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ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Česká Lípa, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až § 90
stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen
"rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 20. července 2021 podala

společnost ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly,
405 02 Děčín 2, kterou zastupuje společnost OMEXOM GA Energo s.r.o., Ing. Marie
Bičišťová, IČO 49196812, Na Střílně 1929/8, Bolevec, 323 00 Plzeň 23

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. Vydává podle § 79 a § 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

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

rozšíření distribuční soustavy v elektroenergetice s názvem "CL-Hvězda-NN, obnova
vedení do kNN + TS" , IE-12-4006268 na pozemcích (jejich částech) st. p. 2, 3, 6/1, 6/3, 8,
parc. č. 7/3, 7/4, 15, 21, 22/8, 25/3, 216/8, 216/13, 525/1, 528, 529, 579/2 v katastrálním území
Hvězda pod Vlhoštěm, obec Blíževedly.

Druh a účel umisťované stavby:

- rozšíření distribuční soustavy v elektroenergetice

Umístění stavby na pozemku:

Bude provedena obnova sítě NN – výměna stávajícího venkovního vedení NN za nové včetně
pokládky nového kabelového vedení NN a výměny trafostanice. U TS CL_0207 Hvězda bude
provedena oprava betonového základu, vetknutí příhradové konstrukce do základů a bude
proveden nový nátěr ocelové konstrukce. Dále budou vyměněny závěsné izolátory a pojistkové
spodky VN, bude vyměněn rozvaděč NN (včetně všech souvisejících technologií -hl. jistič,
propojení TR a rozvaděče NN a výměna stávajícího transformátoru 160kVA/35kV za nový
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250kVA/35kV). V místě části stavby v rozsahu od TS a k PB č.4 se nachází památná alej stromů
– v této části bude provedena pouze výměna stávajícího venkovního vedení CU 3x16+10 za nové
venkovní vedení AES 4x120 včetně výměny stávajících sloupů. Výměna stávajícího vedení bude
provedena i v rozsahu TS až po PB č.10. Nové venkovní přípojky k objektům budou provedeny
AYKY z 4x25, který bude veden do nové SP100 (vývod do ER se přepojí). Tato část stavby bez
změny ochranného pásma nepodléhá územnímu projednání dle ustanovení § 79 odst.2 písm. s)
stavebního zákona.

