), pare. č. 1479/2 (ostatní plocha), 
pare. č. 1479/4 (ostatní plocha), pare. č. 1482 (ostatní plocha), pare. č. 1486/1 (ostatní plocha), 
pare. č. 1486/2 (ostatní plocha), pare. č. 1486/3 (ostatní plocha), pare. č. 1488/1 (ostatní plocha), 
pare. č. 1490 (ostatní plocha), pare. č. 1530/1 (trvalý travní porost), pare. č. 1531/19 (ostatní 
plocha), pare. č. 1534 (ostatní plocha), pare. č. 1536 (ostatní plocha), pare. č. 1540/1 (trvalý travní 
porost), pare. č. 1540/2 (trvalý travní porost), pare. č. 1541 (trvalý travní porost), pare. č. 2086/5 
(lesní pozemek), pare. č. 2086/41 (lesní pozemek), pare. č. 2094 (lesní pozemek), pare. č. 2095/1 
(lesní pozemek), pare. č. 2095/2 (ostatní plocha), pare. č. 2097 (lesní pozemek), pare. č. 2098 
(ostatní plocha) v katastrálním území Mšeno nad Nisou.
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Popis stavby:
Členění stavby na objekty:
SO 110 Komunikace - rekonstrukce - Místní komunikace
SO 111 Komunikace - rekonstrukce ■ Účelová komunikace - lesní cesta
SO 112 Komunikace - oprava AC
SO 425 Veřejné Osvětlení nové
SO 455 Přeložky sítí
Stavba "Rekonstrukce ul. Sportovní a K Rybárně" představuje rekonstrukci stávajících komunikací 
a lesní cesty. Část komunikací bude kompletně rekonstruována se změnou výškového a 
směrového uspořádání a část bude pouze opravena výměnou obrusné vrstvy. Komunikace jsou 
navrženy z asfaltového betonu (AC) převážně bez obrub. Komunikace bude osvětlena 
rekonstruovaným VO, odvodnění bude ve shodě se stávajícím stavem a část bude odvedena na 
pozemek pare. č. 1531/19. Stavba primárně zlepší dostupnost sportovního areálu Břízky a výrazně 
zvýší možností parkování OA v spodní a horní části komunikace. Výstavba rozšířených komunikací 
umožní příjezd lesní techniky a odvoz dřevní hmoty z přilehlých lesních pozemků. Z části ul 
Sportovní bude vytvořena klidová zóna s povolením vjezdu pouze rezidentům, zároveň však bude 
sloužit pro pěší provoz do areálu Břízky. Okolí stavby bude pohledové upraveno a oseto.
Konstrukce SO 110 a SO 111: Komunikace AC dle TP 170, tl. 400 mm:

- ACO 11S 50/70 40,mm, SP-E 0,5kg/m2, ACL 22S 50/70 60 mm, SP-E 0,5 kg/m2, ACP 22S 
70/100 50 mm, Štěrkodrť fr. 0/63 ŠD a 250 mm - část ŠDa , část ŠDb žula

Konstrukce SO 110 a SO 111: Komunikace z ŠD, tl. 300 mm:
- Štěrkodrť fr. 0/22 ŠDb (perk) 50 mm - žula, Štěrkodrť fr. 0/63 ŠDb 250 mm - žula

Konstrukce SO 112: oprava, tl. 70 mm
- ACO 11S 50/70 50 mm, ACO 11S 50/70 0 20 mm, SP-E 0,5 kg/m2, Reprofilace frézováním 

0 20 mm

Konstrukce - Přejezdný práh - SO 110 SO112 včetně náběhových klínů, tl. 100 mm 
- ACO 11S 50/70 100 mm, SP-E 0,5 kg/m2

SO 110 Komunikace - rekonstrukce - Místní komunikace
Nově se umisťuje na pozemcích pare. č. 1479/4 , 1479/2, 1541, 1540/1, 1540/2, 1479/1, 
1486/2,1486/1, 1486/3,1482,1530/1,1531/19 v katastrálním území Mšeno nad Nisou
- se umísťuje ve vztahu k sousedním pozemkům:

* ve vzdálenosti 0,2 m od pare. č. 1533/1 v katastrálním území Mšeno nad Nisou
- ve vzdálenosti 2,4 m od pare. č. 1533/14 v katastrálním území Mšeno nad Nisou
- ve vzdálenosti 0,2 m od pare. č. 1533/13 v katastrálním území Mšeno nad Nisou
- ve vzdálenosti 2,2 m od pare. č. 1533/4 v katastrálním území Mšeno nad Nisou
- ve vzdálenosti 2,2 m od pare. č. 1533/17 v katastrálním území Mšeno nad Nisou
- ve vzdálenosti 1,8 m od pare, č, 1532 v katastrálním území Mšeno nad Nisou
- ve vzdálenosti 1,9 m od pare. č. 1533/3 v katastrálním území Mšeno nad Nisou
- ve vzdálenosti 0,4 m od pare. č. 1488/1 v katastrálním území Mšeno nad Nisou
- ve vzdálenosti 1,2 m od pare. č. 1487/45 v katastrálním území Mšeno nad Nisou
- ve vzdálenosti 1,3 m od pare. č. 1487/44 v katastrálním území Mšeno nad Nisou
- ve vzdálenosti 0,9 m od pare. č. 1487/43 v katastrálním území Mšeno nad Nisou
- ve vzdálenosti 0,9 m od pare. č. 1487/46 v katastrálním území Mšeno nad Nisou
- ve vzdálenosti 1,1 m od pare. č. 1487/26 v katastrálním území Mšeno nad Nisou
- ve vzdálenosti 0,8 m od pare. č. 1487/27 v katastrálním území Mšeno nad Nisou
- ve vzdálenosti 0,8 m od pare. č. 1487/27 v katastrálním území Mšeno nad Nisou
- ve vzdálenosti 0,7 m od pare. č. 1487/63 v katastrálním území Mšeno nad Nisou
- ve vzdálenosti 0,5 m od pare. č. 1487/32 v katastrálním území Mšeno nad Nisou
- ve vzdálenosti 0,9 m od pare. č. 1487/33 v katastrálním území Mšeno nad Nisou
- ve vzdálenosti 0,8 m od pare. č. 1487/56 v katastrálním území Mšeno nad Nisou
- ve vzdálenosti 0,4 m od pare. č. 1487/57 v katastrálním území Mšeno nad Nisou
- ve vzdálenosti 0,3 m od pare. č. 1487/53 v katastrálním území Mšeno nad Nisou
- ve vzdálenosti 0,6 m od pare. č. 1487/38 v katastrálním území Mšeno nad Nisou
- ve vzdálenosti 1,1 m od pare. č. 1487/39 v katastrálním území Mšeno nad Nisou
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- ve vzdálenosti 1,1 m od pare. č. 1487/49 v katastrálním území Mšeno nad Nisou
- ve vzdálenosti 1,1 m od pare. č. 1487/71 v katastrálním území Mšeno nad Nisou
- ve vzdálenosti 0,9 m od pare. č. 1489/3 v katastrálním území Mšeno nad Nisou
- ve vzdálenosti 0,8 m od pare. č. 1491/2 v katastrálním území Mšeno nad Nisou

- se umísťuje ve vztahu k sousedním pozemkům
- ve vzdálenosti 1,2 m od pare. č. 1478/56 v katastrálním území Mšeno nad Nisou
- ve vzdálenosti 0,9 m od pare. č. 1478/57 v katastrálním území Mšeno nad Nisou
- ve vzdálenosti 0,9 m od pare. č. 1478/61 v katastrálním území Mšeno nad Nisou
- ve vzdálenosti 0,9 m od pare. č. 1478/70 v katastrálním území Mšeno nad Nisou
- ve vzdálenosti 0,9 m od pare. č. 1478/71 v katastrálním území Mšeno nad Nisou
- ve vzdálenosti 0,9 m od pare. č. 1478/72 v katastrálním území Mšeno nad Nisou
- ve vzdálenosti 1,1 m od pare. č. 1478/73 v katastrálním území Mšeno nad Nisou
- ve vzdálenosti 4,3 m od pare. č. 1478/74 v katastrálním území Mšeno nad Nisou
- ve vzdálenosti 0,5 m od pare. č. 1478/79 v katastrálním území Mšeno nad Nisou
- ve vzdálenosti 1,3 m od pare. č. 1478/80 v katastrálním území Mšeno nad Nisou
- ve vzdálenosti 1,1 m od pare. č. 1478/81 v katastrálním území Mšeno nad Nisou
- ve vzdálenosti 1,0 m od pare. č. 1478/82 v katastrálním území Mšeno nad Nisou
- ve vzdálenosti 1,0 m od pare. č. 1478/83 v katastrálním území Mšeno nad Nisou
- ve vzdálenosti 1,0 m od pare. č. 1472/2 v katastrálním území Mšeno nad Nisou
- ve vzdálenosti 0,5 m od pare. č. 1485/12 v katastrálním území Mšeno nad Nisou
- ve vzdálenosti 0,3 m od pare. č. 1485/1 v katastrálním území Mšeno nad Nisou
- ve vzdálenosti 0,2 m od pare. č. 1485/9 v katastrálním území Mšeno nad Nisou
- ve vzdálenosti 0,2 m od pare. č. 2104/1 v katastrálním území Mšeno nad Nisou
- ve vzdálenosti 0,2 m od pare. č. 2104/1 v katastrálním území Mšeno nad Nisou
- ve vzdálenosti 0,4 m od pare. č. 2103 v katastrálním území Mšeno nad Nisou
- ve vzdálenosti 1,7 m od pare. č. 2101 v katastrálním území Mšeno nad Nisou

Odvodnění SO 110 se umísťuje ve vztahu k sousedním pozemkům:
- ve vzdálenosti 2,3 m od pare. č. 1533/20 v katastrálním území Mšeno nad Nisou
- ve vzdálenosti 5,1 m od pare, č. 1533/3 v katastrálním území Mšeno nad Nisou
- ve vzdálenosti 8,3 m od pare. č 1529 v katastrálním území Mšeno nad Nisou
- ve vzdálenosti 3,2 m od pare. č. 1487/30 v katastrálním území Mšeno nad Nisou
- ve vzdálenosti 3,2 m od pare. č. 1487/35 v katastrálním území Mšeno nad Nisou

Komunikace (km 0,000 - km 0,523) bude se zpevněným povrchem z asfaltového betonu, tl. 
konstrukce 400 mm, provedeno odvodnění komunikace a zřízení nových uličních vpustí. V km 
0,053, km 0,170 a km 0,400 budou zřízeny 3 stavební zpomalovací prahy (ZP). ZP budou zřízeny 
z AC s navýšením 100 mm a náběhovými klíny v délce 1,8 m a délce roviny 4 m (odpovídá 
předepsané návrhové rychlosti 30 km/h). Boky prahů budou z bet. obrub 100/250/1000 ve výši AC. 
Náběhové kliny budou opřeny do zaříznutých (50 m) a vybouraných rýh hl. 0,05 m a š 0,5 m 
(zápich - 0,6 m3). ZP budou zhotoveny z ACO 11 (výsprava z AC 3x5,8x7,6x0,1=13,2 m3), 
náběhové klíny budou po vyzrání opatřeny VDZ V 17 „“trojúhelníky“. U prahu v km 0,053 budou na 
rohož osazeny plastové zpomalovací polštáře (dopravní zařízení) k zabránění objížděni prahu. 
Součástí bude provedení svislého a vodorovného dopravního značení.
Kácení stromů včetně vytrženi pařezů:

- bříza 1 kus, průměr kmene 0,4 výška cca 6 m
- bříza 1 kus, průměr kmene 0,2 výška cca 5 m
- bříza 2 kusy, průměr kmene 0,35 výška cca 9 m
- bříza 1 kus, průměr kmene 0,25 výška cca 8 m
- jírovec 1 kus, průměr kmene 0,45 výška cca 8 m
- jasan 1 kus, průměr kmene 0,15 výška cca 3 m
- jírovec 1 kus, průměr kmene 0,35 výška cca 8 m
- jasan 1 kus, průměru kmene 0,40 výška cca 10 m
- smrky - živý plot (překáží ve výhledu a je zde výkop VO) do 0 10 cm v km 0,150- 0,240 = 

cca 30ks = 80 m2
Náhradní výsadba bude provedena v km 0,020 - 0,090 na levé straně v odstupové vzdálenosti 6 
m a ve vzdálenosti 4,5 m od nadzemního vedení CETIN: stromy Betula pendula - bříza bělokorá 
12 ks.
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SO 111 Komunikace - rekonstrukce - Účelová komunikace - lesní cesta
Nově se umisťuje na pozemcích pare. č. 2094, 2098, 2097, 2086/5, 2095/1 a 2086/41 v 
katastrálním území Mšeno nad Nisou
- se umísťuje ve vztahu k sousedním pozemkům:

- ve vzdálenosti 3,0 m od pare. č. 1491/2 v katastrálním území Mšeno nad Nisou
- ve vzdálenosti 3,0 m od pare. č. 1492/2 v katastrálním území Mšeno nad Nisou
- ve vzdálenosti 3,0 m od pare. č. 1492/1 v katastrálním území Mšeno nad Nisou
- ve vzdálenosti 3,4 m od pare. č. 1495/1 v katastrálním území Mšeno nad Nisou
- ve vzdálenosti 0,1 m od pare. č. 2086/42 v katastrálním území Mšeno nad Nisou

- se umísťuje ve vztahu k sousedním pozemkům:
- ve vzdálenosti 1,8 m od pare. č. 2101 v katastrálním území Mšeno nad Nisou

Komunikace (km 0,523 - km 0,760) bude se zpevněným povrchem z asfaltového betonu, tl. 
konstrukce 400 mm

Káceni stromů včetně vytržení pařezů, na lesních pozemcích:
Smrk a dub průměru kmene do 0,5 = 297 kusů
Smrk a dub průměru kmene do 0,9 = 9 kusů
Mýcení křoví a vyvětvení = 400,0m2
SO 112 Komunikace - oprava AC
Oprava povrchu komunikace z Asfaltového betonu v celkové ploše 1 980 m2 a délce 472 m, byla 
navržena pouhou výměnou obrusné vrstvy o celkové tl do 70 mm.

