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                Městský úřad Stráž pod Ralskem 
               odbor výstavby 

                      Revoluční č.p. 164, 471 27 Stráž pod Ralskem 
 
Č.j: MUSPR/6517/2011                                                                                     ve Stráži pod Ralskem 
Sp.zn.: 200/1/11-328.3                                                                                       dne: 31.10.2011 
Počet listů dokumentu/příloh: 6/1 
Vyřizuje: Renáta Badalcová 
 
 
Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne:…………………………. 
 
 
 
Žadatel: 
ČEZ Distribuce,  a.s. (IČ - 27232425), Teplická 874/8, 405 02  Děčín 4 
V zastoupení AZ Elektrostav, a.s., Bobnická ul. 2020, 288 01 Nymburk 

 

Ú Z E M N Í  R O Z H O D N U T Í  
Městský úřad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. 

g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
"stavební zákon"), rozhodl ve věci žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: ""CL Hamr na 
Jezeře, roz. TS, kVN, kNN p.p.č. 437/2" na pozemcích: pozemkové parcely parcelní číslo 493/4 (ostatní 
plocha), 627 (vodní plocha), 481/1 (ostatní plocha), 632/1 (ostatní plocha), 437/2 (ostatní plocha), 440/3 
(lesní pozemek), 593 (ostatní plocha), 434/4 (ostatní plocha) v kat. území Hamr na Jezeře, kterou podal ČEZ 
Distribuce,  a.s. (IČ - 24729035), Teplická 874/8, 405 02  Děčín 4 takto: 

Podle § 79  stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního 
řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření vydává 

ú z e m n í  r o z h o d n u t í  o  u m í s tě n í  s t a v b y  
pro stavbu: "CL Hamr na Jezeře, roz. TS, kVN, kNN p.p.č. 437/2" na pozemcích: pozemkové parcely 
parcelní číslo 493/4 (ostatní plocha), 627 (vodní plocha), 481/1 (ostatní plocha), 632/1 (ostatní plocha), 
437/2 (ostatní plocha), 440/3 (lesní pozemek), 593 (ostatní plocha), 434/4 (ostatní plocha) v kat. území Hamr 
na Jezeře. 
Popis stavby: 

Nové kabelové vedení kVN bude napojeno na stávající vrchní vedení VN 35 kV na pozemku p.p.č. 
493/4 v k.ú. Hamr na Jezeře. Dále bude zemní kabel veden protlakem přes pozemek vodního toku (p.p.č. 627) 
a komunikaci na p.p.č. 481/1, dále v zeleném pásu komunikace p.p.č. 481/1 v k.ú. Hamr na Jezeře, protlakem 
přes komunikaci na p.p.č. 632/1 v k.ú. Hamr na Jezeře a při kraji komunikace na p.p.č. 434/4 v k.ú. Hamr na 
Jezeře až do trafostanice – TS Betonbau UKL 3119 na p.p.č. 437/2 v k.ú. Hamr na Jezeře (územní 
rozhodnutí pro umístění trafostanice bylo vydáno dne 29.6.2011, č.j: MUSPR/3794/2011). Z trafostanice 
bude veden zemní kabel NN zpět výkopem v komunikaci p.p.č. 434/4 v k.ú. Hamr na Jezeře až k odběrným 
místům č. 3, 4 a 5. Dále se jedná o provedení rozpojení stávajícího vrchního vedení NN na pozemku p.p.č. 
632/1 v k.ú. Hamr na Jezeře a napojení kabelem NN, který bude veden po pozemcích p.p.č. 632/1, 437/2 
v k.ú. Hamr na Jezeře. Z posledního navrženého pojistkového pilíře (OM č. 17) na p.p.č. 437/2 v k.ú. Hamr 
na Jezeře bude vyveden zemní kabel NN směrem k pláži, kde přes pozemek p.p.č. 440/3 povede protlakem a 
na pozemku p.p.č. 593 bude doveden až ke stávající rozpojovací skříni u OM č. 18, která bude opravena. 
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Pro umístění, projektovou přípravu se stanoví tyto podmínky: 
1. Stavba bude umístěna na pozemcích pozemkové parcely parcelní číslo 493/4 (ostatní plocha), 627 (vodní 

plocha), 481/1 (ostatní plocha), 632/1 (ostatní plocha), 437/2 (ostatní plocha), 440/3 (lesní pozemek), 593 
(ostatní plocha), 434/4 (ostatní plocha) v kat. území Hamr na Jezeře.tak, jak je zakresleno v situačním 
výkrese v měřítku 1:500, který je součástí dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby.  

2. Jako staveniště se vymezují části pozemků: "CL Hamr na Jezeře, roz. TS, kVN, kNN p.p.č. 437/2" na 
pozemcích: pozemkové parcely parcelní číslo 493/4 (ostatní plocha) v k.ú. Hamr na Jezeře o výměře 15 
m2, 627 (vodní plocha) v k.ú. Hamr na Jezeře o výměře 9,0 m2, 481/1 (ostatní plocha) v k.ú. Hamr na 
Jezeře o výměře 115 m2, 632/1 (ostatní plocha) v k.ú. Hamr na Jezeře o výměře 83 m2, 437/2 (ostatní 
plocha) v k.ú. Hamr na Jezeře o výměře 11,2 m2, 440/3 (lesní pozemek) v k.ú. Hamr na Jezeře o výměře 
4,0 m2, 593 (ostatní plocha) v k.ú. Hamr na Jezeře o výměře 40 m2, 434/4 (ostatní plocha) v k.ú. Hamr na 
Jezeře o výměře 215,8 m2. 

3. Vzhledem k tomu, že v zájmové lokalitě se nachází další energetické zařízení ve vlastnictví ČEZ 
Distribuce a.s., Děčín, musí žadatel dodržet obecné podmínky pro provádění činnosti v ochranných 
pásmech elektrických stanic, v ochranných pásmech podzemních vedení a v ochranných pásmech 
nadzemních vedení.  