Na podpěrném bodě PB č.10 na části pozemku p.č. 525/1 v katastrálním území Hvězda pod
Vlhoštěm (mimo ochranné pásmo památné aleje) bude nové venkovní vedení AES 4x120
svedeno do nové SV101/R4 umístěné na sloupu. Z nové SV101/R4 bude vyveden nový zemní
kabel AYKY-J 3x120+70, který zasmyčkuje skříň SS100/8 a bude ukončen v nové SR522/R10
v pilíři, která bude umístěná v místech demontovaného sloupu č.11. Do nové SR522/R10 bude
zapojen stávající kabel AYKY-J 4x70. Dále do této skříně bude zapojen nový kabel AYKY-J
3x120+70 na pozemku p.č. 579/2 v katastrálním území Hvězda pod Vlhoštěm, obec Blíževedly,
který bude smyčkovat nové pojistkové skříně SS100 pro č.p.4, č.p. 3, č.p. 16 (na pozemku
p.č. 216/8 v katastrálním území Hvězda pod Vlhoštěm, obec Blíževedly), skříň X1 (na pozemku
p.č. 216/13 v katastrálním území Hvězda pod Vlhoštěm, obec Blíževedly), dále pozemkem
p.č. 529 v katastrálním území Hvězda pod Vlhoštěm, obec Blíževedly, který bude smyčkovat
nové pojistkové kříně SS100 pro č.ev. 1, č.p. 38 (na p.č. 7/4 v katastrálním území Hvězda pod
Vlhoštěm, obec Blíževedly), č.p. 31 (st. p.č. 2 v katastrálním území Hvězda pod Vlhoštěm, obec
Blíževedly) a na p.č. 15 v katastrálním území Hvězda pod Vlhoštěm, obec Blíževedly, č.p. 30
(na st.p.č. 3 v katastrálním území Hvězda pod Vlhoštěm, obec Blíževedly), č.p. 27 (na st. p.č. 6/1
v katastrálním území Hvězda pod Vlhoštěm , obec Blíževedly) a bude ukončen v nové
SR422/R11, která bude přisazená ke stávající zdi na pozemku p.č. 528 v katastrálním území
Hvězda pod Vlhoštěm, obec Blíževedly. Ze skříně SR522/R10 bude vyveden další zemní kabel
AYKY-J 3x120+70, který bude smyčkovat SS100 na pozemku p.č. 25/3 v katastrálním území
Hvězda pod Vlhoštěm, obec Blíževedly pro č.p. 6, č.p. 28 (na p.č. 7,3 v katastrálním území
Hvězda pod Vlhoštěm, obec Blíževedly) a bude ukončen v R11. Z nové rozpojovací SR422/R11
bude vyveden zemní kabel AYKY-J 3x120+70, který bude smyčkovat SS100 na pozemku
p.č. 22/8 v katastrálním území Hvězda pod Vlhoštěm, obec Blíževedly pro č.p. 26 (na st.p.č. 8
v katastrálním území Hvězda pod Vlhoštěm, obec Blíževedly), č.ev. 8 (na st.p.č. 6/3
v katastrálním území Hvězda pod Vlhoštěm, obec Blíževedly), č.p. 22 a bude ukončen v nové
SR422/R8 (na pozemku p.č. 21 v katastrálním území Hvězda pod Vlhoštěm, obec Blíževedly).
Dále budou do nové SR422/R8 přepojena stávající OM z demontované SV201/R8 umístěné na
demontovaném PB25. Délka celé trasy bude cca 700m.

Určení prostorového řešení stavby:

Kabely budou v nezpevněných i zpevněných komunikacích uloženy do výkopu 50x120cm
v chráničkách, ve volném terénu budou kabely uloženy do výkopu 35x85cm v pískovém loži.
V místech betonových vjezdů bude proveden protlak podél komunikace. Všechny nové PVC
pilíře budou natřeny na hnědo. V místech kde se do budoucna očekává vybudování příjezdových
komunikací nebo vjezdů k objektům bude kabel uložen do chráničky. Na celé trase kabelů bude
umístěna výstražná fólie.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby.

Pozemky (jejich části) st. p. 2, 3, 6/1, 6/3, 8, parc. č. 7/3, 7/4, 15, 21, 22/8, 25/3, 216/8, 216/13,
525/1, 528, 529, 579/2 v katastrálním území Hvězda pod Vlhoštěm, obec Blíževedly

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavební záměr rozšíření distribuční soustavy v elektroenergetice s názvem "CL-
Hvězda-NN, obnova vedení do kNN + TS" , IE-12-4006268 na pozemcích (jejich částech)
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st. p. 2, 3, 6/1, 6/3, 8, parc. č. 7/3, 7/4, 15, 21, 22/8, 25/3, 216/8, 216/13, 525/1, 528, 529,
579/2 v katastrálním území Hvězda pod Vlhoštěm, obec Blíževedly bude umístěn tak, jak je
zakresleno v situaci v měřítku 1 : 500 zpracované autorizovaným technikem pro
technologické zařízení staveb Bc. Ondřejem Burýškem (ČKAIT – 0402479) a která byla
žadatelem předložena jako podklad pro vydání tohoto rozhodnutí a je archivována na
stavebním úřadě. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího projednání se
stavebním úřadem.

2. Stavební záměr bude proveden podle dokumentace ověřené v územním řízení, kterou
zpracoval autorizovaný technik pro technologické zařízení staveb Bc. Ondřej Burýšek
(ČKAIT – 0402479). Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího projednání se
stavebním úřadem.

