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     MĚSTSKÝ  ÚŘAD  JILEMNICE 
           Odbor územního plánování a stavebního řádu  
                                             Masarykovo nám. 81, 514 01 Jilemnice  

 

 

Spis. zn.: MUJI   5041/2012 /ÚPSŘ  
Č.j: PDMUJI   2399/2013/Du/Rozh Jilemnice, dne: 25.2.2013 
Vyřizuje: Zora Dufková  
E-mail: dufkova@mesto.jilemnice.cz  
Telefon: 481 565 141 
 
Žadatel: 
Mgr. Marika Jírů (nar. 19.3.1983), Horní Branná 56, 512 36  Horní Branná 
Martin Jírů (nar. 22.11.1986), Horní Branná 56, 512 36  Horní Branná 

R O Z H O D N U T Í  
Městský úřad Jilemnice, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako stavební úřad příslušný dle § 

13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen "stavební zákon"), 
rozhodl ve věci žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: Zřízení sjezdu včetně opěrné zdi, 
propustku a terénních úprav na pozemcích: pozemkové parcely parcelní číslo 3343/2, 3342/5 a 3338 (ostatní 
plocha) v kat. území Horní Branná a žádosti o vydání stavebního povolení pro stavbu: Zřízení sjezdu včetně 
opěrné zdi, propustku a terénních úprav, kterou podala Mgr. Marika Jírů (nar. 19.3.1983), Horní Branná 56, 512 
36  Horní Branná a Martin Jírů (nar. 22.11.1986), Horní Branná 56, 512 36  Horní Branná, takto: 

 

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

veřejnoprávní smlouvy a územního opatření vydává 

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  
 
pro stavbu: Zřízení sjezdu včetně opěrné zdi, propustku a terénních úprav na pozemcích: pozemkové parcely 
parcelní číslo 3343/2, 3342/5 a 3338 (ostatní plocha) v kat. území Horní Branná. 
 
Pro umístění stavby se stanoví tyto podmínky: 

1.  Přístup na pozemek ppč. 3343/2, vedoucí přes pozemek ppč. 3343/5, pro účely zemědělské činnosti 
spočívající v údržbě pozemku, bude zajištěn novým sjezdem ze silnice III/2936 situované na ppč. 3338 v  
k.ú. Horní Branná, o šířce 7,5 m, s povrchovou úpravou z válcovaného štěrku s penetračním makadamem. 
V úrovni silnice, pro bezpečné odbočení auta, je navrhována rovinatá plocha o půdorysných rozměrech cca 
7,50 x 7,70 m. Pro bezpečné sjetí na pozemek ppč. 3343/2 bude plocha o proměnné šířce min. 3,5 m a 
délce 15 m ve sklonu 10 cm/m.  Výškový rozdíl bude zabezpečen vytvořením násypu zajištěného opěrnou 
zdí z betonových prahů spojovaných ocelovými trny. Od hrany asfaltu, ve vzdálenosti cca 1 m bude 
vybudován povrchový odvodňovací kanálek pro zabránění stékání srážkových vod a vynášení nečistot na 
přilehlou komunikaci, se stavebním uspořádáním, pro odvodnění povrchových vod z komunikace do 
přilehlého pozemku, příčně i podélně vyspádovaným od komunikace do propustku v patě svahu z betonové 
roury DN 400, na obou koncích stavebně upraveného tak, aby bylo zajištěno plynulé natékání a odtékání 
povrchových vod.  

2. Budou  dodrženy  podmínky  vyjádření,   které  vydala  společnost  ČEZ  Distribuce,  a. s.,  Teplická  874/8, 
Děčín 4, dne 29.9.2012 pod zn.: 0100098129: 
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- V případě podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka před  započetím  zemních  prací 
čtrnáct dní předem požádat o vytyčení prostřednictví Zákaznické linky 840 840 840, která je Vám 
k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. 

- Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb. (energetický 
zákon) v platném znění nebo technickými normami, zejména PNE 33 3301 a ČSN EN 50423-1. 
Přibližný průběh tras zasíláme v příloze, přičemž v trase kabelového vedení může být uloženo  několik 
kabelů. 

- V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo 
trafostanic, popř. bude po vytýčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je 
nutné písemně požádat o souhlas s  činnosti v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na 
www.cezdistribuce.cz v části Formuláře/Činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání 
Vaší žádosti naleznete v zápatí). Upozorňujeme Vás rovněž, že v zájmovém území se může nacházet 
energetické zařízení, které není v majetku ČEZ Distribuce, a. s.  

- Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, kontaktujte 
prosím naši Poruchovou linku 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. 

      3.   Budou  dodrženy  podmínky  souhlasu  s  činností  a  umístěním  stavby  v  ochranném  pásmu, které vydala 
společnost  ČEZ  Distribuce,  a. s.,  Teplická  874/8,  Děčín 4  dne 9.11.2012 pod zn.: LB/345/12/OP: 
Souhlasíme s činností a umístěním stavby v ochranném pásmu nadzemního kabelového vedení VN 35 kV 
v majetku ČEZ  Distribuce,  a. s. 
Jedná se o stavbu: Horní Branná – stavba sjezdu na pozemcích p.č. 3338, p.č. 3342/5 a p.č. 3348/2 
v katastrálním území Horní Branná, jejímž investorem je Martin Jírů a Marika Jírů, bytem Horní Branná 
56, 512 36 Horní Branná.   
Souhlas je podmíněn: 
a) Budou dodrženy podmínky pro práci v ochranných pásmech nadzemních vedení (viz. příloha).  
b) Platnost tohoto rozhodnutí je vázána na dodržení příslušných norem ČSN EN 50 110-1,  PNE 33 3301, 

PNE 330000-6 a všech dále uvedených podmínek. 
c) Stavba sjezdu na pozemcích p.č. 3338, p.č. 3342/5 a p.č. 3348/2 v katastrálním území Horní Branná 

zasahující do ochranného pásma nadzemního volného vedení VN 35 kV  v majetku ČEZ  Distribuce,  
a. s. bude provedena dle předložené projektové dokumentace z 10/2012 vypracovanou projektantkou 
Ing. Dagmar Trýznovou.  

d) Stavba sjezdu na pozemcích p.č. 3338, p.č. 3342/5 a p.č. 3348/2 v katastrálním území Horní Branná 
bude provedena od podpěrných bodů nadzemního volného vedení VN 35 kV  v majetku ČEZ  
Distribuce,  a. s. ve vodorovné vzdálenosti min. 5,00 m. 

e) Stavbou sjezdu na pozemcích p.č. 3338, p.č. 3342/5 a p.č. 3348/2 v katastrálním území Horní Branná 
nesmí být ohrožen provoz nadzemního volného vedení VN 35 kV  v majetku ČEZ  Distribuce,  a. s. ani 
životy a zdraví osob pracujících v ochranném pásmu nadzemního volného vedení VN 35 kV  
v majetku ČEZ  Distribuce,  a. s. 

f) Zemními pracemi pro stavbu sjezdu na pozemcích p.č. 3338, p.č. 3342/5 a p.č. 3348/2 v katastrálním 
území Horní Branná nesmí  dojít k narušení statiky podpěrných bodů stávajícího nadzemního volného 
vedení VN 35 kV  v majetku ČEZ  Distribuce,  a. s.  

g) Při realizaci stavby sjezdu na pozemcích p.č. 3338, p.č. 3342/5 a p.č. 3348/2 v katastrálním území 
Horní Branná nesmí  dojít k navyšování terénu v ochranném pásmu nadzemního volného vedení VN 
35 kV  v majetku ČEZ  Distribuce,  a. s.  nad niveletu vozovky  - p.č. 3338 v katastrálním území Horní 
Branná.  

h) V ochranném pásmu stávajícího nadzemního volného vedení VN 35 kV  v majetku ČEZ  Distribuce,  
a. s.  nesmí  být skladována zemina ani žádný jiný stavební materiál. 