4. V zájmovém území dojde ke střetu se stávajícími podzemními sdělovacími kabely ve vlastnictví ELPRO 
– DELICIA a.s., Příbram. Musí být dodrženy podmínky křížení a souběhu sdělovacích kabelů s kabely 
VN a NN dle ČSN 736005 a souvisejících předpisů. Dále musí být dodrženy následující podmínky:  
a) před započetím prací či pro přesné určení polohy kabelů je nutno tyto sítě vytýčit. O vytýčení bude 

proveden zápis. Objednání vytýčení osobně v sídle divize Stráž pod Ralskem či telefonicky na 
603 225 009 – Ing. Čapek. 

b) Veškeré zemní práce v ochranném pásmu telekomunikačních vedení musí být prováděny pouze 
ručně, po odkrytí tato vedení řádně zabezpečit proti poškození. Každé případné poškození 
neprodleně ohlásit odd. telekomunikací ELPRO – DELICIA a.s. 

c) Po ukončení prací, před provedením záhozů výkopů, požádat o kontrolu, zda vedení nejsou viditelně 
poškozena a zda byly dodrženy veškeré podmínky souběhu a křížení kabelů. 

5. V zájmovém území dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen SEK) ve vlastnictví 
společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., jejíž existenci a polohu je nutno respektovat a 
dodržovat podmínky pro provádění prací, což musí být zohledněno v dokumentaci pro další stupeň řízení. 

6. Musí být dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření Severočeských vodovodů a kanalizací a.s., Teplice: 
a) Při křížení s nově připravovanými vodohospodářským zařízením bude dodržena ČSN 73 6005. Dále 

požadujeme dodržet ochranná pásma vodohospodářského zařízení dle zákona č. 274/2001 Sb., o 
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, o změně některých zákonů ve znění pozdějších 
předpisů, při umisťování souvisejících objektů k inženýrským sítím. Požadujeme provést úpravu 
povrchových znaků na vodohospodářském zařízení do nové nivelety terénu. 

b) Před zahájením stavebních prací bude provedeno vytýčení st. vodohospodářského zařízení na místě 
stavby, přímo ve staveništi (trase) a prostoru potřebném pro provádění stavby respektováním nově 
navrhovaných sítí. Následně pak lze s konečnou platností určit trasu nového zařízení. Provede 
provoz vodovodů Česká Lípa (p.Revák, tel.: 487 521 619) a provoz kanalizací Česká Lípa (p. 
Neubauerová, tel.: 487 521 521) na základě objednávky. O tomto bude proveden zápis do stavebního 
deníku. 

c) Investor stavby prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět práce, s polohou tohoto 
vedení a zařízení, včetně jeho typu, upozorní organizace provádějící práce na možnou polohovou 
odchylku uložených sítí od výkresové dokumentace. 

d) Zahájení prací nám bude s předstihem písemně oznámeno včetně jména a telefonického spojení 
stavebního dozoru a dodavatele stavby, aby v případě sporů mohla být rychle a účelně sjednána 
náprava. Rovněž bude písemně provozu vodovodů a kanalizací Česká Lípa oznámeno ukončení 
stavebních prací. 

e) Požadujeme být přizváni ke každé činnosti v ochranném pásmu námi provozovaného 
vodohospodářského zařízení, ke kontrole pokládky nového rozvodu zemního kabelu před záhozem a 
k závěrečné kontrolní prohlídce stavby. 

f) Každé poškození sítí či zařízení musí být neprodleně ohlášeno provozu vodovodů a kanalizací Česká 
Lípa. Upozorňujeme, že při porušení námi provozovaných sítí budou veškeré náklady na opravu a 
náhradní zásobování účtovány investoru stavby. 

g) Při provádění prací musí být dodržena ČSN 733050 „Zemní práce“. 
h) Požadujeme být přizváni k projednání dalších stupňů projektové dokumentace a ke správnímu řízení 
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k souvisejícím akcím v předmětné věci. 
7. V lokalitě je 7 nezlikvidovaných geologicko – průzkumných vrtů státního podniku DIAMO, o.z. TÚÚ 

Stráž pod Ralskem, pro budoucí likvidaci těchto vrtů je nutné zachovat možnost příjezdu a přístupu 
k vrtům a zachovat volný prostor v rozsahu ochranného pásma vrtu tvořeného kružnicí o poloměru 10 m 
se středem v ose vrtu, které nesmí být protknuto ochranným pásmem kabelové trasy. Uvedené vrty jsou 
zařazeny do plánu likvidace v roce 2012. V případě neúspěšné likvidace je třeba předcházející podmínky 
respektovat až do doby definitivní likvidace vrtů. Při nerespektování podmínek se DIAMO s.p., Stráž 
pod Ralskem zříká odpovědnosti za případné škody při likvidacích vrtů. 

8. Stavbou bude dotčen významný krajinný prvek  – dno a břeh Ploučnice na pozemku p.p.č. 627 v k.ú. 
Hamr na Jezeře, musí být dodrženy následující podmínky: 
a) Práce na pokládce kabelu budou realizovány podle zpracované projektové dokumentace žadatele. 

V případě vyvstalé jakékoliv změny v dokumentaci bude třeba tuto znovu projednat s orgánem 
ochrany přírody. 

b) Materiál na stavbu bude do lokality navážen průběžně, nebude zde na březích dlouhodobě deponován. 
c) Startovací jámy na březích nebudou zasahovat do koryta vodního toku, v případě poškození břehů 

dojde k bezodkladné nápravě. 
d) Kácení na březích a v místě startovacích jam (keřové a mladé olše) bude minimalizováno. 

