
 
 

1 /27 

 

 

*CRDUX00JQBEV* 
CRDUX00JQBEV 

 
 

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 
Sekce infrastruktury - územní odbor Praha 

Sp. zn.: MP-SDP0686/21-9/Lh V Praze dne 8. listopadu 2022 
Č. j.: DUCR-65167/22/Lh Telefon: +420 602 686 781 
Oprávněná úřední osoba: Linhart Petr Ing. E-mail: linhart@ducr.cz 
 

V E Ř E J N Á  V Y H L Á Š K A  

R O Z H O D N U T Í  

Drážní úřad, jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon“), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah 
podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“) 

v y d á v á  

na základě výsledku provedeného stavebního řízení podle § 115 odst. 1 a odst. 2 stavebního zákona 

s t a v e b n í  p o v o l e n í  

pro stavbu dráhy: 
“Rekonstrukce čtyř úseků tramvajové trati Liberec – Jablonec nad Nisou“ 

v rozsahu: 
ÚSEK - Kyselka - Proseč n.N., Škola 

SO 201 Rekonstrukce mostu v km 6,16 
SO 251 Zárubní zeď v km 5,52 - 5,55 
SO 601 Rekonstrukce TT 
SO 611 Definitivní trolejové vedení 
SO 613 Zabezpečovací zařízení 
SO 614 Vyhřívání nástupišť 
SO 615 Ohřev výhybek 

 
ÚSEK - Proseč n.N., Škola — Proseč n.N., Výhybna 

SO 255 Opěrná zeď v km 6,70 6,85 
SO 260 Armovaný svah v km 7,22 - 7,24 
SO 261 Opěrná zeď v km 7,27 - 7,35 
SO 262 Opěrná zeď v km 7,38 7,41 
SO 265 Opěrná zeď v km 7,49 - 7,70 
SO 266 Opěrná zeď v km 7,72 - 7,80 
SO 266.1 Opěrná zeď v km 7,80 
SO 311 Odvodnění v km 6,614 
SO 602 Rekonstrukce TT 
SO 616 Definitivní trolejové vedení 
SO 618 Zabezpečovací zařízení 
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SO 619 Vyhřívání nástupišť 
SO 620 Ohřev výhybek 

ÚSEK - Nový svět — Měnírna 
SO 204 Most v km 9,53 
SO 204.2 Opěrná zeď v km 9,53 
SO 272 Opěrná zeď v km 8,14 - 8,21 
SO 603 Rekonstrukce TT 
SO 621 Definitivní trolejové vedení 
SO 623 Zabezpečovací zařízení 
SO 624 Vyhříváni nástupišť 
SO 625 Ohřev výhybek 

 
ÚSEK - U Nisy — Křižovatka Budovatelů x Poštovní 
SO 627 Trakční kabely v úseku U Nisy — Poštovní 

Stavebník:  
Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.,  Mrštíkova 3/,  46171 Liberec III, 
IČO 47311975 zastoupený na základě plné moci společností Valbek, spol. s r.o.,  Vaňurova 
505/17,  46001 Liberec, IČO 48266230. 

Stavba je umístěna následovně na p.p.č.: 
Úsek Kyselka – Proseč n. N., Škola 
k.ú. Proseč nad Nisou: 
1478, 1480, 1484, 1550, 14/1, 1488, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1545, 1546, 1547, 1548, 
1549/1,  1549/2, 1551, 1552, 1553, 1556, 1340, 1499/1 
k.ú. Vratislavice nad Nisou 
1084/2, 1130/1, 2811, 2812, 2813, 2816, 2817, 2818, 3184, 3189/1, 3189/2, 3191/1, 3191/2, 
3192/1, 3203, 3214/1, 3214/2, 3216, 3217, 493, 3192/2, 3211 
Úsek  Proseč n. N. , škola - Proseč n. N. , Výhybna 
k.ú. Proseč nad Nisou: 
330, 348/3, 308/1, 308/2, 336, 337, 339, 348/1, 349, 1289, 1290, 1291 
k.ú. Vratislavice nad Nisou 
3216, 3217, 3384, 3377/1, 3383, 493, 3407, 3411, 3413, 3405/5, 3406, 3421, 3422, 3423/1, 3423/4, 
3423/5, 3423/2, 3423/3, 3245/1, 3245/2, 3243/1, 3243/2, 3244, 3258, 3269, 3270, 3284/1, 3292, 
3412, 3414, 3415, 3488 
Úsek  Nový svět - Měnírna 
k.ú. Proseč nad Nisou: 
308/1, 339, 418, 418, 440, 446, 452/1, 479, 480, 524, 413, 414, 452/2, 454, 455, 449/1 
k.ú. Jablonec nad Nisou 
429/6, 2633/1, 2675, 2678, 442/37, 2340/4, 2667, 2674/1 
Úsek  Jablonec  n.N. – Křižovatka Budovatelů x Poštovní 
k.ú. Jablonec nad Nisou 
745/2, 745/31, 745/35, 745/58, 745/130, 745/132, 766/9, 2361, 2637/8, 844, 2352/43, 2862, 696/1, 
771/1, 2352/13, 745/3, 745/5, 745/28, 745/29, 745/30, 745/32, 745/131, 766/3, 766/6 

Popis stavby: 
ÚSEK - KYSELKA - PROSEČ N.N. ŠKOLA 

 SO 201 Rekonstrukce mostu v km 6 16 
Jedná se o rekonstrukci stávajícího mostního objektu, Stávající most byl navržen jako 
železobetonový monolitický rám. Nosná konstrukce se skládá ze tří polí o rozpětí 6,36m + 11 , 18m 
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+ 6,43m. Nosná konstrukce je spojena se spodní stavbou kyvným, resp. pevným monolitickým 
spojením. Na mostě je vedena tramvajová trat' Liberec — Jablonec n.N. 
Most i trat' jsou v daném místě vedeny ve směrovém oblouku a výškově v konstantním stoupání cca 
1 14%. Volná šířka na mostě je cca 4,0m a je ohraničená ocelovým zábradlím výšky 1,1m se 
sloupky zabetonovanými do konstrukce říms. Trat' je vedena na průběžném kolejovém loži. Nosná 
konstrukce je železobetonová monolitická spojitá deska v podélném směru s náběhy. Tloušťka 
nosné konstrukce je v poli 500mm a nad pilíři 700mm. Nosná konstrukce je uložena na kyvné stěny 
(pilíře). šířka desky je 4,2m. Na obou okrajích je zhotovena žb římsa šířky 800mm a výšky 500mm 
pro osazení zábradlí. 
Spodní stavbu tvoří dva stěnové kyvné pilíře a dvě krajní masivní opěry. Pilíře jsou obdélníkové 
stěny tloušťky 300mm a délky cca 4,7m. Jsou zhotoveny se železobetonu, ve spodní části vetknuty 
do základů a v horní části je monolitický kloub. Pilíře působí jako kyvné stojky. Krajní opěry jsou z 
prostého betonu a v horní části je železobetonový úložný práh. Opěra 1 má pevné uložení a opěra 4 
má kyvné uložení nosné konstrukce. Na krajní opěry navazují rovnoběžná monolitická křídla z 
prostého betonu. Křídla jsou od opěr oddilatována. Založení mostu je předpokládané plošné. 
Při rekonstrukci budou na mostě odstraněny stávající římsy a ocelové zábradlí. Římsy budou 
odstraněny až po nosnou konstrukci. Odstraní se mostní svršek a kolejové lože. Dále se odstraní 
stávající kamenné schodiště s ocelovým zábradlím. Na nosnou konstrukci se vybetonují nové žb 
římsy, zhotoví se nová izolace horního povrchu nosné konstrukce. Na římsy se osadí nové ocelové 
zábradlí. Vybuduje se nový mostní svršek a kolejové lože. Spodní stavba a podhled nosné 
konstrukce bude sanován v tloušťce 20-40mm. Všechny viditelné a dostupné plochy spodní stavby 
budou otryskány na zdravý beton, odhalená výztuž bude opatřena spojovacím můstkem. Všechny 
trhliny budou před sanací povrchu zainjektovány. Následně se na takto upravený povrch nanese 
sanační malta a celá konstrukce bude opatřena sjednocujícím nátěrem. Na levé straně opěry 1 bude 
zhotoveno revizní schodiště s ocelovým zábradlím výšky 1,1 m. 

 SO 251 Zárubní zeď v km 5 52 - 5 55 
Účelem gabionové tížné zdi je zachycení svahu nad tramvajovou tratí. Gabionová zeď je délky 34 
m s proměnnou výškou. Pro výstavbu zdi bude použit svařovaný gabionový koš. Zárubní Líc zdi je 
v příčném směru ukloněn ve sklonu 10:1. Maximální výška zdi je 1,5m. 

 SO 601 Rekonstrukce TT 
V rámci SO je navržena rekonstrukce vedení TT v úseku km 5,39 —6,50 nového provozního 
staničení. Stávající dožilý svršek na dřevěných pražcích a panelech VIJIS bude vyměněn za nový 
49E1 a NTI na ocelových Y pražcích. Výhybkové konstrukce budou se svrškem NTI na dřevěných 
pražcích. V rámci rekonstrukce bude také změněn rozchod trati z 1000mm na 1435mm. V místech 
přejezdů TT se svrškem 49E1 bude osazen přídavný žlábkový profil tvaru „Heinrich Krug". 
Celková délka upravované trati je 1,15km. Trať je navržena jako jednokolejná s výhybnami. 
Minimální osová vzdálenost kolejí ve výhybně 3,2m. V celé trati bude zřízena bezstyková kolej. SO 
dále řeší zřízení nových nástupišť. 

 SO 611 Definitivní trolejové vedení 
Objekt řeší kompletní obnovu trolejového vedení včetně jeho přizpůsobení upravenému směrovému 
a výškovému vedení řešeného úseku. Trolejové vedení je navrženo jako řetězovkové s plnou 
kompenzací tahu v trolejovém drátu i nosném laně pomocí západkových kladkostrojů v dimenzi TD 
120CU + NL 120CU. 
Stožáry jsou navrženy ve dvou typech a to trubkové typu J či L jako traťové a typu HEB 320 
(zesílené) jako kotevní. Základy budou hranolové s kotvením stožárů pomocí svorníků. Základy 
budou navrženy na maximální únosnost zeminy 15 N/cm2. 
Trakční a zesilovací vedení bude zavěšeno na konzolách a výložnících ŘTV z trubek GRP 55. 
Všechny závěsy lan a konzol budou provedeny připáskováním kardanů nerezovou páskou. 
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Minimální délka věšáků sestavy je stanovena na 400 mm. Minimální výška TD nad TK bude 5 500 
mm. Nosné lano nebude vedeno v ose trati, ale v příslušné klikatosti TD. Poloha TS je patrná z 
koordinační situace. 

 SO 613 Zabezpečovací zařízení 
Nově budou realizována dvě hlavní odjezdová návěstidla ve výhybnách (čtyřznak) a případná 
mezilehlá krycí návěstidla (tříznak). 
Krycí návěstidla jsou navržena jako trojznakové a budou signalizovat volnost pokračujícího úseku 
při jízdě následu zeleným světlem, žlutým pak nedojetí předchozí soupravy do výhybny a červeným 
případné vjetí do úseku v protisměru. Návěstidla budou připojena do nácestné reléové skříně. 

 SO 614 Vyhřívání nástupišť 
V projektu je navrženo vyhřívání nástupišť ve všech nástupištích zastávek. 
V zastávkách je vyhříván pás 1 x 32m topnými kabely uspořádanými do tří samostatně zapojených 
smyček každá o délce 270 m. 
Kabeláž je provedena ve dvojité izolaci. Topné kabely jsou kryty ochrannou KARI sítí nad i pod 
nimi, která je ukolejněna. Přívodní napětí do řídících skříní je přivedeno z trolejového vedení 
kabelem I-CHBU 35mm2 vedeným od nosného lana na stožáry s výzbrojí. Spodní části kabelů z 
plochy do rozvaděče jsou chráněny ochrannou trubkou. Zařízení RTK-IV je provedeno tak, že 
soustava topných kabelů v zastávce je napájena přímo z trakčního trolejového napětí v místě 
zastávky. Díky tomuto řešení není nutné zřizovat v místě zastávky nové přípojky z el. distribuční 
sítě. Zařízení zpracovává signál z čidla teploty, tento signál vyhodnocuje a na jejich základě spouští 
vlastní ohřev plochy zastávky. Ohřev zajišťují elektrické topné kabely určené do vnějších prostor, 
provedení s dvojitou izolací a stíněním. Rozvaděče jsou umístěny v plastových rozvodnicích 
upevněných na trakčních stožárech. 

 SO 615 Ohřev výhybek 
Výhybky budou vybaveny automatickým elektrickým ohřevem výměn (EOV), spínaným 
samočinně teplotním čidlem při nastavené teplotě (5 stupňů). 
Ohřev je prováděn topnými články 600 W pro každý jazyk výhybky, napájenými z troleje napětím 
600 V a zapínanými stykači v řídících skříních samostatných pro každou výhybku. Skříně budou 
umístěny na přilehlých trakčních stožárech. 
 