3. Zařízení staveniště bude mobilní. Staveništní zařízení v zastavěném území nesmí svými
účinky, zejména exhalacemi, hlukem, otřesy, prachem apod. působit na okolí nad
přípustnou míru.

4. Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit podzemní nebo nadzemní
vedení inženýrských sítí, budou dodržena a respektována ochranná pásma těchto sítí, aby
nedošlo k jejich poškození.

5. Při provádění stavebních prací je nutno dodržovat předpisy, týkající se bezpečnosti práce a
technických zařízení, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákon č. 309/2006
Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Před zahájením
zemních prací musí být ověřeny na staveništi inženýrské sítě v souladu s Nařízením vlády
č. 591/2006 Sb., o bližších min. požadavcích na bezpečnost práce a ochranu zdraví osob na
staveništi a zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci. Rovněž musí být ověřeny přípojky na inženýrské sítě, se kterými trasa
bude v souběhu nebo křížení.

6. Na místě stavby bude veden řádný stavební deník v souladu s ustanovením § 157 stavebního
zákona.

7. Stavebník musí pro stavbu použít výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po
předpokládanou existenci stavby byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická
pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního
prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energie.

8. Před zahájením zemních prací na stavbě musí být ověřeny na staveništi inženýrské sítě.
Před odevzdáním staveniště investor písemně odevzdá a dodavatel stavebních prací
převezme vyznačení inženýrských sítí a jiných překážek. Při provádění stavby budou
respektována ochranná a bezpečnostní pásma stávajících sítí technické infrastruktury
v území stavby, práce v ochranných a bezpečnostních pásmech budou prováděny vždy jen
po dohodě s vlastníky, event. správci technické infrastruktury, za podmínek stanovených
příslušnými právními předpisy (např. zák. č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o
výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů /energetický
zákon/ ve znění pozdějších předpisů).

9. Stavba bude prováděna dodavatelsky (stavebním podnikatelem). Jméno, sídlo, oprávnění
k předmětné činnosti a osobu stavbyvedoucího oznámí stavebník stavebnímu úřadu před
zahájením stavby.

10. Výkopové práce budou vedeny tak, aby byla zajištěna minimální prašnost. V případě
potřeby budou přijata odpovídající opatření, která nadměrné prašnosti zabrání. Výkopy
budou prováděny takovým způsobem, aby nedocházelo k narušení vlastnických nebo jiných
práv vlastníků dotčených pozemků a staveb na nich a rovněž sousedních pozemků a staveb
na nich.
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11. Odpad, který vznikne při stavbě, musí být zneškodňován v souladu s ustanovením zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

12. Budou dodrženy podmínky koordinovaného závazného stanoviska Městského úřadu Česká
Lípa, odboru životního prostředí ze dne 16.12.2020 zn. MUCL/27879/2020/OŽP/IP.

13. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Agentury ochrany přírody a krajiny České
republiky, SCHKO Kokořínsko - Máchův kraj ze dne 30.11.2020 č.j. 02346/KK/20.

14. Budou dodrženy podmínky souhlasu Krajské správy silnic Libereckého kraje ze dne
08.03.2021 zn. KSSLK/475/2020.

15. Budou dodrženy podmínky sdělení společnosti ČEZ Distribuční služby, a.s. ze dne
19.05.2021 zn. 0101530436.

16. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti CETIN, a.s. ze dne 04.06.2021
č.j. 685438/21.

17. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a.s ze
dne 11.06.2021 zn. SCVKZAD 104776 a ze dne 30.06.2021
SCVKZAD106426/ÚTPCL/Ro.

18. Dle § 103 odst.1 písm. e) bodu 5. stavebního zákona „distribuční soustava
v elektroenergetice s vyjímkou budov“ nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení. Dle §
103 odst.1 písm. e) bodu 10. stavebního zákona „vodovodní, kanalizační a energetické
přípojky a přípojky elektronických komunikací včetně připojení stavby a odběrných zařízení
vedených mimo budovu nebo připojení stavbě plnících doplňkovou funkci ke stavbě hlavní
na rozvodné sítě a kanalizaci stavby hlavní“ nevyžadují stavební povolení ani ohlášení.