i) Dle předložené projektové dokumentace na stavbu sjezdu na pozemcích p.č. 3338, p.č. 3342/5 a p.č. 
3348/2 v katastrálním území Horní Branná v ochranném pásmu stávajícího nadzemního volného 
vedení VN 35 kV  jsou vzdálenosti předmětné stavby od vodičů nadzemního volného vedení VN 35 
kV  v majetku ČEZ  Distribuce,  a. s. dané PNE 33 3301 dodrženy.   

j) Před započetím výše uvedené stavby  musí dodavatel stavby sjezdu na pozemcích p.č. 3338, p.č. 
3342/5 a p.č. 3348/2 v katastrálním území Horní Branná v ochranném pásmu stávajícího nadzemního 
volného vedení VN 35 kV  (ČEZ  Distribuci,  a. s.)  upřesnit postup prací a použitou techniku  pro 
stavbu sjezdu v ochranném pásmu stávajícího nadzemního vedení VN 35 kV.  

k) Pokud nebude možné dodržet bezpečné vzdálenosti  od stávajícího nadzemního vedení VN 35 kV  při 
výše uvedených pracích bude muset být stávající nadzemní vedení VN 35 kV  po dobu výše uvedené 
stavby v ochranném pásmu nadzemního volného vedení VN 35 kV  v majetku ČEZ  Distribuce,  a. s. 
vypnuto a zajištěno. 
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l) Veškeré práce v ochranných pásmech elektrických zařízení budou prováděny s největší opatrností za 
dodržení podmínek bezpečnosti práce v blízkosti elektrického vedení dle ČSN  EN 50 110-1, PNE 
330000-6, zejména nebudou používány jeřáby nebo jiné mechanizmy, které se mohou přiblížit 
k vedení na vzdálenost menší než 3 m.  

m) Před zahájením kolaudačního řízení bude zaměstnanci ČDS s.r.o. oblasti Semily překontrolováno se 
zápisem do montážního deníku dodržení minimální vzdálenosti stavby sjezdu na pozemcích p.č. 3338, 
p.č. 3342/5 a p.č. 3348/2 v katastrálním území Horní Branná od podpěrných bodů nadzemního volného 
vedení VN 35 kV v majetku ČEZ  Distribuce,  a. s.    

n) Podmínkou pro zahájení uvedené činnosti v ochranném pásmu je platné stanovisko k existenci 
elektrických zařízení umístěného v zájmovém území.  

o) Bude zajištěn trvalý přístup k zařízení ČEZ Distribuce a.s. pro manipulace a údržbu. 
p) Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení 

bezpečnostních předpisů. 
q) Zemními pracemi nesmí být narušeno uzemnění zařízení distribuční soustavy, při případném obnažení 

zemnící pásky je nutné toto neprodleně ohlásit na poruchovou linku 840 850 860. 
r) ČEZ Distribuce, a.s. nepřevezme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou 

stavebníkovi následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo 
nedodržením výše uvedených podmínek.  

Dovolujeme si dále upozornit, že porušení výše uvedených podmínek může mít za následek zrušení 
souhlasu a povinnost žadatele uvést veškeré změny do původního stavu na náklady toho, pro něhož se tento 
souhlas vydává. 

            PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH NADZEMNÍCH VEDENÍ 
Ochranné pásmo nadzemního vedení podle § 46, odst. (3), zák. č. 458/2000 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  
a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně, 
i)   pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31.12.1994), 
ii)  pro vodiče s izolací základní 2 metry, 
iii) pro závěsná kabelová vedení 1 metr, 
e) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 12 metrů  (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31.12.1994). 
Poznámka: 
Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem. Při činnostech prováděných 
v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné  dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed. 2.  
V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (9) zakázáno: 
1) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízeni stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, 

jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky, 
2) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce, 
3) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit 

život, zdraví či majetek osob. 
4) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením, 
5) vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.  
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. 
458/2000 Sb. 
V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky: 
1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, 

prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem – vodičům blíže než 2 metry (dle ČSN EN 
50110-1). 