ÚSEK - PROSEČ N.N. ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA 

 SO 255 Opěrná zeď v km 6,70 – 6,85 
Účelem gabionové tížné zdi je zajistit násypové těleso tramvajové tratě v místě souběhu s 
železniční tratí. Zeď odděluje tramvajovou trat' od přilehlé místní komunikace. Konstrukce je 
uvažována v délce 132 m. Výška zdi je proměnná do max. 1,3 m. Líc zdi je v příčném směru 
ukloněn ve sklonu 10:1. 

 SO 260 Armovaný svah v km 7,22 -7,24 
Armovaný svah se svislým lícem řeší stísněné prostorové poměry mezi místní komunikací a 
stávající kamennou zdí v patě svahu a nové řešení TT. Armovaný svah z betonových tvarovek a 
výztužných sítí. Její koruna je rovnoběžná s osou tramvajové tratě, je plošně založena, s normovou 
zatížitelností. Délka zdi je 23,80 m. Maximální výška zdi je 
1.80 m. 

    SO 261 Opěrná zeď v km 7,27 – 7,35 
Trvalá opěrná gabionová zeď podél TT. Zachycuje svah od násypu tramvajové trati. Osa zdi je 
rovnoběžná s hranou koleje, zed je plošně založená. Délka opěrné zdi je 80,0 m. Výška zdi je 
proměnná. Maximální výška zdi je 3,0 m. 

 SO 262 Opěrná zeď v km 7,38-7,41 
Trvalá úhlová železobetonová zeď podél TT. Zachycuje svah od násypu železniční tratě. Osa zdi je 
rovnoběžná s osou koleje. Délka zdi je 35,1 m. Maximální výška zdi je 5,8 m. 
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 SO 265 Opěrná zeď v km 7,49 -7,70 
Účelem železobetonové úhlové zdi je zajistit tramvajovou trat' v souběhu s místní komunikací. Je 
navržena železobetonová úhlová zed v délce 146,00 + 50,00m. Do zdi budou kotveny stožáry 
trakčního vedení. Úhlová zed výškově oddělí zahrady od tramvajové trati a místní komunikace. 
Výška zdi je proměnná. Max. výška zdi je 4,3 m. 

 SO 266 Opěrná zeď v km 7,72 – 7,80 
Účelem železobetonové úhlové zdi je zajistit tramvajovou trať v souběhu s místní komunikací. Je 
navržena železobetonová úhlová zeď v délce 70 m. Do zdi budou kotveny stožáry trakčního vedení. 
Úhlová zeď výškově oddělí zahrady od tramvajové trati a místní komunikace. V rámci zdi bude 
vyřešeno čelo obnovovaného propustku. Výška zdi je proměnná. Maximální výška zdi je 3,8m. 

 SO 266.1 Opěrná zeď v km 7,80 
Účelem železobetonové úhlové zdi je zajistit tramvajovou trat' v souběhu s místní komunikací v 
místě napojení na most pres reku Nisu, Je navržena železobetonová úhlová zeď v délce 13,44 m. 
Úhlová zed výškově oddělí zahrady od tramvajové trati a místní komunikace. Výška zdi je 
proměnná. Maximální výška zdi je 4 m. 

    SO 311 Odvodnění v km 6,614 
Objekt řeší odvodnění příkopu v zářezu v km 6,614. Napojení odvodnění bude do levostranného 
přítoku Nisy ID 10183583. V příkopu bude osazena uliční vpust. Vyústění bude provedeno do nové 
jímky v km 6,555. 

 SO 602 Rekonstrukce TT 
V rámci SO je navržena rekonstrukce vedení TT v úseku km 6,50 — 7,96 nového provozního 
staničení. Stávající dožilý svršek na dřevěných pražcích bude vyměněn za nový 49E1 a NTI na 
ocelových Y pražcích, nebo betonové desce. Výhybkové konstrukce budou se svrškem NTI na 
dřevěných pražcích. V rámci rekonstrukce bude také změněn rozchod trati z 1000mm na 1435mm. 
V místech přejezdů TT se svrškem 49E1 bude osazen přídavný žlábkový profil tvaru „Heinrich 
Krug”. Celková délka upravované tratě je 1 ,46km Trat' je navržena jako jednokolejná s 
výhybnami. Minimální osová vzdálenost kolejí ve výhybně 3,2m. V celé trati bude zřízena 
bezstyková kolej. SO dále řeší zřízení nových nástupišť. 

 SO 616 Definitivní trolejové vedení 
Objekt řeší kompletní obnovu trolejového vedení včetně jeho přizpůsobení upravenému směrovému 
a výškovému vedení řešeného úseku. Trolejové vedení je navrženo jako řetězovkové s plnou 
kompenzací tahu v trolejovém drátu i nosném laně pomocí západkových kladkostrojů v dimenzi TD 
120CU + NL 120CU. 
Stožáry TV jsou navrženy ve dvou typech a to trubkové typu J či L jako traťové a typu HEB 320 
(zesílené) jako kotevní. Základy budou hranolové s kotvením stožárů pomocí svorníků. Základy 
budou navrženy na maximální únosnost zeminy 15 N/cm2. 
Trakční a zesilovací vedení bude zavěšeno na konzolách a výložnících ŘTV z trubek GRP 55. 
Všechny závěsy lan a konzol budou provedeny připáskováním kardanů nerezovou páskou. 
Minimální délka věšáků sestavy je stanovena na 400 mm. Minimální výška TD nad TK bude 5 500 
mm. Nosné lano nebude vedeno v ose trati, ale v příslušné klikatosti TD. Poloha TS je patrná z 
koordinační situace. 

 SO 618 Zabezpečovací zařízení 
Nově budou realizována dvě hlavní odjezdová návěstidla ve výhybnách (čtyřznak) a případná 
mezilehlá krycí návěstidla (tříznak). 
Krycí návěstidla jsou navržena jako trojznakové a budou signalizovat volnost pokračujícího úseku 
při jízdě následu zeleným světlem, žlutým pak nedojetí předchozí soupravy do výhybny a červeným 
případné vjetí do úseku v protisměru. Návěstidla budou připojena do nácestné reléové skříně. 
 SO 619 Vyhřívání nástupišť 

V projektu je navrženo vyhřívání nástupišť ve všech nástupištích zastávek. 
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V zastávkách je vyhříván pás 1180 x 32m topnými kabely uspořádanými do tří samostatně 
zapojených smyček každá o délce 270 m. 
Kabeláž je provedena ve dvojité izolaci. Topné kabely jsou kryty ochrannou KARI sítí nad i pod 
nimi, která je ukolejněna. Přívodní napětí do řídících skříní je přivedeno z trolejového vedení 
kabelem I-CHBU 35mm2 vedeným od nosného lana na stožáry s výzbrojí. Spodní části kabelů z 
plochy do rozvaděče jsou chráněny ochrannou trubkou. Zařízení RTK-IV je provedeno tak, že 
soustava topných kabelů v zastávce je napájena přímo z trakčního trolejového napětí v místě 
zastávky. Díky tomuto řešení není nutné zřizovat v místě zastávky nové přípojky z el. distribuční 
sítě. Zařízení zpracovává signál z čidla teploty, tento signál vyhodnocuje a na jejich základě spouští 
vlastní ohřev plochy zastávky. Ohřev zajišťují elektrické topné kabely určené do vnějších prostor, 
provedení s dvojitou izolací a stíněním. Rozvaděče jsou umístěny v plastových rozvodnicích 
upevněných na trakčních stožárech. 

 SO 620 Ohřev výhybek 
Výhybky budou vybaveny automatickým elektrickým ohřevem výměn (EOV), spínaným 
samočinně teplotním čidlem při nastavené teplotě (5 stupňů). 
Ohřev je prováděn topnými články 600 W pro každý jazyk výhybky, napájenými z troleje napětím 
600 V a zapínanými stykači v řídících skříních samostatných pro každou výhybku. Skříně budou 
umístěny na přilehlých trakčních stožárech. 
 
ÚSEK - NOVÝ SVĚT - MĚNÍRNA 
 SO 204 Most v km 9,53 

Most je navržen jako železobetonový monolitický rám, který převádí tramvajovou trat' Liberec — 
Jablonec n.N. přes vodoteč. Nosná konstrukce je s jedním polem o rozpětí 14,3 m. Délka nosné 
konstrukce je 15,3m a šířka nosné konstrukce je 5,0m. Nosnou konstrukci tvoří příčle a dvě krajní 
stojky. Příčle je v příčném řezu 1-trámová se šířkou trámu 2,0m a s vyloženými konzolami a je 
vetknuta do krajních stojek. 
Krajní stojky jsou masivní stěnové tloušťky 1,0m a délky 5,0m. Na stojky navazují zavěšená 
rovnoběžná železobetonová křídla tl. 800mm, která se v horní častí se zužují na 350mm. 
Mostní objekt je bez mostních závěrů a bez ložisek. Na obou stranách nosné konstrukce jsou na 
krajních zídkách osazena ocelová zábradlí výšky 1,1 m. 
Založení mostu je realizováno plošně na ŽB základech. 
Součástí objektu je opěrná zeď u opěry 1. Opěrná zeď je železobetonová monolitická úhelníková a 
navazuje z levé a pravé strany mostu na opěru 1. Tloušťka dříku zdi je 0,5m a výška dříku zdi je 
3,5m. Zed je založena plošné na základě tloušťky 0,6m a šířky 2,5m. na horní hraně dříku bude 
osazeno ocelové zábradlí výšky 1,1 m. 

 SO 204.2 Opěrná zeď v km 9,53 
Opěrná ŽB zeď je situována v extravilánu obce Jablonec nad Nisou, městská část Proseč nad Nisou. 
Je navržena jako úhlová železobetonová zeď ze tří dilatačních celků. Výška opěrné zdi je 2,77m — 
3,57m, šířka v dříku je 0,5m a šířka základu je 2,2m. Opěrná ŽB zeď je založena plošně na 
štěrkopískovém polštáři tl.0,5m. Odvodnění rubu opěrné zdi bude zabezpečené rubovou drenáží. 
Vodoteč (SO 204.1) bude během výstavby zatrubněná. V koruně opěrné zdi bude ukotveno mostní 
zábradelní svodidlo s úrovní zadržení H2. 
ŽB zeď, která navazuje na most SO 204 má základ šířky 6,0m a délky 4,48m (4,235m), výšku 
3,865 — 4,045m ve směru Liberec. Tato konstrukce slouží jako prodlouženi mostu a zachycuje 
přechodové oblasti mostu. ŽB zed ve směru Jablonec n. N má šířku základu 6,0m a délku 6,0 
(5,645m), výšku 4,805 — 5,045m Tloušťka základu obou zdí je 0,6m. Obě zdi jsou oddilatované od 
mostu SO 204 spárou tl. 20mm. 
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 SO 272 Opěrná zed'v km 8.14 -8.21 
Opěrná zed se skládá ze šesti dilatačních celku DCI — DC6. Před lícem se nachází místní 
komunikace, která bude upravena v rámci SO 106. Za DC6 je situovaná lávka SO 203. Mezi těmito 
objekty je dilatace v tl.20mm. Celková délka konstrukce je 70,2m. 
Účelem železobetonové úhlové zdi je zajistit konstrukci nástupiště tramvajové trati v požadované 
výškové úrovni. Koruna zdi kopíruje niveletu nástupiště tramvajové trati. Základová spára je 
navržena tak, aby kopírovala niveletu místní komunikace SO 106 se základovou spárou v 
nezámrzné hloubce min 1,2m. DCI a DC2 mají šířku základu 2,3m a DC3 — DC6 mají šířku 
základu 2,8m. Opěrná ŽB zeď je založena plošně. V případě, že se bude v základové spáře nacházet 
navážka je nutné uskutečnit výměnu podloží v požadovaném rozsahu. Na zabezpečení svahu 
tramvajového tělesa je navrženo kotvené pažení. Upřesnění druhu pažení bude navrženo v dalším 
stupni a bude záviset na technologických postupech zhotovitele. Výkopy opěrné zdi navazují na 
výkopy pro lávku (SO 203). Odvodnění rubu zdi bude zabezpečeno rubovou drenáži. Jako ochrana 
před pádem bude na koruně zdi umístněné zábradlí výšky 1,1m se svislou výplní. 

 SO 603 Rekonstrukce TT 
V rámci SO je navržena rekonstrukce vedení TT v úseku km 7,96 — 9,65 nového provozního 
staničení. Stávající dožilý svršek na dřevěných pražcích bude vyměněn za nový 49E1 a NTI na 
ocelových Y pražcích. Výhybkové konstrukce budou se svrškem NTI na dřevěných pražcích. V 
rámci rekonstrukce bude také změněn rozchod trati z 1000mm na 1435mm. V místech přejezdů TT 
se svrškem 49E1 bude osazen přídavný žlábkový profil tvaru „Heinrich Krug”. Celková délka 
upravované trati je 1,69km. 
Trat' je navržena jako jednokolejná s výhybnami. Minimální osová vzdálenost kolejí ve výhybné 
3,2m. V celé trati bude zřízena bezstyková kolej. SO dále řeší zřízení nových nástupišť. 