19. Po úplném dokončení stavby podá stavebník v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 zákona
č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) žádost o vydání
kolaudačního souhlasu. Žádost bude podána na formuláři - příloha č. 12 k vyhl. č. 503/2006
Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu,
přílohou žádosti budou doklady dle části B přílohy č. 12.

20. Stavba bude dokončena do dvou let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
společnost ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405
02 Děčín 2, kterou zastupuje společnost OMEXOM GA Energo s.r.o., Ing. Marie Bičišťová,
IČO 49196812, Na Střílně 1929/8, Bolevec, 323 00 Plzeň 23

Odůvodnění:

Dne 20. července 2021 podala společnost ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická 874/8,
Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, kterou zastupuje společnost OMEXOM GA Energo s.r.o.,
Ing. Marie Bičišťová, IČO 49196812, Na Střílně 1929/8, Bolevec, 323 00 Plzeň 23 žádost o
vydání územního rozhodnutí pro stavbu: rozšíření distribuční soustavy v elektroenergetice
s názvem "CL-Hvězda-NN, obnova vedení do kNN + TS" , IE-12-4006268 na pozemcích (jejich
částech) st. p. 2, 3, 6/1, 6/3, 8, parc. č. 7/3, 7/4, 15, 21, 22/8, 25/3, 216/8, 216/13, 525/1, 528,
529, 579/2 v katastrálním území Hvězda pod Vlhoštěm, obec Blíževedly. Uvedeným dnem bylo
zahájeno územní řízení.

K žádosti a v průběhu řízení stavební úřad obdržel zejména:
- dokumentaci, kterou vypracoval autorizovaný technik pro technologické zařízení staveb

Bc. Ondřej Burýšek (ČKAIT – 0402479)
- plnou moc
- výpis z katastru nemovitostí
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- vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., ze dne 11.06.2021
zn. SCVKZAD 104776 a ze dne 30.06.2021 zn. SCVKZAD 106426/ÚTPCL/Ro

- vyjádření společnosti ČEZ Distribuce a.s. ze dne 19.05.2021 zn. 0101530436 a
prohlášení ze dne 28.01.2020

- sdělení o neexistenci zařízení společnosti ČEZ ICT Services a.s. ze dne 19.05.2021
zn. 0700385138

- sdělení o neexistenci zařízení společnosti TelcoProServices, a.s. ze dne 19.05.2021
zn. 0201246043

- stanovisko společnosti CETIN a.s. ze dne 04.06.2021 č.j. 685438/21
- vyjádření o neexistenci zařízení společnosti GasNet s r.o. ze dne 15.06.2021 zn.

5002403647
- vyjádření o neexistenci zařízení společnostiT-Mobile Czech Republic a.s. ze dne

19.05.2021 zn. E26713/21
- vyjádření o neexistenci zařízení společnosti Vodafone Czech Republic a.s. ze dne

19.05.2021 zn. MW99101747322296061
- vyjádření o neexistenci zařízení společnosti České radiokomunikace a.s. ze dne

20.05.2021 zn. UPTS/OS/275824/2021
- vyjádření obce Blíževedly ze dne 02.08.2019 zn. ObUBL:153/2019 a ze dne 20.05.2021

zn. ObUBL:119/2021

- koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Česká Lípa, odboru životního
prostředí ze dne 16.12.2020 zn. MUCL/27879/2020/OŽP/IP

- závazné stanovisko Městského úřadu Česká Lípa, stavebního úřadu – úseku památkové
péče ze dne 08.01.2021 zn. MUCL/640/2021/SÚ/MK

- rozhodnutí Městského úřadu Česká Lípa, odboru dopravy ze dne 04.06.2021
zn. MUCL/15077/2021/OD/FD

- závazné stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, Správy CHKO
Kokořínkso – Máchův kraj ze dne 30.11.2020 č.j. 02346/KK/20

- povolení Obecního úřadu Blíževedly ze dne 15.07.2021 zn. ObUBL:150/2021

- souhlas Krajské správy silnic Libereckého kraje ze dne 08.03.2021 zn. KSSLK/475/2020

- souhlas obce Blíževedly se stavbou ze dne 22.04.2020

- souhlasy se stavbou vlastníků pozemků.