2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části 
mimo ochranné pásmo vedení a musí být zamezeno vymrštění lana.  

3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého 
napětí.  

4. Je zakázáno provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů – 
sloupů nebo stožárů.   

5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického 
vedení.   

6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1.   
7. Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele 
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distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou 
kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/78 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí…), pokud 
nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.   

             8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou doby provádění prací je nutné požádat 
minimálně 25 dní před požadovaným termínem.  V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat 
o zaizolování  části vedení.  

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno 
Státní energetické inspekci v souladu s §93, zákona č. 458/2000 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti 
v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona. 

       4.  Budou dodrženy podmínky vyjádření Obce Horní Branná ze dne 12.12.2012 pod č.j.:641/2012: 
Ad1) Ke stavebnímu řešení sjezdu nemáme připomínek. Kompetentním orgánem k povolení sjezdu je MěÚ 

Jilemnice, odbor dopravy. 
AD2) V místě stavby se nacházejí sítě ve vlastnictví Obce Horní Branná. Stavbou bude dotčen vodovodní   

řad. Umístění potrubí je patrné z výkresu „Situace“ v předložené PD. Stavbu sjezdu lze provést za 
těchto podmínek: 
- Stávající vodovodní řad PE d 63 bude v místě křížení se základovým pasem opěrné zdi uložen do 

chráničky DN 100, v které bude uložen na kluzné spojky RACI. 
- Chránička bude líce základového pasu přesahovat min. 0,3 m. 
- Z důvodu provozu vodovodu musí být zachována dostupnost a manipulační prostor u koncového 

podzemního hydrantu. 
- Před započetím zemních prací, betonováním základového pasu a tvorbě tělesa náspu sjezdu, přizve 

investor ke kontrole správce VaK (p. Holubec tel. 605287792). O provedené kontrole bude sepsán 
protokol. 

Ad3) Souhlasíme se stavebními pracemi v ochranném pásmu vodovodu. Případné poškození zařízení 
vodovodu při stavbě sjezdu z p.p.č. 3383 na p.p.č. 3343/2 v k.ú. Horní Branná bude opraveno na 
náklady investora. 

       5.   Musí být dodrženy požadavky obsažené ve stanoviscích: 
        Městský úřad Jilemnice – koordinované závazné stanovisko: MUJI 4440/12/ŽP ze dne 6.12.2012. 

            ŽP - Ochrana přírody a krajiny:  
Městský úřad Jilemnice, odbor životního prostředí, jako příslušný správní orgán ochrany přírody dle § 77 
odst. 3 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, posoudil předložený 
záměr dle projektové dokumentace „Zřízení sjezdu z p.p.č. 3338 na p.p.č. 3343/2 k.ú. Horní Branná“, 
kterou vypracovala k územnímu řízení v listopadu 2012 Ing. Dagmar Trýznová a vydává toto závazné 
stanovisko:  
S realizací záměru na pozemcích p.p.č. 3343/2, 3342/5 v k. ú. Horní Branná souhlasíme  za splnění 
podmínek:. 
1. Příjezdová komunikace  bude v souladu s plánovaným využitím  a vzhledem k umístění mimo 

zastavěné území řešena minimalisticky, tak aby co nejméně narušovala původní konfiguraci a 
vzhled pozemku. Cesta bude zbudována z propustného materiálu (hliněná, štěrková,  mlatová 
apod.).  

2. Pozemky nebudou trvale oploceny.  
     ŽP - Odpadové hospodářství:  

Městský úřad Jilemnice, odbor životního prostředí jako věcně a místně příslušný orgán výkonu veřejné  
správy v oblasti odpadového  hospodářství  dle § 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a 
o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí s výše uvedeným záměrem.  