9. Část stavby se nachází v záplavovém území toku Ploučnice, musí být dodrženy podmínky uvedené ve 
stanovisku Městského úřadu Česká Lípa, OŽP – vodoprávní úřad: 
a) v záplavovém území vodního toku Ploučnice nebudou skladovány snadno rozpojitelné a odplavitelné 

materiály ani látky závadné vodám. 
b) Povodí Ohře, s.p., provoz Česká Lípa (Ing. Ziml 602 838 416) bude v předstihu min. 7 dní oznámeno 

zahájení a ukončení prací. 
c) Křížení vodního toku Ploučnice bude kolmo na osu koryta vodního toku. 
d) Při křížení vodního toku Ploučnice protlakem bude potrubí uloženo min. 1,0 m pod úrovní dnového 

opevnění a ne v náplavu. 
e) Křížení Ploučnice bude na obou březích vyznačeno patníky nebo tyčemi. 
f) Startovací jámy budou umístěny v takové vzdálenosti, aby nedošlo k porušení koryta vodního toku 

Ploučnice. 
g) Pokud dojde k porušení koryta, břehů či opevnění vodního toku Ploučnice, budou koryto a případné 

opevnění neprodleně uvedena investorem stavby do náležitého stavu. 
h) Po ukončení prací bude koryto toku Ploučnice v místě křížení protokolárně předáno správci vodního 

toku, tj. Povodí Ohře s.p., Chomutov. 
10.  Vzhledem k tomu, že je stavba umístěna do vzdálenosti 50 m od lesa, musí být dodrženy podmínky   

Městského úřadu Česká Lípa, OŽP – orgánu státní správy lesů: 
a) při realizaci záměru je třeba dbát základních povinností k ochraně pozemků určených k plnění funkcí 

lesa uvedených v § 13 lesního zákona. 
b) Na lesních pozemcích nebudou zakládány skládky materiálu nebo odpadu (stavební odpad ani 

výkopová zemina). Nedojde ke kácení, ořezu větví a poškození lesního porostu ani kořenového 
systému lesních porostů a k záboru pozemků určených k plnění funkcí lesa. 

c) Záměr bude realizován s umístěním stavby dle předloženého zákresu a dle předložené projektové 
dokumentace. Nedojde ke změně trasy vedení. Nebude dotčen lesní pozemek mimo pozemky ve 
správě Vojenských lesů a statků ČR, s.p. 

11. Před zahájením stavby požádá investor stavby Vojenský lesní úřad Praha o dočasné odnětí pozemků 
určených k plnění funkcí lesa. Žádost bude mít náležitosti vyhl. Ministerstva zemědělství č. 77/1996 Sb., 
o náležitostech lnění funkcí lesa. Bez rozhodnutí VLsÚ, Praha o dočasném odnětí pozemků určených 
k plnění funkcí lesa nelze na lesních pozemcích zahájit stavební práce. 

12. Před zahájením stavebních prací musí být projednáno umístění inženýrských sítí do pozemních 
komunikací příslušným silničním správním úřadem. 

13. Z vyjádření Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Praha ze dne 22.3.2011, č.j.: 41646/11 vyplývá, že dojde 
ke střetu se sítí elektronických komunikací spol. Telefónica O2 Czech Republic, a.s. a musí být tedy 
dodrženy podmínky uvedené v tomto vyjádření. 

14.  Část stavby bude umístěna na pozemku p.p.č. 440/3 (lesní pozemek) v k.ú. Hamr na Jezeře, který je ve 
vlastnictví Vojenských lesů a statků ČR, s.p. Souhlas s umístěním stavby na tomto pozemku je udělen za 
předpokladu splnění následujících podmínek: 
a) Při stavbě v ochranném pásmu lesa bude stavebník dodržovat základní povinnosti ochrany pozemků 

určených k plnění funkcí lesa v ustanoveních  § 13 odst. 2 a 3 lesního zákona č. 289/1995 Sb. 
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b) Zahájení stavební činnosti na pozemku VLS ČR s.p. a v ochranném pásmu lesa oznámí stavebník na 
Lesní správě Hamr na Jezeře 

c) Nutné kácení dřevin bude konzultováno s pověřeným zástupcem LS Hamr. 
d) Po dokončení stavby bude pozemek uveden do původního stavu a předán zástupci LS Hamr. 
e) Před vydáním kolaudačního rozhodnutí bude kabel zaměřen, vypracován geometrický plán a s VLS 

ČR s.p.- ŘSP bude uzavřena smlouva o věcném břemenu. Smlouvu navrhujeme uzavřít za úplatu a 
to za cenu, jako jiné stavby společnosti ČEZ. 

 
 
Stavba je ve smyslu § 117 odst. 1 stavebního zákona nezpůsobilá pro zkrácené stavební řízení 
 
Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení: 
Námitky nebyly vzneseny. 
 
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen "správní řád"): 
ČEZ Distribuce,  a.s. (IČ - 24729035), Teplická 874/8, 405 02  Děčín 4 

O dů v o d ně n í  
 Městský úřad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby obdržel dne 22.6.2011 žádost o vydání územního 
rozhodnutí o umístění stavby: "CL Hamr na Jezeře, roz. TS, kVN, kNN p.p.č. 437/2" na pozemcích: 
stavební parcely parcelní číslo 217, 219, 228, 246, pozemkové parcely parcelní číslo 434/4, 434/8, 434/10, 
437/2, 437/4, 440/3, 481/1, 493/4, 593, 627 a 632/1 v kat. území Hamr na Jezeře, kterou podal žadatel: ČEZ 
Distribuce, a.s. (IČ - 27232425), Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, v zastoupení AZ Elektrostav, a.s., 
Bobnická ul. 2020, 288 01 Nymburk. 

Vzhledem k tomu, že žádost nebyla předepsaným způsobem doložena, stavební úřad dne 1.7.2011 
vyzval žadatele k doložení chybějících dokladů do 31.10.2011 a územní řízení usnesením ze dne 1.7.2011 
přerušil do doby doložení chybějících dokladů, nejdéle však do 31.10.2011. 

Dne 7.9.2011 žadatel doložil požadované podklady. Dne 12.9.2011 Městský úřad Stráž pod 
Ralskem, odbor výstavby vydal oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby a pozvání 
k veřejnému ústnímu jednání na den 14.10.2011. Námitky účastníků řízení a závazná stanoviska dotčených 
orgánů mohly být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání. 

Při veřejném ústním jednání byly přítomni: Roman Kloubec ml. – pracovník společnosti AZ 
Elektrostav, a.s., Nymburk – zástupce žadatele: ČEZ Distribuce a.s., Milan Dvořák – starosta obce Hamr na 
Jezeře. Za veřejnost se nikdo nezúčastnil. 