Před oznámením o zahájení územního řízení bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena
vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemků a staveb na nich, včetně pozemků sousedních a
staveb na nich. Na základě výsledku byl stanoven okruh účastníků řízení ve smyslu § 85
stavebního zákona.
Stavební úřad vymezil okruh účastníků územního řízení takto:
účastníci řízení dle § 85 odst.1 písm. a) stavebního zákona:
společnost ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02
Děčín 2, kterou zastupuje společnost OMEXOM GA Energo s.r.o., Ing. Marie Bičišťová, IČO
49196812, Na Střílně 1929/8, Bolevec, 323 00 Plzeň 23
účastník řízení dle § 85 odst.1 písm. b) stavebního zákona:
obec Blíževedly, IDDS: g35b7ap, sídlo: Blíževedly č.p. 10, 471 04 Blíževedly
účastníci řízení dle § 85 odst.2 písm. a) stavebního zákona:
obec Blíževedly, IDDS: g35b7ap, sídlo: Blíževedly č.p. 10, 471 04 Blíževedly, Milan Dobeš,
Benešova č.p. 967, Kolín II, 280 02 Kolín 2, Dagmar Dobešová, Benešova č.p. 967, Kolín II,
280 02 Kolín 2, Martin Goldschmíd, Šumavská č.p. 862/30, 120 00 Praha 2-Vinohrady, MUDr.
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Ivana Goldschmídová, IDDS: mqiipyh, trvalý pobyt: Šumavská č.p. 862/30, 120 00 Praha 2-
Vinohrady, Miroslav Josífko, U Pergamenky č.p. 1471/8, 170 00 Praha 7-Holešovice, Václav
Král, Brandtova č.p. 3262/4, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem 11, Ing. Jaroslav Králik,
Šiškova č.p. 1224/1, Praha 8-Kobylisy, 182 00 Praha 82, Ing. Božena Králiková, CSc., Šiškova
č.p. 1224/1, Praha 8-Kobylisy, 182 00 Praha 82, Hana Králová, Brandtova č.p. 3262/4, Severní
Terasa, 400 11 Ústí nad Labem 11, Pavel Libický, IDDS: t5fcgqp, trvalý pobyt: Dykova č.p.
1118/23, Praha 10-Vinohrady, 101 00 Praha 101, Ing. Eva Nálevková, Korunní č.p. 1779/115,
130 00 Praha 3-Vinohrady, Ilja Petřík, Hvězda č.p. 28, Blíževedly, 470 02 Česká Lípa 2, Renáta
Petříková, Škroupovo náměstí č.p. 157/10, 470 01 Česká Lípa 1, Jaroslav Procházka, Pod lipami
č.p. 2557/45, 130 00 Praha 3-Žižkov, Anna Procházková, Pod lipami č.p. 2557/45, 130 00
Praha 3-Žižkov, Mgr. Michal Prskavec, IDDS: a7fz7hg, trvalý pobyt: Za Mototechnou č.p.
888/18, Praha 5-Stodůlky, 155 00 Praha 515, Jan Řezáč, Jižní č.p. 1822/57, 470 01 Česká Lípa
1, Peter Skopetz, Friedrich-Stengel-Strasse 12, Usingen, Německo, CETIN a.s., IDDS: qa7425t,
sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň, Krajská správa silnic Libereckého
kraje, příspěvková organizace, IDDS: bdnkk7w, sídlo: České mládeže č.p. 632/32, Liberec VI-
Rochlice, 460 06 Liberec 6, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns, sídlo:
Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice 1, Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3,
sídlo: Dubická č.p. 2362/56, 470 01 Česká Lípa 1
účastníci řízení dle § 85 odst.2 písm. b) stavebního zákona:
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
st. p. 1, 5, 9, 11, 36/1, 39, 40, 41, 54, 69, parc. č. 4/3, 5/3, 7/2, 18/2, 22/2, 22/3, 22/6, 22/7, 23/2,
24, 63, 202/7, 216/1, 216/10, 525/5, 525/6, 526, 590, 591, 592, 594, 682, 683 v katastrálním
území Hvězda pod Vlhoštěm, obec Blíževedly
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Hvězda č.e. 1, č.p. 28, č.p. 6, č.p. 22, č.p. 8, č.p. 4, č.p. 3 a č.p. 38.