 SO 621 Definitivní trolejové vedení 
Objekt řeší kompletní obnovu trolejového vedení včetně jeho přizpůsobení upravenému směrovému 
a výškovému vedení řešeného úseku. Trolejové vedení je navrženo jako řetězovkové s plnou 
kompenzací tahu v trolejovém drátu i nosném laně pomocí západkových kladkostrojů v dimenzi TD 
120CU + NL 120CU. 
Stožáry TV jsou navrženy ve dvou typech a to trubkové typu J či L jako traťové a typu HEB 320 
(zesílené) jako kotevní. Základy budou hranolové s kotvením stožárů pomocí svorníků. Základy 
budou navrženy na maximální únosnost zeminy 15 N/cm2. 
Trakční a zesilovací vedení bude zavěšeno na konzolách a výložnících ŘTV z trubek GRP 55. 
Všechny závěsy lan a konzol budou provedeny připáskováním kardanů nerezovou páskou. 
Minimální délka věšáků sestavy je stanovena na 400 mm. Minimální výška TD nad TK bude 5 500 
mm. Nosné lano nebude vedeno v ose trati, ale v příslušné klikatosti TD. Poloha TS je patrná z 
koordinační situace. 

 SO 623 Zabezpečovací zařízení 
Nově budou realizována dvě hlavní odjezdová návěstidla ve výhybnách (čtyřznak) a případná 
mezilehlá krycí návěstidla (tříznak). 
Krycí návěstidla jsou navržena jako trojznakové a budou signalizovat volnost pokračujícího úseku 
při jízdě následu zeleným světlem, žlutým pak nedojetí předchozí soupravy do výhybny a červeným 
případné vjetí do úseku v protisměru. Návěstidla budou připojena do nácestné reléové skříně. 

 SO 624 Vyhřívání nástupišť 
V projektu je navrženo vyhřívání nástupišť ve všech nástupištích zastávek. 
V zastávkách je vyhříván pás 1 x 32m topnými kabely uspořádanými do tří samostatně zapojených 
smyček každá o délce 270 m. 
Kabeláž je provedena ve dvojité izolaci. Topné kabely jsou kryty ochrannou KARI sítí nad i pod 
nimi, která je ukolejněna. Přívodní napětí do řídících skříní je přivedeno z trolejového vedení 
kabelem I-CHBU 35mm2 vedeným od nosného lana na stožáry s výzbrojí. Spodní části kabelů z 
plochy do rozvaděče jsou chráněny ochrannou trubkou. Zařízení RTK-IV je provedeno tak, že 
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soustava topných kabelů v zastávce je napájena přímo z trakčního trolejového napětí v místě 
zastávky. Díky tomuto řešení není nutné zřizovat v místě zastávky nové přípojky z el. distribuční 
sítě. Zařízení zpracovává signál z čidla teploty, tento signál vyhodnocuje a na jejich základě spouští 
vlastní ohřev plochy zastávky. Ohřev zajišťují elektrické topné kabely určené do vnějších prostor, 
provedení s dvojitou izolací a stíněním. Rozvaděče jsou umístěny v plastových rozvodnicích 
upevněných na trakčních stožárech. 
  SO 625 Ohřev výhybek 
Výhybky budou vybaveny automatickým elektrickým ohřevem výměn (EOV), spínaným 
samočinně teplotním čidlem při nastavené teplotě (5 stupňů). 
Ohřev je prováděn topnými články 600 W pro každý jazyk výhybky, napájenými z troleje napětím 
600 V a zapínanými stykači v řídících skříních samostatných pro každou výhybku. Skříně budou 
umístěny na přilehlých trakčních stožárech. 
 
ÚSEK - U NISY - KŘIŽOVATKA BUDOVATELŮ x POŠTOVNÍ 

 SO 627 Trakční kabely v úseku U Nisy — Poštovní 

Stavební objekt řeší stranovou přeložku trakčních kabelů, která je spojena s realizací rozšíření 
křižovatky Liberecká / U Nisy. Kabelová trasa trakčních kabelů bude odsunuta v délce 150m do 
chodníku v nové poloze. V rámci SO bude dále řešeno přepojení ukolejnění TT v celém úseku. 

Pro provedení stavby stanoví Drážní úřad tyto podmínky: 

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené Drážním úřadem ve stavebním řízení. 
Stavební povolení se nevztahuje na objekty zařízení staveniště. Případné změny nesmí být 
provedeny bez předchozího souhlasu Drážního úřadu. 

2. Stavba musí splňovat parametry stanovené vyhláškou č. 177/1995 Sb., kterou se vydává 
stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška“) a 
ustanoveními stavebního zákona.  

3. Stavba svým řešením musí splňovat požadavky stanovené ve vyhlášce č. 369/2001 Sb., kterou 
se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace, ve znění pozdějších předpisů, (pro stavby projektované před 
18.11.2009), pro stavby projektované po 18.11.2009 ve vyhlášce č. 398/2009 Sb. o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

4. Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo 
stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. Změny v těchto skutečnostech stavebník 
neprodleně oznámí Drážnímu úřadu. 

5. Před zahájením stavby bude na viditelném místě v místech soustředěné stavební činnosti u 
vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena". Rozsáhlé stavby se mohou označit 
jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. Štítek musí být chráněn před 
povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné. Štítek bude na stavbě 
ponechán do vydání kolaudačního souhlasu. 

6. Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci 
zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Dále je povinen zabezpečit, aby 
práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, 
které jsou držiteli takového oprávnění. 

7. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména 
zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 



 
 

9 /27 

 

591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích, a dbát o ochranu osob na staveništi. 

8. Před započetím stavebních prací stavebník zabezpečí vytýčení všech podzemních vedení 
a zařízení v obvodu staveniště, jejich případnou ochranu a přeložení podle příslušných norem 
a předpisů za odborného dohledu správců (vlastníků) vedení a zařízení. 

9. Před záhozem podzemních vedení, zařízení a přeložek inženýrských sítí bude provedeno 
jejich zaměření situačními a výškovými kótami. 

10. Stavebník po dobu realizace stavby bude zajišťovat koordinaci vlastní stavby s prováděnými 
stavbami cizích investorů v ochranném pásmu dráhy a v obvodu dráhy. 

11. Součástí stavby jsou určená technická zařízení (UTZ) podle § 47 zákona. Před podáním 
žádosti o uvedení stavby nebo její části, která obsahuje UTZ, do zkušebního provozu, 
stavebník požádá Drážní úřad, sekci provozně-technickou, o vydání průkazu způsobilosti 
určeného technického zařízení. 

12. Stavebník je povinen zajistit řádnou údržbu a sjízdnost všech jím využívaných přístupových 
cest na staveniště po celou dobu výstavby. 

13. Případné škody způsobené při provádění stavby na cizím majetku je nutné neodkladně 
odstranit. 

14. Práce na staveništi, při kterých by hluk překračoval hranici stanovenou příslušným 
hygienickým předpisem, nesmí být prováděny v době od 22.00 do 6.00 hod., případné práce v 
uvedenou dobu projedná stavebník předem s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví a 
Drážním úřadem. 

15. Před zahájením prací a zásahem do pozemních komunikací požádá stavebník příslušný 
silniční správní úřad o povolení zvláštního užívání komunikace. 

16. Stavebník zajistí realizaci technických a organizačních opatření k minimalizaci prašnosti při 
provádění stavebních prací v zastavěném území. Pro příjezd na staveniště budou používány 
výhradně s vlastníky (správci) komunikací předem projednané a schválené přístupové cesty. 

17. Z hlediska ochrany archeologických nálezů bude stavebník postupovat podle  §§ 22 a 23 
zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 

18. Stavebník dodrží podmínky stanoviska: Krajská správa silnic Libereckého kraje (KSS 
LK), příspěvková organizace,  České Mládeže 632/32,  46006 Liberec 6, IČO 70946078, 
v plném znění. 

19. Stavebník dodrží podmínky vyjádření: Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Liberec,  
Zeyerova 1310/,  46055 Liberec zn.: RSD-518003/2021-2 ze dne 27. 8. 2021: 
1. Stavba bude realizována podle předložené projektové dokumentace vypracované ve 

společnosti Valbek, spol. s r.o., se sídlem Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec, IČO: 
48266230, hlavní inženýr projektu Ing. T. Lžičař (ČKAIT 0501397), zakázkové číslo 
20-I-111-004, datum 03/2021. 

2. Jakékoliv změny oproti předložené projektové dokumentaci budou ŘSD ČR, správa 
Liberec předloženy k novému posouzení. 

3. Nesmí dojít ke zhoršení odvodu povrchových vod z tělesa silnice č. I/14. 
4. Chodníky a navazující plochy musí splňovat podmínky Vyhlášky č. 398/2009 Sb. o 

obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb a ČSN 
73 6110 ZI . 

5. V koordinační situaci požadujeme označit přechody pro chodce a doplnit staničení stavby. 
6. Dopravní ostrůvek na přechodu pro chodce nebude součástí silnice č. I/14. 
7. Vodící stěnu mezi silnicí a tramvajovou tratí doporučujeme osadit reflexními prvky. 
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8. Souběžně s vodící stěnou bude na vozovce vyznačeno VDZ V4 (vodící čára), která zajistí 
odstup jízdního pruhu od stěny 0,5 m. 

9. V průběhu výstavby nesmí dojít k narušení stability tělesa silnice č. I/14, k poškození 
zařízení ve správě ŘSD ČR ani k ohrožení bezpečnosti provozu. 

10. Pokud dojde k poškození součástí či příslušenství silnice I/14 bude neprodleně uvedeno 
do původního stavu na náklady stavebníka. 

11. Pokud dojde při provádění stavebních prací k omezení provozu na silnici I/14, zajistí 
zhotovitel dopravní opatření (návrh přechodné úpravy provozu) a rozhodnutí o uzavírce 
dle ustanovení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, které je nutno 
projednat předem s odborem silničního hospodářství Krajského úřadu Libereckého kraje 
a Policií ČR. 

12. Na základě záborového elaborátu a harmonogramu prací bude mezi ŘSD ČR, správa 
Liberec před započetím stavebních prací uzavřena nájemní smlouva na základě výměry 
dočasného záboru silnice ke konkrétnímu účelu v m2 a doby jeho trvání v jednotlivých 
případech podle harmonogramu výstavby objektů. Následně podá u Krajského úřadu 
Libereckého kraje, odboru silničního hospodářství žádost o povolení zvláštního užívání 
dle ustanovení § 25 odst. 6 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. 

13. Po dokončení stavby je investor povinen zajistit vyhotovení geodetické části 
dokumentace skutečného provedení stavby a jeho přiložení k protokolu o předání místa 
zásahu správci silnice I/14 tj. ŘSD ČR, správa Liberec. A to před zahájením 
kolaudačního řízení. 

14. Budou respektovány podmínky z vyjádření ze dne 18.9.2017 č. 3762/2017-36200/9 9. 
15. Budou respektovány podmínky z vyjádření ze dne 17.10.2017 č. 4163/2017-36200/9.9. 
16. Budou respektovány podmínky z vyjádření ze dne 13.11.2017 č. 4799/2017-36200/9.9. 

20. Stavebník dodrží podmínky stanoviska: Povodí Labe, státní podnik,  Víta Nejedlého 951/,  
50003 Hradec Králové 3 č.j.: PLa/2021/033444 ze dne 10. 12. 2021: 

20.1. Zahájení prací požadujeme v předstihu minimálně 3 pracovních dnů oznámit na Povodí 
Labe, státní podnik, provozní středisko Liberec (Blahoslavova 505, Liberec, 460 01; 485 107 
279). Současné požadujeme předat kontakt na zástupce investora a zhotovitele. 

20.2. Dle § 39 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve 
znění pozdějších předpisů požadujeme zpracování havarijního plánu na dobu stavby. 

20.3. Požadujeme zpracování povodňového plánu stavby a jeho předložení povodňovým 
orgánům příslušných obcí k potvrzení souladu věcné a grafické části povodňového plánu 
stavby s povodňovým plánem obce, jak to ukládá § 78 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

20.4. Vzhledem k tomu, že PD neřeší převod vody a činnost v korytě vodního toku 
Lužická Nisa, je nutné mít před zahájením prací v korytě vodoteče odsouhlasený postup 
prací a činností ze strany správce toku (Povodí Labe, státní podnik, provozní středisko 
Liberec). 

21. Stavebník dodrží podmínky vyjádření podniku: Lesy České republiky, s.p.,  Přemyslova 
1106/19,  50008 Hradec Králové č.j.: LCR947/084104/2021 ze dne 12. 8. 2021: 
21.1. Při realizaci požadujeme dodržet ČSN 752130 (křížení a souběhy vodních toků s 

dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními). 
21.2. Realizací nesmí dojít ke zmenšení průtočného profilu koryta 
21.3. Během stavby nesmí dojít k ohrožení kvality vody ve vodoteči, tzn. nesmí dojít ke 

znečištění (příp. kontaminaci) vodního toku. Veškerá zemina a stavební materiál musí být 
ukládány takovým způsobem, aby nebyly splavovány vodou a nedocházelo k zanášení toku, 
a to v min. vzdálenosti 2m od břehové hrany potoka. Po ukončení stavby bude veškerý 
případně zbylý materiál a výkopek beze zbytku odklizen. 
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21.4. Při provádění prací nesmí dojít k poškození neupravovaného koryta vodního toku. 
21.5. Vodní dílo nebude majetkem Lesů České republiky, s. p. a budoucí vlastník bude 

plnit veškeré povinnosti dle zákona č. 254/2001 (zákon o vodách) 
21.6. Zájmy Lesů České republiky, s.p. nejsou výše uvedenou akcí z hlediska 

majetkoprávních vztahů dotčeny, protože předmětný úsek vodního toku není katastrovaný. 
21.7. Před dokončením stavby požaduji vyzvat správce toku (tel. 725 627 764) k 

odsouhlasení provedení úprav toku 
22. Stavebník dodrží podmínky vyjádření podniku: Lesy České republiky, s.p.,  Přemyslova 

1106/19,  50008 Hradec Králové ze dne 26. 7. 2021: 
22.1. Před zahájením stavby podá investor žádost o prodej trvale dotčených částí pozemků o 

celkové výměře cca 1.401 m2, dále pozemků dotčených ochranným pásmem trati (rozsah 
bude upřesněn při geodetickém zaměření) a pozemků p. p. č. 2674/1 a 2675 v celé výměře, a 
to po změně kultury na nelesní. Z pozemku p. p. č. 429/6 bude prodána pouze nezbytně nutná 
část. Žádost o prodej zašle investor na Lesní správu Jablonec nad Nisou a následně doloží 
listiny potřebné pro převod. Investor zajistí po dokončení stavby na své náklady geodetické 
odměření částí pozemků, vyhotovení výpočtu náhrad škod a trvalé odnětí pozemků určených 
k prodeji z pozemků určených plnění funkcí lesa. Předpokládaná doba dokončení prodeje 1 
rok. 