Milan Dvořák – starosta obce Hamr na Jezeře do protokolu uvedl, že obec Hamr na Jezeře je 
vlastníkem vedení veřejného osvětlení včetně svítidel umístěných na stáv. sloupech, které budou 
demontovány (na základě samostatného ohlášení odstranění stavby). Tato svítidla budou demontována 
(zajistí obec Hamr na Jezeře) a nové vedení veřejného osvětlení (v současné době nevyhovující) bude řešeno 
samostatným řízením. Dále uvedl, že s realizací stavby souhlasí. Při místním šetření bylo zjištěno, že kabel 
bude veden převážně v zeleném pásu komunikací a příp. kácení se bude týkat pouze drobné zeleně, kterou je 
třeba odstranit i z důvodu údržby komunikace. 

Žadatel zajistil dle § 87 stavebního zákona vyvěšení informace o jeho záměru. Informace byla 
vyvěšena v kraji pozemku p.č.437/2 v k.ú. Hamr na Jezeře, který je veřejně přístupný. Při ústním jednání 
nebyly zjištěny žádné překážky, které by bránily umístění kabelového vedení VN a NN tak, jak je navrženo 
v předložené dokumentaci stavby pro vydání rozhodnutí o umístění stavby. 
 
Předložené doklady: 

- Plná moc pro AZ Elektrostav a.s. ze dne 14.10.2010 
- Výpis z obchodního rejstříku ze dne 9.12.2010 
- Dokumentace stavby k vydání rozhodnutí o umístění stavby, zpracovaná ing. Romanem Kloubcem 

ml. – ČKAIT – 0007068 
- Vyjádření ATS – TELCOM Praha a.s. ze dne 29.3.2011 – v dané lokalitě nemáme žádné zařízení 

v naší správě ani majetku. 
- Vyjádření Coprosys – LVI s.r.o. ze dne 28.3.2011 -  jako telekomunikační operátor nemáme námitek 

proti stavbě ani zařízení staveniště do uvedené výšky. 
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- Vyjádření ČEPRO, a.s. ze dne 12.4.2011 – v dotčeném území se nenachází podzemní dálkové 
zařízení  ani nadzemní objekty ve vlastnictví společnosti. 

- Vyjádření k existenci podzemních sítí spol. České Radiokomunikace, a.s. ze dne 13.4.2011 – 
v dotčené lokalitě nedojde ke střetu s žádným zařízením/vedením v naší správě. 

- Vyjádření k existenci komunikačního vedení spol. ČEZ ICT Services a.s. ze dne 30.3.2011 – v místě 
stavby se nenachází komunikační vedení v majetku společnosti. 

- Vyjádření k existenci energetického zařízení společnosti ČEZ Distribuce a.s. ze dne 27.3.2011 – 
v zájmovém území se nachází nebo zasahuje ochranným pásmem energetické zařízení v majetku 
ČEZ Distribuce a.s. 

- Vyjádření DIAMO s.p., Stráž pod Ralskem ze dne 31.3.2011 – stavba je umístěna v chráněném 
ložiskovém území Stráž pod Ralskem, stanoveném rozhodnutím Obvodního báňského úřadu 
v Liberci č.j.: 3477/89 z 22.1.1990, mimo pásma hygienické ochrany našich provozů. V zájm. Území 
je situována 7 nezlikvidovaných geologicko – průzkumných vrtů. 

- Vyjádření ELPRO – DELICIA a.s. ze dne 26.4.2011 – v zájmovém území se nachází podzemní 
sdělovací kabelová vedení. 

- Vyjádření GTS Czech s.r.o. v zastoupení SITEL, spol. s r.o. ze dne 1.4.2011 – v zájmovém území se 
nenachází  žádná podzemní vedení a zařízení veřejné komunikační sítě ve vlastnictví společnosti. 

- Závazné stanovisko záchranného sboru LK, úz. prac. Česká Lípa ze dne 20.5.2011, č.j.: HSLI-1173/-
2/CL-PS-2011 – souhlasí s projektovou dokumentací. 

- Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice LK ze dne 19.4.2011, č.j.: KHSLB 
07393/2011/22/2.5 – souhlasí bez podmínek. 

- Vyjádření Krajské správy silnic Libereckého kraje, p.o. Liberec ze dne 30.3.2011, zn.: 
10/11/KČ/072/2131  - stavbou  nebude dotčen žádný pozemek ve správě KSS LK. 

- Vyjádření Krajského ředitelství policie LK ze dne 30.3.2011 – akce se netýká majetku KŘP LK, 
souhlasí se stavbou bez připomínek. 

- Vyjádření Lesy ČR, s.p. ze dne 17.4.2011, zn.: 209/11/246/84  
- Vyjádření MERO ČR, a.s. ze dne 1.4.2011 – v uvedené oblasti nedochází ke střetu s naším 

zařízením. 
- Závazné stanovisko Městského úřadu Česká Lípa, odbor životního prostředí k umístění stavby do 

vzdálenosti 50 m od okraje lesa ze dne 23.5.2011, č.j.: MUCL/62840/2011 – souhlasí s podmínkami. 
- Stanovisko Městského úřadu Česká Lípa, odbor životního prostředí k projektové dokumentaci ze dne 

22.4.2011, č.j.: MUCL/40237/2011. 
- Sdělení Městského úřadu Česká Lípa, úřad územního plánování ze dne 29.3.2011. 
- Stanovisko Městského úřadu Česká Lípa, odbor dopravy ze dne 20.5.2011, č.j.: MUCL/39378/2011. 
- Závazné stanovisko Vojenského lesního úřadu, Praha ze dne 7.4.2011, č.j.: 1-35/2011-4707 – 

souhlasí s vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení pro uvedenou stavbu s podmínkami. 
- Vyjádření Národního památkového ústavu, úz. odb. prac. v Liberci ze dne 26.5.2011.  
- Stanovisko Obce Hamr na Jezeře ze dne 30.3.2011, č.j.: OUHAMRNJ/145/2011 
- Stanovisko Obvodního báňského úřadu v Liberci ze dne 28.4.2011, , zn.: SBS 13056/2011 – nemá 

námitky. 
- Vyjádření Ředitelství silnic a dálnice ČR, Praha ze dne 1.4.2011, zn.: 1333/2011-36200/9.9 – 

souhlasí, v dané oblasti nemají žádná zařízení. 
- Vyjádření Severočeských vodovodů a kanalizací ze dne 16.5.2011, zn.: O11610015583/TPCV/Ro. 
- Sitel, spol. s r.o. – vyjádření ze dne 28.3.2011 
- Vyjádření Telefónica O2 Czech Republic a.s. ze dne 22.3.2011 – dojde ke střetu. 
- TeliaSonera International Carrier Czech Republic a.s.- vyjádření ze dne 28.3.2011 – v místě se 

nenachází žádné podzemní komunikační vedení. 
- Vojenská ubytovací správa Praha – stanovisko ze dne 31.3.2011, č.j.: 4252/48483-ÚP/2011-7103/44 