U pozemku pare. č. 1487/30 bude zřízen stavební zpomalovací práh. Práh bude zřízen z AC s 
navýšením 100 mm a náběhovými klíny v délce 1,8 m a délce roviny 4 m (odpovídá předepsané 
návrhové rychlosti 30 km/h ). Boky prahu budou z bet obrub 100/250/1000 do lože z C20/25n XF3 
ve výši AC - 20 m. Náběhové klíny budou opřeny do zaříznutých (50 m) a vybouraných rýh hl. 
0,05 m a š 0,5 m (zápich - 0,2 ms). Práh bude zhotoven z ACO 11 (výsprava z AC 
1x5,8x7,6x0,1=4,4 ms), náběhové klíny budou po vyzrání opatřeny VDZ - V17 „trojúhelníky“. 
Odvodnění nad prahem a odvod vod je součástí SO 110.
SO 425 Veřejné Osvětlení nové
Nově se umisťuje na pozemcích pare. č. 1479/4 , 2094, 2098, 2097, 2086/5, 1479/1, 1486/2, 
1486/1 a 2095/1 v katastrálním území Mšeno nad Nisou
- se umísťuje ve vztahu k sousedním pozemkům:

- ve vzdálenosti 0,2 m od pare. č. 1533/1 v katastrálním území Mšeno nad Nisou
- ve vzdálenosti 2,0 m od pare. č. 1533/14 v katastrálním území Mšeno nad Nisou
- ve vzdálenosti 0,2 m od pare. č. 1533/13 v katastrálním území Mšeno nad Nisou
- ve vzdálenosti 2,0 m od pare. č. 1533/4 v katastrálním území Mšeno nad Nisou
- ve vzdálenosti 2,0 m od pare. č. 1533/17 v katastrálním území Mšeno nad Nisou
- ve vzdálenosti 1,5 m od pare. č. 1532 v katastrálním území Mšeno nad Nisou
- ve vzdálenosti 1,4 m od pare. č. 1533/3 v katastrálním území Mšeno nad Nisou
- ve vzdálenosti 0,4 m od pare. č. 1488/1 v katastrálním území Mšeno nad Nisou
- ve vzdálenosti 1,0 m od pare. č. 1487/45 v katastrálním území Mšeno nad Nisou
- ve vzdálenosti 1,0 m od pare. č. 1487/44 v katastrálním území Mšeno nad Nisou
- ve vzdálenosti 0,5 m od pare. č. 1487/43 v katastrálním území Mšeno nad Nisou
- ve vzdálenosti 0,5 m od pare. č. 1487/46 v katastrálním území Mšeno nad Nisou
- ve vzdálenosti 1,0 m od pare. č. 1487/26 v katastrálním území Mšeno nad Nisou
- ve vzdálenosti 0,5 m od pare. č. 1487/27 v katastrálním území Mšeno nad Nisou
- ve vzdálenosti 0,5 m od pare. č. 1487/27 v katastrálním území Mšeno nad Nisou
- ve vzdálenosti 0,5 m od pare. č. 1487/63 v katastrálním území Mšeno nad Nisou
- ve vzdálenosti 0,3 m od pare. č. 1487/32 v katastrálním území Mšeno nad Nisou
- ve vzdálenosti 0,6 m od pare. č. 1487/33 v katastrálním území Mšeno nad Nisou
- ve vzdálenosti 0,5 m od pare. Č. 1487/56 v katastráíním území Mšeno nad Nisou
- ve vzdálenosti 0,2 m od pare. č. 1487/57 v katastrálním území Mšeno nad Nisou
- ve vzdálenosti 0,3 m od pare. č. 1487/53 v katastrálním území Mšeno nad Nisou
- ve vzdálenosti 0,4 m od pare. č. 1487/38 v katastrálním území Mšeno nad Nisou
- ve vzdálenosti 1,0 m od pare. č. 1487/39 v katastrálním území Mšeno nad Nisou
- ve vzdálenosti 1,0 m od pare. č. 1487/49 v katastrálním území Mšeno nad Nisou
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- ve vzdálenosti 1,0 m od pare. č. 1487/71 v katastrálním území Mšeno nad Nisou
- ve vzdálenosti 0,5 m od pare. č. 1491/2 v katastrálním území Mšeno nad Nisou
• ve vzdálenosti 0,5 m od pare. č. 1492/2 v katastrálním území Mšeno nad Nisou
- ve vzdálenosti 0,5 m od pare. č. 1492/1 v katastrálním území Mšeno nad Nisou
- ve vzdálenosti 0,5 m od pare. č. 1495/1 v katastrálním území Mšeno nad Nisou
- ve vzdálenosti 0,1 m cd pare. č. 2086/42 v katastrálním území Mšenc nad Nisou

- se umísťuje ve vztahu k sousedním pozemkům:
- ve vzdálenosti 1,5 m od pare. č. 1478/56 v katastrálním území Mšeno nad Nisou
- ve vzdálenosti 1,2 m od pare. č. 1478/57 v katastrálním území Mšeno nad Nisou

Úprava veřejného osvětlení je navržena na základě výpočtu intenzity osvětlení zrušením 8 kusů 
stávajících světel a jejich nahrazení 29 novými svítícími body VO 01 - VO 29.
Napojení v u ul. Sportovní bude provedeno novým pojistkovým pilírkem (navržen Plastový 
pojistkový piliřek SPP1 včetně vybaveni) z nadzemního vedení ČEZ v blízkosti VO-05 (ve 
vzdálenosti 17 m v km 0,149) a naspojkováním na stávající rozvod VO na kolečku Břízky ve 
stožáru VO. Svítidlo TECEO S led 400mA-500mA WW 730, stožáry např. sadový 3stupňový, 
výška 6 m, výložníky např. SD-1-1000 a SD-1-1500. Povrchová úprava žárové zinkování.

SO 455 Přeložky šití
CETIN - přeložení sloupu o 11 m a nadzemního vedení - zajistí CETIN na základě smlouvy 
seSMJN.
Nové se umisťuje na původním p.p.č 1541 v katastrálním území Mšeno nad Nisou:
- se umísťuje ve vztahu k sousedním pozemkům:

- ve vzdálenosti 13,4 m od pare. č. 1479/4 v katastrálním území Mšeno nad Nisou
Stávající nadzemní vedení bude v začátku úseku přeloženo a to tak, že stávající dřevěný stožár (s 
kotvou) bude demontován a přeložen o 11 m dovnitř oblouku. Nadzemní vedení bude po dobu 
přesunu provizorně podepřeno a později opětovně zavěšeno na nově umístěný stožár. Vedení 
bude nasmyčkováno, nebo zkráceno. Práce provede provozovatel sítě na základě smlouvy se 
SMJN.
Na sítích bude provedeno 20 kusů ručně kopaných sond pro přesné určení místa a hloubky 
předmětné sítě.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:
1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres 

současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, 
požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností 
od hranic pozemku a sousedních staveb.

III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba musí být provedena podle projektové dokumentace pro stavební povolení, ověřené ve 

stavebním řízení, kterou vypracovala projektová kancelář Jareš, Maděra, Dostál, Kateřinská 
118, 463 03 Stráž nad Nisou, č. zak. 01012020 datum 01/2020 projektant Jan Maděra, 
autorizovaný technik pro dopravní stavby, specializace nekolejová doprava ČKAIT 0500944. 
Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního 
úřadu.

2. Stavebník zajistí v souladu s § 152 odst. 4 stavebního zákona autorský dozor projektanta, 
popřípadě hlavního projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou 
dokumentací a technický dozor stavebníka.

3. Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby podle ověřené projektové dokumentace 
osobou nebo organizací k tomu oprávněnou. Protokol o vytýčení stavby následně připojí k 
žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.

4. Před zahájením stavebních prací bude na staveništi vytýčena poloha veškerých sítí, stavební 
práce v prostoru vedení budou prováděny pouze dle pokynů příslušných vlastníků (správců). K 
vedením bude po celou dobu stavby zajištěn přístup pracovníkům příslušného vlastníka 
(správce) - oprava, údržba apod.
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5. Vyskytnou-li se při prováděni stavebních prací vedení v projektu neuvedená, musí být další 
prováděni stavby přizpůsobeno skutečnému stavu za dohledu příslušných vlastníků (správců).

6. Všechna vyjádření a stanoviska správců sítí a dotčených orgánů státní správy, které budou v 
době zahájení stavebních prací neplatná, budou obnovena dle aktuálního stavu. Bez těchto 
aktualizací nesmí být stavební práce zahájeny.

7. V průběhu výstavby budou před záhozem zaměřeny všechny podzemní sítě a průběžně bude 
doplňována projektová dokumentace dle skutečného provedení.

8. Stavebník je povinen mít na stavbě stavební povolení, projektovou dokumentaci a stavební 
deník, který předloží na požádání ke kontrole oprávněným orgánům a osobám, a respektovat 
ustanovení stavebního zákona týkající se státního stavebního dohledu.

9. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických 
zařízení a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi. Staveniště musí být řádně označeno 
informačními tabulemi s uvedením všech předepsaných údajů.

10. Všechny odpady musí být uloženy, zabezpečeny a přepravovány tak, aby neznečišťovaly 
staveniště ani jeho okolí. Stavebník zajistí, aby v průběhu stavby nedošlo ke kontaminaci půdy 
nebo ke znečištění povrchových či podzemních vod.

11. V rámci výstavby bude v maximální míře eliminováno znečišťování ovzduší, zejména 
sekundární prašnost z provozu mobilních zdrojů a stavebních mechanizmů a prašnost 
související s přesunem sypkých hmot.

12. Stavebník je povinen dbát, aby v průběhu stavby co nejméně rušil užívání sousedních 
nemovitostí a prováděnými stavebními pracemi nevznikaly na nich škody. Po dobu realizace 
stavby stavebník zajisti přístup ke všem objektům, které se nacházejí v blízkosti staveniště

13. U výjezdů ze staveniště na komunikace budou zajištěna účinná opatření k čištění vozidel, aby 
komunikace nebyly nadměrně znečišťovány (ve smyslu platných právních předpisů, zejména 
ust. § 19 a § 28 zákona o pozemních komunikacích). Bude prováděno pravidelné čištění a 
kropení komunikací používaných pro účely stavby, aby se předešlo vzniku prašnosti.

14. Při stavbě budou dodržena závazná ustanovení obsažená v příslušných technických normách 
ČSN 736133 - Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací, ČSN 736110 
- Projektování místních komunikací, ČSN 73 3050 - zemní práce, ČSN 72 1006 - kontrola 
zhutnění zemin a sypanin, ČSN 73 6108 - Lesní dopravní síť atd.

15. Provedení stavby v částech určených pro užívání veřejností musí vyhovovat ustanovením 
vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
užívání staveb.

16. Po celou dobu stavby bude na viditelném místě umístěna tabulka „stavba povolena“.
17. Veškeré stavbou dotčené pozemky budou po skončení výstavby uvedeny do původního stavu 

(není-li v projektu navrhnuto jinak) a předány písemnou formou jejich majitelům.
18. Náhradu případných škod, prokazatelně vzniklých stavbou, lze uplatnit u investora. Pokud 

nedojde k dohodě, pak dle Občanského zákoníku u soudu.
19. Při stavbě budou plně respektovány stávající nemovitosti a zařízení, nacházející se v území 

dotčeném stavbou, popř. v bezprostřední blízkosti stavby, které jsou ve správě jiných 
právnických či fyzických osob.

20. Dodavatel stavby je povinen označit stavbu příslušnými dopravními značkami.
21. Po celou dobu stavby bude umožněn vjezd na stavbu vozidlům záchranné zdravotní služby a 

hasičského sboru.
22. Veškerý demoliční či jiný odpad, vzniklý při stavbě, bude zneškodněn v souladu se zákonem 

č. 185/2001 Sb., o odpadech
23. Během stavby budou zachovány přístupy pro pěší do objektů a do provozoven. Dále bude 

zachován nezbytný příjezd vozidel do dotčených objektů (zásobování...). V době, kdy nebude 
možné vozidly se dostat k objektům (např. z důvodu pokládky dlažby, koberců atd.), je 
dodavatel stavby povinen v předstihu informovat o tomto majitele dotčených objektů a 
provozoven.

24. Stavebník nebo dodavatel stavby provede pasport přístupových komunikací ke stavbě a 
případných objízdných tras a předloží jej oddělení správy komunikací magistrátu města.
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25. V případě, že v průběhu stavebních prací budou užívány pozemní komunikace způsobem, 
jemuž neodpovídá stavební stav nebo dopravně technický stav těchto komunikací, musí být 
stavebníkem, případně dodavatelem stavby, na jeho náklad zajištěny potřebné úpravy a 
opravy dotčených komunikací, případně vybudování dočasné objízdné trasy nebo dočasné 
bezpečné trasy pro chodce, odpovídající předpokládanému provozu.

26. Před zásahem do povrchu místních komunikací je investor, popř. dodavatel stavby, 
v předstihu povinen požádat silniční správní úřad o vydání rozhodnuti o zvláštním užívání 
komunikace.

27. Součástí stavby je úprava a osazení nového dopravního značení. O stanovení místní úpravy 
provozu dle této projektové dokumentace požádá stavebník příslušný silniční správní 
úřad tak, aby mohlo být doloženo ke kolaudaci stavby, případně k předčasnému 
užívání stavby. Místní úpravu provozu na pozemní komunikaci provedené dopravními 
značkami, z nichž plynou pro účastníky provozu odlišné povinnosti, než jaké by tito účastníci 
měli podle obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích, stanoví příslušný silniční 
správní orgán v souladu s § 77 odst. 5 zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích a o změnách některých zákonů (dále jen „zákon o silničním provozu“) 
opatřením obecné povahy dle části šesté (dle § 171 - § 174 zák. č. 500/2000 Sb., správní řád 
ve znění pozdějších zákonů.

28. Při provádění stavby musí byt dodrženy požadavky souhlasu ČEZ Distribuce a.s. ze dne 
2.3.2020 - č.j. 1107898228. Platnost tohoto souhlasu je vázána na dodržení následujících 
podmínek:
1. 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 
uvedených v tomto vyjádření.

2. Souběhy a křižovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými 
normami a předpisy, zejména s 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 332000-5-52 a PNE 341050 
pro kabelová vedení a ČSN 736005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení.

3. Umístění stavby a provádění činností v ochranném pásmu elektrického zařízení bude 
prováděno podle projektové dokumentace vypracované Milanem Vavruškou.

4. Před realizací stavby požádá investor stavby nebo jeho zástupce na základě plné 
moci o vytýčení stávajícího podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV v majetku ČEZ 
Distribuce, a.s.

5. Písemný požadavek na vytýčeni podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV v majetku ČEZ 
Distribuce, a.s. odevzdá investor stavby nebo jeho zástupce na základě plné moci na 
společnost ČEZ Distribuce, a.s. prostřednictvím jejich zákaznických center, e-mailem 

, případně lze žádost zaslat na korespondenční adresu společnosti 
ČEZ Distribuce, a.s., Guldenerova 19, 30328 Plzeň.
info@cezdistribuce.cz

6. Umístěni VO kabelu a stožárků v místě styku s podzemním kabelovým vedením NN 
0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s. bude provedeno minimálně 0,05 m kabel a 0,6 
stožárků VO od podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, 
a.s.

