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Vyřizuje :  Fajfrová                    Telefon   :  483 369 824 

       

Ski Areál Zlatá Olešnice s.r.o. 

IČ 22798269 

468 47 Zlatá Olešnice 503 

 

Věc :  

Zasněžování ski areálu Zlatá Olešnice na par.č.1069 v k.ú. Zlatá Olešnice Navarovská a 

par.č.1110, 1637/1, 1101/1, 1017/4, 1018, 1019, 1020/4, 1020/2, 1025/3, 1025/1, 1089/2, 

1089/4, 1580, 1027/1, 1578/1, 1088/1, 973/2, 1030 v k.ú. Zlatá Olešnice Semilská 
 

R O Z H O D N U T Í 
 

      Městský  úřad ve Velkých Hamrech, stavební úřad, obdržel  dne 2.10.2013 žádost Ski Areál Zlatá 

Olešnice s.r.o., IČ 22798269, 468 47 Zlatá Olešnice 503 (dále jen "stavebník"), o vydání územního 

rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen „územní rozhodnutí o umístění stavby“) stavby 

zasněžování ski areálu Zlatá Olešnice na par.č.1069 v k.ú. Zlatá Olešnice Navarovská a 

par.č.1110, 1637/1, 1101/1, 1017/4, 1018, 1019, 1020/4, 1020/2, 1025/3, 1025/1, 1089/2, 1089/4, 

1580, 1027/1, 1578/1, 1088/1, 973/2, 1030 v k.ú. Zlatá Olešnice Semilská 

      Městský úřad ve Velkých Hamrech, stavební úřad, jako příslušný stavební úřad podle ustanovení § 

13 odst. 1 písm. e)  zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 

pozdějších (dále jen „stavební zákon“), "), posoudil v územním řízení shora uvedenou žádost podle § 

84 až 91 stavebního zákona a na základě tohoto posouzení. Na základě tohoto přezkoumání a 

prokázání stavebníka, že má právo založené smlouvou provést stavbu.  

 
I.  Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a vyhlášky č.503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 

územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření 

 

ú z e m n í    r o z h o d n u t í    o    u m í s t ě n í    s t a v b y 

 

Zasněžování ski areálu Zlatá Olešnice 
na par.č.1069 v k.ú. Zlatá Olešnice Navarovská a par.č.1110, 1637/1, 1101/1, 1017/4, 

1018, 1019, 1020/4, 1020/2, 1025/3, 1025/1, 1089/2, 1089/4, 1580, 1027/1, 1578/1, 1088/1, 

973/2, 1030 v k.ú. Zlatá Olešnice Semilská 
 

Popis stavby:  

Jedná se o odběr povrchových vod pro účely zasněžování stávajícího lyžařského areálu. Odběr 

vody bude řešen z potoka Zlatník. Od odběrného objektu z vodního toku povede do čerpací stanice 

v délce 140 m podávacího potrubí. Výtlačný rozvod z čerpací na sjezdovku bude v celkové délce 453 

m. Napojení na odběr je na par.č.1069 v k.ú. Zlatá Olešnice Navarovská. V lyžařském areálu budou 

vybudovány podzemní rozvody vody s nadzemními odběrnými místy pro připojení koncových 

zařízení. Součástí odběrného místa bude nadzemní hydrant s automatickým sněhovým dělem. 

 

Pro umístění a realizaci povolované stavby se stanoví tyto podmínky: 

1. Stavba bude umístěna na výše uvedených pozemkových  tak, jak je zakresleno v celkové situaci 

ověřené projektové situace (výkres č.C4, měř. 1:1000). 

2. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené v územním řízení, kterou 
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vypracované Ing. Stanislav Gajzler, ČKAIT 0500484. 

3. Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení bude vypracována v souladu s 

vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o obecných 

technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů a bude vypracována 

oprávněným projektantem. 

4. Stavební povolení na stavbu  bude vydávat speciální stavební úřad : Městský úřad Tanvald, odbor 

stavební úřad a životní prostředí. 