– souhlasí s realizací stavby. 
- Souhlas Vojenských lesů a statků ČR s.p. ze dne 22.3.2011, č.j.: 1672/11/1/005 s umístěním stavby 

s podmínkami. 
- Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě – vyjádření ze dne 31.3.2011, zn.: VMG/39/2011 
- Povodí Ohře, s.p., Chomutov – stanovisko ze dne 4.4.2011, zn.: 0032303-9069/2010 
- Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene ze dne 3.6.2011 uzavřená mezi 

Obcí Hamr na Jezeře a ČEZ Distribuce a.s. 
- Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene ze dne 5.5.2011 uzavřená mezi 

VLS ČR s.p. a ČEZ Distribuce a.s. 
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- Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene ze dne 24.5.2011 uzavřená mezi 
Václavem Voráčkem a ČEZ Distribuce a.s. 

 
Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl Městský úřad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby k 

závěru, že právní postavení účastníka řízení v souladu s ust. § 85 stavebního zákona v daném případě přísluší 
(vedle žadatele a obce, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn) pouze vlastníkům pozemků 
(a stavbám na nich), na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, a dále osobám, které mají vlastnické 
nebo jiné věcné právo k sousedním pozemkům (a stavbám na nich), a vlastníkům anebo správcům 
stávajících toků vedení technické a dopravní infrastruktury, dotčených předmětnou stavbou. Vlastnictví ani 
jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.    
 
Účastníkem územního řízení dle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona je: ČEZ Distribuce,  a.s. (IČ - 
27232425), Teplická 874/8, 405 02  Děčín 4 – jako žadatel. 
Účastníkem územního řízení dle § 85 odst.1 písm. b) stavebního zákona je: 
Obec Hamr na Jezeře, Děvínská 1, 471 28 Hamr na Jezeře – jako obec, na jejímž území má být požadovaný 
záměr uskutečněn. 
Účastníky řízení dle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona jsou: 
Obec Hamr na Jezeře, Děvínská 1, 471 28 Hamr na Jezeře – jako vlastník pozemku p.p.č. 493/4, 627, 481/1, 
632/1, 434/4 a 593 v k.ú. Hamr na Jezeře, na kterém má být část stavby umístěna. 
Václav Voráček, Železná  253/20, 460 01 Liberec – Staré Město – jako vlastník pozemku p.p.č. 437/2, na 
kterém má být část stavby umístěna. 
Vojenské lesy a statky ČR, s.p., Pod Juliskou 1621/5, 160 64, Praha 6 – Dejvice – jako vlastník pozemku 
p.p.č. 440/3 v k.ú. Hamr na Jezeře, na kterém má být část stavby umístěna. 
Účastníkem řízení dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona je: 
Obec Hamr na Jezeře, Děvínská 1, 471 28  Hamr na Jezeře – jako vlastník vedení veřejného osvětlení a 
kanalizační stoky, které budou navrženou stavbou kříženy. 
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., DLSS Liberec, Praha 3, P.O. Box 56, 130 76  Praha 3 - jako vlastník 
komunikační sítě, která bude navrhovanou stavba křížena. 
ELPRO-DELICIA a.s., Příbram III/ 168, 261 01 Příbram – jako vlastník sdělovacího kabelového vedení, 
které bude navrhovanou stavbou kříženo. 
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Sladovnická 1082, 463 11  Liberec – jako provozovatel technické 
infrastruktury, která bude navrženou stavbou křížena.  
DIAMO, s.p., o.z. Těžba a úprava uranu, Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem – jako vlastník 
nezlikvidovaných vrtů v místě navržené stavby. 
 

 
Vypořádání s námitkami účastníků územního řízení: 
V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky. 
 
Vyhodnocení připomínek veřejnosti: 
V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné připomínky. 
 

Městský úřad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby v průběhu spojeného územního řízení o umístění 
stavby a stavebního řízení posoudil žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a stavebního 
povolení z hledisek uvedených v § 90 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými 
orgány a posoudil shromážděná stanoviska. 

 
V průběhu řízení bylo doručeno vyjádření DIAMO s.p., o.z. TÚÚ Stráž pod Ralskem ze dne 

30.9.2011, zn.: TÚU/200/753/2011, kde je uvedeno, že se stavba nachází v chráněném ložiskovém území 
Stráž pod Ralskem, stanoveném rozhodnutím Obvodního báňského úřadu v Liberci č.j.: 3477/89 
z 22.1.1990, mimo pásma hygienické ochrany provozů. Dále uvádí, že v lokalitě je 7 nezlikvidovaných 
geologicko – průzkumných vrtů, pro budoucí likvidaci těchto vrtů je nutné zachovat možnost příjezdu a 
přístupu k vrtům a zachovat volný prostor v rozsahu ochranného pásma vrtu tvořeného kružnicí o poloměru 
10 m se středem v ose vrtu, které nesmí být protknuto ochranným pásmem kabelové trasy. Uvedené vrty jsou 
zařazeny doo plánu likvidace v roce 2012. V případě neúspěšné likvidace je třeba předcházející podmínky 
respektovat až do doby definitivní likvidace vrtů. Při nerespektování podmínek se DIAMO s.p., Stráž p. R. 
zříká odpovědnosti za případné škody při likvidacích vrtů. Tyto podmínky byly zahrnuty do podmínek 
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tohoto rozhodnutí pod bod č.7. Dále je ve vyjádření DIAMO s.p., Stráž pod Ralskem uvedeno, že kabelová 
trasa nesmí být vedena blíže než 2 m od měřického bodu č. XI19, sloužícího ke sledování poklesu býv. 
těžebního pole dolu Hamr I. Vzhledem k tomu, že tato vzdálenost byla respektována při navrhování stavby a 
je zakreslena v dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí, nebyla již tato podmínka zahrnuta do 
podmínek tohoto rozhodnutí. 