7. Zemními pracemi nesmí být narušeno podzemní kabelové vedení NN 0,4 kV v majetku 
ČEZ Distribuce, a.s.

8. Výška krytí podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s. bude 
zachována.

9. Výkopové práce v ochranném pásmu podzemních vedení budou prováděny ručně 
s největší opatrností.

10. Konstrukční vrstvy stavebních úprav nesmí zasahovat do stávajícího krytí podzemního 
kabelového vedení NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s.

11. S kabely pod napětím je jakákoli manipulace zakázána.
12. Podzemní vedení je zakázáno přejíždět mechanizmy o celkové hmotnosti nad 61.
13. Obnažené podzemní kabelové vedení NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s. musí být 

chráněno před mechanickým poškozením a opatřeno výstražnou tabulkou.
14. Před započetím realizace předmětné stavby musí realizační společnost vlastníkovi 

stávajícího energetického zařízeni (ČEZ Distribuci, a.s.) upřesnit postup prací a použitou 
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techniku pro výše uvedené práce v ochranném pásmu stávajícího energetického zařízení 
(v majetku ČEZ Distribuce, a.s.)

15. Kontrolu dodržení výše uvedených podmínek požadujeme před užíváním 
předmětné stavby, na výzvu investora nebo jeho zástupce na základě plné moci, 
provést zaměstnanci ČEZ Distribuce a. s. oddělení Sítě Liberec se zápisem do 
montážního deníku stavby.

16. Ochranné pásmo stávajícího nadzemního vrchního vedení WN je 15 metrů od krajního 
vodiče.

17. Umístění stožárků VO (6 m) minimálně 6 m od krajního vodiče WN 110 kV, tak aby byla 
zachována minimální vzdálenost 1 m od živých částí při případném pádu stožáru.

18. Umístěním stavby nesmí dojit ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi 
pověřených firem k našemu zařízení.

19. Při realizaci stavby nesmi dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblíženi osob, 
věcí, zařízeni nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím tj. musí být 
dodržena minimální vzdálenost 4 m od vodičů dle ČSN EN 50110-1. V případě, že 
nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí 
předmětného vedení.

20. Ochranné pásmo vedení WN bude po celou dobu stavby označeno výstražnou cedulí 
"POZOR - ochranné pásmo vedení WN" ze všech stran možného vjezdu do tohoto 
pásma.

21. Při případné úpravě povrchu v ochranném pásmu vedení nesmí dojít ke změně výškové 
nivelety země oproti současnému stavu.

22. V ochranném pásmu energetického zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s. nesmi být 
skladována zemina ani žádný jiný stavební materiál,

23. Zemními pracemi nesmí být narušeno uzemnění zařízení distribuční soustavy, při 
případném obnažení zemnící pásky je nutné toto neprodleně ohlásit na poruchovou linku 
800 850 860.

24. Při realizaci stavby požadujeme dodržet Podmínky pro práce v ochranných 
pásmech vedeni, které jsou přílohou tohoto souhlasu.

25. Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při 
nedodrženi bezpečnostních předpisů.

26. 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.

27. Jakákoliv poškození nebo mimořádné události, způsobené na elektrickém zařízení 
stavebníkem, musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 800 850 860 a budou 
opraveny na náklady viníka. Zahrnutí poškozených míst může být provedeno pouze po 
souhlasu vydaném naší společností.

28. Jakékoliv události mající vliv na provoz předmětných vedení musí být neprodleně 
oznámeny na poruchovou linku 800 850 860 nebo včas oznámeny naší společnosti.

29. Souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu se nevztahuje 
na zařízení ČEZ ICT Services, a.s.
Stavba úpravy ulic je v blízkosti vrchního vedení nízkého napětí (do 1 kV), které 
není chráněno ochranným pásmem. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti 
(práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1.

Budou dodrženy podmínky v ochranných pásmech podzemních vedení:
Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně vedení řídicí, 
měřící a zabezpečovací techniky je stanoveno v § 46, odst. 5, zák. č. 458/00 Sb. a činí 1 metr 
po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách 
krajního kabelu. V ochranném pásmu podzemního vedení je podle § 46 odst. 8 a 10 
zakázáno:

a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná 
podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,

b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
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c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto 
zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,

d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k 
těmto zařízením

e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanizmy.
Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je 
třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základe § 
46, odst. 8 a 11 zákona č. 458/00 Sb.
V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčeni podzemního zařízení a 
prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na 
odchylky od výkresové dokumentace.

2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny 
ručně. V případě provedení sond (ručně) muže být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.

3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s CSN 73 3050 (zemní práce) a při zemních 
pracích musí být dodržena vyhl. č. 324/90 Sb.

4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být 
vyprojektována a provedena zejména dle CSN 73 6005, CSN EN 50 341-1,2, CSN 33 
3301, CSN 34 1050 a CSN 33 2000-5-52.

5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení 
prací minimálně 3 pracovní dny předem.

6. Při potřebě přejížděni trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po 
dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.

7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za 
vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou 
tabulkou dle CSN 34 3510.

8. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. 
Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel 
distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.

9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno 
krytí proti mechanickému poškození.

10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad 
kabelem

11. Každé poškození zařízení provozovatel distribuční soustavy musí být okamžitě 
nahlášeno příslušnému provoznímu útvaru (v mimopracovní době případně na 
dispečerské pracoviště nebo tel. 840 840 840 - zákaznická linka).

12. Ukončeni stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
13. Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením 

ochranného pásma nových rozvodu, které jsou budovány, protože se již jedná o práce 
v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo 
rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na 
výjimku z ochranného pásma nebo na základe souhlasu s činností v tomto pásmu.

Budou dodrženy podmínky v ochranných pásmech nadzemních vedení:
Ochranné pásmo nadzemního vedení podle § 46 odst. 3 zák. č. 458/2000 Sb. je souvislý 
prostor vymezený svislými rovinami po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti 
měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany :

a) U napětí na 1 kV a do 35 kV včetně
Pro vodiče bez izolace 7 m (resp. 10 m u zařízení postaveného do 31.12.1994)
Pro vodiče s izolací základní 2 m
Pro závěsná kabelová vedení 1 m

b) U napětí nad 35 kV do 110 kV včetně - 12 m (resp. 15 m u zařízení postavených do 
31.12.1994).

Nadzemní vedeni nízkého napětí do 1 kV není chráněno ochranným pásmem. Při činnostech 
prováděných v jeho blízkosti je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed.2.
V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle § 46 odst. 8 a 9 zák.č. 458/2000 Sb. 
zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná 
podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
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2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto 

zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto 

zařízením
5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 m.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení je 
třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 
46 odst. 8 a 11 zák.č. 458/2000 Sb.
V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. při pohybu nebo pracích v blízkosti el. vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, 
prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem - vodičům blíže než 2 m,

2. jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoliv poloze byly všechny 
jejich části mimo ochranné pásmo vedení, a musí být zamezeno vymrštění lana,

3. je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení 
vysokého napětí,

4. je zakázáno provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita 
podpěrných bodů - sloupů nebo stožárů,

5. je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry 
el. vedení,

6. dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 
50110-1,

7. pokud není možné dodržet body 1-4, je možné požádat příslušný provozní útvar 
provozovatele distribuční soustavy o další řešení,

8. v případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné 
požádat min. 25 dní před požadovaným termínem. V případě nízkého napětí je možné též 
požádat o zaizolování části vedení.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo 
nahlášeno Státní energetické inspekci v souladu s § 93, zákona č. 458/00 Sb. jako porušení 
zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 téhož zákona.
Budou dodrženy podmínky v ochranných pásmech nadzemních vedení:
Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v § 46, odst. (6), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. 
zákona o podmínkách podnikáni a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o 
změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
"energetický zákon") a je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:

a) u venkovních el. stanic a dále stanic s napětím větším než 52 k\Z v budovách 20 metrů od 
oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdivá,

b) u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem 
napětí z úrovně nad 1 kV a menši než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m od vnější 
hrany půdorysu stanice ve všech směrech,

c) u kompaktních a zděných el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 
kV na úroveň nízkého napětí 2 metry od vnějšího pláště stanice ve všech směrech,

d) u vestavěných el. stanic 1 metr od obestavění.
V ochranném pásmu elektrické stanice je podle § 46 odst. (8) a (10) energetického 
zákona zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízeni stavby či umisťovat konstrukce a jiná 
podobná zařízeni, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,

2. provádět bez souhlasu vlastníka zemni práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto 

zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto 

zařízením.
Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je 
třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 
46, odst. (8) a (11) energetického zákona.
V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by 
mohly mít za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo 
zmenšující či podstatně znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména:
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5. provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého 
napětí nebo stabilitu stavební části el. stanice (viz podmínky pro činnosti v ochranných 
pásmech podzemního vedení),

6. skladovat či umisťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům 
vysokého nebo nízkého napětí,

7. umisťovat antény, reklamy, ukazatele apod.,
8. zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo 
nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného 
ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v 
ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

29. Při prováděni stavby musí byt dodrženy podmínky vyjádřeni CETIN a.s. ze dne 
22.12.2020 - č.j. POS 489/20.
Navržená stavba se nachází v ochranném pásmu trasy telekomunikačních kabelů ve správě 
společnosti CETIN a.s. a při stavbě dojde k přeložce vrchního vedeni. Na přeložku je 
uzavřena smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. UL 2020_0037 mezi 
CETIN a.s. a Statutárním městem Jablonec nad Nisou. V průběhu stavebních prací 
požadujeme dodržení všech podmínek uzavřené smlouvy. V průběhu stavby musí být 
zajištěna taková opatření, aby nedošlo k poškození tel. vedení a zařízení.

30. Při prováděni stavby musí byt dodrženy požadavky SČVaK a.s. ze dne 3.4.2020 - ĚJ. 
020690025429/TPCLI/Po. S výše uvedenou stavbou souhlasíme při splnění následujících 
podmínek:
• Povrchové znaky podzemních sítí vodovodů a kanalizací budou výškově upraveny s 

ohledem na novou niveletu terénu - komunikací či ostatních ploch. Všechny uzávěry a 
poklopy musí zůstat volně přístupné.

• Nebude provedena změna krytí našeho zařízení.
® Dešťové odpadní vody nebudou zaústěny do splaškové kanalizační stoky.
• Upozorňujeme, že pro požární účely lze použít pouze hydranty, které jsou určeny jako 

požární - viz webové stránky .www.scvk.cz
• Veškeré nové stavby budou umístěny mimo ochranné pásmo našeho zařízení (např. 

sloupy VO), totéž platí o výsadbě stromů.
• Vytrasování skutečného umístění kanalizace a vytyčení vodovodu včetně všech 

příslušných ochranných a bezpečnostních pásem přímo v terénu je nutno objednat (tel. 840 
111 111; ).info@scvk.cz

• Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok jsou stanovena § 23 písm. a), b) 
zákona 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, která vyžadují ochranu při 
činnostech uvedených v zákoně.

• V ochranném pásmu budou zemní práce prováděny ručně bez použití mechanizace, 
rovněž budou respektovány trasy přípojek.

• Při souběhu Vámi navrhovaných zařízení (zejména kabelů) a doprovodných objektů s 
vodovodními řady nebo kanalizačními stokami požadujeme minimální odstup ve 
vodorovné vzdálenosti a to 1,0 m od vnějšího líce potrubí.

• Ve zdůvodněných případech, např. ve stísněných poměrech lze připustit menší vzdálenost, 
kterou je ale nutné předem projednat a zápisem do stavebního deníku a zároveň do 
protokolu ke kolaudaci nechat odsouhlasit mistrem příslušné vodovodní nebo kanalizační 
sítě (nejmenší dovolenou vzdálenost určuje ČSN 73 6005).

• V případě řízeného protlaku požadujeme v místě křížení s vodovodem a kanalizací provést 
otevřený výkop z důvodu neznámé přesnosti hloubky uložení. Před provedením řízeného 
protlaku, před záhozem rýhy požadujeme kontrolu pracovníky vodárenského a 
kanalizačního provozu, kteří kontrolu potvrdí zápisem do stavebního deníku a do protokolu 
ke kolaudaci stavby.

• Při křížení navrženého zařízeni s vodovodní nebo kanalizační sítí nutno dodržet přibližně 
pravý úhel a svislou odstupovou vzdálenost dle ČSN 73 6005.

• Investor zajisti písemné oznámení termínu zahájení prací na příslušné středisko nejméně 
14 dní předem s uvedením jména odpovědného pracovníka provádějící firmy a jeho 
telefonní spojení.
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kanalizační středisko Jablonec nad Nisou, kontakt ales.nemec@scvk.cz, telefon 
482 416 773
vodárenské středisko Jablonec nad Nisou, kontakt adam.ké.spar@scvk.cz, 
telefon 482 416 814,

• Prokazatelné seznámeni zástupců firmy provádějící stavební práce s polohou 
zařízení ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací a.s. a s trasou navrženého 
zařízení.

• Ochranu zařízení ve správě Severočeských vodovodů a kanalizaci a.s. před poškozením v 
průběhu prací.

• Přizvání zástupců Severočeských vodovodů a kanalizací a.s. na staveniště před 
zásypem položených zařízení ke kontrole provedených prací, kontrolu potvrdí zástupce 
našeho střediska zápisem do stavebního deníku a zároveň do protokolu ke kolaudaci.

• Přizvání zástupců Severočeských vodovodů a kanalizací a.s. k závěrečné 
prohlídce/kolaudačnímu řízení, kde nám bude předáno geodetického zaměření stavby v 
místě kříženi s vodovodem/kanalizací v naší správě.

• Neprodlené ohlášení každého poškození zařízení Severočeských vodovodů a kanalizací 
a.s.

• Dále upozorňujeme, že naše společnost neručí za případné vzniklé škody při poruše 
stávajícího potrubí - případné poruchy budou odstraněny na náklady investora 
stavby.

• Obecně technické podmínky pro střety se zařízením ve správě Severočeských vodovodů a 
kanalizací, a. s. jsou k dispozici na .www.scvk.cz

Při případném nedodržení těchto podmínek bude naše společnost požadovat náhradu 
způsobených škod a uvedení vzniklých nesrovnalostí do souladu s právními předpisy a 
normami.

31. Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky GridServices s.r.o. ze dne 4,3.2020 - 
č.j. 5002090812. Sdělujeme, že v oblasti plánované úpravy ulic Sportovní a K Rybárně 
prochází vysokotlaký (dále jen VTL) plynovod DN 250. Bezpečnostní pásmo VTL plynovodu 
DN 250 je 20 m na obě strany od plynovodu. Ochranné pásmo VTL plynovodu je 4 m na obě 
strany od plynovodu.
Při plánované úpravě ulic požadujeme dodržet následující podmínky:

- před zahájením prací Vám naše zařízení vytyčíme - žádost o vytyčení se nachází na 
internetových stránkách ;www.qridservices.cz/ds-online-vytyceni-pz/

- pracovníky, kteří budou provádět práce, prokazatelně seznámit s trasou a umístěním 
našeho zařízení;

Úprava ulice:
- VTL plynovod kříží opravovanou silnici (Sportovní) - plynovod je v místě kříženi umístěn v 

chráničce, která je na obou koncích opatřena čichačkou na sloupku (orientačním 
sloupkem);

- toto naše zařízení nesmí být v tělese komunikace - zachovat stávající vzdálenost od okraje 
komunikace;

- silnici v místě křížení s VTL plynovodem nerozšiřovat (v rozsahu ochranného pásma VTL 
plynovodu - 4 m na obě strany od plynovodu);

- případné rozšířeni silnice může vyvolat přeložení plynovodu, a to na náklady investora - 
tomu předchází uzavření smlouvy o přeložce a zpracování samostatné PD na tento objekt;

Sadové úpravy:
- náhradní výsadbu stromů a keřů provádět mimo ochranné pásmo VTL plynovodu - 4 m od 

plynovodu;
- zatravněni bez omezení;

Přeložky inženýrských sítí (podmínky při styku s VTL plynovodem):
Vodovod:

- nejmenší vzdálenost mezi povrchy potrubí plynovodu a vodovodu při křížení je 0,3 m;
- nejmenší vzdálenost mezi povrchy plynovodu a vodovodu při souběhu jsou 3 m;
- nejmenší vzdálenost stěny vodovodní šachty od stěny plynovodu je 4 m;

Kanalizace:
- křížení - min. 0,3 m;
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- plynovod, nebo křížené vedeni musí být uloženo v chráničce nebo ochranné trubce 
přesahující vnější obrys zařízení po obou stranách 2 m;

- chránička se neinstaluje, je-li nejmenší vzdálenost mezi plynovodem a stokami a 
kanalizačními přípojkami (mimo tlakových) větší než 1 m a je-li plynovod nad kanalizační 
přípojkou a stokou;

- v případě použití hrdlových trubek nesmí být v chráničce umístěn spoj;
- souběh - min. 4 m;
- nejmenší vzdálenost stěny kanalizační šachty od stěny plynovodu je 4 m;

Kabel NN, VN :
- nejmenší vzdálenost mezi povrchem plynovodu a kabelem při křížení je 0,3 m;
- kabel se ukládá do tvárnicové chráničky nebo do korýtka v délce 2 m od plynovodu na obě 

strany;
- nejmenší vzdálenost mezí povrchem potrubí plynovodu a kabelem při souběhu jsou 4 m; 

Sdělovací (optický) kabel:
- stejné podmínky jako u kabelů NN a VN:
- nejmenší vzdálenost mezi povrchem potrubí plynovodu a kabelem při souběhu jsou 2 m;

STL, NTL plynovod:
- nejmenší vzdálenost mezi povrchem VTL plynovodu a STL,NTL plynovodem při křížení je 

0,3 m - křížení kolmo (ČSN EN 1594);
- nejmenší vzdálenost při souběhu jsou 3 m;

Všeobecné podmínky:
- výkopové a zemní práce nad VTL plynovodem a v celém jeho ochranném pásmu (4 m na 

obě strany od plynovodu) provádět ručně;
- nepoškodit nadzemní části VTL plynovodu (orientační sloupky, uzávěry, odvodňovače atd );
- nesnižovat ani nezvyšovat stávající krytí VTL plynovodu;
- v ochranném pásmu VTL plynovodu neskladovat žádný stavební ani jiný materiál;
- případné dočasné zařízení staveniště (maringotky, mobilní buňky atd.) umístit mimo 

bezpečnostní pásmo VTL plynovodu (20 m od plynovodu);
- odstavování vozidel a techniky provádět min. 10 m od VTL plynovodu;
- po dobu výstavby požadujeme zabezpečit VTL plynovod proti mechanickému poškození 

vhodným způsobem (přejezdy zabezpečit silničními panely, ochranné pásmo VTL 
plynovodu ohraničit výstražnou páskou);

- během prací nad VTL plynovodem a po dokončeni prací přizvat zaměstnance 
GridServices, s.r.o. - Regionální oblast Čechy 4 ke kontrole dodrženi výše uvedených 
podmínek a zda nedošlo k poškození našeho zařízení (viz. výše uvedená internetová 
stránka).

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:
1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v 

ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové 
technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti 
mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek 
(např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).

2) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto 
stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 
68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho 
předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy 
navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko ktéto změně.

3) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určeni uložení 
plynárenského zařízeni a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní 
oblast (formulář a kontakt naleznete na  nebo NONSTOP zákaznická 
linka 800 11 33 55). Pň žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v 
úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčeni trasy bude sepsán protokol. Přesné 
určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést 
stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského 
zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. 
Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební 
činnosti.

www.gridservices.cz



Č.j. 103789/2020 str. 14

4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 70204, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou

5) Pracovnici provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou 
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito 
podmínkami.

6) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je 
stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení 
a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude 
použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, 
elektrických, bateriových a motorových nářadí.

7) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení 
stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.

8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební 
činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě 
křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být 
použita bezvýkopová technologie.

9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského 
zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie 
atd.) na telefon 1239.

10) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek 
stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních 
přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na 

 nebo NONSTOP zákaznická linka 80011 3355). Při žádosti uvede 
žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost 
kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené 
kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a 
plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, 
je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a 
plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození 
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své 
náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními 
přípojkami.

www.gridservices.cz

11) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně 
podsypány a obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena 
výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 70201, TPG 70204.

12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a 
nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.

13) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních 
přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat 
stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

14) Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude 
realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není- 
li ve stanovisku uvedeno jinak).

15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li 
ve stanovisku uvedeno jinak).

16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný 
přejezd přes plynárenské zařízeni a plynovodní přípojky uložením panelů v místě 
přejezdu plynárenského zařízení.

32) Při provádění stavby musí byt dodrženy podmínky vyjádřeni a závazného stanoviska 
KR Policie CR ze dne 6.4.2020 - č.j. KRPL-19608/CJ-2020-180406-06
1. Stavba a dopravní řešení bude provedeno dle projektu zak. č. 01012020, která je součástí 

tohoto vyjádření a bude odpovídat platným normám ČSN a TP. V rozhledových polích 
(viz situaci rozhledů) v miste napojení nové místní komunikace na stávající MK 
nebudou pevné překážky, stromy a sloupy s průměrem větším než 15 cm, keře a 
zeleň vyšší 70 cm.

2. Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích bude při stavbě řešena dle 
platných TP 66 (II. vydání) a dalších technických předpisů a norem a bude projednána 
v dostatečném předstihu s PČR a příslušným silničním úřadem.
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3. Místní úprava (SDZ.VDZ) bude předložena ke schválení před dokončením stavby a bude 
odpovídat platným TP. Prvky pro slabozraké a nevidomé budou odpovídat vyhl. 
398/2009 Sb.

4. Dopravní inspektorát, KŘ Policie ČR, Libereckého kraje v Jablonci nad Nisou si vzhledem k 
problematice silničního provozu v době a místě stavby vyhrazuje místní úpravu provozu a 
pozemní komunikaci případně upravit.

5. Pokud budou výše uvedené podmínky splněny, lze konstatovat, že návrh odpovídá 
obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na PK.

33) Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky Technických služeb Jablonec nad 
Nisou s.r.o. ze dne 31.1.2020 -č.j. 2020.
Před zahájením stavebních prací je nutno minimálně 2 dny předem objednat vytyčení 
podzemních sítí veřejného osvětlení a následně musí být provedena kontrola křížení před 
záhozem.
Podmínky pro provádění činností v ochranném pásmu podzemního vedení veřejného 
osvětlení v majetku statutárního města Jablonec nad Nisou
Ochranné pásmo podzemních vedení do 110 kV včetně činí 1 m po obou stranách 
krajního kabelu kabelové trasy.
V ochranném pásmu podzemního vedení je podle 146 odst. (8) a (10) energetického 
zákona zakázáno:

a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná 
podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,

b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
o) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto 

zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
d) provádět činnosti, které by znemožňovaly, nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto 

zařízením,
e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanizmy.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je 
třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě 
§46, odst. (S) a (11) energetického zákona.
V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující 
podmínky:
1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a 

prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou.
2. Výkopové práce - do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. 

V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 - Návrh a prováděni zemního 

tělesa pozemních komunikací, a při zemních pracích musí být dodrženy požadavky na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení musí být vyprojektovány a provedeny zejména 
dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3-19, ČSN EN 50423-1, ČSN 33 
2000-5-52 a PNE 333302.

5. Dodavatel prací musí oznámit Technickým službám Jablonec nad Nisou s.r.o. zahájení 
prací minimálně 3 pracovní dny předem.

6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedeni vozidly nebo mechanizmy je třeba provést 
dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.

7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za 
vypnutého stavu řádně vyvěšeny a chráněny proti poškození.

8. Před záhozem kabelové trasy musí být Technické služby Jablonec nad Nisou s.r.o. 
vyzvány ke kontrole uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, 
vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu 
odkrýt.

9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně zhutněna, kabely zapískovány a provedeno 
krytí proti mechanickému poškození.

10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad 
kabelem.
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11. Každé poškození soustavy VO musí být okamžitě nahlášeno odpovědnému techniku 
Veřejného osvětlení na tel. 775 790 308 nebo 775 790 326. Případně na tel. 775 790 315 
(dispečer), který je k dispozici 24 hod denně, 7 dni v týdnu.

12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno.
13. Případné škody na zařízení veřejného osvětlení (i následně zjištěné) způsobené při 

realizaci stavební akce, budou likvidovány na náklady investora stavby.
Upozorňujeme, že v případě nedodržení uvedených technických podmínek nebude investoru 
vydáno kladné stanovisko ke kolaudaci stavby. Případně nedodržení uvedených podmínek 
bude řešeno příslušným stavebním úřadem.

34) Při prováděni stavby musí být dodržena podmínka závazného stanoviska Agentury 
ochrany přírody a krajiny ze dne 14.4.2020 - č.j. SR/0467/LI/2010-2
- ve staničení km 0.52 bude umístěna dopravní značka zákaz vjezdu 81 s doplňkovou 

tabulkou E13 „Mimo vozidla s povolením Lesů ČR s. p.“. Tato podmínka pozbývá 
platnosti v případě existence pravomocného rozhodnutí AOPK ČR, oddělení Správy CHKO 
Jizerské hory, o vydání souhlasu s vyhrazením cesty dle ust. § 26 odst. 1. písmo c) zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

35) Při prováděni stavby musí být dodrženy podmínky vyjádření Lesů ČR s.p. ze dne 
2.4.2020
9. Stavbou nebudou dotčeny ani omezeny pozemky, ke kterým mají právo hospodařit Lesy 

České republiky, s.p. mimo prostor stavby.
10. Materiál na stavbu ani odpad z ní nebudou skládkovány na pozemcích Lesů České 

republiky, s.p.
11. Stavbou nebudou dotčena zařízení související s komunikacemi ve správě Lesů 

České republiky, s.p. (závory apod.).
12. Stavebník zajistí na své náklady dočasné odnětí lesních pozemků z PUPFL po dobu 

stavby.
36) Při provádění stavby musí být dodrženy podmínky závazného stanoviska orgánu 

územního plánováni magistrátu města Jablonec nad Nisou ze dne 27.3.2020, č.j. 
17488/2020 a spis, zn. 116/2020/OUP/VAUP/152/TÍ
Záměr bude připravován a realizován v souladu s doloženými a ověřenými částmi 
dokumentace, které jsou přílohou tohoto závazného stanoviska, a to beze změn, které by 
vyžadovaly opětovné posouzení v souladu s územně plánovací dokumentací.

37) Při provádění stavby musí být dodrženy podmínky závazného stanoviska orgánu státní 
správy lesů magistrátu města Jablonec nad Nisou ze dne 7.10.2020, č.j. 77728/2020 a 
spis, zn. 2666/2020/SPR/QZP/Něm
1) Stavbou nebudou dotčeny ani omezeny sousední lesní pozemky p. č. 2104/1, 2101, 2100, 

2086/1, 2086/14, 2053/2, 2053/1, 2086/6, 2094, 2097, 2095/1, 2086/5 a 2086/41 v k. ú. 
Mšeno nad Nisou - netýká se částí lesních pozemků, které budou po dobu stavby dočasně 
nebo trvale odejmuty z pozemků určených k plnění funkcí lesa.

2) Materiál na stavbu ani odpad z ní nebudou skladovány na lesních pozemcích p. č. 2104/1, 
2101,2100,2086/1,2086/14,2053/2,2053/1,2086/6, 2094, 2097, 2095/1,2086/5 a 2086/41 v 
k. ú. Mšeno nad Nisou - netýká se částí lesních pozemků, které budou po dobu stavby 
dočasně nebo trvale odejmuty z pozemků určených k plnění funkcí lesa.

3) Kmeny stromů, které rostou na pozemcích určených k plnění funkcí lesa, budou v případě 
rizika poškození ochráněny např. vypolštářovaným bedněním z fošen. Pokud přesto dojde 
k jejich poškození, poranění bude bezodkladně odborně ošetřeno fungicidním přípravkem.

4) Pokud při provádění stavby (např. výkopové práce) dojde k poškození kořenů stromů 
rostoucích na lesních pozemcích, s průměrem přesahující 3 cm, poranění bude 
bezodkladně ošetřeno fungicidním přípravkem. V případě rozsáhlejšího poranění budou 
poškozené části kořenu nejprve rovně seříznuty.

5) Nové osvětlení označené VO-28; typ 1 bude umístěno ve vyznačené ploše ŠD - PERK, 
nikoliv mimo ni.

6) Po dobu stavby bude v uvedené věci povoleno dočasné odnětí pozemků určených k plnění 
funkcí lesa.

38) Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky souhrnného stanoviska dotčených 
orgánů Magistrátu města Jablonec nad Nisou ze dne 19.3.2020 - č.j. 17417/2020
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Státní památková péče: Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, nemáme k výše uvedenému záměru námitek. 
Vzhledem ktomu, že součástí věci jsou zemni výkopové práce, které se nacházejí na území 
s archeologickými nálezy, upozorňujeme, že je s ohledem na zájmy ochrany možných 
archeologických nálezů nutno postupovat dle § 21 - § 24 zákona Č. 20/1987 Sb., ostatní 
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Stavebník je povinen v době přípravy stavby 
oznámit tento záměr Archeologickému ústavu ČR Praha na formuláři 
(http://www.arup.cas.cz/?cat=684) a vyplněný formulář zaslat elektronicky na 
oznameni@arup.cas.cz.