22.2. Stavbou nebudou dotčeny ani omezeny pozemky určené k plnění funkcí lesa, ke 
kterým mají právo hospodařit Lesy České republiky, s.p. mimo prostor stavby. 

22.3. Materiál na stavbu ani odpad z ní nebudou skládkovány na pozemcích Lesů České 
republiky, s.p. 

22.4. Při stavbě nebudou poškozeny nebo káceny žádné stromy na pozemcích Lesů České 
republiky, s.p. V případě potřeby kácení požádá investor v dostatečném předstihu o souhlas 
revírníka Ing. Krejčíka, tel. 724 523 077. 

22.5. Pozemky potřebné dočasně pro stavbu budou investoru propachtovány na dobu 
stavby, a to na základě žádosti investora a po zařízení dočasného odnětí z PUPFL. Pozemky 
budou po dokončení stavby uvedeny do původního stavu. 

22.6. Se stavbou budou souhlasit Lesy ČR, Správa toků Oblastního ředitelství východní 
Čechy. 

23. Stavebník dodrží podmínky souhrnného stanovisko: Správy železnic, státní organizace, 
Oblastního ředitelství Hradec Králové,  U Fotochemy 259/,  50101 Hradec Králové č.j.: 
8068/2022-SŽ-OŘ HKR-OPS ze dne 23. 5. 2022: 
1. Návrh řešení majetkoprávních vztahů: 

1.1. Pozemky budou řešeny úplatným převodem mezi Správou železnic, státní organizace a 
Dopravním podnikem měst Liberce a Jablonce nad Nisou, na jejímž základě koupí Dopravní 
podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou od Správy železnic, státní organizace: 
1. 1. 1 . část traťového pozemku parc. č. 493 v k.ú. Vratislavice nad Nisou zatížený SO 105, 
SO 262, SO 263 
Oddělovací GP bude zpracován na základě postavené stavby dle skutečného záboru 
pozemku p.č. 493 a musí být schválen/y OR HKR. Toto souhrnné stanovisko neopravňuje 
investora provádět změny číslování parcel a vkládat oddělovací GP uvedených pozemků do 
KN. 
1. 1.2. Ucelené pozemky parc. č. 3269 a parc. č. 3270 v k.ú. Vratislavice nad Nisou, na 
kterém stojí budova osobního nádraží č.p. 698 a nabude k nim vlastnické právo. Do doby 
odkupu bude uzavřena nájemní smlouva. Kontaktní pracovník Ing. Mičolová tel. 972 342 
337, email: Micolova@spravazeleznic.cz. 
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1.2. SO 105, SO 421, SO 445, SO 481, SO 482, SO 483, SO 484, SO 485 a jiný majetek mající 
charakter vyvolané investice bude bezúplatně, protokolárně předán 
Správě železnic, státní organizaci. Cestou 031 GŘ Správy železnic, státní organizace bude 
uzavřena Smlouva o budoucím předání a převzetí vyvolané investice, a to ještě před 
vydáním stavebního povolení. (031 GŘ Správa železnic, státní organizace: Martin Sedlický, 
Dis., tel: 972 235 576, email: SedlickyM@spravazeleznic.cz). 

1.3. Případná zatížení nemovitostí třetích osob majetkem Správy železnic, státní organizace 
vyvolaných stavbou budou majetkoprávně vypořádány jako bezúplatné služebnosti ve 
prospěch Správy železnic, státní organizace na náklady investora. 

2. Výluky delší než 24 hodin a výluky delší než 5 hodin konané více než 5 dní po sobě musí 
být zahrnuty v ročním plánu výluk (žádost je nutné podat nejpozději do 28.2. předchozího 
roku). Ostatní výluky se objednávají min. 5 měsíců před jejich zahájením. Rozsah výluk a 
pomalých jízd požadujeme konzultovat již při přípravě přesného harmonogramu s 
pracovníkem OŘ HKR p. Kmoníčkem tel.: 972 341 549. Minimálně 60 dní před výlukou a 
pomalou jízdou projedná investor nebo jím pověřená osoba se Správou železnic, státní 
organizací, Odbor plánování a koordinace výluk, Dlážděná 1003/7, 110 OO Praha 1 (p. 
Melich, tel.: 972 244 184), uzavření smluvního vztahu o poskytnutí výluk a pomalých jízd 
na tratích provozovaných Správou železnic, státní organizací (na náklady objednavatele). 

3. Zaměstnanci, kteří se budou podílet na realizaci stavby v obvodu dráhy, musí být 
prokazatelně proškoleni z drážního předpisu BPI tím, že mají vydaný „Průkaz pro vstup do 
provozované ŽDC" (dle předpisu Správy železnic, státní organizace Ob1 část II). Při 
vykonávání prací odpovídá zhotovitel za dodržování bezpečnostních předpisů podle platné 
legislativy. 

4. Prováděcí firma musí pro práce v obvodu dráhy doložit platné odborné způsobilosti (kopie) 
zaměstnanců ve funkcích vedoucích prací a zaměstnanců dle platného předpisu 
Správy železnic, státní organizace Zaml „Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při 
provozování dráhy a drážní dopravy”. Základní informace pro dodavatele, kteří chtějí 
vyvíjet pracovní činnost na drahách, kde je provozovatelem Správa železnic, státní 
organizace, jsou uveřejněny na internetových stránkách Správy železnic, státní organizace 
http://www.spravazeleznic.cz. 

5. V předstihu před zahájením výstavby (min. 14 dní) požadujeme vyrozumět drážní dohled 
nad stavbami v OPD vedoucího TO Liberec pana Hrušku, tel. 972 365 510. Rozsah dohledu 
bude prokazatelně projednán s vedoucím TO dle předloženého technologického postupu 
stavebních prací. Pro všechny požadované práce ze strany Správy železnic, státní organizace 
OR HKR je třeba zaslat nebo předat písemnou objednávku. Objednávka bude obsahovat 
identifikační údaje objednavatele, jméno odpovědného pracovníka a jeho telefonní číslo, 
určení místa a kontraktní údaje o požadovaných úkonech. O všech úkonech ze strany 
pracovník Správy železnic, státní organizace bude proveden zápis ve stavebním deníku. 
Vyhrazujeme si právo zápisu do stavebního deníku. 

6. Zahájení prací, které se budou dotýkat demolice objektu Správy železnic, státní organizace, 
bude (min, 14 dní) předem oznámeno Správě pozemních staveb (kontaktní osoba: p. Bulíř 
tel: 972 365 41 Z) 

7. Realizace stavby smí být zahájena až po protokolárním předání drážních stavebních 
pozemků a zařízení Správy železnic, státní organizace zhotoviteli za účasti pracovníka 
úseku technického náměstka OŘ HKR p. Krejcara, tel: 972 342 021 a všech dotčených 
správců sítí a zařízení nebo jimi určených zástupců dle podmínek tohoto stanoviska. 

8. Při realizaci akce dojde ke styku s telekomunikačním vedením (DK (tento kabel mimo 
provoz), DOK, TK) v majetku Správy železnic, státní organizace, které je chráněno 
ochranným pásmem dle § 102 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, viz 
vyjádření ČD Telematika č. j. 1202114056 ze dne 19. 7. 2021. 
Požadujeme před stavbou objednat u ČD Telematika vytyčení těchto kabelů a v případě, že 
by stavbou došlo k přiblížení k jejich trasám, je nutné projednat způsob jejich ochrany s 
majitelem, tj. Správa železnic, státní organizace, Centrum telematiky a diagnostiky dle 
platných Všeobecných podmínek pro kabely Správy železnic, státní organizace. Stavbou 
tramvajové dráhy nesmí být omezen ani ohrožen železniční provoz. 
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9. Před zahájením stavby bude Správě tratí Liberec předán harmonogram stavby. 
Bez souhlasu zaměstnance Správy tratí nebudou prováděny žádné práce, které si vyžádají 
zásah do volného schůdného a manipulačního prostoru podél dráhy, resp. všechny takové, 
kde nebude podél koleje zachován volný prostor 3 m. 
10. Je nutné projednat předem také připravenou technologii výstavby zdí - SO 263 a SO 
262. 

11, Prováděcí firma musí při realizaci stavby respektovat pokyny výše uvedených odpovědných 
zástupce Správy železnic, státní organizace OŘ HKR týkající se bezpečnosti žel. dopravy a 
žel, zařízení. 

12. Do dalšího stupně projektové dokumentace požadujeme zapracovat připomínky uvedené v 
příloze č.5 a č.6. 

13. Drážní dohled bude prováděn na náklady objednavatele dohledu. 
14. Veškeré náklady na části stavby zasahující do infrastruktury Správy železnic, státní 

organizace ponese investor stavby. 
15. Při provádění prací v obvodu dráhy musí být dodržena především vyhláška č. 177/1995 Sb. 

stavební a technický řád drah v platném znění, Technické kvalitativní podmínky staveb 
státních drah, předpisy Správy železnic, státní organizace S3 — Železniční svršek, S4 
Železniční spodek, a další příslušné normy, přepisy a směrnice Správy železnic, státní 
organizace v platném znění. 

16. Pracoviště bude jako pracovní místo po celou dobu provádění stavby řádně označeno ve 
smyslu předpisu Správy železnic, státní organizace Dl. 

17. Pracovní činností nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy. 
Stavbou nesmí být ohrožena bezpečnost provozování dráhy a drážní dopravy. 
Správa železnic, státní organizace si vyhrazuje právo na dočasné zastavení stavebních prací 
v případě ohrožení bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy. 

18. Pokud při realizaci prací vznikne škoda na majetku ve správě Správy železnic, státní 
organizace, zhotovitel neprodleně o této skutečnosti bude informovat OŘ HKR a zajistí 
uvedení dotčeného úseku dráhy do původního stavu, a není-li to možné, do stavu 
odpovídajícího původnímu účelu nebo užití dotčeného úseku dráhy zcela na své náklady 
včetně finanční postihů z případného vyloučení dopravy. 

19. Likvidaci příp. odpadů požadujeme řešit v souladu s platnou legislativou v aktuálním znění 
dle stupně jejich nebezpečnosti, nesmí dojít k ekologické zátěži drážních pozemků. 

20. Stavba bude provedena tak, aby ani v budoucnu nedošlo k porušení funkce objektu vlivem 
provozu dráhy. 

21. Po dokončení prací požádá investor Drážní úřad o zavedení zkušebního provozu a OŘ HKR 
o účast na prohlídce dokončené stavby a o kontrolu splnění výše uvedených podmínek. K 
žádosti předloží doklady potřebné pro uvedení stavby do zkušebního provozu (získané na 
náklady investora), zejména: 
21.1. dokumentace skutečného provedení stavby (tištěná + elektronická verze) 
21.2. geodetické zaměření stavby 
21.3. zápis o předání a převzetí mezi zhotovitelem a investorem  
21.4. stavební deník 
21.5. další doklady potřebné k uvedení do zkušebního provozu dle požadavků jednotlivých 

dotčených zpráv. (např. TBZ — technicko-bezpečnostní zkouška, průkaz způsobilosti 
určeného technického zařízení (UTZ), výchozí revize,...). 

22. V průběhu zavádění stavby Drážním úřadem do zkušebního provozu bude stavba předána do 
provozování Správě železnic, státní organizaci předávacím protokolem. 

23. Před ukončením zkušebního provozu požádá investor Drážní úřad o vydání kolaudační 
souhlasu, ke kterému zajistí na své vlastní náklady potřebnou dokumentaci a protokoly dle 
požadavků Drážního úřadu. Do trvalého užívání budou předmětné SO a PS po vydání 
kolaudačního souhlasu předány OŘ HKR předávacím protokolem a do majetku CR - Správy 
železnic, státní organizaci budou předány uzavřením „darovací smlouvy” nebo smlouvy o 
bezúplatném převodu na základě předchozí smlouvy o smlouvě budoucí. 
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24. Veškeré změny v projektové dokumentaci požadujeme předložit k novému 
posouzení, a to ještě před zahájením prací. 