Obvodní báňský úřad v Liberci ve svém stanovisku ze dne 28.4.2011 nemá námitek k umístění a 
provedení stavby v chráněném ložiskovém území. 

Jelikož se stavba nachází v chráněném ložiskovém území Stráž pod Ralskem stanoveném rozhodnutí 
Obvodního báňského úřadu v Liberci č.j.: 3477/89 z 22.1.1990 bylo doloženo závazné stanovisko Krajského 
úřadu Libereckého kraje, OŽPaZ ze dne 5.10.2011, kde je uvedeno, že z hlediska ochrany a využití 
horninového prostředí souhlasí s realizací akce v chráněném ložiskovém území Stráž pod Ralskem bez 
připomínek.  

Vzhledem k tomu, že část stavby je umisťována na lesním pozemku ve vlastnictví VLS ČR, s.p. bylo 
v průběhu řízení doloženo vyjádření Ministerstva životního prostředí jako dotčeného orgánu ochrany přírody 
ze dne 20.9.2011, kde je uvedeno, že orgán ochrany přírody souhlasí s návrhem trasy nového kabelového 
vedení NN přes pozemek p.p.č. 440/3 v k.ú. Hamr na Jezeře bez připomínek. 

Vzhledem k tomu, že se část stavby nachází v záplavovém území řeky Ploučnice bylo Městským 
úřadem Česká Lípa, OŽP – vodoprávním úřadem vydáno závazné stanovisko – souhlas dle § 17 odst. 1 písm. 
a) vodního zákona dne 3.8.2011, MUCL/75976/2011, kde je uvedeno, že vodoprávní úřad souhlasí se 
stavbou za předpokladu dodržení podmínek uvedených v tomto záv. stanovisku. Tyto podmínky byly 
převzaty do podmínek tohoto rozhodnutí pod bod č. 9. 

Městský úřad Česká Lípa, OŽP, orgán státní správy lesů ve svém závazném stanovisku ze dne 
23.5.2011, MUCL/62840/2011 uvádí, že souhlasí s vydáním rozhodnutí o umístění stavby za předpokladu 
splnění podmínek týkajících se ochrany lesa, které byly převzaty do podmínek tohoto rozhodnutí pod bod 
č.10.   

V průběhu řízení bylo doručeno stanovisko Městského úřadu Česká Lípa, OŽP ze dne 22.9.2011, 
zn.: MUCL/115904/2011, kde je uvedeno, že z hlediska zákona o odpadech souhlasí s vydáním úz. 
rozhodnutí bez připomínek, z hlediska zákona o lesích musí být dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku 
ze dne 23.5.2011, č.j.: MUCL/62840/2011, z hlediska zájmů hájených zákonem ochraně přírody a krajiny: 
bude vydáno závazné stanovisko – zásah do význ. krajinného prvku, k další části jsou bez připomínek. 

Dne 16.9.2011 bylo vydáno závazné stanovisko Městského úřadu Česká Lípa, OŽP s č.j.: 
MUCL/115812/2011, kde je uvedeno, že orgán ochrany přírody souhlasí se zásahem do VKP – dna a břehů 
Ploučnice s tím, že musí být dodrženy podmínky uvedené v tomto stanovisku. Tyto podmínky byly převzaty 
do podmínek tohoto rozhodnutí pod bod č. 8.  

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje ve svém závazném stanovisku souhlasí s projektovou 
dokumentací bez připomínek. 

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, Územní pracoviště v České Lípě 
ve svém závazném stanovisku ze dne 19.4.2011 souhlasí dokumentací k umístění stavby bez připomínek. 

Městský úřad Česká Lípa, stavební úřad, jako orgán státní památkové péče ve svém vyjádření ze dne 
24.3.2011 uvádí, že stavba se nachází mimo památkové území. Dále upozorňuje, že povinností stavebníka již 
v době přípravy stavby je splnit oznamovací povinnost vůči Archeologickému ústavu AV ČR v Praze ve 
smyslu § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Dále 
upozorňuje na oznamovací povinnost v případě náhodného archeologického nálezu. 

Národní památkový ústav, úz. odborné pracoviště v Liberci ve svém vyjádření ze dne 26.5.2011 
uvádí: „…z hlediska archeologické památkové péče nemáme proti této akci zásadních námitek. 
Upozorňujeme však, že území dotčené stavbou se nachází na území s archeologickými nálezy III. Kategorie 
ve smyslu ustanovení § 22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 
předpisů. Dle předložené dokumentace je zřejmé, že zřízení nové transformační stanice a zřízení nových 
kabelových rozvodů zasáhne většinu rozlohy místní části Hutník výkopovými pracemi v takovém rozsahu, že 
stávající arch. komponenty v původních terénech, které dosud nebyly stavební činností narušeny, budou 
touto stavbou postiženy. Doporučujeme tedy respektovat v max. míře stáv. inženýrské sítě v místě, a pokud to 
bude možné, pokládat kabelové vedení do starších kabelových výkopů. Vzhledem k rozsahu výkopových prací 
je oprávněné se domnívat, že v rámci stavby dojde k narušení intaktních archeologických situací 
dochovaných v intravilánu obce. Na základě výše zmíněného je bezpodmínečně nutné provést na dotčeném 
území záchranný archeologický výzkum formou dohledu, v případě pozitivního nálezu pak záchranný výzkum 
odkryvem. V případě nálezu mimořádného významu jako jsou např. sídelní komponenty z období vrcholného 
středověku v podobě zděných konstrukcí, či starších dokladů osídlení ve formě pohřebních, sídelních nebo 
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výrobních areálů, je nutné zachovat takto významný nález v poloze in situ a upravit projektovou dokumentaci 
tak, aby průběh stavby respektoval takovýto nález a nedošlo k jeho zničení.“ Dále upozorňuje stavebníka na 
oznamovací povinnost vůči Arch. Ústavu AV ČR, Praha ve smyslu zákona č. 20/1987. Dále je zde uvedeno, 
že se doporučuje informovat předem o záměru i oprávněnou organizaci, v tomto případě Vlastivědné 
muzeum a galerii v České Lípě (Mgr. V. Peša, P. Jenč, V. Novák, tel.: 487 824 145, 605 245 855, 
720 636 237), zaslat oprávněné organizaci plánovanou dokumentaci a po uzavření dohody informovat o 
harmonogramu zemních prací. 