39) Předpokládaný termín zahájení a ukončení stavby je rok 2021.
40) Stavebník oznámí silničnímu správnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní 

prohlídky stavby:
a) Kontrola po zemních pracích a štěrkodrtích (vždy po celé etapě, cca 3 kontroly)
b) Závěrečná kontrola dokončené stavby

41) Dodavatel stavby bude vybrán na základě výběrového řízení. Po provedení výběrového řízení 
bude správnímu orgánu zaslán písemný doklad o vítězné firmě (název, adresa, IČO) a jméno 
a příjmení osoby provádějící stavební dozor (RČ, adresa), včetně písemného souhlasu s 
prováděním stavebního dozoru.

42) Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu. Po dokončení stavby a splnění 
podmínek společného rozhodnuti požádá stavebník v souladu s ust. § 122 stavebního zákona 
o vydání kolaudačního souhlasu na předepsaném formuláři dle přílohy č. 12 - část A a část B 
k vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření 
a stavebního řádu. Nejpozdéji k závěrečné kontrolní prohlídce budou předloženy následující 
doklady:

- rozhodnuti a projektová dokumentace ověřená stavebním úřadem,
- dokumentace skutečného provedení stavby s vyznačením provedených změn a 

písemným popisem těchto změn
- stanovisko dotčených orgánů státní správy (souhrnné stanovisko) 
- geometrický plán pro rozdělení pozemků (dojde-li k rozdělení pozemků), 
- zaměření skutečného stavu
- zápis o odevzdání a převzetí stavby
- doklad o likvidaci a o nakládání se stavebním odpadem
- vyjádření vlastníků pozemků přímo dotčených stavbou
- vyjádření vlastníků sousedních pozemků, byly-li stavbou dotčeny
- vyjádření vlastníků / správců podzemních zařízení (souhlas s vydáním kolaudačního 

souhlasu)
- vyjádření KŘ Policie ČR k umístěnému dopravnímu značení
- kopie stavebního deníku
- doklady o ověření požadovaných vlastností použitých výrobků a materiálů, 
- případně další potřebné doklady prokazující způsobilost užívání stavby.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Statutární město Jablonec nad Nisou, Mírové náměstí č.p. 3100/19, 466 01 Jablonec nad 
Nisou 1
GIACOMINI CZECH, s.r.o., Norská č.p. 399/29, 460 01 Liberec Xl-Růžodol I
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec 
Králové 8

Odůvodnění:
Dne 25.9.2020 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo 
zahájeno společné řízení.
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Správní orgán přezkoumal předloženou žádost včetně všech doložených podkladů a dne 
11.11.2020 pod č.j. 91835/2020 oznámil oznámil dle § 94m odst. 2 stavebního zákona, v souladu s 
§ 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“) zahájení společného 
řízení veřejnou vyhláškou, a zároveň dle § 94m odst. 3 stavebního zákona upustil od ústního 
jednání a ohledání na místě. Citovaným opatřením upozornil dotčené orgány a účastníky řízení, že 
mohou uplatnit svá závazná stanoviska a námitky nejpozději do 15 dnů ode dne doručení tohoto 
oznámení, což je patnáctým dnem po jeho vyvěšení na úřední desce, jinak k nim nebude 
přihlédnuto. K později uplatněným závazným stanoviskům a námitkám nebude přihlédnuto.
Podle § 26 odst. 1 správního řádu byl obsah oznámení zveřejněn i způsobem umožňujícím 
dálkový přístup

Okruh účastníků řízení byl stanoven v souladu s ust. § 85 odst. 1 a 2 a ust. § 109 stavebního 
zákona. Při vymezování okruhu účastníků dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto 
právní postavení přísluší:
- dle ust. § 85 odst. 1 písm. a) a § 109 písm. a) stavebního zákona žadateli, tj. statutárnímu městu 

Jablonec nad Nisou, které zastupuje Jan Maděra, Oblačná č.p. 266/11, Liberec V-Kristiánov, 460 
05 Liberec 5;

- dle ust. § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona obci, na jejímž území má být požadovaný záměr 
uskutečněn, tj. statutární město Jablonec nad Nisou, IČO 0262340, Mírové náměstí č.p. 3100/19, 
466 01 Jablonec nad Nisou;

- dle ust. § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona osobám, jejichž vlastnické nebo jiné věcné 
právo k pozemkům, na nichž má být požadovaný záměr uskutečněn, může být územním 
rozhodnutím a prováděním stavby přímo dotčeno, tj. GIACOMINI CZECH, s.r.o., Norská č.p. 
399/29, 460 01 Liberec Xl-Růžodol I; Lesy České republiky, s p., Přemyslova č.p. 1106/19, Nový 
Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8; CETIN a.s., Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 
Praha 9-Libeň; ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2; 
GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2; Severočeské 
vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská č.p. 1689/14. Trnovany, 415 01 Teplice 1; 
Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o., Souběžná č.p. 2349/7, 466 01 Jablonec nad Nisou 
1;

- dle ust. § 85 odst. 2 písm, b) a § 109 písm. e) stavebního zákona osobám, jejichž vlastnické nebo 
jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich 
může být územním rozhodnutím a prováděním stavby přímo dotčeno. Osoby s vlastnickými nebo 
jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: pare. č. 1533/1, 1533/14, 1533/3, 1533/4, 
1533/13, 1533/17, 1533/18, 1478/56, 1478/57, 1478/61, 1478/70, 1478/71, 1478/72, 1478/73, 
1478/74, 1478/79, 1478/80, 1478/81, 1478/82, 1532, 1472/2, 1485/12, 1485/13, 1485/1, 1485/9, 
1936, 1487/45, 1487/44, 1487/43, 1487/46, 1487/26, 1487/27, 1487/63, 1487/32, 1487/33, 
1487/39, 1487/49, 1487/56, 1487/54, 1487/53, 2104/4, 1489/3, 1489/1, 1487/48, 1487/41, 
1487/36, 1487/42, 1487/35, 1487/30, 1487/47, 1487/29, 1487/70, 1487/69, 1487/24, 1480, 1481, 
1479/3, 2103, 2101, 1530/2, 1526/1, 1524, 1520, 1519, 1518, 1517, 1515, 1513, 1510/1, 1508/1, 
1507, 1502, 1501, 1500/1, 1491/7, 1491/2, 1491/1, 1491/3, 1493, 1494/1, 1496/1, 1488/2, 1497, 
1498/2, 1492/2, 1492/1, 1495/1, 1495/3, 1495/2, 2086/42 v katastrálním území Mšeno nad Nisou, 
CETIN a.s., ČEZ Distribuce, a. s , GasNet Služby, s.r.o., Severočeské vodovody a kanalizace, 
a.s., Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o. Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými 
právy k sousedním stavbám: Jablonec nad Nisou, Mšeno nad Nisou č.p. 310, č.p. 459, č.p. 397 a 
č.p. 419.

Posouzení záměru:
Orgán územního plánováni (OÚP): OÚP přezkoumal záměr podle § 96b odst. 3 stavebního 
zákona, zda je přípustný z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací 
dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování, či nikoliv.
PÚR ČR i ZÚR LK v lokalitě, ve které bude záměr umístěn, nesledují žádné koridory 
mezinárodního, republikového, nebo nadregionálniho významu a záměr je takového rozsahu a 
charakteru, že se nedotýká věcí v nich řešených. Zároveň ÚP Jablonec n.N. je v souladu s PÚR 
ČR i ZÚR LK, proto OÚP dále posuzoval soulad záměru s ÚP Jablonec n.N.
Pozemky p.č. 1479/4, 1479/2, 1479/1, 1486/2, 1486/1, 1486/3, 1482, 1490,2086/5,2095/2 a části 
pozemků p.č. 2098, 2097, 2086/41, 1488/1, vše v k.ú. Mšeno nad Nisou, jsou dle ÚP Jablonec 
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n.N. součástí stabilizované plochy kategorie VK Plochy veřejných prostranství - komunikace. 
Hlavní využití plochy je pro veřejně přístupné plochy a komunikace k zajištění dostupnosti ploch 
jiného využití, přípustné využití plochy je mimo jiné pro liniové podzemní stavby a zařízení 
technické infrastruktury. Záměr na plochu zasahuje rekonstrukcí místní a účelové komunikace, 
jejich rozšířením a dále realizací veřejného osvětlení a odvodněni komunikací. Tím je naplněno 
hlavní a přípustné využití dané plochy a záměr je přípustné v ploše realizovat.
Pozemek p.č. 1530/1 v k.ú. Mšeno nad Nisou je dle ÚP Jablonec n.N. součástí stabilizované 
plochy kategorie BP2 Plochy bydlení - příměstské. Hlavni využití plochy je pro příměstské bydlení. 
Záměr na plochu zasahuje vedením podzemního potrubí a revizní šachtou, které jsou součástí 
systému odvodnění komunikace na pozemku p.č 1488/1 v k.ú. Mšeno nad Nisou. Podmíněně 
přípustné využití plochy kategorie BP2 je mimo jiné pro liniové stavby a plošné nenáročná zařízení 
technické infrastruktury nadřazených systémů za podmínek:

- pokud souvisejí nebo jsou slučitelné s bydlením a nevyloučí využívání plochy pro 
stanovený účel - hlavní využití

- pokud bude prokázána přiměřenost dopadů záměru ve vztahu k hlavnímu využití vymezené 
plochy z hlediska:

• významu v širším území
• narušení hodnoty území, kvality prostředí resp. pohody bydleni a krajinného rázu
• zátěže území - kapacity plochy a nároků na dopravní a technickou infrastrukturu 
• vyvolaných omezení ve smyslu hygienických a dalších předpisů

Podzemní vedeni inženýrské sítě dle OÚP je slučitelné s bydlením a dopady ve vztahu k bydlení 
jsou zcela zanedbatelné. Vzhledem k tomu, že inženýrská sít zajišťuje odvodňování ulice 
Sportovní, ji OÚP považuje za součást nadřazeného systému technické infrastruktury a v ploše je 
tak její umístění přípustné.
Pozemek p.č 1531/19 v k.ú. Mšeno nad Nisou je dle ÚP Jablonec n.N. součástí stabilizované 
plochy kategorie OS4 Plochy občanského vybavení - sport a rekreace. Hlavní využití plochy je pro 
funkce sportu, tělovýchovy a rekreace. Záměr na plochu zasahuje vedením podzemního potrubí a 
drenáži, které jsou součásti systému odvodnění komunikace na pozemku p.č 1488/1 v k.ú. Mšeno 
nad Nisou Podmíněně přípustné využití plochy kategorie OS4 je mimo jiné pro liniové stavby a 
plošně nenáročná zařízeni technické infrastruktury nadřazených systémů za podmínek:

pokud souvisejí nebo jsou slučitelné se sportovně rekreační funkci a nevyloučí využíváni 
plochy pro stanovený účel - hlavní využiti

pokud bude prokázána přiměřenost dopadů záměru ve vztahu k hlavnímu využití vymezené 
plochy z hlediska:

• významu v širším území
• narušení hodnoty území, kvality prostředí resp. pohody bydlení a krajinného rázu
• zátěže územi - kapacity plochy a nároků na dopravní a technickou infrastrukturu 
• vyvolaných omezeni ve smyslu hygienických a dalších předpisů