  Upozorňujeme, že odpady, které vzniknou při realizaci záměru, musí být vytříděny a jednotlivé druhy 
využity,  příp. nabídnuty k dalšímu využití nebo recyklaci oprávněné osobě. V případě, že odpady nelze 
využít, je třeba zajistit jejich řádné odstranění v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o 
změně některých dalších zákonů. Případné terénní úpravy mohou být prováděny po předchozím souhlasu 
příslušného stavebního úřadu pouze zeminou a nebo kameny, případně vytěženou hlušinou, které nejsou 
znečištěné škodlivinami. 
ORMH - Oddělení památkové péče: 
Nemáme námitek proti provádění zemních a výkopových prací spojených s realizací výše uvedené stavby; 
práce proběhnou mimo památkově chráněná území a nebudou se dotýkat památkově chráněných objektů.  
Při provádění zemních a výkopových prací souvisejících s výše uvedenou akcí je ovšem  nutné respektovat 
skutečnost, že se zamýšlená stavební činnost bude provádět na území s archeologickými nálezy, za které je 
považováno celé území ČR kromě míst v minulosti vytěžených. Dle ustanovení § 22 odst. 2 zákona                 
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen: památkový zákon), je 
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proto stavebník povinen oznámit záměr stavby již v době jeho příprav Archeologickému ústavu Akademie 
věd ČR a umožnit jemu nebo organizaci oprávněné dle § 21 památkového zákona provést na dotčeném  
území záchranný archeologický výzkum.  
Doporučujeme, aby stavebník o připravované stavební akci zároveň informoval oprávněnou organizaci 
(smluvní organizací oprávněnou k provádění archeologických výzkumů v našem regionu je např. Muzeum 
Českého ráje Turnov). Kontakt na Archeologický ústav je: Letenská 4,118 01, Praha 1, tel.: 257014300, e-
mail: arupraha@arup.cas.cz. Další kontakty a údaje jsou k dispozici na zdejším odboru a také na 
internetových stránkách Archeologického ústavu AV ČR, kde naleznete též formulář „Oznámení o 
stavebním či jiném záměru prováděném v území s archeologickými nálezy“   

             (http://www.arup.cas.cz/cz/pamatkovaochrana/pro-stavebniky.html). 
      Městský úřad Jilemnice – závazné stanovisko: MUJI 4996/2012/ŽP- ZPF ze dne 8.2.2013. 

             ŽP - Ochrana zemědělského půdního fondu:  
             Městský úřad Jilemnice, odbor životního prostředí, příslušný podle § 15, písm.  f) zákona č. 334/1992 Sb. o 

ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších změn (dále jen zákon)  uděluje k žádosti 
žadatelů: Martin Jírů, /nar. 22.11.1986/, Horní Branná 56, 512 36 Horní branná, Mgr. Marika Jírů  /nar. 
19.3.1983/, Horní branná 56, 512 36 Horní branná Roman podle ustanovení § 149 odst.1, zákona č. 
500/2004 Sb., správní  řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), toto závazné stanovisko.  
Městský úřad Jilemnice, odbor životního prostředí v souladu s ustanovením § 9, odst. 1 a odst. 6 zákona   
s o u h l a s í  s  trvalým odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“)  ve 
prospěch stavby sjezdu na níže uvedených pozemcích.  
Souhlas se vydává za předpokladu, že ze strany žadatele nebo jeho nástupce budou na vlastní náklady 
splněny následující podmínky. Žadatel (investor) je povinen: 
1. Vytyčit hranice odsouhlaseného záboru a přijmout opatření vedoucí k respektování hranic 

povoleného záboru.  
2. Před uskutečněním nezemědělské činnosti povolené rozhodnutím příslušného stavebního úřadu 

zabezpečit na vlastní náklady provedení skrývky kulturních vrstev půdy o mocnosti 0,2 m a 
hlouběji uložené zúrodnitelné vrstvy půdy na celé ploše dotčené stavbou případně terénními 
úpravami a zabránit znehodnocení ornice podorniční vrstvou. Podle předběžného odhadu bude na 
celé ploše stavby skryto 18,8 m3 kulturních vrstev půdy. Zemina bude využita ke konečným 
vegetačním úpravám v rámci předmětných pozemků. 