5. Při realizaci budou dodrženy podmínky MÚ Tanvald, odbor stavební úřad a životní prostředí ze 

dne 10.10.2013 pod zn. MěÚT/16729/2013/SÚ a ŽP 

 Materiál na stavbu a odpad ze stavby nebude ukládán na pozemcích určených k plnění funkcí 

lesa bez souhlasu vlastníků lesa 

 Výstavbou nebudou dotčeny jiné pozemky určené k plnění funkcí lesa 

 Investor zajistí dočasné odnětí pozemku plnění funkcí lesa pro potřebnou část manipulačního 

pruhu stavby na dobu výstavby před vydáním stavebního povolení nebo před zahájením 

stavby, pokud se nebude vydávat stavební povolení 

6. Při realizaci budou dodrženy podmínky SCHKO Jizerské hory ze dne 11.12.2013 pod 

čj.SR/10498/JH/2013-3 

 Výkopové práce vedené v kořenových zónách stavbou dotčené vzrostlé stromové zeleně 

budou prováděny v souladu s normou ČSN DIN 83 9061 z února 2006 – ochrana stromů, 

porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech, která také upravuje podmínky ochrany 

kořenového prostoru stromů při výkopech. při realizaci výkopu je nutné dřeviny ochránit, tzn. 

dodržet podmínky vycházející z uvedené normy a sice : 

 výkop pro zemní vedení bude vzdálen nejméně 2,5 m od kmene stávajících dřevin 

 výkop v kořenovém prostoru stávajících stromů (kořenový prostor je vymezen kořenovým 

systémem dřeviny) bude proveden manuálně tak, aby nedošlo k porušení hlavních kotvících 

kořenů dřeviny 

 ty budou podkopány a potrubí a sítě budou vedeny pod kořeny 

 při realizaci výkopu nebudou přetínány kořeny s průměrem větším než 5 cm 

 případná poranění kořenů budou ošetřena, slabší kořeny je nutno ostře přetnout a místa řezu 

zahladit 

 obnažené kořeny je třeba chránit před vysycháním a působením mrazu, tzn. že doba výkopu 

bude zkrácena na technologicky minimálně možnou 

 výkopový materiál bude ukládán min. 1 m od kmenů stávajících dřevin a mimo keře. 

 Nedodržení uvedených podmínek lze považovat za poškození dřevin ve smyslu ust. § 7 odst. 1 

zákona a ust. §8 odst. 1 vyhlášky MŽO ČR č.395/1992 Sb., kterou se provádí některé 

ustanovení zákona. 

 Veškeré nadzemní technické novotvary stavby budou plynule zapojeny do stávajícího 

terénního reliéfu bez potřeby provádění terénních úprav značného rozsahu (terénních zářezů a 

zemních násypů). 

 V případě pozitivní bilance zemin v rámci provádění stavby nebudou bez předchozího 

písemného odsouhlasení Správou CHKO Jizerské hory zřizovány mimo prostory stavby žádné 

deponie přebytečných stavebních výkopků. 

 V rámci provádění stavby nebude účelově měněn stávající vodní režim na stavbou dotčených 

pozemcích v k.ú. Zlatá Olešnice – Semilská. 

 Prostory stavby a staveniště budou po jejich ukončení uvedeny do esteticky přijatelného stavu, 

tzn., že prostory se skrytou drnovou vrstvou vlivem stavby a staveništního provozu budou 

zpětně ohumusovány a zatravněny rostlinnými druhy místního původu. 

7. Při realizaci stavby budou splněny podmínky ČEZ Distibuce a.s.ze dne 20.6.2013 pod zn. 

0100175248 
              V ochranném pásmu podzemního vedení je podle § 46 odst.(8) a (10) zakázáno : 

 zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, 

jako i uskladňovat hořlavé a výbušné látky, 

 provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce, 
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 provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo 

ohrozit život, zdraví či majetek osob, 

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

 vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanizmy. 

V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky : 

 Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytyčení podzemního zařízení a prokazatelně 

seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové 

dokumentace 

 Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě 

provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 m. 

 Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 3050 (zemní práce) a při zemních pracích musí 

být dodržena Vyhl.č.324/90 Sb. 

 Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektována  a 

provedena zejména dle ČSN 73 6005, ČSN 33 3300, ČSN 33 3301, ČSN 34 1050 a ČSN 33 2000-2-52. 

 Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provoznímu útvaru SČE, a.s. zahájení prací minimálně 3 

pracovní dny předem. 

 Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě 

s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození. 

 Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého 

stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN 34 3510. 

 Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu (příslušný provozní útvar SČE, a.s.) vyzván 

ke kontrole uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si SČE, a.s. 

právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt. 

 Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti 

mechanickému poškození. 

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

 Každé poškození zařízení SČE, a.s. musí být okamžitě nahlášeno příslušnému provoznímu útvaru (v 

mimopracovní době případně na dispečerské pracoviště nebo tel. 800 900666 – zákaznická linka) 

 Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru. 

 Po dokončení stavby SČE, a.s. nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou 

budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení SČE, a.s. Případné opravy nebo 

rekonstrukce na svém zařízení nebude SČE, a.s. provádět výjimku z ochranného pásma nebo na základě 

souhlasu s činností v tomto pásmu. 

 Ochranné pásmo nadzemního vedení podle § 46, odst. 3), Zák.č.458/00 Sb. je souvislý prostor 

vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené 

kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany: 

 u napětí nad 1 kV a do 25 kV včetně 

 pro vodiče bez izolace 7 m, (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31.12.1994) 

 pro vodiče s izolací základní 2 metry 

 pro závěsná kabelová vedení 1 metr 

 u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 12 metrů (resp.15 metrů u zařízení postaveného do 31.12.1994) 

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle § 46 odst.(8) a (10) zakázáno : 

 zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, 

jako i uskladňovat hořlavé a výbušné látky, 

 provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce, 

 provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo 

ohrozit život, zdraví či majetek osob, 

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

Pokud stavba  nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o 

písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) Zákona 

č.458/00 Sb. 

V ochranných pásmech elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za 

následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatné znesnadňující 

její obsluhu a údržbu a to zejména : 

 provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo 

stabilitu stavební části el. stanice (viz. podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemního 

vedení). 

 skladovat či umísťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům vysokého 

nebo nízkého napětí 
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 umísťovat antény, reklamy, ukazatele apod. 

 zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el.stanice. 

8. Při provádění stavby musí být dodrženy podmínky Telefonica O2, a.s., ze dne 20.6.2013 

pod č.j.603472/13. 
 Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména 

stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními 

předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru 

stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo 

k poškození nebo ohrožení  SEK ve vlastnictví společnosti Telefónica O2 a je výslovně srozuměn s tím, 

že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny 

právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách 

krajního vedení. 

 Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen 

respektovat ochranné pásmo PVSEK a NVSEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k 

SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, 

technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a 

technologickými postupy. při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti nejměně 1,5 m od krajního vedení 

vyznačené trasy PVSEK je povinen nepoužívat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí 

 Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené 

"Podmínkami ochrany SEK společnosti Telefónica O2", je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, 

odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Telefónica O2 vzniknou porušením jeho 

povinnosti. 

II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK 

 Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení dle 

předchozí věty je povinen učinit elektronicky, či telefonicky a telefonní číslo shora uvedené, přičemž 

takové oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky 

 Před započetím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, 

povinen zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou 

PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět 

 Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoli třetí osobu, jež bude provádět 

zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je 

srozumněn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hlooubková, činí +/- 30 

cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci 

 Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen 

postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté 

PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a 

odcizení. 

 Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo 

jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení. 

 V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím 

pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na 

ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové 

vzdálenosti, aby nedošlo k narušení stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, 

technických a odborných norem (včetně doporučených), správné praxi v oboru stavebnictví a 

technologických postupů. 

 Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím 

pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, 

kdy prokazatelně obdržel souhlas POS 

 Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a 

vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Telefónica O2. 

 Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly 

nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému 

poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické 

ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je 

stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí. 

 Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK ihned, nejpozději 

však do 24 hodin od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS. Stavebník, nebo jím pověřená 

třetí osoba, je povinen oznámení učinit na poruchové službě společnosti Telefónica O2 s telefonním 

číslem 800 184 084, pro oblast Praha lze užít telefonní číslo 241 400 500. 
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III. Práce v objektech a odstraňování objektů 

 Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýkoliv prací v objektu, kterými 

by mohl onrozit stávající SEK, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u společnosti Telefónica O2 

bezpečné odpojení SEK a bude-li to vyžadovat ochrana stávající SEk, je stavebník, nebo jím pověřená 

třetí osoba, povinen zabezpečit dočasně, případně trvalé přeložení SEK. 

 Při provádění činností v objektu je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s 

právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru 

stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení SEK na 

omítce i pod ní. 

IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby 

 Pokud by činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu 

dle zvláštního právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení SEK je stavebník, nebo jím 

pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení SEK do příslušné dokumentace 

stavby (projektové, realizační, koordinační atp.). V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím 

pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je 

stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy SEK i s příslušnými kótami 

do zjednodušené dokumetace (katastrální mapa, plánek), ze které bude zcela patrná míra dotčení SEK. 

 Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, 

elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení 

stavby , rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a 

tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS, předat dokumentaci 

stavby a výpočet nebezpečných a rušivých vlivů (včetně návrhu opatření ) ke kontrole. Stavebník, nebo 

jím pověřená třetí osoba, není oprávněn do doby, než obdrží od POS vyjádření o správnosti výpočtu 

nebezpečných a rušivých vlivů, jakož i vyjádření k návrhu opatření, zahájit činnost, která by mohla 

způsobit ohrožení či poškození SEK. Způsobem uvedeným v předchozí větě je stavebník, nebo jím 

pověřená třetí osoba, povinen postupovat také při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky 

produktovodů s katodovou ochranou. 

 Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras 

společnosti Telefónica O2 a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných 

objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení 

ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS za 

účelem projednání podmínek ochrany těchto radiových tras. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50 m 

je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách 

radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení. 

 Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproude vední (NN) společnosti telefónica 

O2 je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení 

správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením 

stavby, povinen kontaktovat POS 

 Pokud by budované stavby svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení 

SEK, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat 

taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití otevřeného plamene a 

podobných technologií 

V.Přeložení SEK 

 V případě nutnosti přeložení SEK nese stavebník, který vyvolal překládku nadzemního nebo 

podzemního vedení SEK, náklady nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího 

technického řešení 

 Stavební, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistí potřebu 

přeložení SEK, nejpozději však před počátkem zpracování projektu stavby, která vyvolala nutnost 

přeložení SEK, kontaktovat POS za účelem projednání podmínek přeložení SEK 

 Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen uzavřít se společností Telefónica O2 "Smlouvu o 

provedení vynucené překládky SEK" 

VI. Křížení a souběh se SEK 

 Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit 

stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK 

nebyly umístěny v hloubce menší jak 0,6 m a optické nebyly umístěny 

 jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen 

respektovat ochranné pásmo PVSEK a NVSEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k 

SEK. 
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 Ochranné pásmo PVSEK činí zpravidla 1,5 m po stranách krajního vedení. Na trasách PVSEK do 

vzdálenosti 1,5 m od krajního vedení trasy nesmí stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, provádět 

žádné terénní úpravy. Nad trasami SEK musí nechat volný prostor. 

 Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) 

jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných 

ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).  

 Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK 

provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných 

právních předpisů, technických a odborných norem (včetně doporučených), správné praxi v oboru 

stavebnictví a technologických postupů.  

 Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená 

třetí osoba, povinen respektovat výšku vedení nad zemí, případně potřebnou změnu výšky vedení 

projednat s POS. 

 Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové 

vzdálenosti od NVSEK, aby činosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být 

vykonávány ve vzdálenost menší než 1m od NVSEK. 

9. Při provádění stavby musí být dodrženy podmínky Povodí Labe, s.p. ze dne 3.1.2014 pod 

zn.PVZ/13/30405/Sk/0 
 Na vodním toku Zlatník – pod místem odběru požadujeme zachovat minimální zůstatkový průtok Q330 

 Pro kontrolu dodržování zachování MZP pod místem odběru požadujeme ve vhodném profilu umístit 

měrnou lať. 