Analogicky jako výše u plochy kategorie BP2 Plochy bydlení - příměstské OÚP konstatuje, že 
umístěnou inženýrskou síť považuje za nadřazený systém technické infrastruktury, jež je slučitelná 
se sportovně rekreační funkci a její dopady na výše uvedená a posuzovaná hlediska jsou zcela 
minimální. V ploše je tak její umístěni přípustné.
Pozemky p.č. 1541, 1540/2, 1540/1, 1536 a 1534 v k.ú. Mšeno nad Nisou jsou dle ÚP Jablonec 
n.N. součástí nezastavitelné plochy kategorie VZ Plochy veřejných prostranství - veřejná zeleň. 
Hlavní využití plochy je pro veřejně přístupnou zeleň. Přípustné využiti plochy je pro parkově 
upravenou sídelní (městská) zeleň, liniové prvky krajinné i sídelní (městské) zeleně a pro základní 
vybavenost území, jejíž součástí jsou mimo jiné veřejná prostranství, komunikace pro obsluhu a 
údržbu území do šířky 6 m, zejména polní a lesní cesty včetně náspů, zářezů, mostků, propustků, 
brodů, železničních přejezdů apod. a také ochrana osob a majetku, zejména stavby a opatření pro 
protipovodňovou, protierozní, protihlukovou, protiexhalační ochranu. Záměr na plochy zasahuje 
objektem SO 110, v rámci kterého bude na ploše umístěna nezpevněná část rekonstruované 
komunikace ze štěrkodrtě sloužící jako drenáž, objektem SO 112 v rámci kterého bude opravena 
stávající otočka autobusu bez jejího dalšího rozšíření a dále objektem SO 455, v rámci kterého 
bude posunut stávající sloup kabelového vedení CETIN. Zásah na plochu v rámci SO 110 lze 
charakterizovat jako protierozní opatření a tedy v ploše přípustné. Vzhledem k tomu, že 
opravované zpevněné plochy autobusové otočky a přesouvaný sloup a vedení CETIN jsou v 
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území stabilizované OÚP konstatuje, že je nepovažuje za nepřípustné. Záměr je tak v ploše 
kategorie VZ možné umístit.
Pozemky p.č. 2094, 2095/1 a části pozemků p.č. 2098, 2097, 2086/41 v k.ú. Mšeno nad Nisou jsou 
dle ÚP Jablonec n.N. součásti plochy LP Plochy lesní. Hlavní využití plochy je pro pozemky určené 
k plnění funkce lesa (PUPFL) - les. Přípustné využiti plochy je pro lesní porosty s určujícími 
funkcemi dle kategorizace lesů a pro základní vybavenost území, jejíž součástí jsou mimo jiné 
veřejná prostranství, komunikace pro obsluhu a údržbu území do šířky 6 m, zejména polní a lesní 
cesty včetně náspů, zářezů, mostků, propustků, brodů, železničních přejezdů apod. a také zařízení 
technické infrastruktury pro obsluhu vymezené plochy, zejména zařízení vodovodů a kanalizace, 
energetická (netýká se obnovitelných zdrojů energie), elektronických komunikací. Záměr na plochy 
zasahuje objektem SO 111 v rámci kterého bude na pozemky umístěna účelová komunikace a 
úprava perkem a dále objekt SO 425, v rámci kterého bude realizováno osvětlení. Záměrem 
umístěná účelová komunikace bude mimo jiné zpřístupňovat dotčené lesní pozemky, šířka 
komunikace bude menší než 6 m. Lze ji tak považovat za součást základní vybavenosti území. 
Objekt SO 425, který řešit osvětlení účelové komunikace a navazujících využitých ploch je 
přípustný jako technická infrastruktura v rámci základní vybavenosti území, protože bude sloužit k 
osvětlení účelové komunikace, která je přípustná.
Na pozemcích p.č. 2094, 2095/1 v k ú. Mšeno nad Nisou je územní rezerva ÚR 11 koridor územní 
rezervy pro přístupovou komunikaci ke sportovního areálu Břízky. Budoucí využití tohoto koridoru 
je podmíněno podrobným technickým prověřením trasy komunikace v rámci koridoru. V koridoru 
územní rezervy nelze provádět činnosti, které by znemožnily nebo ztížily jeho budoucí využití pro 
stanovený účel Záměr realizuje alternativní řešení komunikace k areálu Břízky, který je veden 
mimo trasu vymezenou koridorem územní rezervy ÚR 11. Shodné je pouze místo otočky a 
ukončeni komunikace. Dle OÚP tak záměr neprovádí činnost, který by znemožnil nebo ztížil 
případné budoucí využití koridoru.
Z výše uvedených důvodu tak OÚP konstatuje, že záměr je v souladu s ÚP Jablonec n.N.
OÚP dále posuzoval záměr z hlediska naplnění cílů a úkolů územního plánování stanovených v § 
18 a 19 stavebního zákona, vycházel přitom z následujících skutečností: Záměr realizuje 
rekonstrukci přístupové komunikace ke sportovnímu areálu Břízky, částečně v novém výškovém a 
prostorovém uspořádáni a to i zasahující do nezastavěného území. Dle § 18 odst. 5 je možné v 
nezastavěném území umisťovat v souladu s jeho charakterem stavby, zařízení a opatřeni mimo 
jiné pro veřejnou technickou a dopravní infrastrukturu a také účelové komunikace. Pozemek, na 
kterém bude účelová komunikace provedena, je evidován v katastru nemovitostí jako ostatní 
komunikace a historicky se tak zde cesta nacházela. Charakter území tedy nebude záměrem 
narušen. Zároveň bude v území vedeno veřejné osvětlení, které naplňuje charakteristiku veřejné 
technické infrastruktury. Záměr je tedy v souladu s § 18 odst. 5 stavebního zákona. Dle § 19 odst. 
1 písmo c) stavebního zákona je úkolem územního plánování prověřovat a posuzovat potřebu 
změn v území, veřejný zájem na jejich provedení, jejich přínosy, problémy, rizika s ohledem 
například na veřejné zdravím životní prostředí, geologickou stavbu území, vliv na veřejnou 
infrastrukturu a na její hospodárné využívání. Přínosem záměru bude alternativní zpřístupnění 
sportovního Areálu, čímž bude přispívat k rozvoji území a sídelní struktury a zvýšení bezpečnosti z 
hlediska zlepšení podmínek pro obslužnost vozidel IZS. Záměr je dle OÚP v souladu s cíli a úkoly 
územního plánování.
Orgán státní správy lesů: orgán státní správy lesů v této věci vykonal dne 12.05.2020 terénní 
pochůzku, při které zjistil, že stavba bude zasahovat do části lesního porostu, kterou je nutno do 
budoucna trvale odejmout z pozemků určených k plnění funkci lesa a dále stanovil doplňující 
podmínky, aby předešel možné negativní interakci mezi realizovanou stavbou a lesním porostem. 
V současné době extrémního sucha a kůrovcových kalamit je velice důležité předcházet 
jakémukoliv vzniku poškození lesního porostu. Poškozený a neošetřený porost rychleji slábne, 
stupeň ohrožení škodlivými činiteli je vyšší, tudíž je daleko náchylnější k potencionálnímu riziku, 
než porost zdravý nebo porost odborně a včas ošetřený. Správní orgán upozorňuje, že smrkové 
porosty jsou velmi citlivé, proto byly uloženy podmínky č. 1 - 4, které je nutné pro udržení zbylých 
okolních porostů dodržet.
Stavební úřad: Obecný stavební úřad přezkoumal předložený záměr z hledisek uvedených ve 
vyhlášce č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění, a zjistil, 
že navržená technická infrastruktura je v souladu s uvedeným předpisem. Stavební úřad nezjistil, 
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že uskutečněním stavby by byly ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem a předpisy 
vydanými kjeho provedení.
Agentura ochrany přírody a krajiny: předložený záměr řeší doplnění dopravního značení v oblasti, 
nicméně AOPK ČR nesouhlasila s návrhem dopravního značení týkající se SO 111. SO 111 je 
účelová komunikace, na kterou se vztahuje zákaz dle ust. § 26 c) zákona: "vjíždět a setrvávat s 
motorovými vozidly a obytnými přívěsy mimo silnice a místní komuniKace a místa vyhrazená se 
souhlasem orgánu ochrany přírody, kromě vjezdu a setrvávání vozidel orgánů státní správy, 
vozidel potřebných pro lesní a zemědělské hospodařeni, obranu státu a ochranu státních hranic, 
požární ochranu a zdravotní a veterinární službu".
Z tohoto důvodu byla stanovena podmínka umístění dopravní značky zákaz vjezdu v místě 
staničení km 0,52, kde místní komunikace končí a začíná účelová komunikace - lesní cesta. Dále 
bylo stanoveno, že tato podmínka pozbývá platnosti v okamžiku existence pravomocného 
rozhodnutí AOPK ČR o vyhrazení lesní cesty.
AOPK ČR k tomuto sděluje, že by ze žádosti vlastníka pozemků (komunikace) nebo 
provozovatele areálu o vyhrazení lesní cesty mělo jednoznačně vyplývat, zda je požadováno 
povolení pro vjíždění nebo i pro setrvání motorových vozidel a dále by formou přílohy měl 
být předložen návrh řešeni dopravního značení v lokalitě a návrh způsobu provedení 
fyzického vyhrazení, dále vymezení oblastí (míst) pro parkování a označení ploch se 
zákazem parkováni.
Stavbou dotčený prostor se nachází ve III. zóně odstupňované ochrany přírody CHKO Jizerské 
hory, mimo Evropsky významné lokality, mimo Ptačí oblast Jizerské hory a mimo maloplošně 
zvláště chráněná území. Ve stavbou dotčeném prostoru se z hlediska mapování přírodních biotopů 
nenachází žádný cenný přírodní biotop. V lokalitě dotčené stavebním záměrem se nevyskytují 
žádné zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů. Z poskytnutých podkladů a na základě vlastní 
znalosti místa záměru vyplývá, že záměrem nejsou potenciálně dotčené ani jiné další zájmy 
ochrany přírody a krajiny - významné krajinné prvky. Agentura posuzuje vliv předloženého záměru 
na přírodu a krajinu na podkladě ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny, Plánu péče o 
Chráněnou krajinnou oblast Jizerské hory, a vlastní znalosti poměrů v místě stavby.
Agentura se dále zabývala hodnocením, zda rekonstrukcí lesní cesty dojde k dotčení krajinného 
rázu lokality, který je jedním z předmětů ochrany CHKO Jizerské hory. Krajinný ráz (úst. § 12 
zákona), kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti, 
je chráněn před činnosti snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu 
mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště 
chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině. K 
povolování staveb, jakož i jiných činnostem, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz, je 
nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody.
Po prostudování parametrů záměru AOPK ČR dospěla k závěru, že záměr na rekonstrukci 
nezasahuje do znaku přírodní charakteristiky (kácení lesních dřevin před zahájením prací je jen v 
malém měřítku), záměr nenarušuje prameniště, mokřady a vodní toky, neohrožuje zachováni 
zbytků přirozených a přírodě blízkých lesních ekosystémů, neovlivňuje zachování luk ani pastvin, 
nenarušuje významné solitérní dřeviny, jejich skupiny ani aleje, nezasahuje negativně do údolní 
nivy, nezhoršuje prostupnost krajiny. Záměr se dále nedotýká žádných kulturních dominant, nebo 
historických charakteristik v oblasti, ani záměrem nedochází ke změně harmonického měřítka v 
dotčeném místě krajinného rázu.
Záměrem jednotlivé krajinné prvky v dotčené oblasti:

• nejsou změněny: nejsou dotčena místa významných výhledů, nedochází k rozšiřování 
zástavby do volné krajiny. Zároveň

• jsou dotčeny: jsou vkládány nové objekty (veřejné osvětlení, kruhový objezd, nový úsek 
lesní cesty), nicméně jejich umístění a působení není v pohledově exponovaných svazích.

AOPK ČR po vyhodnocení všech zjištěných skutečností dospěla k závěru, že předmětný záměr 
nebude mít vliv na krajinný ráz lokality.
Z hlediska plánu péče není záměr na rekonstrukci lesní cesty dle návrhu v PO v rozporu s 
doporučeními: i když stavební úprava nezachovává třidnost cesty, zvýšení její třídnosti vyhodnotila 
AOPK jako opodstatněné i jinými veřejnými zájmy v lokalitě. Stavba nebude měnit na dynamiku 
odtoku srážkové vody ani vodní režim lokality. Předložený záměr, spočívající v rekonstrukci 
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stávající cesty s prodloužením LC v ZÚ, není v rozporu s Plánem péče o Chráněnou krajinnou 
oblast Jizerské hory.
Realizace stavby "Úprava ul. Sportovní a k Rybárně" dle předložené PD spolu se 
stanovenou podmínkou tohoto závazného stanoviska nepředstavuje negativní vliv na zájmy 
chráněné zákonem. AOPK ČR posoudila předložený návrh z hlediska zájmů ochrany přírody 
a krajiny a konstatuje, že při dodržení projektové dokumentace a stanovené podmínky 
nedojde realizaci záměru k narušení přírodního prostředí zejm. pramenišť, mokřadů, 
rašelinišť, vodních toků, neohrožuje zachováni zbytků přirozených a přírodě blízkých 
lesních nebo nelesních ekosystémů, nedojde ke změně nebo zhoršení odtokových poměrů 
(urychlení nebo koncentraci odtoku), vzniku eroze, nedojde tedy k nepříznivému ovlivněni a 
změně dotčeného dochovaného přírodního prostředí a proto k němu lze udělit souhlas.
Pro zásah do soukromých pozemků bylo doloženo:
- souhlas Lesů ČR s.p se stavbou, ze dne 2.4.2020
- souhlas GIACOMINI CZECH s.r.o. ze dne 7.5.2020
- souhlas Břízky s.r.o. ze dne 21.1.2020
Pro přeložku sítě elektronických komunikací byla doložena:
- Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. UL 2020_0037 mezi CETIN a.s. 

statutárním městem Jablonec nad Nisou

Správní orgán přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a 
dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné 
stavebním zákonem, předpisy vydanými kjeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby 
je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na 
využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Správní 
orgán v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.
Žádost byla doložena těmito závaznými stanovisky, stanovisky, sděleními a vyjádřeními:
- ČEZ Distribuce a.s., ze dne 10.1.2020, č.j. 0101236068 - sdělení o existenci
- ČEZ Distribuce a.s., ze dne 29.9.2020, č.j. 0101388079 - sdělení o existenci
- ČEZ Distribuce a.s., ze dne 2.3.2020, č.j. 1107898228 - souhlas s umístěním stavby 

v ochranném pásmu
- ČEZ ICT Services a.s., ze dne 10.1.2020, č.j. 0700150830 - sdělení o existenci
- GridServices s.r.o., ze dne 29.1.202, č.j. 5002078447 - stanovisko o výskytu plyn, zařízení
- GridServices a.s., ze dne 4.3.2020, č.j. 5002090812 - stanovisko k povolení stavby
- CETIN a.s., ze dne 13.1.2020, č.j. 510052/20 - vyjádření o existenci a všeobecné podmínky
- CETIN a.s., ze dne 26.2.2020, č.j. 547856/20 - vyjádření o existenci a všeobecné podmínky
- CETIN a.s., ze dne 22.12.2020, č.j. POS 489/20 - vyjádření
- SČVaK a.s., ze dne 13.1.2020, č.j. SCVKZAD60962 - vyjádřeni o existenci zařízení 
- SČVaK a.s., ze dne 3.4.2020, č.j. 020690025429/TPCLI/Po - vyjádření DUR, DSP 
- Vodafone CR a.s., ze dne 10.1.2020, č.j. 200110-1040146684 - vyjádření o existenci 
-České Radiokomunikace a.s., ze dne 30.1.2020, č.j. UPTS/OS/237685/2020 - vyjádření o 

existenci
- InfoTel s.r.o., ze dne 6.2.2020, č.j. E002029/20 - vyjádření o existenci
- Technické služby Jablonec nad Nisou s.r.o., ze dne 31.1.2020 - vyjádření o existenci
- KŘ Policie ČR, ze dne 6.4.2020, č.j. KRPL-19608/ČJ-2020-180406-06 - vyjádření pro územní a 

stavební řízení a závazé stanovisko k připojení
- MMJN OSŽP, ze dne 19.3.2020, č.j. 17417/2020 - souhrnné stanovisko dotčených orgánů
- MMJN OÚaHR, OÚaSP, ze dne 27 3.2020, č.j 17488/2020 - závazné stanovisko orgánu 

územního plánování
- MMJN OSŽP SÚ, ze dne 9.3.2020, č.j. 22979/2020 - závazné stanovisko dotčeného orgánu
- MMJN OSŽP SÚ, ze dne 23.7.2020, č.j. 60558/2020 - závazné stanovisko dotčeného orgánu
- MMJN OSŽP OŽPaPP, ze dne 7.10.2020, č.j. 77728/2020 - závazné stanovisko orgánu státní 

správy lesů
- MMJN OSŽP OŽPaPP, ze dne 15.7.2020, č.j. 57670/2020 - rozhodnutí - souhlas k trvalému 

odnětí ZPF
- MMJN OSŽP OŽPaPP, ze dne 16.2.2021, č.j. 8977/2021 - rozhodnutí - trvalé a dočasné odnětí 

PUPFL
- MMJN OSŽP ODS, ze dne 1.7.2020, č.j. 53873/2020- rozhodnutí o umístění IS v komunikaci
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- MMJN OSŽP ODS, ze dne 8.7.2020, č.j. 55876/2020 - rozhodnutí o připojení ÚK
- SMJN, náměstek primátora, ze dne 14.9.2020, č.j. 3614/2020/OIV - podmíněný souhlas
- Lesy ČR s.p., ze dne 2.4.2020 - vyjádřeni ke stavbě (souhlas)
- Povodí Labe s.p., ze dne 7.4.2020, č.j. PLa/2020/009866 - stanovisko
- AOPK ČR SCHKO JH, ze dne 14.4.2020, č.j. SR/0467/LI/2010-2 - závazné stanovisko

Správní orgán zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Stanoviska dotčených 
orgánů nejsou záporná ani protichůdná a požadavkům uvedeným v jednotlivých vyjádřeních bylo 
vyhověno v rozsahu podmínek tohoto rozhodnutí.
Správní orgán rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních 
předpisů ve výroku uvedených.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:
- Nebyly uplatněny připomínky veřejnosti.