24. Stavebník dodrží podmínky sdělení: Magistrátu města Liberec, OŽP, nám. Dr. E. Beneše 
1/1,  46059 Liberec 1 č.j.: CJ MML 194691/21 ze dne 20. 9. 2021: S povolením a realizací 
stavby správní orgán z hlediska nakládání s odpady souhlasí, ale zároveň upozorňuje, že s 
odpady, které budou v průběhu stavební činnosti vznikat, musí být nakládáno v souladu se 
zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a souvisejícími právními předpisy. Zvláště upozorňuje, že 
původce odpadu je povinen při odstraňování stavby dodržet postup pro nakládání s 
vybouranými stavebními materiály určenými pro opětovné použití, vedlejšími produkty a 
stavebními a demoličními odpady tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného 
použití a recyklace, tzn. zamezit mísení vybouraného recyklovatelného a opětovně použitelného 
odpadu s jiným odpadem a zejména s nebezpečným odpadem a látkami. Stavební a demoliční 
odpad lze využít na povrchu terénu (k zasypávání) pouze ve formě recyklátu, tj. výrobek v 
souladu se zvláštními právními předpisy nebo upravený odpad v souladu se zákonem   odpadech 
a vyhláškou č. 273/2021 Sb., popř. do 31. 12. 2023 v souladu s vyhláškou č. 294/2005 Sb. 
Původce stavebního a demoličního odpadu, které sám nezpracuje, má povinnost mít jejich 
předání v odpovídajícím množství zajištěno písemnou smlouvou před jejich vznikem. 

25. Stavebník dodrží podmínky závazného stanoviska: Magistrátu města Liberec, OŽP, nám. Dr. 
E. Beneše 1/1,  46059 Liberec 1 č.j.: CJ MML 200334/21 ze dne 29. 9. 2021: 
25.1. Před započetím stavebních prací budou v terénu viditelně vyznačeny hranice 

budoucího záboru. 
25.2. Na celé ploše odsouhlaseného odnětí půdy ze ZPF bude provedena skrývka ornice o 

mocnosti 20 cm s případnými úpravami v závislosti na terénním reliéfu. 
25.3. Skrytá ornice bude uložena v deponii na pozemcích v obvodu staveniště v k. ú. 

Vratislavice nad Nisou. 
25.4. Do doby stabilizace půdního krytu zajistí investor na ploše dotčené stavební činností 

účinná protierozní opatření. 
25.5. Skrytá ornice bude před dokončením stavby použita k terénním úpravám v okolí 

stavby. Terénní úprava provedená sejmutou ornicí bude v maximální mocnosti 30 cm. 
Zbylá skrytá ornice bude použita při ozelenění okolí stavby (plochy rekultivací 
odstraněných vozovek a původní části tramvajové trati, na svahy zemních těles vzniklých 
při stavbě, tj. mostní kužely, nové náspy překládaných komunikaci). 

25.6. Při realizaci stavby je třeba postupovat tak, aby škody na zemědělské půdě dotčené 
výstavbou byly omezeny na míru co nejmenší. 

26. Stavebník dodrží podmínky koordinovaného závazného stanoviska: Magistrátu města Liberec, 
OSÚ, nám. Dr. E. Beneše 1/1,  46059 Liberec 1 č.j.: CJ MML 141683/21 ze dne 16. 8. 2021: 
26.1. Z hlediska ZPF: Souhlasíme s realizací záměru, a to v rozsahu a za předpokladu 

dodržení podmínek souhlasu k odnětí půdy ze ZPF č.j.: MML/ZPOP/Ded/000775/18-
SZ1980 

27. Z hlediska odboru dopravy: Silniční správní úřad sděluje,  že v souladu s § 24 zákona č. 
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, je žadatel povinen v rámci každého úseku a 
jednotlivých etap požádat příslušný silniční správní úřad v Liberci, nebo ve Vratislavicích nad 
Nisou o vydání rozhodnutí o uzavírce. 

28. Stavebník dodrží podmínky souhrnné stanovisko: Magistrátu města Jablonec nad Nisou,  OS 
a ŽP, Mírové náměstí 3100/19,  46751 Jablonec nad Nisou č.j.: 59959/2021 ze dne  27. 8. 
2021: 
28.1. Ochrana ovzduší: 

28.1.1. Maximálně izolovat stavbu od okolní zástavby 
28.1.2. Pravidelně uklízet staveniště od prašných materiálů. 
28.1.3. Transportovat stavební suť v potrubí. 
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28.1.4. Použít vhodnou formu zvlhčování  potenciálních zdrojů prašnosti. 
28.1.5. Zakrývat prašné materiály při převozu plachtou. 
28.1.6. Omývat vozidla před výjezdem ze staveniště. 

28.2.  Ochrana přírody a krajiny: V případě stavebních pracích v blízkosti dřevin 
rostoucích mimo les je nutné dodržet pravidla ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav  
v krajině  - Ochrana  stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích, zejména: 

28.2.1. Hloubené výkopy budou  prováděné mimo kořenový prostor dřeviny. Nesmí dojít 
k poškození nebo  přerušení kořenů s průměrem větším než 3 cm! 

28.2.2. Dřeviny budou chráněny před poškozením vyplývajícím z pohybu mechanizace. 
Pohyb  mechanizace je vyloučen v kořenové zóně pod korunou stromů. 

28.2.3. Do kořenového prostoru dřeviny nebude ukládán stavební ani výkopový materiál. 
29. Stavebník dodrží podmínky vyjádření: Statutárního města Jablonec nad Nisou,  Mírové 

náměstí 3100/19,  46601 Jablonec nad Nisou č.j.: 6324/2021/OIV ze dne 2. 12. 2021: 
29.1. tam, kde je stávající chodník ze živice, bude i navazující chodník proveden ze živice 

(nebude přerušen zámkovou dlažbou) — např. v ul. Prosečská od č.p. 7 k č.p. 18  
29.2. v případě zásahu do ploch veřejné zeleně stavebník nebo zhotovitel stavby požádá na 

oddělení správy veřejné zeleně magistrátu o povolení užívání zeleně. Žádost musí být 
podána min. 10 pracovních dní před zahájením stavby a stavba bude zahájena až po sepsání 
dohody o užívání zeleně 

29.3. sadové úpravy budou provedeny dle aktualizované PD z října 2021  
29.4. konkrétní umístění lip v parku Nová Pasířská (p.p.č. 362/1 v k.ú. Jablonec nad 

Nisou) bude před výsadbou konzultováno s oddělením správy veřejné zeleně  
29.5. před zásahem do pozemků p,č. 304/1 a 1534 oba v k.ú. Proseč nad Nisou je toto 

třeba projednat s nájemci pozemků: 
29.5.1. p.p.č. 304/1 v k.ú. Proseč nad Nisou — Jitka a Dušan Lepičovi, Na Vršku 10, 

Jablonec n.N., tel. 608 527 253, 608 527 256, e-mail: JD.L @seznam.cz 
29.5.2. p.p.č. 1534 v k.ú. Proseč nad Nisou - Lenka Gunárová, Prosečská 8, Jablonec nad 

Nisou 
30. Stavebník dodrží podmínky vyjádření: GALVANOTECHNA, družstvo,  U Šamotky 1153/,  

46311 Liberec ze dne 17. 12. 2021:  Nejpozději před zahájením stavebních prací souvisejících 
s uvedenou rekonstrukcí tramvajové trati,  které by mohly ohrozit funkčnost jeho vodovodu, 
bude provedena přeložka části této vodovodní přípojky v místě kolize. Trasa přeložky byla 
vzájemně odsouhlasena. 

31. Stavebník dodrží podmínky stanoviska společnosti: GridServices, s.r.o.,  Plynárenská 499/1,  
60200 Brno zn.: 5002403307 ze dne 13. 7. 2021, zn.: 5002593307 ze dne 9. 5. 2022, zn.: 
5002593384 ze dne 13. 7. 2021 a zn.: 5002593406 ze dne 21. 4. 2022, ve všech bodech. 

32. Stavebník dodrží podmínky vyjádření společnosti: Severočeská vodárenská společnost a.s.,  
Přítkovská 1689/14,  41501 Teplice zn.: O22690048850/TPCLI/Po ze dne 13. 5. 2022,  
O22690062642/TPCLI/Po ze dne 20. 6. 2022, zn.: O22690060856/TPCLI/Po ze dne 14. 6. 
2022, zn.: O22690059979/TPCLI/Po 6ze dne 10. 6. 2022, ve všech bodech. 

33. Stavebník dodrží podmínky vyjádření společnosti: CETIN a.s.,  Českomoravská 2510/19,  
19000 Praha 9 č.j.: 695796/21 ze dne 16. 6. 2021, č.j.: 695846/21 ze dne 16. 6. 2021, č.j.: 
695931/21 ze dne 16. 6. 2021 a č.j.: 695971/21 ze dne 16. 6. 2021, ve všech bodech. 
33.1.  

34. Stavebník dodrží podmínky stanoviska: Policie České republiky - Krajské ředitelství policie 
Libereckého kraje,  nám. Dr. E. Beneše 584/24,  46032 Liberec č.j.: KRPL-52022-1/ČJ-
2021-1800DP-06 ze dne 1. 7. 2021: 
34.1. Stavba svým umístěním a provedením bude splňovat podmínky uvedené v technických 

předpisech a normách. Například v ČSN 73 6101, ČSN 73 6102, ČSN EN 13201-2, TKP 
15 příloha č. 1, vyhlášce č. 398/2009 Sb., o techn. požadavcích zabezpečujících 
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bezbariérové užívání staveb, vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o 
pozemních komunikacích, vyhlášce č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla 
silničního provozu, TP 85 aj. 

34.2. Sloupy veřejného osvětlení budou instalovány v dostatečné vzdálenosti od pozemní 
komunikace tak, aby nedocházelo k poškozování jejich části řidiči nákladních vozidel 
nebo autobusu. Budou se nacházet mimo průjezdný profil pozemní komunikace. 

34.3. Středový dělící ostrůvek přechodu pro chodce na silnici l. třídy č. 14 bude mít po 
obvodu instalovaný silniční obrubník o minimální výšce cca 0,15 m a více na povrchem 
silnice. 

34.4.  Z hlediska zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu v místě, kde 
tramvajová trat' (km 11,3 -11,5) je přimknuta k silnici l. třídy č. 14 navrhujeme, jako tomu 
je v ul. Rumunská v Liberci oddělit tramvajový pás silničním obrubníkem KO. 

34.5. Pro další stupeň projektové dokumentace požadujeme zajistit stanovisko věcně a 
místně příslušného drážního úřadu popř. MD ČR k označování míst, kde dochází ke křížení 
tramvajové trati s pozemní komunikací. Hlavní důvodem tohoto požadavku je sjednocení 
označování těchto míst v předmětném úseku. Původně byla tato místa označována 
dopravním značením A32 „Výstražný kříž pro železniční přejezd", která stanovila pravidla 
— povinnosti všem účastníkům silničního provozu. Nyní je v některých místech 
navrhována pouze dopravní značka P5 „Dej přednost tramvaji". 

35. Stavebník dodrží podmínky závazného stanoviska: Ministerstva zdravotnictví - Český 
inspektorát lázní a zřídel,  Palackého náměstí 375/4,  12801 Praha č.j.: MZDR 23365/2021-
2/ČIL-Pr ze dne 8. 6. 2021: 
35.1. Veškeré práce musí být prováděny v souladu s projektem a tak, aby nemohlo dojít k 

úniku nebo úkapům pohonných hmot, olejů či jiných znečišťujících látek do půdy a 
podzemních či povrchových vod a aby tak nemohly být ovlivněny chemické, fyzikální a 
mikrobiologické vlastnosti přírodních léčivých zdrojů a jejich zdravotní nezávadnost, jakož 
i jejich zásoby a vydatnost v souladu s ust. § 23 lázeňského zákona. 

35.2. Použitá stavební mechanizace musí být zabezpečena tak, aby nemohlo dojít k 
havarijnímu úniku nebo úkapům pohonných hmot, olejů či jiných provozních hmot do 
půdy a podzemních vod. Stabilní mechanizmy musí být podloženy záchytnými 
nepropustnými vanami. 

35.3. Součástí vybavení staveniště musí být vhodné sorpční hmoty (Vapex, písek) pro 
likvidaci jakýchkoliv úniků ropných látek. 

35.4. Na staveništi nesmí být skladovány látky škodlivé vodám. 
36. Stavebník dodrží podmínky vyjádření společnosti: Jablonecká energetická a.s.,  U Rybníka 

2402/5,  46601 Jablonec nad Nisou zn.: OS407-1704 ze dne 9. 8. 2021, zejména:  
36.1. JE bude minimálně 10 dní před započetím prací písemně informována na e-mail: 

lucie.salkova@jeas.cz a nejpozději den před započetím stavebních/bouracích prací bude 
stavebník telefonicky informovat pana Daniela Hrdličku, tel.: 602 471 071 nebo Ing. 
Františka Fleischmanna, tel: 606 683 663 a domluvili se na detailech a kontrolních 
prohlídkách. Stavebník musí oznámit termín započetí prací a jméno osoby odpovědné za 
provádění stavby. 

36.2. Pro samotnou realizaci prací v našem ochranném pásmu stanovujeme následující 
podmínky: 

36.2.1. ochranné pásmo zařízení pro výrobu a rozvod tepla a plynovodu je vymezeno 
zákonem č.458/2000 Sb. 