Ve vyjádření Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě ze dne 31.3.2011 je kromě výše uvedené 
oznamovací povinnosti dle § 22 přísl. zákona dále uvedeno, že stavebník oznámí alespoň 3 týdny před 
zahájením zemních archeologických prací archeologickému pracovišti Vlastivědného muzea a galerie v ČL 
termín jejich začátku a zašle objednávku ZAV. 

Ve vyjádření Povodí Ohře s.p., Chomutov ze dne 4.4.2011 je uvedeno, že se stavba nachází částečně 
v záplavovém území 

Městský úřad Česká Lípa, odbor dopravy ve svém vyjádření ze dne 20.5.2011 uvádí, že umístění 
inženýrské sítě do tělesa dotčených pozemních komunikací musí být projednáno s příslušným silničním 
správním úřadem, v případě pozemních komunikací kategorie místní komunikace či silnic II. a III. Třídy 
musí být povoleno podle ustanovení § 25 odst. 6, písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Tato podmínka byla zahrnuta do podmínek tohoto rozhodnutí 
pod bod č.12. 

Vojenský lesní úřad, Praha ve svém závazném stanovisku ze dne 7.4.2011 uvádí, že souhlasí 
s vydáním územního rozhodnutí pro stavbu, která bude mimo jiné vedena přes pozemek určený k plnění 
funkcí lesa p.p.č. 440/3 v k.ú. Hamr na Jezeře a ve vzdálenosti do 50 m od okraje pozemků určených 
k plnění funkcí lesa p.p.č. 644, 647, 440/1 a p.p.č. 440/3 v k.ú. Hamr na Jezeře. Souhlas je vázán splněním 
podmínek uvedených v tomto závazném stanovisku. Podmínky č. 1, 2, 3 z tohoto záv. stanoviska jsou 
shodné s podmínkami orgánu státní správy lesů – MěÚ Česká Lípa a byly již zahrnuty do podmínek tohoto 
rozhodnutí pod bod č. 10 a) a b). Podmínka č. 4 z tohoto záv. stanoviska se týká dočasného odnětí pozemků 
určených k plnění funkcí lesa, o které je třeba požádat před zahájením stavby. Tato podmínka byla zahrnuta 
do podmínek tohoto rozhodnutí pod bod č. 11. 

Vzhledem k tomu, že v zájmové lokalitě se nachází další energetické zařízení ve vlastnictví ČEZ 
Distribuce a.s., Děčín (dle vyjádření ČEZ Distribuce a.s. ze dne 27.3.2011), musí žadatel dodržet obecné 
podmínky pro provádění činnosti v ochranných pásmech elektrických stanic, v ochranných pásmech 
podzemních vedení a v ochranných pásmech nadzemních vedení. Povinnost dodržení byla zahrnuta do 
podmínek tohoto rozhodnutí pod bod č. 3. 

Dle vyjádření ELPRO – DELICIA a.s. ze dne 26.4.2011 se v zájmové oblasti nachází podzemní 
sdělovací kabelová vedení. Dle předložené dokumentace na několika místech dojde ke křížení a souběhu 
s těmito kabely. Dále jsou ve vyjádření uvedeny podmínky, které je nutno dodržet. Tyto podmínky byly 
zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí pod bod č.4. 

Severočeské vodovody a kanalizace a.s., Teplice ve svém vyjádření ze dne 16.5.2011, zn.: 
O11610015583/TPCV/Ro uvádí, že předmětná stavba je v souběhu a křížení s nově navrženými 
vodohospodářskými zařízeními, které budou v provozování SčVK a.s., Teplice, je nutné při realizaci nového 
rozvodu zemního kabelu respektovat uvedené požadavky. Tyto požadavky byly zahrnuty do podmínek 
tohoto rozhodnutí pod bod č. 6. 

Z vyjádření Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Praha ze dne 22.3.2011 vyplývá, že dojde ke střetu 
se sítí elektronických komunikací spol. Telefónica O2 Czech Republic, a.s. a musí být tedy dodrženy 
podmínky uvedené v tomto vyjádření. Dodržení těchto podmínek bylo zahrnuto do podmínek tohoto 
rozhodnutí pod bod č. 13. 

Vojenské lesy a statky ČR, s.p. ve svém vyjádření ze dne 22.3.2011, č.j.: 1672/11/1/005 uvádí, že 
VLS ČR s.p. – divize Mimoň souhlasí s umístěním kabelového vedení NN 0,4 kV do pozemku p.p.č. 440/3 
v k.ú. Hamr na Jezeře za dodržení uvedených podmínek. Jedna z podmínek je nutnost vydání souhlasu 
Vojenského lesního úřadu Praha. Vzhledem k tomu, že souhlas Vojenského lesního úřadu Praha je součástí 
doložených dokladů, nebyla tato podmínka zařazena do podmínek tohoto rozhodnutí. Další podmínkou bylo 
vydání rozhodnutí o dočasném odnětí plnění funkcí lesa u dotčeného pozemku (po dobu stavby). Tato 
podmínka byla zahrnuta do podmínek tohoto rozhodnutí pod bod č. 11. Ostatní podmínky uvedené ve 
vyjádření byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí pod bod č. 14. 

 
Obec Hamr na Jezeře ve svém vyjádření ze dne 30.3.2011 uvádí, že v místě stavby se nachází vedení 

veřejného osvětlení a splaškové kanalizace ve vlastnictví obce Hamr na Jezeře. Dále zde uvádí, že musí být 
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zohledněna pokládka kabelu jednotlivými vývody k osvětlovacím bodům veřejného osvětlení. Při ústním 
jednání starosta obce M. Dvořák uvedl, že stávající svítidla veřejného osvětlení budou odmontována a 
instalace nového osvětlení včetně nových rozvodů bude řešena samostatným řízením. K této stavbě je bez 
připomínek. 