Vypořádáni s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Účastníci se k podkladům rozhodnuti nevyjádřili.

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu 
Libereckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu 
orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, 
vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část 
rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění 
rozhodnutí je nepřípustné.
Správní orgán po dni nabytí právní moci výroku o umístění stavby doručí žadateli stejnopis 
písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou 
grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní 
moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o 
stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povoleni 
stavby.
Správní orgán po dni nabyti právní moci výroku o povolení stavby zašle žadateli jedno vyhotovení 
ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další 
vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není žadatelem. 
Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště 
a ponechat jej tam až do dokončeni stavby, případně do vydáni kolaudačního souhlasu; rozsáhlé 
stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být 
zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Ing. Mgr. Ivana Řimnáčová
vedoucí odboru stavebního a životního prostředí
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Příloha: ověřená PD pro stavebníka

Poplatek: správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích je osvobozen

Obdrží:
účastníci dle § 27 odst. 1 SŘ (dodejky)
1. Jan Maděra, Oblačná č.p. 266/11, Liberec V-Kristiánov, 460 05 Liberec 5

zastoupení pro: Statutární město Jablonec nad Nisou, Mírové náměstí č.p. 3100/19, 466 01 
Jablonec nad Nisou 1
2. GIACOMINI CZECH, s.r.o., IDDS: p6rnc2a

sídlo: Norská č.p. 399/29, 460 01 Liberec Xl-Růžodol I
3. Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn

sídlo: Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8

dotčené správní úřady
4. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště Liberecko, IDDS: 
dkkdkdj

sídlo: Kaplanova č.p. 1931/1, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414
5. Krajské ředitelství policie Libereckého kraje Územní odbor Jablonec nad Nisou, Dopravní 
inspektorát, IDDS: vsmhpv9

sídlo: nám. Dr. E. Beneše č.p. 584/24, Liberec l-Staré Město, 460 01 Liberec 1
6. Magistrát města Jablonec nad Nisou, stavební úřad, Mírové náměstí č.p. 3100/19, 466 01 
Jablonec nad Nisou 1
7. Magistrát města Jablonec nad Nisou, oddělení územního a strategického plánování, Mírové 
náměstí č.p. 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou 1
8. Magistrát města Jablonec nad Nisou, oddělení životního prostředí a státní památkové péče, 
Mírové náměstí č.p. 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou 1

ostatní
9. Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor technický, oddělení správy komunikací
10. CETIN a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
11. ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
12. GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
13. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns

sídlo: Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice 1
14. Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o., IDDS: r986i9w

sídlo: Souběžná č.p. 2349/7, 466 01 Jablonec nad Nisou 1

Účastníci řízení s postavením účastníků dle § 27 odst. 2 a 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
a podle § 94k písm. e) stavebního zákona, se vyrozumívají dle 5 144 správního řádu veřejnou 
vyhláškou.
V případě řízení s velkým počtem účastníků se účastníci řízení podle § 94k písm. e) stavebního 
zákona (přímo dotčení vlivem záměru) identifikují označením pozemků a staveb evidovaných 
v katastru nemovitostí.

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.22. 02. w
Vyvěšeno dne:............................. Sejmuto dne:...................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
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SKI KLUB
JABLONEC N/N

Sportovní 310/10, 466 04 JABLONEC NAD NISOU, 1Č 70229694 
Vladimír Kopal - předseda klubu

V Jablonci nad Nisou dne 17. 5. 2022

Zastupitelstvo Statutárního 
města Jablonec nad Nisou

Vážení zastupitelé,

jako individuální statutární orgán a předseda SKI KLUBU JABLONEC N.N. z.s. si 
dovoluji písemně reagovat na dopis občanů, týkající se jejich nesouhlasu se 
stavebním záměrem rekonstrukce ulic Sportovní a K Rybárně.

Nejprve bych Vám rád poděkoval za zařazení tohoto záměru do Akčního plánu 
rozvoje města 2022 - 24 s tím, že pokud dojde k realizaci tohoto projektu, bude 
v podstatě jediným možným způsobem zajištěna bezpečná dopravní obslužnost 
a přístup veřejnosti do významné a oblíbené sportovní a rekreační oblasti.

Rád bych k tomuto vyjádření přiložil zápis z jednání ze dne 23.4.2019 (příloha č.1) 
kde podepsaní zástupci uvedených subjektů deklarovali potřeby této lokality 
(především s ohledem na rezidenty) vedení SMJN.
Uvedený projekt tyto požadavky v rámci limit a omezení v této oblasti řeší, nicméně 
argumenty v dopise občanů hovoří o opaku a podpisy rezidentů a zahrádkářů 
vyjadřují nesouhlas s tímto záměrem.

Nutno dodat, že pokud bych si přečetl důvody a konstrukce formulované v tomto 
dopise a nebyl podrobně seznámen s realitou, pravděpodobně bych ho podepsal 
také - rád bych se tedy některé fabulace pokusil vyvrátit (cituji z dopisu občanů):

Cesta totiž postrádá smysl, neřeší aktuální situaci a tudíž je zbytečná

- celý dopis je řešen pouze z pohledu rezidentů bez ohledu na přístup ke sportovištím 
Ski klubu a SKP Jablonec, jejich provoz, dostupnost vozidlům IZS, zajištění dopravní 
obslužnosti obou areálů bezpečnou cestou a na umožnění odvozu vytěženého dřeva 
z přilehlých lesních pozemků. Nejsem si jistý, zda lze tyto skutečnosti ignorovat.

-ještě poznámka k té aktuální situaci. Aktuální situace je taková, že každou zimu 
musíme nechat přibližně 30-40 dní auta dole u zahrádek díky nedostupnosti areálu 
po stávající komunikaci. Pokud máte řešit zásobování a provoz areálu, jezdit s dětmi 
po závodech, soustředěních a přemísťovat sportovní a servisní materiál (jsou toho 
v součtu tuny), nikdo si neumí představit, jak je ten kopec strmý a dlouhý.
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Cesta ani nezlepší sklon, jelikož v nejprudší části bude sklon komunikace SO 111 
činit 17%, což je jen o 2,5% méně než na druhé straně (aktuální komunikace SO 
112L

- vyžádal jsem si podrobné profily obou cest (té případné nové a té stávající) a 
skutečnost je taková, že největší sklon nové komunikace bude 16,1% a na stávající 
komunikaci nyní musíte překonat sklon 23,3%. Rozdíl je 7,2%. Tedy o jednu třetinu 
menší sklon v nejprudších úsecích nové komunikace.
Kdyby Vám tedy někdo tvrdil, že desetipatrový panelák je stejně vysoký jako 
patnáctipatrový, tak mu nevěřte. Také si myslím, že zastupitelům se lhát nemá.

Dále se vyhrazujeme proti tomu, že s obyvateli ulice Sportovní a K Rybárně tento 
projekt někdo diskutoval a žes nimi p. Kopal...nebo p. Matouš... byli domluveni

- pokud padlo v dopise občanů moje jméno - při projednání záměru (viz. Příloha) 
jsme byli já, pan Matouš, pan Rudolf Hable a další zmínění (mohu doložit emailovou 
korespondencí při schvalování textu tohoto zápisu). K ničemu jinému se občané 
vyhrazovat nemusí, protože jsem nic takového netvrdil a s nikým se na ničem 
nedomlouval.

...zdá se nám nevhodné ničit kus tak krásné přírody (kde si hrají děti...) 

...v místech, kde má vést nová silnice žije zmije obecná a má zde svá hnízda.

- zde, lehce vytrženo z kontextu vzniká zajímavý příběh: V roce 1997 buduje rezident 
na vlastní náklady přístupovou cestu ke svému pozemku, na kterém později vybuduje 
svoji rezidenci. Zatím po zmijích ani stopy. Poté přijde Město a chce vybudovat na 
vlastní náklady přístupovou cestu ke své sportovní a rekreační oblasti, ale to už 
nejde, protože si zde hrají děti mezi klubky zmijí a jejich hnízdy. Ach jo!
- dá se ovšem předpokládat, že pokud by na sousedním pozemku rezidenta měla 
v budoucnu nastat nějaká stavební činnost, zmije opět odejdou.

...v této oblasti žili daleko dříve místní obyvatelé Sportovní ulice..., než zde byl 
vybudován sportovní areál. Z toho vyplývá, že sportovní areál by se měl přizpůsobit 
místním obyvatelům, nikoliv naopak

- pomalu jdeme do finále. Podlehnout této zvrácené logice by mě nejspíše 
vyhovovalo. Dle záznamů mých starších kolegů proběhlo položení asfaltu na Kolečku 
v roce 1975, poté byly navezeny mobilní buňky jako lyžařské zázemí, do roku 1980 
byla vybudována plocha stadionu, v roce 1981 byly lyžařské tratě osvětleny a 
v osmdesátých letech byl vybudován hlavní provozní objekt klubu. Na stránkách 
města je letecká fotomapa z roku 1977, kde jsou objekty tehdejších rezidentů jasně 
patrné.
- v současné době je dle čísel popisných v této oblasti šestnáct rezidentů. Patnácti 
z nich by se mělo ulevit od současného dopravního provozu jednoduše tím, že jejich 
objekty budou po realizaci projektu dopravně přístupné pouze jim po nově 
zrekonstruovaném povrchu stávající komunikace včetně odklonění svozu dřeva na 
komunikaci novou. Pěší zdolávání kopce veřejností by mělo poté být v této klidové 
zóně přijatelné.
- nová komunikace by měla svojí šířkou, sklonem, moderním protiskluzovým 
povrchem atd. zajistit především bezpečnou dopravní obslužnost obou sportovišť, 
přístup vozidlům IZS a možnost svážení dřeva. Takto postavený kompromis 
veřejného zájmu a privátního postoje rezidentů, mi přijde rozumný
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Všechny ostatní spekulace týkající se tvrzení, že není možné takto malou oblast 
zajistit dopravním značením či omezením vjezdu jsou velice nezodpovědná, protože 
pravděpodobnost, že se dříve či později na tři metry široké, strmé a rozbité cestě 
něco fatálního přihodí, hraničí téměř s jistotou. Rozhodně si nepřeji, aby teprve 
taková situace otevřela podepsaným občanům oči.

Co se týče práce Policie ČR a Městské policie, rád bych jim touto cestou poděkoval 
za velice vstřícný přístup a na rozdíl od dopisu občanů chci zastupitelům sdělit, že 
díky jejich nasazení a komunikaci při exponovaných událostech (pořádání závodů), 
jsme vše mohli zvládnout.

Nakonec bych rád požádal vedení SMJN, zda by mohlo být do budoucna 
mediátorem v této věci, neboť zcela rozdílný pohled na sousedské vztahy a zájmy na 
tomto kopci, který nás názorově rozdělil, pravděpodobně sami nedokážeme vyřešit.

S pozdravem

Vladimír Kopal - předseda klubu

Dále: příloha 1

SKI KLUB JABLONEC N.N.
Sportovní 310/10

466 04 Jablonec nad Nisou 
IČ: 70 22 96 94
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V Jablonci n.N. 30.4.2019

Pro:
Statutární město Jablonec nad Nisou - vedení města

Od:
SKP Komspitz Jablonec z.s.
OLYMP Centrum sportu MV
Ski klub Jablonec n. N. z.s.
TK Břízky z.s.
Sportovní rekreační kluby Jablonec n.N. z.s.
FK Jiskra Mšeno z.s.
TJ Kardio z.s.
Tenis squash centrum z.s.
Břízky s.r.o.
Giacomini Czech s.r.o.
Ski Jablonec n. N. s.r.o.

Věc: dopravní obslužnost a parkovací kapacita v jabloneckých Břízkách.

Vážení,

dne 23. 4. 2019 se zástupci výše uvedených subjektů sešli, aby vyhodnotili neúnosnou situaci 
v jabloneckých Břízkách, která se týká dopravní obslužnosti a nedostatku parkovací kapacity 
v této oblasti.

Rádi bychom tímto dopisem vyvolali v této věci jednání se zástupci vedení města, protože 
tento avizovaný stav se neustále zhoršuje a v exponovaných termínech, jejichž četnost se 
neustále zvyšuje, jsou díky této situaci Břízky ochromeny zaparkovanými vozidly a v případě 
potřeby je v této oblasti prakticky nemožný např. zásah IZS (hasiči, záchranka...), rezidenti se 
často nedostanou ani domů a účastníci sportovních akcí zde nemohou zaparkovat...

Břízky (vyznačeno na přiložené mapě) v současné době obývá cca 20 rodin - rezidentů, ve 
velké zahrádkářské kolonii je sdružena další, přibližně stovka obyvatel, sportovní spolky 
zde organizují bez mála 1.500 členů (z toho je více než 1.000 členů děti a mládež).
Hotelovým komplexem s restaurací a krytými sportovišti projde přibližně 10.000 hotelových 
hostů a pasantů ročně, rekreační sportovci a obyvatelé přilehlých aglomerací navštíví 
Břízky (pěšky, na kole, na lyžích nebo vozem) v letních i zimních měsících v řádu stovek tisíc 
ročně.

V poslední dekádě proběhl, díky této poptávce, poměrně velký investiční rozvoj při 
modernizaci sportovišť a hotelového komplexu, kdy v lyžařském a biatlonovém areálu bylo 
proinvestováno cca 100 mil. Kč, v hotelovém komplexu stejná částka a dalších cca 50 mil. Kč 
na rekonstrukce ostatních sportovišť. Zároveň probíhají další investiční akce v privátní sféře 
(rezidenti a zahrádkáři) o kterých nemáme přehled - na tuto skutečnost poukazujeme 
především proto, že dopravní infrastruktura v majetku města zůstala nedotčena a nebyla 
přizpůsobena rozvoji této oblasti. Velkou nadějí pro Břízky jsme tedy spatřovali ve studii, 
kterou jsme v loňském roce měli možnost konzultovat s ing. Maděrou a která tuto situaci měla 
řešit.



V současné době probíhá řešení celé situace velmi paradoxním způsobem - omezením 
přístupu do této lokality pro členy sportovních klubů (dopravním značením), při 
celorepublikových sportovních akcích vyvolaná správní řízení pro pořadatele za špatně 
zaparkovaná vozidla účastníků akce, atd. - v podstatě díky tomu, že svoji práci děláme dobře 
a o naše sportoviště je velký zájem, čelíme tlaku ze strany správních orgánů a rezidentů, kteří 
tento nekonfortní stav těžce nesou (a není divu). Prosíme Vás tedy o součinnost v této věci, 
myslíme si, že situace je již za hranou únosnosti pro všechny subjekty, o kterých byla řeč.