36.2.2. stavebník musí prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou v prostoru provádět 
zemní nebo jiné práce a činnosti s polohou podzemních zařízení JE a.s. a upozornit na 
odchylky od výkresové dokumentace. 

36.2.3. veškeré práce musí být prováděny v souladu s platnými ČSN a TPG. Dále musí být 
dodrženo ustanovení Nařízení vlády 591/2006 Sb. 
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36.2.4. v ochranném pásmu JE a.s. smí být všechny výkopové práce prováděny pouze 
ručně, bez použití mechanizačních prostředků. 

36.2.5. při nutnosti přejíždění podzemního vedení ve správě JE a.s. mechanizačními 
prostředky je potřeba po dohodě s provozovatelem sítí provést dodatečnou ochranu 
proti poškození zařízení. 

36.2.6. stavebník je povinen jakékoli poškození zařízení JE a.s. včetně vnějších stěn 
tepelných izolací nebo stavebních prvků topných kanálů neprodleně hlásit na 
dispečink JE a.s. tel. 483 359 808 (mob: 724 096 663). 

36.2.7. případné křížení s podzemními teplárenskými zařízeními musí být provedeno v 
souladu s ČSN 736005. Místa křížení nebo odkrytí zařízení JE a.s., včetně nově 
zbudovaných sítí/přípojek, smí být zahrnuta zeminou až po kontrole pracovníkem JE 
a.s. V případě nevyzvání pracovníka JE a.s. stavebníkem ke kontrole si JE a.s. 
vyhrazuje právo nechat předmětné místo znovu odkrýt. 

36.2.8. při záhozu musí být obnoveno pískové lože a výstražné folie bezkanálového uložení 
rozvodů. Bez přechozí dohody nesmí být změněna hloubka uložení rozvodů vlivem 
nižší nebo vyšší vrstvy zeminy. 

36.2.9. při nedodržení podmínek uvedených v tomto vyjádření budeme v případě způsobené 
škody požadovat plnou náhradu i za škody způsobené třetí straně. 

37. Stavebník dodrží podmínky vyjádření společnosti: a-net Liberec s.r.o.,  Hradební 654/32,  
46006 Liberec č.j.: 2021/278 ze dne 26. 7. 2021: 
37.1. Stavebník před zahájením prací vyzve společnost a-net Liberec s.r.o. k vytyčení jeho 

sítí. Vytyčení sítí se řídí platným ceníkem, který je nedílnou součástí všeobecných 
podmínek společnosti a-net Liberec s.r.o. 

37.2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení elektronických komunikací je stavebník , 
nebo jím pověřená osoba povinen respektovat ochranné pásmo vedení tak, aby nedošlo k 
poškození nebo zamezení k přístupu k tomuto vedení. Při křížení nebo souběhu s vedením 
je stavebník povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými 
normami, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv 
činnosti ve vzdálenosti menší než 1,0 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního 
vedení se nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí. 

37.3. Při odkrytí vedení dojde k jeho zabezpečení proti prověšení. Před záhozem bude 
informovat pověřenou osobu a-net Liberec s.r.o. o této činnosti a zároveň vyhotoví 
fotodokumentaci způsobu zakrytí a ochrany v místech souběhu a křížení. Po dokončení 
prací dojde ke zpětnému předání vedení společnosti a-net Liberec s.r.o. a to s předmětnou 
dokumentací. Vlastník sítě vystaví stavebníkovi protokol o bezchybném předání dotčené 
části sítě. 

38. Stavebník dodrží podmínky souhlasu společnosti: ČEZ Distribuce, a. s.,  Guldenerova 
2577/19,  32600 Plzeň zn.: 0001116991714 ze dne 30. 6. 2021: 
38.1. Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v 

ochranném pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ 
Distribuce, a. s., pro výše uvedené zájmové území, které získáte prostřednictvím Geoportálu 
(geoportal.cezdistribuce.cz), při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v tomto 
vyjádření. 

38.2. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, 
komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické 
infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a 
předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1 , 

38.2.1. ČSN EN 50423-3, ČSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050. 
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38.3. V případě nadzemního vedení NN budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové 
vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby 
umístit min. 1 m od základové části podpěrného bodu. 

38.4. Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném 
případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým 
částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení 
NN, 2 m od vedení VN a 3 m od vedení VVN (dle PNE 33 0000-6), pokud není větší 
vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude 
možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného 
elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů NN. 

38.5. Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při 
nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení 
distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných 
vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně žadatele, dodavatele 
prací nebo jimi pověřených osobách. ČEZ Distribuce, a. s., nepřevezme žádnou 
zodpovědnost za případné škody, které vzniknou následkem poruchy nebo havárie 
elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených 
podmínek. 

38.6. Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika 
podpěrných bodů. Nebude-li možné toto dodržet je nutné situaci řešit formou přeložky 
zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění. 

38.7. V případě činnosti a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném 
pásmu bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace 
viditelně označen výstražnou cedulí. 

38.8. Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků 
námi pověřených firem k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Při případné 
úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelity země oproti současnému stavu. 

38.9. Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v 
platném znění k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popř. jsou součástí vydaného sdělení o 
existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. 

38.10. Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě 
pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související 
nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahlaste nám 
prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860. 
Poškození nebo mimořádné události způsobené na zařízení žadatelem, dodavatelem prací 
nebo jimi pověřenými osobami budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí poškozených 
míst podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu vydaném společností ČEZ 
Distribuce, a. s. 

38.11. Toto vyjádření se nevztahuje na zařízení v majetku společností ČEZ ICT Services, a. 
s., a Telco Pro Services, a. s. 

39. Stavebník dodrží podmínky závazného stanoviska: Krajské hygienické stanice Libereckého 
kraje,  Husova tř. 64/,  46031 Liberec  č.j.: KHSLB 10025/21021 ze dne 27. 7. 2021: 
39.1. Před uvedením stavby do užívání předložit protokol o měření hluku prokazující 

dodržování hygienického limitu hluku z provozu tramvajové trati v jednotlivých úsecích v 
chráněném venkovním prostoru stavby nejbližších/nejexponovanějších objektů k bydlení 
pro denní a noční dobu na doložení souladu s požadavky § 30 zákona 258/2000 Sb., o 
ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen zákon č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů), ve spojení s § 12 
nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, 
ve znění pozdějších předpisů. 

39.2. Před uvedením stavby do užívání předložit rozbor pitné vody jednotlivých přeložek 
vodovodů a rekonstruovaných vodovodů v rozsahu kráceného rozboru prokazující soulad s 
vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou 
vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů. Rozsah rozboru 
musí odpovídat druhu dodávané vody (povrchová či podzemní). 
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39.3. Před uvedením stavby do užívání předložit doklady prokazující soulad použitých 
materiálů přicházejících do přímého styku s vodou s požadavky § 5 zákona č. 258/2000 
Sb., ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích 
na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších 
předpisů. 

40. Stavebník dodrží podmínky závazného stanoviska: Magistrátu města Jablonec nad Nisou,  
OS a ŽP, Mírové náměstí 3100/19,  46751 Jablonec nad Nisou č.j.: 89518/2021 ze dne  9. 
11. 2021: 
40.1. Před započetím stavebních prací boudou v terénu viditelně vyznačeny hranice 

budoucího záboru. 
40.2. Stavebník zabezpečí z plochy dotčené stavbou (plocha odnětí včetně manipulačního 

prostoru okolo staveb a zpevněných ploch — cca 4736 m2) provedení skrývky ornice o 
tloušťce 20 cm. 

40.3. Cca 947 m 3 skryté zeminy bude uloženo na deponii na parc. č. 3238 a 3239 v k. ú. 
Vratislavice nad Nisou a po dobu provádění stavebních prací bude zemina ošetřována a 
bude zabráněno jejímu znehodnocení. 

40.4. Do doby stabilizace půdního krytu zajistí investor na ploše dotčené stavební činností 
účinná protierozní opatření 

40.5. Skrytá ornice bude před dokončením stavby použita k terénním úpravám v okolí 
stavby. Terénní úprava provedená sejmutou ornicí bude o maximální mocnosti 30 cm. 
Zbylá skrytá ornice bude použita při ozelenění okolí stavby a k sadovým úpravám. 

41. Stavebník dodrží podmínky stanoviska: Severočeského muzea v Liberci, příspěvková 
organizace,  Masarykova /11,  46001 Liberec 1 č.j.: A 721/2021 ze dne 13. 8. 2021: 

Stavebník je povinen v době přípravy stavby oznámit tento záměr Archeologickému ústavu 
(https://www.arup.cas.cz/oznameni-o-stavebni-cinnosti-na-uzemi-s-archeologickymi-nalezy.()
 a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný 
archeologický výzkum (dle § 22 zákona č. 20/1987 Sb.). Seznam organizací oprávněných 
provádět archeologický výzkum je uveden na webových stránkách Archeologického ústavu AV 
ČR, Praha, v. v. i. https://www.arup.cas.cz/kdo-je-opravnen-provadet-archeologicke-
vyzkumy/_). Stavebník je povinen uzavřít dohodu o provedení záchranného archeologického 
výzkumu za účelem zjištění archeologických rizik s organizací oprávněnou provádět 
archeologický výzkum před zahájením zemních prací (dle § 22 zákona č. 20/1987 Sb.). 

42. Na stavbě budou provedeny kontrolní prohlídky v těchto fázích výstavby:  

- kontrolní prohlídka stavby po jejím dokončení nebo dokončení její části schopné samostatného 
užívání před uvedením stavby do zkušebního provozu, 

- závěrečná kontrolní prohlídka stavby před vydáním kolaudačního souhlasu. 

Ukončení jednotlivých fází výstavby, po nichž bude následovat kontrolní prohlídka, oznámí 
stavebník Drážnímu úřadu. 

43. Po dokončení stavby nebo její části schopné samostatného užívání, požádá stavebník nebo jeho 
zástupce o zavedení zkušebního provozu, který se stanovuje na dobu 6 měsíců. 

44. Po ukončení zkušebního provozu lze stavbu užívat jen na základě kolaudačního souhlasu nebo 
kolaudačního rozhodnutí vydaného Drážním úřadem. Žádost stavebníka o provedení závěrečné 
kontrolní prohlídky stavby a o vydání kolaudačního souhlasu musí být doložena předepsanými 
doklady podle § 122 stavebního zákona a podle § 18i vyhlášky č. 503/2006 sb., o podrobnější 
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších 
předpisů. 

45. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu předloží stavebník doklady o vrácení pozemků a 
staveb, které nejsou ve vlastnictví stavebníka a byly dočasně použity pro stavbu, jejich 
vlastníkům. 
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46. Stavba bude dokončena nejpozději do 31. 12. 2026, včetně zkušebního provozu. 

 
Účastníci řízení podle § 109 písm. a) až d) stavebního zákona:  
 Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Liberec,  Zeyerova 1310/,  46055 Liberec, IČO 

65993390 
 Liberecký kraj,  U Jezu 642/2a,  46180 Liberec 2, IČO 70891508 
 Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.,  Mrštíkova 3/,  46171 Liberec 

III, IČO 47311975 zastoupený na základě plné moci společností Valbek, spol. s r.o.,  
Vaňurova 505/17,  46001 Liberec, IČO 48266230 

 Statutární město Liberec,  nám. Dr. E. Beneše 1/1,  46059 Liberec, IČO 00262978 
 Městský obvod Liberec-Vratislavice nad Nisou,  Tanvaldská 50/,  46311 Liberec, IČO 

00262978 
 Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o.,  Souběžná 7/,  46601 Jablonec nad Nisou, IČO 

25475509 
 Krajská správa silnic Libereckého kraje (KSS LK), příspěvková organizace,  České Mládeže 

632/32,  46006 Liberec 6, IČO 70946078 
 Povodí Labe, státní podnik,  Víta Nejedlého 951/,  50003 Hradec Králové 3, IČO 70890005 
 Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj,  U Nisy 6a/,  46057 Liberec, IČO 01312774 
 Statutární město Jablonec nad Nisou,  Mírové náměstí 3100/19,  46601 Jablonec nad Nisou  

IČO 00262340 
 Pan Jirásek Ondřej, U Šamotky 464/, 46311 Liberec 
 GridServices, s.r.o.,  Plynárenská 499/1,  60200 Brno, IČO 27935311 
 Lesy České republiky, s.p.,  Přemyslova 1106/19,  50008 Hradec Králové, IČO 42196451 
 Kitl s.r.o.,  Pasířská 3299/60,  46601 Jablonec nad Nisou, IČO 46712518 
 Správa železnic, státní organizace,  Dlážděná 1003/7,  11000 Praha 1, IČO 70994234 
 Severočeská vodárenská společnost a.s.,  Přítkovská 1689/14,  41501 Teplice, IČO 49099469 
 CETIN a.s.,  Českomoravská 2510/19,  19000 Praha 9, IČO 04084063 
 ČEZ Distribuce, a. s.,  Guldenerova 2577/19,  32600 Plzeň, IČO 24729035 
 GALVANOTECHNA, družstvo,  U Šamotky 1153/,  46311 Liberec, IČO 18385451 
 a-net Liberec s.r.o.,  Hradební 654/32,  46006 Liberec, IČO 28687965 
 Jablonecká energetická a.s.,  U Rybníka 2402/5,  46601 Jablonec nad Nisou, IČO 61539881 
 Pan Kopp Dalibor, Dobrodružná 773/, 46312 Liberec 
 Pan Kysela Jan, Za Říčkou 262/, 46804 Jablonec nad Nisou 
 Paní Hofhanzlová Jindřiška, Za Plynárnou 3818/3, 46601 Jablonec nad Nisou 
 Pan Němec Jiří, Prosečská 210/, 46804 Proseč nad Nisou 
 Pan Miroslav Němec,  Prosečská 193/,  46804 Jablonec nad Nisou, IČO:15683869 
 Albert Česká republika, s.r.o.,  Radlická 520/117,  15800 Praha 5, IČO 44012373 
 Poliklinika JABLONEC s.r.o.,  Poštovní 2428/8,  46601 Jablonec nad Nisou, IČO 06066976 

Účastníci řízení podle § 109 písm. e), f) stavebního zákona – vlastníci sousedních nemovitostí 
veřejnou vyhláškou 

 

O d ů v o d n ě n í  
Stavebník Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.,  Mrštíkova 3/,  

46171 Liberec III, IČO 47311975 zastoupený na základě plné moci společností Valbek, spol. s 
r.o.,  Vaňurova 505/17,  46001 Liberec, IČO 48266230 podal dne 16. srpna 2021 žádost 
o stavební povolení.  
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Souhlas s vydáním stavebního povolení podle § 15 odst. 2 stavebního zákona byl vydán 
Magistrátem města Liberec, OSÚ, nám. Dr. E. Beneše 1/1,  46059 Liberec 1 č.j.: 
SURR/7130/154405/21-So ze dne 8. 9. 2021 a Magistrátem města Jablonec nad Nisou,  OS a 
ŽP, Mírové náměstí 3100/19,  46751 Jablonec nad Nisou č.j.: 65275/2021 ze dne  18. 8. 2021.  