Dle posouzení stavebního úřadu nebudou vydaným povolením přímo dotčena vlastnická nebo
jiná práva dalších osob.

Stavební úřad zkonstatoval, že dotčenými orgány jsou v tomto řízení Agentura ochrany přírody a
krajiny České republiky, SCHKO Kokořínsko - Máchův kraj, Městský úřad Česká Lípa, odbor
dopravy, Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, Městský úřad Česká Lípa,
Stavební úřad - úsek památkové péče a Obecní úřad Blíževedly.

Stavební úřad oznámil opatřením ze dne 28. července 2021 zahájení územního řízení známým
účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního
zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost
poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od
doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá
závazná stanoviska. Zároveň v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů stavební úřad oznámil, že byly shromážděny všechny
podklady pro vydání rozhodnutí, ke kterým se účastníci řízení mohli vyjádřit.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s
účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy
chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Na
stavbu bylo vydáno závazné stanovisko Městského úřadu Česká Lípa, stavebního úřadu - úřadu
územního plánování s výsledkem, že záměr je z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a
územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování
přípustný.
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Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy. Podmínky stanovisek dotčených orgánů a účastníků řízení,
týkající se provádění stavby, byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

- Veřejnost nepředložila žádné připomínky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Vzhledem k tomu, že nebyly vzneseny námitky účastníků řízení ani připomínky veřejnosti a
stanoviska dotčených orgánů byla kladná, rozhodl stavební úřad tak, jak je uvedeno ve výroku
tohoto rozhodnutí.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu
Libereckého kraje, odboru územního plánovaní a stavebního řádu podáním u zdejšího správního
orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu
orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet
stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou
část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění
rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis
písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou
grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou
právní moci doručí, jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu
úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o
umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich
konzumaci.

Jana Procházková
referent územního rozhodování a stavebního řádu

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm.
e) ve výši 1000 Kč byl zaplacen dne 30. července 2021.

Obdrží:

účastníci řízení:
(datovou schránkou)
společnost ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy, sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly,
405 02 Děčín 2
zastoupená společností OMEXOM GA Energo s.r.o., Ing. Marie Bičišťová, IDDS: ryt33bf, sídlo:
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Na Střílně č.p. 1929/8, Bolevec, 323 00 Plzeň 23
obec Blíževedly, IDDS: g35b7ap, sídlo: Blíževedly č.p. 10, 471 04 Blíževedly
MUDr. Ivana Goldschmídová, IDDS: mqiipyh, trvalý pobyt: Šumavská č.p. 862/30, 120 00
Praha 2-Vinohrady
Pavel Libický, IDDS: t5fcgqp, trvalý pobyt: Dykova č.p. 1118/23, Praha 10-Vinohrady, 101 00
Praha 101
Mgr. Michal Prskavec, IDDS: a7fz7hg, trvalý pobyt: Za Mototechnou č.p. 888/18, Praha 5-
Stodůlky, 155 00 Praha 515
CETIN a.s., IDDS: qa7425t, sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: bdnkk7w, sídlo: České
mládeže č.p. 632/32, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec 6
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns, sídlo: Přítkovská č.p. 1689/14,
Trnovany, 415 01 Teplice 1
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3, sídlo: Dubická č.p. 2362/56, 470 01 Česká Lípa 1