Pokud bychom měli zjednodušeně definovat potřeby dopravní obslužnosti v této lokalitě :
1) Bezpečná dostupnost biatlonového a lyžařského areálu
2) Navýšení počtu parkovacích ploch v Břízkách (z řádu desítek stávajích) na adekvátní 

počet
3) Vyřešení plynulé a bezpečné dopravy pro vozidla a pěší

Asi je zbytečné popisovat prospěspěšnost případné investice do této infrastruktury, 
v několika bodech se o to přesto pokusíme:

1) Zvýšení bezpečnosti pro účastníky dopravního provozu v Břízkách
2) Podpora rozvoje sportu a cestovního ruchu v Jablonci nad Nisou
3) Přizpůsobení dopravní infrastruktury rozvoji této oblasti
4) Definovat Břízky jako příměstskou rekreační a sportovní oblast
5) Přispět k rozvoji východního břehu přehrady... .atd.

S pozdravem:

Helena Kolářová
RudolfHable
Jan Matouš
Arnošt Křenovský
Ladislav Čičmanec
Jan Vorel
Vladimír Kopal - pověřený zúčastněnými pro komunikaci s vedením SMJN 
(tel.: 602 426 725, vladokopal@centrum.cz)



Doplnění k bodu 11. dopisy občanů, Zastupitelstvo města Jablonec nad 

Nisou 19.5.2022 – materiál na stůl  

Důvodem proč materiál nebyl připraven v řádném termínu, bylo datum obdržení petice a dodržení 

procesu jejího přezkumu (soulad se zákonem) a projednání ve vedení města. Takto je proces vyřizování 

petic standardně formalizován usnesením RM 94/2012. 

 

Upravený návrh usnesení ZM/N 3439 

b e r e   n a   v ě d o m í 

dopis a petici občanů z ulic Sportovní a K Rybárně a vyjádření oddělení dopravního a silničního, 

oddělení přípravy a realizace investic a odboru územního a strategického plánování. 

 

Přílohou je samotná petice občanů s podpisovými archy a informace pro poradu vedení. Text petice 

je totožný s dopisem občanů.  

 



PETICE
dle čl . 18 Listiny základních práv a svobod 
u zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

Za přepracování projektu na stavbu “rekonstrukce ulic Sportovní a K Rybárně, včetně přeložky síti 
a veřejného osvětlení“(spisová značka 3147/2020/ODS/PDS/Šry a č.j. 103789/2020 ze dne 

19.2.2021) a veřejnou diskuzi s místními obyvateli a zastupiteli o podobě tohoto projektu.

My, níže podepsaní občané Sportovní ulice a K Rybárně v Jablonci nad Nisou a účastnici 
řízení “rekonstrukce ulic Sportovní a K Rybárně, včetně přeložky síti a veřejného osvětlení”, 
prostřednictvím této petice žádáme, aby byl tento stavební záměr přepracován a veřejně 
diskutován s obyvateli ulice Sportovní a K Rybárně.

Nesouhlasíme s tím, abv bvl na levé straně na pozemcích p. č. 2094.2098,2097, 2089/5, 
2095/1 a 2086/41 vykácen les, konkrétně více iak 300 stromů a vybudována dvouproudá 
silnice z asfaltového betonu (Komunikace SO lil) Cesta totiž postrádá smysl, neřeší 
aktuální situaci a tudíž ic zbvtečná. Magistrát města Jablonec nad Nisou tvrdi, že nová cesta 
by měla sloužit nouze pro obslužnost areálu (trenéři, zásobování a ubytovaní hosté). Z 
vlastní zkušeností ale víme, že by toto nebylo dodrženo a do areálu by denně proudilo 
nespočet aut s rodiči a dětmi, kteří jezdí na tréninky každý den v týdnu. V současné době 
neexistuje žádnv dokument který bv nám zaručoval, že by no cestě mohla jezdit ien 
obslužnost areálu. Tuto myšlenku také podporuje to, že Policie CR nekontroluje a nctešj 
dodržování pravidel vc Sportovní ulici a K Rybárně i přes naše naléhání. Pokud by tedy 
cesta sloužila jen pro obslužnost, zdá se nám nevhodné ničit kus tak krásné přírody (kde si 
hrají děti a místní chodí na procházky) a místo ní budovat další zbytečnou cestu. Také 
chceme zmínit fakt, že vykácením stromů se zvýší hlučnost sněžných děl při zimním 
zasněžování, která již v současné době v nočních hodinách povolenou hlučnost v zástavbě 
převyšuje. Dále nám nepřipadá správné, aby pro obslužnost areálu bv|a využívána lesní 
cesta (podle stavebního záměru se jedná o lesní cestu, jelikož cesta vede z části i po lesní 
cestě, tudíž ji nelze označit za místní komunikaci). Připomínáme, že pro obslužnost areálu 
slouží aktuální míštni komunikace (SO 112 a SO 110). která solňuie veškeré požadavky a 
musí všem dostačovat, komunikaci stačí jen opravit a přeasfaltovat. Dále komunikace SO 
111 znemožní příjezd některým obyvatelům Sportovní ulice k jejich nemovitostem a zabrání 
jízdě po místní komunikaci ITI.třídy, která sc od nové cesty odklání.

Cesta ani nezlepši sklon, jelikož v nejpmdší části bude sklon komunikace SO 111 činit 17%, 
což je jen o 2,5% méně než na druhé straně (aktuální místní komunikaci SO 112). Dále tato 
stavba (konkrétně komunikace SO 111)není v souladu s územním plánem města Jablonce 
nad Nisou, jelikož jc navržena na plochy dle územního plánu VZ (veřejná zeleň), PL (plochy 
lesní), kde není přípustné takovou komunikaci budovat. Je třeba uvést, žc v případě ploch 
VZ Či PL se jedná o plochy, které není žádoucí urbanizovat (zastavovat stavbami, a to ani 
liniovými). Daná komunikace není základní vybaveností území, a tedy její umístění v 
daných plochách není přípustné. Území již základní vybavenost máje totiž vybaveno 
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komunikační síti* která zpřístupňuje všechny nezbytné pozemky To, zeje vybudovaní nové 
cesty naprosto zbytečné, podtrhuje fakt, že si AOPK ČR. (agentura ochrany přírodv a 
krajiny] stanovila podmínku o umistčni zákazově značky v místč staručení km 0.52 (pod 
pozemkem pani Píchové, Sportovní 4478/3 lk tudíž bv oo ni stejný nikdo jezdit 
Dále se nám také nelíbí, ze AOPK ČR dostatečně neprozkoumala oblast na které má 
vzniknout nová cesta a dala povolení ku stavbě, jelikož v mí stech, kde má vést nová silnice 
žije zmije obecná a má zde svá hnízda. Proto žádáme, aby AOPK ČR začala řešit současnou 
situaci a udělala maximum pro to, aby nebyly ohrožené chráněné druhy, která na Lomte 
území žiji.

Další věcí se kterou nesouhlasíme k zřízeni 4 novvch zpomalovacích oránu. Po cestě domů, 
by jsme totiž byli nuceni projel etikem 8 zpomalovacími prahy (počítáno od areálu ABB). 
Po cestě do práce a z práce bychom tak překonali 16x zpomalovací prahy, což i ^absolutně 
nepřípustně, jelikož by byli extrémně namáhané podvozky nacích aut a nim by se tak 
zvětšili nároky na údržbu vozidla, které jsou už i v současné situaci nesnesitelné. Navíc nově 
prahv jsou řešeny jako betonový stavené na stálo i v zimním období. Přejezd těchto prahů 
by nám zhoršil dostupnost k naším domovům převážně v zimním období a také by prahy 
bránily plubování (podotýkáme, že se v této chráněné krajinné oblasti v zimě nesmí solit).

Dále sc také vyhrazuienjae proti tomu, že s obyvateli ulice Sportovní a K Rybám č tento 
projekt někdo diskutovat a že š runu p.Kopai (předseda Ski kl ubu Jablonec) nebo p.MaTous 
tpředseda biatlonu SKP Jablonec) hvli domluveni. Podotýkáme, že v této oblasti žili daleko 
dříve místní obyvatelé Sportovní ulice, kteří vybudovali cesty a starali se o tuto oblast* než 
zde byl vytvořen sportovní areál. Z toho vyplývá, že snortevni areál bv 6u mel přizpůsobit 
místním obyvatelům, nikoliv naopak. Podle nás by se investice* která činí ria tento projekt 
bezmála 9 milionů, dala využít daleko efektivněji a lepe.

Z tohoto důvodu vyzýváme Magistrát města Jablonec nad Nisou, aby primárně vyřešil 
parkováni dole y BKzkácli než se začne pouštět do nějakých jiných projektu. Všechna auta 
aktuálně parkuji na parkovišti pod zahrádkami. Díky tomu, nemají místní zahrádkáři a v 
zitnnim období i rezident L kdo parkovat. Také požadujeme, aby zde bvlo v včleněno alespoň 
Ledno mísLO pro invalidy. Častokrát se stane, že je parkoviště tak zaplněné auty, že 
neprojdou ulicí záchranné složky. Navrhujeme, aby se pro sportovce vybudovalo 
parkoviště v Břízkách například místo starého fotbalového hřiště nebo zářezem do svahu v 
horní části louky nad přehradou, který by Šel podél silnice a navazoval by na aktuální 
autobusovou otočku naproti Břízkám. Také požadujeme5 aby dostal přednost projekt který 
teši ulici Průběžnou a je v současné době ve schvalování, jelikož len je z našeho pohledu 
daleko důležitější z hlediska bezpečnosti. Bez vyřešení situace v ulici Průběžná^ je projekt v 
ulici Sportovní a K Rybáme naprosto zbytečný a spíše kontraproduktivní, jelikož přiláká do 
oblasti více návštSvníkft a tudíž zvýši frekvenci automobilové dopravy v ulici Průběžná. 
Situace zde bude naprosto nesnesitelná a nebezpečná. Připomínáme, ze směrem od laj vanu 
ke Sportovní ulici nejsou vybudované ani chodníky a pohyb chodců a cyklistů není 
bezpečný.



Zde je stručné shrnutí našich požadavků:

1. Veřejnou diskuzi s místními obyvateli a zastupiteli o podobě projektu "rekonstrukce 
ulic Sportovní a K Rybárně, včetně přeložek sítí a veřejného osvětlen T

2. Následné přepracováni projektu, kde po domluvě dosáhneme lepšího a šelmčjšího 
řešení, které bude lépe řešit aktuální problematickou situací

3. Aby AOPK ČR znova přezkoumala oblast, po které má být vedena nová cesta, 
jelikož se zde nachází chráněné druhy živočichů.

4. Aby město .rahhmec nad Nisou primárně vyřešilo parkování pro sportovce dole v 
Břízkách a dala přednost projektu, který řeší aktuální situaci v ulici Průběžná.

Děkujeme za vyslechnutí a následně řešení našich požadavků.

Za petlEnt výhon
Dinucla Lhble. Sportovní 4603/33. 466 04 J^blonet nud Nisou, kontakt 605 905 514. dHnictahjblc^seznam.cz
Rjúllird 1 table. Spůrtůvni 4608733, 4Ó6 OJ Jablůnce nnd Nisou, kontakt 732 1 18 LU4. bjbJc@EEn4njni.cz
Rudolf Hábit, Sportovní 4608/33, 466 04 Jablonci; nud Nisou, kontakl 733 520 547, mdůhablE^sEZJi&jTLcz

Pil/2 ktfrPF pfi jťďjlďjtt M jť ^FďPrtJw.'

Rudolf Hable, Sportovní 4608/33,466 04 Jahlorific nad Ni mu, kontakt 733 520 547h nidahúiblefa^iviTim

Ovgródí + íwá Ar«ír dprtfíífl-'
Magistrát města Jablonce nad Nímju, primátor RNDr. Jin Čcrovský

V Jablonci h^d Níwv drtí

Následuje 5 podpisových archů s celkem 82 podpisy (z důvodu ochrany osobních údajů 
k nahlédnutí pouze na oddělení interního auditu a stížností).



 

Podle odd. V, odst. Petice bod 2. „Směrnice Rady města č. 2/2011 pro vyřizování a evidenci 
stížností, petic, kvalifikované žádosti, hromadné připomínky a místního referenda“ schválené 
Radou města Jablonec nad Nisou dne 9. 6. 2011 pod číslem usnesení 141/2011  
resp. usnesení RM č. 94/2012 – „O přijaté petici informuje IAS nejbližší poradu vedení, 
která určí, kdo petici vyřídí – zda bude přímo vyřízena určeným odborem nebo radou či 
zastupitelstvem města“ poskytujeme 
 

INFORMACE PRO PORADU VEDENÍ 

Dne 10. 5. 2022 byla na Magistrátu města Jablonec nad Nisou uplatněna Petice 

za přepracování projektu na stavbu „rekonstrukce ulic Sportovní a K Rybárně, včetně 

přeložky sítí a veřejného osvětlení“ a veřejnou diskuzi s místními obyvateli  

a zastupiteli o podobě tohoto projektu. 

Petici tvoří 2 průvodní listy, 3 oboustranné podpisové archy s celkem 78 podpisy (3 podpisy 

nebyly započteny, neboť petenti neuvedli své bydliště), 4 listy grafického znázornění  

(z katastru nemovitostí) a 1 list ortofoto mapa Mšeno nad Nisou. 

Petenti nesouhlasí s tím, aby byl na levé straně na p.p.č. 2094, 2098, 2097, 2089/5, 2095/1 

a 2086/41 vykácen les, konkrétně více jak 300 stromů a vybudována dvouproudá silnice 

z asfaltového betonu.  

Petenti požadují: 

1. Veřejnou diskuzi s místními obyvateli a zastupiteli o podobě projektu. 
2. Následné přepracování projektu. 
3. Aby AOPK ČR znovu přezkoumala oblast, po které má být nová cesta vedena. 
4. Aby město Jablonec nad Nisou primárně vyřešilo parkování pro sportovce dole 

v Břízkách a dalo přednost projektu, který řeší situaci v ulici Průběžná.  
Petiční výbor: 

Daniela Hable, Sportovní 4608/33, 466 04 Jablonec nad Nisou 

Richard Hable, Sportovní 4608/33, 466 04 Jablonec nad Nisou 

Rudolf Hable, Sportovní 4608/33, 466 04 Jablonec nad Nisou – zástupce petičního výboru 

Petice byla po přijetí posouzena oddělením interního auditu a stížností magistrátu a bylo 

konstatováno, že splňuje náležitosti zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním.  

V centrální evidenci je vedena pod č. P 4/2022 s termínem vyřízení do 9. 6. 2022. 

Bc. Martin Oklamčák 

vedoucí oddělení IAS 

 

Dne 10. 5. 2022 
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