 
Povolovaná stavba naplňuje podstatu zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, 

vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „liniový zákon“), kdy se jedná o stavbu tramvajové dráhy, která je veřejně 
prospěšnou podle § 5 odst. 1 zákona. 

 
Dnem podání bylo podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen “správní řád“), zahájeno v této věci stavební řízení. Jelikož žádost 
o stavební povolení neměla všechny doklady vyžadované zvláštními právními předpisy, bylo 
stavební řízení podle § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu přerušeno usnesením č.j.: DUCR-
52907/21/Lh ze dne 16. září 2021 současně s výzvou k odstranění nedostatků žádosti č.j.: DUCR-
52900/21/Lh ze dne 16. září 2021. Dne 8. července 2022 byly odstraněny všechny nedostatky 
žádosti. Dne 31. srpna 2022 bylo oznámeno pokračování stavebního řízení. Zároveň Drážní úřad 
upozornil dotčené orgány a účastníky řízení, že závazná stanoviska a námitky mohou uplatnit 
nejpozději 7. října 2022, jinak k nim nebude přihlédnuto. 

  
Ke stavebnímu řízení byly doloženy tyto doklady a náležitosti: 

 Plná moc pro zastupování stavebníka  
 Stanovisko Obvodního báňského úřadu pro území krajů Libereckého a Vysočina,  Třída 

1.máje 858/26,  46001 Liberec č.j.: SBS 39689/2022 ze dne 20. 9. 2022 
 Smlouva o právu k provedení stavby mezi Libereckým krajem a stavebníkem                                   

č. OLP/2758/2018 
 Smlouva o nájmu pozemku mezi Povodím Labe, s.p.  a stavebníkem č. O994220094 
 Smlouva o právu provést stavbu mezi  Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, správou Liberec a 

stavebníkem č. 1185/2022 
 Smlouva o právu provést stavbu mezi společností Kitl s.r.o. a stavebníkem č.j.: 1071/2022 
 Smlouva o právu provést stavbu mezi společností  Severočeská vodárenská společnost a.s. a 

stavebníkem č. SVS/LB 1293/22 
 Smlouva o právu provést stavbu mezi panem Koppem Daliborem a stavebníkem                            

č.j.: 913/2022 
 Smlouva o nájmu pozemku mezi Správou železnic, státní organizace a stavebníkem                        

č.j.: 6312/2021-SŽ-OŘ HKR OOČ 
 Smlouva o právu provést stavbu mezi panem Kyselou Janem a stavebníkem č.j.: 914/2022 
 Nájemní smlouva mezi podnikem Lesy České republiky, s.p. a stavebníkem č.j.: SML-00022-

2022-247 
 Smlouva o právu provést stavbu mezi společností Albert Česká republika, s.r.o. a 

stavebníkem  č.j.: 981/2022 
 Smlouva o právu provést stavbu mezi společností Poliklinika JABLONEC s.r.o. a 

stavebníkem č.j.: 982/2022 
 Rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje,  OSH, U Jezu 642/2a,  46180 Liberec 2                  

č.j.: OSH981/2021 ze dne 5. 11. 2021 
 Stanovisko Krajské správy silnic Libereckého kraje (KSS LK), příspěvková organizace,  

České Mládeže 632/32,  46006 Liberec 6 zn.: KSSLK/7919/2021 ze dne 3. 11. 2021 
 Vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Liberec,  Zeyerova 1310/,  46055 Liberec  

zn.: RSD-518003/2021-2 ze dne 27. 8. 2021 
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 Vyjádření podniku Lesy České republiky, s.p.,  Přemyslova 1106/19,  50008 Hradec Králové 
č.j.: LCR947/084104/2021 ze dne 12. 8. 2021 

 Stanovisko Ministerstva obrany, Oddělení ochrany územních zájmů Prah,  Hradební 772/12,  
11005 Praha č.j.: ÚP-619/41-2021-1150-OÚZ-174 ze dne 17. 9. 2021 

 Stanovisko Severočeského muzea v Liberci, příspěvková organizace,  Masarykova /11,  
46001 Liberec 1 č.j.: A 721/2021 ze dne 13. 8. 2021 

 Souhrnné stanovisko Správy železnic, státní organizace, Oblastního ředitelství Hradec 
Králové,  U Fotochemy 259/,  50101 Hradec Králové č.j.: 8068/2022-SŽ-OŘ HKR-OPS ze 
dne 23. 5. 2022 

 Závazné stanovisko Magistrátu města Liberec, OSÚ, nám. Dr. E. Beneše 1/1,  46059 Liberec 
1 č.j.: SURR/7130/154405/21-So ze dne 8. 9. 2021 

 Koordinované závazné stanovisko Magistrátu města Liberec, OSÚ, nám. Dr. E. Beneše 1/1,  
46059 Liberec 1 č.j.: CJ MML 141683/21 ze dne 16. 8. 2021 

 Vyjádření Magistrátu města Liberec, OD, nám. Dr. E. Beneše 1/1,  46059 Liberec 1 
č.j.:MML164168/21-OD/Bel/4 ze dne 1. 9. 2021 

 Sdělení Magistrátu města Liberec, OŽP, nám. Dr. E. Beneše 1/1,  46059 Liberec 1                         
č.j.: CJ MML 194691/21 ze dne 20. 9. 2021 

 Závazné stanovisko Magistrátu města Liberec, OŽP, nám. Dr. E. Beneše 1/1,  46059 Liberec 
1 č.j.: CJ MML 200334/21 ze dne 29. 9. 2021 

 Vyjádření Magistrátu města Jablonec nad Nisou,  OS a ŽP, Mírové náměstí 3100/19,  46751 
Jablonec nad Nisou č.j.: 65275/2021 ze dne  18. 8. 2021 

 Souhrnné stanovisko Magistrátu města Jablonec nad Nisou,  OS a ŽP, Mírové náměstí 
3100/19,  46751 Jablonec nad Nisou č.j.: 59959/2021 ze dne  27. 8. 2021 

 Závazné stanovisko Magistrátu města Jablonec nad Nisou,  OS a ŽP, Mírové náměstí 
3100/19,  46751 Jablonec nad Nisou č.j.: 89518/2021 ze dne  9. 11. 2021 

 Vyjádření Statutárního města Jablonec nad Nisou,  Mírové náměstí 3100/19,  46601 Jablonec 
nad Nisou č.j.: 6324/2021/OIV ze dne 2. 12. 2021 

 Rozhodnutí Magistrátu města Jablonec nad Nisou, OS a ŽP, Mírové náměstí 3100/19,  46601 
Jablonec nad Nisou č.j.: 5364/2022 ze dne 19. 1. 2022 

 Rozhodnutí Úřadu Městského obvodu Liberec-Vratislavice nad Nisou,  Tanvaldská 50/,  
46311 Liberec zn.: CJ-VRA 25/02905/2021/TO-DŽP ze dne 30. 8. 2021 

 Rozhodnutí Magistrátu města Jablonec nad Nisou,  OS a ŽP, Mírové náměstí 3100/19,  46751 
Jablonec nad Nisou č.j.: 78950/2021 ze dne  21. 1. 2021 

 Vyjádření GALVANOTECHNA, družstvo,  U Šamotky 1153/,  46311 Liberec ze dne 17. 12. 
2021 

 Stanovisko společnosti GridServices, s.r.o.,  Plynárenská 499/1,  60200 Brno                               
zn.: 5002403307 ze dne 13. 7. 2021, zn.: 5002593307 ze dne 9. 5. 2022, zn.: 5002593384 ze 
dne 13. 7. 2021 a zn.: 5002593406 ze dne 21. 4. 2022 

 Vyjádření společnosti Severočeská vodárenská společnost a.s.,  Přítkovská 1689/14,  41501 
Teplice zn.: O22690048850/TPCLI/Po ze dne 13. 5. 2022,  O22690062642/TPCLI/Po ze dne 
20. 6. 2022, zn.: O22690060856/TPCLI/Po ze dne 14. 6. 2022, zn.: O22690059979/TPCLI/Po 
6ze dne 10. 6. 2022 

 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Státním pozemkovým úřadem 
Statutárním městem Liberec a DPMLJ, a.s. č. 1005C21/41 

 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Státním pozemkovým úřadem 
Statutárním městem Liberec a DPMLJ, a.s. č. 1009C21/12 

 Územní rozhodnutí Magistrátu města Jablonec nad Nisou,  OS a ŽP, Mírové náměstí 3100/19,  
46751 Jablonec nad Nisou č.j.: 43690/2020 ze dne 26. 5. 2020 
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 Územní rozhodnutí Magistrátu města Jablonec nad Nisou,  OS a ŽP, Mírové náměstí 3100/19,  
46751 Jablonec nad Nisou č.j.: 42769/2020 ze dne 29. 5. 2020 

 Územní rozhodnutí Magistrátu města Jablonec nad Nisou,  OS a ŽP, Mírové náměstí 3100/19,  
46751 Jablonec nad Nisou č.j.: 42554/2020 ze dne 29. 5. 2020 

 Územní rozhodnutí Magistrátu města Liberec, OSÚ, nám. Dr. E. Beneše 1/1,  46059 Liberec 
1 č.j.: SURR/7130/063959/20-Re ze dne 3. 6. 2020 

 Územní rozhodnutí Magistrátu města Liberec, OSÚ, nám. Dr. E. Beneše 1/1,  46059 Liberec 
1 č.j.: SURR/7130/064824/20-Re ze dne 8. 6. 2020 

 Územní rozhodnutí Magistrátu města Liberec, OSÚ, nám. Dr. E. Beneše 1/1,  46059 Liberec 
1 č.j.: SURR/7130/064823/20-Re ze dne 8. 6. 2020 

 Stanovisko Policie České republiky - Krajské ředitelství policie Libereckého kraje,  nám. Dr. 
E. Beneše 584/24,  46032 Liberec č.j.: KRPL-52022-1/ČJ-2021-1800DP-06 ze dne 1. 7. 2021 

 Vyjádření podniku Lesy České republiky, s.p.,  Přemyslova 1106/19,  50008 Hradec Králové 
ze dne 26. 7. 2021 

 Závazné stanovisko Ministerstva zdravotnictví - Český inspektorát lázní a zřídel,  Palackého 
náměstí 375/4,  12801 Praha č.j.: MZDR 23365/2021-2/ČIL-Pr ze dne 8. 6. 2021 

 Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje,  Barvířská 29/10,  
46001 Liberec III č.j.: HSLI-1532-3/KŘ-PRE-2021 ze dne 7. 7. 2021 

 Souhlas společnosti ČEZ Distribuce, a. s.,  Guldenerova 2577/19,  32600 Plzeň                              
zn.: 0001116991714 ze dne 30. 6. 2021 

 Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Libereckého kraje,  Husova tř. 64/,  46031 
Liberec  č.j.: KHSLB 10025/21021 ze dne 27. 7. 2021 

 Vyjádření společnosti CETIN a.s.,  Českomoravská 2510/19,  19000 Praha 9 č.j.: 695796/21 
ze dne 16. 6. 2021, č.j.: 695846/21 ze dne 16. 6. 2021, č.j.: 695931/21 ze dne 16. 6. 2021 a 
č.j.: 695971/21 ze dne 16. 6. 2021 

 Vyjádření společnosti Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o.,  Souběžná 7/,  46601 
Jablonec nad Nisou zn.: 200/2021 ze dne 6. 8. 2021 

 Vyjádření společnosti Jablonecká energetická a.s.,  U Rybníka 2402/5,  46601 Jablonec nad 
Nisou zn.: OS407-1704 ze dne 9. 8. 2021 

 Vyjádření společnosti a-net Liberec s.r.o.,  Hradební 654/32,  46006 Liberec č.j.: 2021/278 ze 
dne 26. 7. 2021 

 Vyjádření Statutárního města Liberec,  nám. Dr. E. Beneše 1/1,  46059 Liberec                            
zn.: 20-LI11_004 

 Vyjádření Městského obvodu Liberec-Vratislavice nad Nisou,  Tanvaldská 50/,  46311 
Liberec zn.: VRA 01978/2022/TO ze dne 2. 5. 2022 a zn.: VRA 01979/2022/TO ze dne 2. 5. 
2022 

a projektová dokumentace, vypracovaná firmou Valbek, spol. s r.o.,  Vaňurova 505/17,  46001 
Liberec, IČO 48266230. 