 
Stavba nového kabelového vedení VN a NN pro rozšíření posílení distribuční soustavy je 

umisťována na pozemcích, které jsou z části ve vlastnictví obce Hamr na Jezeře a z části ve vlastnictví 
Václava Voráčka, Železná 253/20, 460 01  Liberec 1  a Vojenských lesů a statků ČR, s.p. Z tohoto důvodu 
byly doloženy smlouvy o uzavření budoucích smluv o zřízení věcných břemen s těmito vlastníky. 

Obec Hamr na Jezeře má vydaný územní plán obce. Dle územního plánu jsou dotčené pozemky 
zahrnuty v plochách určených územním plánem jako „místní komunikace a cesty“ a částečně i „plochy 
krajinná zeleň“. V opatření obecné povahy č. 1/2010 o závazných částech územního plánu je stanoveno jako 
hlavní využití ploch místních komunikací - dopravní a technická infrastruktura, krajinná zeleň – hlavní 
využití stromové a keřové porosty a se souhlasem orgánu ochrany přírody i technická infrastruktura, která 
nezasáhne vzhled krajiny. Jedná se o umístění zemních kabelových vedení VN a NN pro posílení distribuční 
soustavy pro budoucí areál rekreačních objektů v obci. Jedná se tedy o technickou infrastrukturu, která 
souvisí s novým využitím v plochách rekreace. Vzhledem k tomu, že trasa zemních kabelových vedení je 
převážně v nezpevněných částech komunikací, dojde k minimálnímu narušení komunikací či zeleně. Z výše 
uvedených skutečností vyplývá, že stavba splňuje podmínky pro využití dotčených ploch stanovené 
v opatření obecné povahy č. 1/2010. 

   
Dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby je zpracována dle příl. č. 4 vyhl. č. 

503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření. 
Předloženou dokumentaci vypracoval: Roman Kloubec ml., kreslil: Bc. Vlastimil Šesták ověřil: Ing. Roman 
Kloubec – autorizovaný inženýr pro technologické zařízení staveb – ČKAIT – 0401900.  

 
Městský úřad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby v průběhu územního řízení o umístění stavby 

neshledal důvody bránící vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl proto způsobem uvedeným ve výroku. 
Toto územní rozhodnutí platí dva roky ode dne, kdy nabude právní moci. Územní rozhodnutí 

pozbývá platnosti, nebyla-li ve lhůtě platnosti podána úplná žádost o stavební povolení, ohlášení nebo jiné 
obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebo bylo-li stavební nebo jiné 
povolovací řízení zastaveno anebo byla-li podaná žádost zamítnuta po lhůtě platnosti územního rozhodnutí. 
Územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od 
záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena.    

P o uč e n í  
Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení; 
prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u zdejšího úřadu a 
rozhoduje o něm Krajský úřad Libereckého kraje, Liberec. 

 
 
 
 

Otisk úředního razítka 
 

Helena Bušová 
vedoucí odboru výstavby 

 

 
 
Příloha: ověřená dokumentace k vydání rozhodnutí o umístění stavby pro žadatele a obec Hamr na Jezeře – 
po nabytí právní moci. 
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Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů, 15. den je posledním dnem oznámení. 
 
 
 
 
Datum vyvěšení: ............................................  Datum sejmutí: …………………................ 
 
 
 
 
 
Současně úřad pro vyvěšení  a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna 
způsobem umožňujícím dálkový přístup, podle věty druhé § 25 odst. 2 zákona 500/2004 Sb. (správní řád). 
 
 
 
 
 
………………………………….....................  ………………………………...................... 
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení   Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí 
Razítko:      Razítko: 
 

 
 
 
 
 
R o z dě l o v n í k  
 
Účastník územního řízení dle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona: doručení jednotlivě 
ČEZ Distribuce,  a.s. (IČ - 27232425), Teplická 874/8, 405 02  Děčín 4  
 V zastoupení AZ Elektrostav, a.s., Bobnická ul. 2020, 288 01 Nymburk 
 
Účastník územního řízení dle § 85 odst.1 písm. b) stavebního zákona: doručení jednotlivě 
Obec Hamr na Jezeře, Děvínská 1, 471 28 Hamr na Jezeře  
Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona: doručení veřejnou vyhláškou 
Obec Hamr na Jezeře, Děvínská 1, 471 28 Hamr na Jezeře  
Václav Voráček, Železná  253/20, 460 01 Liberec – Staré Město  
Vojenské lesy a statky ČR, s.p., Pod Juliskou 1621/5, 160 64, Praha 6 – Dejvice  
Účastník řízení dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona: doručení veřejnou vyhláškou 
Obec Hamr na Jezeře, Děvínská 1, 471 28  Hamr na Jezeře  
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., DLSS Liberec, Praha 3, P.O. Box 56, 130 76  Praha 3  
ELPRO-DELICIA a.s., Příbram III/ 168, 261 01 Příbram 
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Sladovnická 1082, 463 11  Liberec  
DIAMO, s.p., o.z. Těžba a úprava uranu, Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem  

Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí  
Obecní úřad Hamr na Jezeře, Děvínská 1, 471 28 Hamr na Jezeře 
Městský úřad Stráž pod Ralskem, Revoluční 164, 471 27 Stráž pod Ralskem 

        

Dotčené orgány doručení jednotlivě  

Hasičský záchranný sbor LK, územní odbor Česká Lípa, Poštovní přihrádka č. 26 , 470 02  Česká Lípa 2 
Krajská hygienická stanice Liberec. kraje, úz. prac. Česká Lípa, Purkyňova 1849, 470 42  Česká Lípa 
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Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, U Jezu 642/2a, 461 80  Liberec 2 
Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, náměstí T. G. Masaryka 1, 470 36  Česká Lípa 
Městský úřad Česká Lípa, úřad územního plánování, náměstí T. G. Masaryka 1, 470 36  Česká Lípa 
Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy, Tř. 1. máje 858/26, 460 01  Liberec 1 
Vojenský lesní úřad, Náměstí Svobody 741, 160 00  Praha – Dejvice 
 
 
 
 
 
Správní poplatek, vyměřený podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů, položky 18 písm. a) sazebníku 1 000,00 Kč byl zaplacen hotově dne 19.9.2011.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IČ: 00260967        Fax: 487 829 988 
IDDS: ifgba8b       Tel.: 487 829 981 
www.strazpr.cz       e-mail: vystavba3@strazpr.cz 
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