 Hlášení pro potřeby vodohospodářské bilance ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách 

a o změně některých zákonů (vodní zákona), ve znění pozdějších předpisů, se podává prostřednictvím 

integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP) 

 Odběr vody je třeba měřit zařízením odběratele. 

 Platnost povolení k nakládání s vodami bude časově omezena na dobu max. 10 let. 

 Povodí Labe, s.p. nenese odpovědnost za případné škody způsobené průchodem velkých vod. 

 V korytě toku nebudou realizována žádná trvalá opatření sloužící k vzedmutí hladiny nebo ke změnám 

směrového vedení proudnice. 

 Výkopek z šachet nesmí být uložen na březích toku v jeho těsné blízkosti a v území zaplavovaném 

velkými vodami. 

 Za stav odběrného objektu a dotčeného břehu trvale odpovídá vlastník (provozovatel) zasněžování a je 

povinen dbát o jeho řádný stav a funkci. 

10. Při provádění stavby musí být dodrženy podmínky Povodí Labe, s.p. ze dne 20.8.2013 pod 

zn.PVZ/12/19842/Sk/0 
 Souhlasíme s odběrem povrchové vody z toku Zlatník v množství 2 i/s za předpokladu zachování 

minimálního zůstatkového průtoku Q330 pod místem odběru. 

 K vydání stanoviska správce povodí k nakládání s vodami požadujeme přeložit žádost o vydání 

povolení k odběru povrchových  vod s navrženými hodnotami množství odebíraných vod ( prům. l/s, 

max. l/s, m3/měs. a m3/rok). Žádost k odběru povrchových vod bude mít všechny náležitosti stanovené 

vyhláškou č.432/2001 Sb., ve znění pozdějších změn. 

 Požadujeme předložit ke schválení technické řešení odběrného objektu na Povodí Labe, státní podnik, 

provozní středisko v Turnově – pan Holan, tel. 481 321 388, 721 410 992 

 

Rozhodnutí o námitkách účastníků územního řízení 

 

Ze strany účastníků řízení nebyly uplatněny námitky. 

  Z účastníků řízení uplatnily námitky tyto společnosti : Telefonica O2, a.s., Povodí Labe , s.p., 

ČEZ Distribuce a.s., které se týkají způsobu provádění stavby (stanovení podmínek pro provádění 

stavby v ochranných pásmech vedení technické infrastruktury ve vlastnictví nebo správě uvedených 

společností), bylo vyhověno podmínkami pro provedení stavby č.6, 7, 8, 9, 10. 

 

Účastníkem řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu je Ski Areál Zlatá Olešnice s.r.o., IČ 

22798269, 468 47 Zlatá Olešnice 503. 
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O d ů v o d n ě n í 

 
Žadatel Ski Areál Zlatá Olešnice s.r.o., IČ 22798269, 468 47 Zlatá Olešnice 503, podal dne 

2.10.201  žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby zasněžování ski areálu Zlatá 

Olešnice na par.č.1069 v k.ú. Zlatá Olešnice Navarovská a par.č.1110, 1637/1, 1101/1, 1017/4, 1018, 

1019, 1020/4, 1020/2, 1025/3, 1025/1, 1089/2, 1089/4, 1580, 1027/1, 1578/1, 1088/1, 973/2, 1030 

v k.ú. Zlatá Olešnice Semilská. 

V souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona stavební úřad opatřením ze dne 

31.10.2013 oznámil zahájení územního řízení a jelikož jsou dobře známy poměry v území a žádost 

poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, stavební úřad upustil od ústního jednání a 

stanovil lhůtu, do kdy mohli účastníci řízení uplatnit námitky a dotčené orgány závazná stanoviska. 

  Zároveň vyzval navrhovatele, aby bezodkladně zajistil u pozemků, na nichž se má záměr 

uskutečnit, vyvěšení informace o svém záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního 

rozhodnutí. 

V průběhu územního řízení stavební úřad přezkoumal předloženou žádost o vydání územního 

rozhodnutí o umístění stavby z hledisek uvedených v § 84 až 91 stavebního zákona, projednal ji s 

účastníky řízení, dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska a podmínky.   