(dodejkou)
Milan Dobeš, Benešova č.p. 967, Kolín II, 280 02 Kolín 2
Dagmar Dobešová, Benešova č.p. 967, Kolín II, 280 02 Kolín 2
Martin Goldschmíd, Šumavská č.p. 862/30, 120 00 Praha 2-Vinohrady
Miroslav Josífko, U Pergamenky č.p. 1471/8, 170 00 Praha 7-Holešovice
Václav Král, Brandtova č.p. 3262/4, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem 11
Ing. Jaroslav Králik, Šiškova č.p. 1224/1, Praha 8-Kobylisy, 182 00 Praha 82
Ing. Božena Králiková, CSc., Šiškova č.p. 1224/1, Praha 8-Kobylisy, 182 00 Praha 82
Hana Králová, Brandtova č.p. 3262/4, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem 11
Ing. Eva Nálevková, Korunní č.p. 1779/115, 130 00 Praha 3-Vinohrady
Ilja Petřík, Hvězda č.p. 28, Blíževedly, 470 02 Česká Lípa 2
Renáta Petříková, Škroupovo náměstí č.p. 157/10, 470 01 Česká Lípa 1
Jaroslav Procházka, Pod lipami č.p. 2557/45, 130 00 Praha 3-Žižkov
Anna Procházková, Pod lipami č.p. 2557/45, 130 00 Praha 3-Žižkov
Jan Řezáč, Jižní č.p. 1822/57, 470 01 Česká Lípa 1
Peter Skopetz, Friedrich-Stengel-Strasse 12, Usingen, Německo 612 50

Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona:
(veřejnou vyhláškou)
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
st. p. 1, 5, 9, 11, 36/1, 39, 40, 41, 54, 69, parc. č. 4/3, 5/3, 7/2, 18/2, 22/2, 22/3, 22/6, 22/7, 23/2,
24, 63, 202/7, 216/1, 216/10, 525/5, 525/6, 526, 590, 591, 592, 594, 682, 683 v katastrálním
území Hvězda pod Vlhoštěm, obec Blíževedly
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Hvězda č.e. 1, č.p. 28, č.p. 6, č.p. 22, č.p. 8, č.p. 4, č.p. 3 a č.p. 38

dotčené orgány:
(interní poštou)
Městský úřad Česká Lípa, odbor dopravy, náměstí T. G. Masaryka č.p. 1/1, 470 01 Česká Lípa 1
Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, náměstí T. G. Masaryka č.p. 1/1, 470 01
Česká Lípa 1
Městský úřad Česká Lípa, Stavební úřad - úsek památkové péče, náměstí T. G. Masaryka č.p.
1/1, 470 01 Česká Lípa 1
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(datovou schránkou)
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, SCHKO Kokořínsko - Máchův kraj,
Mělník, IDDS: ahwdypi, sídlo: Kaplanova č.p. 1931/1, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414
Obecní úřad Blíževedly, IDDS: g35b7ap, sídlo: Blíževedly č.p. 10, 471 04 Blíževedly

Tento dokument se účastníkům řízení dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona doručuje
veřejnou vyhláškou vyvěšením na úřední desce MěÚ Česká Lípa a Obecního úřadu Blíževedly
musí být vyvěšen po dobu nejméně 15 dnů. Současně se zveřejňuje způsobem umožňujícím
dálkový přístup. Patnáctý den je posledním dnem doručení.

Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla
zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 zákona č.
500/2004 Sb. Správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Datum vyvěšení: .................... Datum sejmutí: ....................

.................... ....................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko: Razítko:
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