3. Po dobu uložení kulturních vrstev na pozemku postupovat v souladu s ustanovením § 10, odst. 2 
vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF. Zejména se jedná o 
zajištění ochrany kulturních vrstev půdy před jejich znehodnocením a ztrátami. 

4. Vést protokol (pracovní deník) o činnostech souvisejících se skrývkou (přemístění, rozprostření či 
jiné využití, uložení, ochrana a ošetřování), v němž uvede všechny skutečnosti rozhodné pro 
posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání kulturních vrstev půdy. 

5. Učinit opatření proti úniku pevných, kapalných a plynných látek poškozujících zemědělský půdní 
fond a zabezpečit, aby na ZPF a jeho vegetačním krytu došlo k co nejmenším škodám.  

6. Po dokončení stavby neprodleně použít deponované vrstvy půdy ke konečným terénním úpravám.  
 

 
Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení: 
Námitky nebyly vzneseny. 
 
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
"správní řád"): 
Mgr. Marika Jírů (nar. 19.3.1983), Horní Branná 56, 512 36  Horní Branná 
Martin Jírů (nar. 22.11.1986), Horní Branná 56, 512 36  Horní Branná 
    

I I .  
 
Podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 

stavebního zákona ve věcech stavebního řádu 

p o v o l u j e  
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stavbu: Zřízení sjezdu včetně opěrné zdi, propustku a terénních úprav v rozsahu projektové dokumentace, 
ověřené při stavebním řízení, ze které vyplývají hlavní technické detaily provedení a umístění stavby, členění na 
objekty, užívání jednotlivých prostor, ale i rozsah záboru staveniště, organizace výstavby, splnění požadavků 
daných zvláštními předpisy, atd. 
Stavba bude obsahovat: 

- sjezd, opěrnou zeď, propustek a terénní úpravy na pozemcích ppč. 3343/2,  3343/5 a 3338 v  k.ú. Horní 
Branná 

 
 
Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky: 
1. Stavba bude provedena dle dokumentace ověřené ve stavebním řízení, která je uložena na stavebním úřadě. 

Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu stavebního úřadu. 
2. Sjezd, s finálním povrchem z válcovaného štěrku penetračního kakadamu, násypu tvořeného zeminou, štěrkem 

a kamenem hutněným po vrstvách cca 0,30 – 0,50 m, zajištěn opěrnou zdí z betonových prahů spojovaných 
ocelovými trny na základovém pase o šířce 55 cm a hloubce 1,20 m včetně 0,20 m štěrkového podsypu pod 
upravený terén. Propustek z betonové roury DN 400, stavební délky 1000 mm, s perem a polodrážkou 
spojovaných na sraz. 

3. Stavba bude dokončena do 31.10.2015. 
4. Stavba  bude  provedena  dodavatelsky právnickou nebo fyzickou osobou  oprávněnou  k  provádění 

stavebních nebo montážních prací, vybranou na základě výběrového řízení. Název, sídlo a oprávnění 
k předmětné činnosti bude předloženo stavebnímu úřadu před zahájením stavebních prací. 

5. Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu záměr započít s užíváním stavby nejméně 30 dnů předem. S 
užíváním stavby pro účel k němuž byla stavba povolena, může byt započato, pokud do 30 dnů od oznámení 
stavební úřad rozhodnutím, které je prvním úkonem v řízení, užívání stavby nezakáže. 

 
Městský úřad Jilemnice, odbor územního plánování a stavebního řádu v souladu s ustanovením § 115 odst. 1 

stavebního zákona stanoví, že mu stavebník oznámí za účelem provedení kontrolních prohlídek stavby tyto fáze 
výstavby: 

1. Po dokončení montáže opěrné zdi a osazení propustku. 
2. Po dokončení zhutněného násypu. 

 
 
Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení: 
Námitky nebyly vzneseny. 
    