Zjistil, že umístění stavby je v souladu se schváleným územním plánem Zlatá Olešnice a 

projektová dokumentace stavby splňuje požadavky stanovené vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných 

požadavcích na využívání území, požadavky stanovené vyhláškou č. 268/2009 Sb., o obecných 

technických požadavcích na výstavbu, v platném znění.    

   

 Při vymezování okruhu účastníků územního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném 

případě toto právní postavení podle § 85 stavebního zákona těmto subjektům: 

§ 85 odst. 1 Ski Areál Zlatá Olešnice s.r.o., IČ 22798269, 468 47 Zlatá Olešnice  

 Obec Zlatá Olešnice, 468 47 Zlatá Olešnice 172 

§ 85 odst. 2 a) Helena Bobková, Haratice 121, 468 46 Plavy 

 RNDr. Jana Dolejšová, Hrubínova 1461/6, 500 02 Hradec Králové 

 Josef Ducháček, 468 47 Zlatá Olešnice 156 

 TJ Sokol Zlatá Olešnice, 468 47 Zlatá Olešnice 172 

 Jindřich Josífek, 468 47 Zlatá Olešnice 175 

 Vladislav Moudrý, M.Majerové 924, 273 09 Kladno-Švermov  

 KSS Libereckého kraje, České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 

 ČEZ Distribuce, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV. 

SČVK a.s., Sladovnická 1082, 463 11 Liberec 

Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Praha  

§ 85 odst. 2 b) vlastníci par.č.1031, 1088/4, 1089/3, 1091/2, 1089, 1579, 1094, 1095/1, 

1095/3, 1096, 1101/2, 1110, 1107, 1109, 1104/2, 1104/1, 1105/1, 1017/1, 

1017/3, 1020/5, 1020/6, 1012, 1022, 1020/3, 1578/1, 1580 v k.ú. Zlatá 

Olešnice Semilská a par.č.325/1, 324, 322 v k.ú. Zlatá Olešnice Navarovská 

   

Vlastnická práva ani jiná věcná práva k dalším sousedním stavbám anebo sousedním 

pozemkům nebo stavbách na nich nemohou být územním rozhodnutím přímo dotčena. 

 

Účastníkem řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu je Ski Areál Zlatá Olešnice s.r.o., IČ 

22798269, 468 47 Zlatá Olešnice 503. 

 

Žádost byla doložena těmito doklady, vyjádřeními a stanovisky : 

 vyjádření ČEZ Distribuce a.s. ze dne 30.9.2013 pod zn.LB/385/13/OP, 

 vyjádření ČEZ Distribuce a.s. ze dne 20.6.2013 pod zn.0100175248, 

 vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o. ze dne 20.6.2013 pod zn.5000802566, 

 vyjádření Telefónica Czech Republic, a.s. ze dne 20.6.2013 pod č.j.603472/13, 

 vyjádření SČVK a.s. ze dne 21.6.2013 pod zn.O13610040675/TPC/Fla, 

 závazné stanovisko SCHKO Jizerské hory ze dne 11.12.2013 pod č.j.SR/10498/JH/2013-3, 

 vyjádření KSS Libereckého kraje ze dne 30.9.2013 pod zn.TSSM 4/13/JH/291/3701a, 
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 stanovisko KHS Libereckého kraje ze dne 27.11.2013 pod č.j.KHSLB 25844/2013, 

 vyjádření Povodí Labe, s.p. ze dne 20.8.2012 pod zn.PVZ/12/19842/Sk/0, 

 vyjádření Povodí Labe s.p. ze dne 3.1.2014 pod zn.PVZ/13/30405/Sk/0, 

 rozhodnutí MÚ Tanvald – odbor dopravy ze dne 15.10.2013 pod č.j. MěÚT/16670/2013/OD-

SH/To, 

 koordinované závazné stanovisko MÚ Tanvald – odbor stavební úřad a životní prostředí ze 

dne 10.10.2013 pod čj.MěÚT/16843/2013/SÚ a ŽP, 

 smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 9.9.2013 (Liberecký kraj, IČ 

70891508) 

 smlouvy o provedení stavby 

 

        Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů 

vyžadovaný zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků a správců sítí technické 

technického vybavení a tato stanoviska s požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí. 