 
Drážní úřad posoudil předmětnou stavbu jako stavbu s velkým počtem účastníků řízení, což 

odůvodňuje stavební povolení formou veřejné vyhlášky podle § 144 odst. 2 správního řádu.                    
V řízení s velkým počtem účastníků se oznámení o zahájení řízení a další písemnosti v řízení 
doručují postupem podle § 144 odst. 6 správního řádu, dotčeným orgánům se doručuje jednotlivě; 
účastníky řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu jsou vždy účastníci řízení podle § 109 písm. a) až 
d) stavebního zákona. Jelikož stavební záměr zasahuje do území několika obcí se v řízení s velkým 
počtem účastníků oznámení o zahájení řízení a další písemnosti v řízení doručují vždy veřejnou 
vyhláškou podle § 25 odst. 3 správního řádu; jednotlivě se doručuje dotčeným orgánům a 
účastníkům řízení podle § 109 písm. a) až d) stavebního zákona. 
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Drážní úřad vydává toto stavební povolení na základě kladného výsledku stavebního řízení. 
V tomto řízení Drážní úřad zjistil, že povolovaná stavba není v rozporu s veřejnými zájmy a 
neshledal důvody, které by bránily povolení stavby, a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové 
části tohoto rozhodnutí. 

 

P o u č e n í  o  o d v o l á n í  
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání podle §81 odst. 1. zákona 

č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “správní řád“), ve lhůtě 15 dnů 
ode dne jeho oznámení, k Ministerstvu dopravy, podáním učiněným u Drážního úřadu, Sekce 
infrastruktury - územní odbor Praha, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2. Odvolání jen proti 
odůvodnění rozhodnutí je podle § 82 odst. 1 správního řádu nepřípustné. Odvolání se podává 
s potřebným počtem vyhotovení tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každý 
účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je Drážní 
úřad na náklady účastníka. 

 

Informace pro stavebníka: 
 Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. 

 Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, 
nebude stavba zahájena. Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy Drážní úřad 
obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže 
stavba již byla zahájena. 

Stavebník uhradil Drážnímu úřadu správní poplatek stanovený podle sazebníku správních 
poplatků zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 18 
bod 1 písm. f), bankovním převodem ve výši 10 000,- Kč. 

Přílohy:  
Pro stavebníka (bude předáno po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí): 
 Ověřená projektová dokumentace 
 Štítek „Stavba povolena“ 
 

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce. Poslední den 
vyvěšení se považuje za den jeho doručení. Rozhodující pro běh lhůty je vyvěšení na úřední desce 
Drážního úřadu. 

Toto rozhodnutí se doručuje k vyvěšení takto: 
 Drážní úřad – zde, zveřejnění na www.ducr.cz (elektronická úřední deska) podle § 25 odst. 2 

správního řádu 
 Magistrát města Liberec,  nám. Dr. E. Beneše 1/1,  46059 Liberec 

  
„Otisk úředního razítka“            Ing. Miroslav Hron v.r.  

 ředitel územního odboru Praha 
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 Magistrát města Jablonec nad Nisou,  Mírové náměstí 3100/19,  46601 Jablonec nad Nisou 
 Městský obvod Liberec-Vratislavice nad Nisou,  Tanvaldská 50/,  46311 Liberec 

 

Rozdělovník: 
Účastníci řízení:  
podle § 109 písm. a) až d) stavebního zákona 
 Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Liberec,  Zeyerova 1310/,  46055 Liberec 
 Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. zastoupený na základě plné 

moci společností Valbek, spol. s r.o.,  Vaňurova 505/17,  46001 Liberec 
 Statutární město Liberec,  nám. Dr. E. Beneše 1/1,  46059 Liberec 
 Městský obvod Liberec-Vratislavice nad Nisou,  Tanvaldská 50/,  46311 Liberec 
 Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o.,  Souběžná 7/,  46601 Jablonec nad Nisou 
 Krajská správa silnic Libereckého kraje (KSS LK), příspěvková organizace,  České Mládeže 

632/32,  46006 Liberec 6 
 Povodí Labe, státní podnik,  Víta Nejedlého 951/,  50003 Hradec Králové 3 
 Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj,  U Nisy 6a/,  46057 Liberec 
 Statutární město Jablonec nad Nisou,  Mírové náměstí 3100/19,  46601 Jablonec nad Nisou 
 GridServices, s.r.o.,  Plynárenská 499/1,  60200 Brno 
 Albert Česká republika, s.r.o.,  Radlická 520/117,  15800 Praha 5 
 Poliklinika JABLONEC s.r.o.,  Poštovní 2428/8,  46601 Jablonec nad Nisou 
 Lesy České republiky, s.p.,  Přemyslova 1106/19,  50008 Hradec Králové 
 Kitl s.r.o.,  Pasířská 3299/60,  46601 Jablonec nad Nisou 
 Správa železnic, státní organizace,  Dlážděná 1003/7,  11000 Praha 1 
 Severočeská vodárenská společnost a.s.,  Přítkovská 1689/14,  41501 Teplice 
 CETIN a.s.,  Českomoravská 2510/19,  19000 Praha 9 
 Liberecký  kraj, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 
 ČEZ Distribuce, a. s.,  Guldenerova 2577/19,  32600 Plzeň 
 GALVANOTECHNA, družstvo,  U Šamotky 1153/,  46311 Liberec 
 a-net Liberec s.r.o.,  Hradební 654/32,  46006 Liberec 
 Jablonecká energetická a.s.,  U Rybníka 2402/5,  46601 Jablonec nad Nisou 
 Pan Kopp Dalibor, Dobrodružná 773/, 46312 Liberec 
 Pan Kysela Jan, Za Říčkou 262/, 46804 Jablonec nad Nisou 
 Paní Hofhanzlová Jindřiška, Za Plynárnou 3818/3, 46601 Jablonec nad Nisou 
 Pan Němec Jiří, Prosečská 210/, 46804 Proseč nad Nisou 
 Pan Němec Miroslav, Prosečská 193/, 46804 Proseč nad Nisou 
 Pan Jirásek Ondřej, U Šamotky 464/, 46311 Liberec 

podle § 109 písm. e), f) stavebního zákona – vlastníci následujících nemovitostí(p.č.): 
Úsek Kyselka – Proseč n. N., Škola 

Vyvěšeno dne:  Sejmuto dne:  

 Podpis:  
razítko   
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k.ú. Proseč nad Nisou: 
1291, 1286, 1339, 1393, 1479, 1477, 1485, 1486, 1487, 1468/3, 1454, 1449/1, 1509, 1506, 1525, 
1501/2, 1501/1, 1500, 1607/1, 1607/2, 1537, 1536, 1535, 1533, 1534, 1541, 1542, 1532, 1544, 
1543, 1606, 1605, 1565, 1567, 1563, 1562, 1561, 1560, 1559, 1558, 1557, 14/2, 1555/1, 1555/2, 
1554, 1553, 1499/2, 1497, 1498, 1495, 1494, 1493, 1492, 1489, 1490, 1491, 1483, 1482, 1481 
k.ú. Vratislavice nad Nisou 
3233, 3208, 3190/4, 3190/2, 3188, 3187/3, 1130/1, 1085, 1086, 1087, 1084/1, 29/1, 1084/3, 1083, 
1082, 1081, 1061/1, 2814, 2815/1, 2815/2, 3205, 3173, 3174, 3175, 3185, 3186/2, 3186/1, 3186/3, 
3182/2, 3182/3, 3202, 3210, 3219, 3218, 3223/3, 3222, 3212, 3213, 3215 
Úsek  Proseč n. N., Škola - Proseč n. N., Výhybna 
k.ú. Proseč nad Nisou: 
305, 334, 335, 333, 332, 331, 340, 341, 342, 346, 347, 358, 356/2, 354, 353, 352, 351, 350, 355, 11, 
1287, 1288, 1286 
k.ú. Vratislavice nad Nisou 
3420, 3403, 3402, 3404, 3410, 3408, 3409, 3486, 3485/1, 3485/2, 3405/1, 3405/2, 3400, 3401/1, 
3398, 3399/1, 3399/2, 3399/3, 3380/1, 3397/1, 3401/2, 3397/2, 3380/3, 3381, 3382/1, 3382/2, 
3377/5, 3377/4, 3377/3, 3375, 3376, 3284/4, 3284/2, 3378, 3379/5, 3379/4, 3379/3, 3278, 3282, 
3276, 3273, 3272, 3274, 3271/1, 3271/2, 3239, 3238, 3237/1, 3236, 3237/2, 3235/1, 3233, 3214/1, 
3214/2, 3184, 3212, 3213, 3215, 3249, 3260, 3259, 3268, 3265, 3267, 3309, 3262, 3332, 3386, 
3388, 3390, 3391, 3393, 3395/1, 3395/3, 3395/5, 3395/2, 3467, 3456, 3457, 3462, 3463, 3416, 
3419, 3418, 3417, 3425/1, 3424, 3425/4, 3426, 3427, 3429, 3430/1, 3430/3, 3431/3, 3431/1, 3436, 
3435, 3434, 3433, 3439, 3440 
Úsek  Nový svět - Měnírna 
k.ú. Proseč nad Nisou: 
362, 453, 456, 458, 459, 460, 462/1, st. 461, 462/2, 415, 416, 417, 412, 411, 410, 408, 409, 340, 
341, 342, 346, 347, 439/1, 441/1, 481, 441/13, 442, 443, 439/6, 305, 444, 445, 447/1, 448, 450, 
451, 420, 421, 308/5, 308/4, 419, 306, 307, 308/3, 309, 310, 312, 311/2, 311/1, 313/1, 313/2, 314, 
339, 336 
k.ú. Jablonec nad Nisou 
442/20, 442/38, st. 3223, 2340/2, 429/2, 2352/4, 442/36, 2526/5, 2677, 2668, 2676, 2674/3 
Úsek  Jablonec  n.N. – Křižovatka Budovatelů x Poštovní 
k.ú. Jablonec nad Nisou 
695/6, 700/9, 2357/1, 771/34, 2352/14, 2352/17, 2352/41, 2352/42, 2352/44, 771/19, 2637/1, 
2637/18, 841/7, 2637/19, 2637/20, 2551/4, 2551/3, 188/2, 2551/2, 2502/1, 2701, 2695, 847, 850/1, 
2367/1, 825/1, 825/3, 2637/10, 2637/11, 2637/12, 2637/9, 745/41, 766/5, 745/39, 766/4, 745/34, 
745/33, 745/54, 745/27, 745/53, 745/57, 745/25, 745/24, 745/23, 745/7, 745/6, 745/4, 745/62, 
745/61, 745/8, 745/1, 719/1, 2361, 251/1, 251/2, 2352/45 
a st.6340, st.4559, st.7041, st.6119, st.4539, st.4541, st.4543, st.4545, st.4547, st.4549, st.4334, 
st.2441, st.2758/1, st.304, st.5609, st.5055, st.1628, st.1175, st.3008, st.4075, st.4076, st.4077, 
st.4078, st.4079, st.4080, st.4081, st.4082, st.4083, st.4084, st.6249, st.4086 
 

Dotčené orgány: 
 Krajská hygienická stanice Libereckého kraje,  Husova tř. 64/,  46031 Liberec  
 Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje,  Barvířská 29/10,  46001 Liberec III 
 Krajský úřad Libereckého kraje,  U Jezu 642/2a,  46180 Liberec 2 
 Magistrát města Liberec,  nám. Dr. E. Beneše 1/1,  46059 Liberec 1 
 Policie České republiky - Krajské ředitelství policie Libereckého kraje,  územní odbor 

Liberec, dopravní inspektorát,  Pastýřská 3/,  46074 Liberec 
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 Ministerstvo zdravotnictví - Český inspektorát lázní a zřídel,  Palackého náměstí 375/4,  
12801 Praha 

 Policie České republiky - Krajské ředitelství policie Libereckého kraje,  nám. Dr. E. Beneše 
584/24,  46032 Liberec 

 Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace,  Masarykova /11,  46001 Liberec 1 
 Ministerstvo obrany, Oddělení ochrany územních zájmů Prah,  Hradební 772/12,  11005 

Praha 
 Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina,  Třída 1.máje 858/26,  46001 

Liberec 
 Magistrát města Jablonec nad Nisou,  Mírové náměstí 3100/19,  46751 Jablonec nad Nisou 
 
Na vědomí: 
 Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.,  Mrštíkova 3/,  46171 Liberec III 
 Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Hradec Králové,  U Fotochemy 259/,  

50101 Hradec Králové 
 
Spis 
 


