
 

 

Městský úřad Nové Město pod Smrkem 
Odbor výstavby a životního prostředí 

Palackého 280, Nové Město pod Smrkem, PSČ 463 65 

 
č. j.: NMPS/220/2016/OV 
      
vyřizuje: E. Drešerová 
tel.:    482 360 356  
e-mail:              dreserova@nmps.cz  
 
v Novém Městě pod Smrkem 16.02.2016 
 

 
Správa železniční dopravní cesty, s. o. 
Stavební správa východ (SSV) 
Nerudova 1 
772 58  OLOMOUC 

PŘEDMĚT ŘÍZENÍ:  
 
Stavba: „Úprava rádiových sítí SRV na tratích D3 – SSV 
               PS 410: SRV na trati 547C Frýdlant v Čechách - Jindřichovice pod Smrkem“                                                 
                
 

O Z N Á M E N Í 
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A NA ŘÍZENÍ VE ŘEJNÉHO ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ 

 
Dne 27.01.2016 podala státní organizace Správa železniční dopravní cesty, s. o. (IČ 709 94 234), se sídlem 
Dlážděná 1003/7, 110 00  Praha 1, zastoupená organizační složkou  Správa železniční dopravní cesty, s. o., 
Stavební správa východ (SSV), se sídlem Nerudova 1, 772 58  Olomouc (dále jen „stavebník“),                                
u Odboru výstavby a životního prostředí, Městského úřadu v Novém Městě pod Smrkem, žádost o vydání 
rozhodnutí o umístění stavby:  

 
„Úprava rádiových sítí SRV na tratích D3 – SSV 

PS 410: SRV na trati 547C Frýdlant v Čechách - Jindřichovice pod Smrkem“ 
 
na pozemku p. č. 1537 v katastrálním území Jindřichovice pod Smrkem. 
Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení. 
 
K žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby v územním řízení byly stavebníkem předloženy tyto 
podklady: 

− Projektová dokumentace vypracovaná společností SUDOP BRNO, s. r. o. 
− Souhlasné stanovisko Drážního úřadu, Sekce stavební, územní odbor Olomouc ze dne 30.07.2015,                                             

pod č. j. DUCR - 44049/15/Km  
− Souhrnné stanovisko SŽDC, s. o., Oblastní ředitelství Hradec Králové k existenci sítí ze dne 

29.07.2015 pod zn. 13730/2015-OŘ HKR 
− Souhrnné stanovisko ČD – Telematika a. s., Úsek servis infrastruktury, k existenci komunikačního 

vedení a zařízení v majetku SŽDC s. o., - divize TÚDC k územnímu řízení ze dne 29.09.2015                 
pod zn. 19036/2015-0  

− Stanovisko ČD, a. s., Regionální organizační jednotka železniční stanice Hradec Králové, 
k dokumentaci pro územní řízení ze dne 03.08.2015 pod. č. j. 10947/15 

− Stanovisko obce Jindřichovice pod Smrkem ke stavbě, ze dne 13.07.2015 
− Souhrnné stanovisko MěÚ Frýdlant, Odbor stavebního úřadu a ŽP, ze dne 05.08.2015                                       

pod zn. MUF 1729/2015/OSUZP/3/Bu 
− Stanovisko Obvodního báňského úřadu pro území krajů Libereckého a Vysočina, ze dne 16.07.2015 

pod č. j. SBS 21976/2016 
− Stanovisko Úřadu pro civilní letectví, ze dne 22.07.2015 pod č. j. 10 947/15 
− Závazné stanovisko Ministerstva obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková, Odbor ochrany 

územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury, ze dne 21.07.2015                                               
pod zn. 43515/2015-8201-OÚZ-PCE 

− Vyjádření Lesů ČR s. p., Správa toků – oblast povodí Labe, ze dne 24.08.2015                                               
pod č. j. LCR 953/003185/2015 
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− Stanovisko Povodí Labe s. p., Odbor péče o vodní zdroje, ze dne 11.08.2015                                                 
pod č. j. PVZ/15/20100/Vn/0 

− Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě 
elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s. (CETIN),                         
ze dne 15.07.2015 pod č. j. 644783/15 

− Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce a. s.,                              
ze dne 15.07.2015 pod zn. 0100441592 

− Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services a. s., ze dne 15.07.2015 pod 
zn. 0200338398 

− Stanovisko RWE Distribuční služby s. r. o., ze dne 10.07.2015 pod zn. 5001147183 
− Stanovisko obce Jindřichovice pod Smrkem o existenci podzemních zařízení či podzemních sítí, ze dne 

15.07.2015  
− Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce a. s., ze dne 

23.11.2015 pod zn. 0100495612 
 
 

Popis stavby 
Projekt k územnímu řízení vypracovaný společností SUDOP BRNO s. r. o., a ověřený zodpovědným 
autorizovaným projektantem Ing. Josefem Naništou, autorizovaným inženýrem pro technologická zařízení 
staveb (ČKAIT 1000472), řeší umístění stavby nového anténního nosiče (stožáru) na pozemku p. č. 1537 
v katastrálním území Jindřichovice pod Smrkem.  
Stavba, resp. její část v rozsahu „PS 410: SRV NA TRATI 547C Frýdlant v Čechách – Jindřichovice pod 
Smrkem“ je umístěna na železniční trati 547C Frýdlant v Čechách – Jindřichovice pod Smrkem, výstavba 
anténního stožáru se dotýká jedné lokality na trati – dopravny D3 Jindřichovice pod Smrkem. 
Účelem stavby je vykrytí předmětné trati rádiovým signálem v pásmu 150MHz v úseku Frýdlant                     
v Čechách – Jindřichovice pod Smrkem, na kterém v současné době není zajištěno žádné rádiové spojení pro 
železniční dopravu. 
Jako anténní nosič bude vybudovaný nový anténní stožár do výšky 18m.  
Dotčený pozemek je určen pro provoz dráhy, pozemek se nachází v ochranném pásmu dráhy.  
Stavba je situována v místě s vyloučením pohybu veřejnosti, jedná se o stavbu, na kterou mají přístup pouze 
speciálně vyškolení pracovníci.  
Podrobnosti jsou uvedeny v projektové dokumentaci. 
Dotčený pozemek stavbou: pozemek p. č. 1537 v katastrálním území Jindřichovice pod Smrkem.   
 
Stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu, v  platném znění (dále jen „stavební zákon“), v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona 
oznamuje zahájení územního řízení a dle § 87 odst. 2 stavebního zákona současně nařizuje k projednání žádosti 
veřejné ústní jednání na den 

 
17. březen (čtvrtek) 2016 v 10,00 hodin 

 
se schůzkou přizvaných na MěÚ Nové Město pod Smrkem, Odbor výstavby a ŽP, kancelář č. 11.   

 

Poučení pro účastníky územního řízení:  

Žadatel zajistí dle § 87 odst. 2 stavebního zákona, aby informace o jeho záměru (dle § 8 vyhlášky č. 503/2006 
Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření) a o tom, že podal 
žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní 
jednání, vyvěšena na veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit , 
a to do doby veřejného ústního jednání. Součástí informace je grafické vyjádření záměru, popřípadě jiný 
doklad, z něhož lze usuzovat na architektonickou a urbanistickou podobu záměru a na jeho vliv na okolí. Pokud 
žadatel uvedenou povinnost nesplní, stavební úřad nařídí opakované veřejné ústní jednání a žadatel může být 
postižen za přestupek podle § 178 odst. 1 písm. e) stavebního zákona. 
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Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, 
a důvody podání námitek. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. 
Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo by to vést ke zmaření účelu 
veřejného ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce.  
 
Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění úkolů 
vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu stavby a 
pozemku, nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření.  
 
Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebného zákona uložit pořádkovou pokutu do 50.000 Kč tomu, 
kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení, anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebného zákona 
tak, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu.  
Dotčené orgány, účastníci řízení a veřejnost mohou závazná stanoviska, námitky a připomínky, popřípadě 
důkazy uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet 
do podkladů rozhodnutí v kanceláři č. 11 stavebního úřadu, ve dnech pondělí a středa od 8.00 hodin do 17.00 
hodin, jinak po telefonické domluvě na tel. č. 482 360 356. 
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 
 
Upozornění: Stavební úřad rozhodne na základě dokladů předložených žadatelem bez zbytečného odkladu, 
nejdéle však do 60 dnů ode dne zahájení územního řízení dle § 87 odst. 4 stavebního zákona.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eva Drešerová v. r.  
referentka Odboru výstavby a ŽP 

 
OBDRŽÍ: 

Účastníci řízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona  
- Správa železniční dopravní cesty s. o., Stavební správa východ (SSV), Nerudova 1, 772 58  Olomouc 
- Obec Jindřichovice pod Smrkem, Jindřichovice pod Smrkem 245, 463 65  Jindřichovice pod Smrkem 

Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona  
- zveřejněním na úřední desce Městského úřadu Nové Město pod Smrkem, dále na internetových 

stránkách Městského úřadu Nové Město pod Smrkem 
- zveřejněním na úřední desce Obecního úřadu Jindřichovice pod Smrkem, dále na internetových 

stránkách Obecního úřadu Jindřichovice pod Smrkem 
- Drážní úřad, Sekce stavební, územní odbor Olomouc, Nerudova 1, 779 00  Olomouc 
- Správa železniční dopravní cesty s. o., Oblastní ředitelství Hradec Králové, U Fotochemy 259/1,                

501 01  Hradec Králové  
- České dráhy – Telematika a. s., Úsek servis infrastruktury, Pernerova 2819/2a, 130 00  Praha 3 
- České dráhy a. s., Regionální organizační jednotka železniční stanice Hradec Králové, Riegerovo 

náměstí 1660, 501 01  Hradec Králové  
- Úřad pro civilní letectví, Letiště Ruzyně, 160 08  Praha 6 
- Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková, Odbor ochrany územních zájmů a řízení 

programů nemovité infrastruktury, Teplého 1899, 530 02  Pardubice  
- Česká telekomunikační infrastruktura a. s. (CETIN), Olšanská 2681/6, 130 00  Praha 3 
- ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, 405 02  Děčín IV – Podmokly 
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Dále obdrží: (obdrží doporučeně) 

- Městský úřad Frýdlant, Odbor stavebního úřadu a ŽP, T. G. Masaryka 37, 464 01  Frýdlant 
- Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina, Tř. 1. máje 858/26, 460 01  Liberec 1 
- Lesy ČR s. p., Správa toků – oblast povodí Labe, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové,                     

500 08  Hradec Králové 
- Povodí Labe s. p., Odbor péče o vodní zdroje, Víta Nejedlého 951, 500 03  Hradec Králové 
- ČEZ ICT Services a. s., Duhová 1531/3, 140 53  Praha 4 
- RWE Distribuční služby s. r. o., Plynárenská 499/1, 657 02  Brno 
 

 
Opis 
Spis (vlastní) 
 
Příloha: 
- situace stavby 
 
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 30 dnů na úřední desce a internetových stránkách 
Městského úřadu Nové Město pod Smrkem a Obecního úřadu Jindřichovice pod Smrkem, a poté vráceno zpět 
Odboru výstavby a životního prostředí MěÚ Nové Město pod Smrkem. 
 
 
 
 
Vyvěšeno dne : ……………………..                                               Sejmuto dne : …………………….. 

 

 

Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 
 
 
Vypraveno dne 16.02.2016
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