 

 

P o u č e n í 

  

Proti  tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení podle ustanovení § 81 správního řádu 

odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Libereckého kraje, odbor územního 

plánování a stavebního řádu, U Jezu 642/2a, Liberec, podáním u zdejšího stavebního úřadu. 

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal stavebnímu 

úřadu a aby každý účastník řízení dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, 

vyhotoví je na jeho náklady zdejší stavební úřad. 

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá žadateli jedno vyhotovení ověřené projektové 

dokumentace. Jedno vyhotovení  ověřené projektové dokumentace bude předáno též obci, jejíž území 

je rozhodnutím dotčeno, pokud není sama stavebním úřadem.  

Toto rozhodnutí podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platí 2 roky ode dne, kdy nabude právní 

moci. Nepozbývá však platnosti, pokud v této lhůtě bude předmětná stavba zahájena. 

 

 

 

 

       Petr   B r e z a r 

                                                 vedoucí stavebního úřadu 

          „otisk úředního razítka“ 

  

 

 

 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce MÚ Velké Hamry a OÚ Zlatá Olešnice po 

dobu 15 dnů a musí být současně zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup, tj. na 

internetových stránkách Města Velké Hamry a Obce Zlatá Olešnice. Patnáctým dnem po vyvěšení se 

písemnost považuje za doručenou. 
 

 

 

 

Na úřední desce vyvěšeno dne :  ………………………………………… 

 

Sejmuto z úřední desky dne :  ………………………………………… 
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Obdrží : 

 

 Účastníci řízení dle § 85 odst.1 a 2a) stavebního zákona  

(do vlastních rukou na doručenku nebo do datové schránky) : 

1. Ski Areál Zlatá Olešnice s.r.o., IČ 22798269, 468 47 Zlatá Olešnice  

2.  Obec Zlatá Olešnice, 468 47 Zlatá Olešnice 172 

3. Helena Bobková, Haratice 121, 468 46 Plavy 

4.  RNDr. Jana Dolejšová, Hrubínova 1461/6, 500 02 Hradec Králové 

5.  Josef Ducháček, 468 47 Zlatá Olešnice 156 

6.  TJ Sokol Zlatá Olešnice, 468 47 Zlatá Olešnice 172 

7.  Jindřich Josífek, 468 47 Zlatá Olešnice 175 

8.  Vladislav Moudrý, M.Majerové 924, 273 09 Kladno-Švermov  

9.  KSS Libereckého kraje, České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 

10.  ČEZ Distribuce, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV. 

11. SČVK a.s., Sladovnická 1082, 463 11 Liberec 

12. Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Praha  

 

 

 Účastníci řízení dle § 85 odst. 2b) a 2c) stavebního zákona  

(veřejnou vyhláškou) : 

vlastníci par.č.1031, 1088/4, 1089/3, 1091/2, 1089, 1579, 1094, 1095/1, 1095/3, 1096, 1101/2, 

1110, 1107, 1109, 1104/2, 1104/1, 1105/1, 1017/1, 1017/3, 1020/5, 1020/6, 1012, 1022, 1020/3, 

1578/1, 1580 v k.ú. Zlatá Olešnice Semilská a par.č.325/1, 324, 322 v k.ú. Zlatá Olešnice 

Navarovská 

 

 

 

 Dotčené orgány státní správy (datová schránka) : 

1. Městský úřad Tanvald, odbor stavební úřad a životní prostředí, Palackého 359, 468 41 

2. Městský úřad Tanvald, odbor dopravy, Palackého 359, 468 41 

3. KHS Libereckého kraje, Územní pracoviště, Podhorská 62, 466 00 Jablonec n.N. 

4. HZS Libereckého kraje, Územní odbor, Palackého 4680/91, 466 05 Jablonec n.N.  

5. SCHKO Jizerské hory, U Jezu 96/10, 460 01 Liberec 

 

co stavební úřad 
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Rozhodnutí ze dne 14.1.2014 pod spis.zn.: sú/202/2013                                          

 

 

 