 
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
"správní řád"): 
Mgr. Marika Jírů (nar. 19.3.1983), Horní Branná 56, 512 36  Horní Branná 
Martin Jírů (nar. 22.11.1986), Horní Branná 56, 512 36  Horní Branná 
    
 
 Vzhledem k tomu, že výroky tohoto rozhodnutí vydaného ve spojeném řízení se vzájemně podmiňují, 
stavební úřad ve smyslu ustanovení § 74 správního řádu stanoví, že výroková část II (vztahující se k povolení 
stavby) nabude vykonatelnosti nejdříve dnem, kdy se stane pravomocnou výroková část I (vztahující se k umístění 
stavby). 

O dů v o d n ě n í  
 Městský úřad Jilemnice, odbor územního plánování a stavebního řádu obdržel dne 21.12.2012 žádost o 
vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení. 

Městský úřad Jilemnice, odbor územního plánování a stavebního řádu dne 3.1.2013 rozhodl usnesením v 
souladu s ustanovením § 78 odst. 1 stavebního zákona a § 140 odst. 1 správního řádu o spojení územního řízení o 
umístění stavby se stavebním řízením a projednání žádosti ve společném řízení. 
            Městský úřad Jilemnice, odbor územního plánování a stavebního řádu opatřením ze dne 3.1.2013 oznámil 
podle § 87 odst. 1 a § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení spojeného územního řízení o umístění stavby a 
stavebního řízení a nařídil veřejné ústní jednání spojené s místním šetřením na den 12.2.2013  konané na Obecním 
úřadě v Horní Branné.  Námitky účastníků řízení a závazná stanoviska dotčených orgánů mohly být uplatněny 
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nejpozději při ústním jednání. O průběhu ústního jednání byl sepsán protokol. 
            Městský úřad Jilemnice, odbor územního plánování a stavebního řádu v průběhu spojeného územního řízení 
o umístění stavby a stavebního řízení posoudil žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a 
stavebního povolení z hledisek uvedených v § 90 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými 
orgány a posoudil shromážděná stanoviska. 
            Městský úřad Jilemnice, odbor územního plánování a stavebního řádu v průběhu spojeného územního řízení 
o umístění stavby a stavebního řízení neshledal důvody bránící vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl proto způsobem 
uvedeným ve výroku.  
 
   

                         O d ů v o d n ě n í  v ý r o k u  I  
              
            K řízení žadatelé předložili: žádost o vydání územního rozhodnutí, dokumentaci stavby pro potřeby 
územního řízení o umístění uvedené stavby z listopadu 2012, plnou moc ze dne 1.11.2012, vyjádření Obce Horní 
Branná ze dne 12.12.2012 pod zn.:641/2012 ke stavbě sjezdu z p.p.č. 3338 na p.p.č. 3343/2 (přes p.p.č. 3342/5) 
v k.ú. Horní Branná včetně přiloženého stanoviska společnosti KrVaK s.r.o., Krkonošské vodovody a kanalizace, 
Provoz, stavba a  údržba vodovodů a kanalizací, Horní Branná 1 ze dne 12.12.2012, stanovisko Policie ČR, Krajské 
ředitelství policie Libereckého kraje, územní odbor Semily, DI, Vysocká 225, 513 15 Semily ze dne 4.12.2012 pod 
č.j.:KRPL-122863/ČJ-2012-181106,stanovení technických podmínek ze dne 3.12.2012 pod zn.:TSSM4/12/Zu/206-
8645-a Krajské správy silnic Libereckého kraje, p.o., České mládeže 632/32, Liberec 6 k plánované akci: „Zřízení 
sjezdu na p.p.č. 3343/5 v k.ú. Horní Branná.“ Smlouva OLP/3724/2012, vyjádření ČEZ Distribuce a.s., o existenci 
energetického zařízení společnosti ČEZ Distribuce a.s. ze dne 29.9.2012 pod zn: 0100098129, vyjádření o existenci 
sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica   Czech Republic a.s.  ze dne 29.9.2012 pod č.j.: 167085/12, 
vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno ze dne 30.9.2012 pod zn.:5000691724. 
            Koordinované závazné stanovisko vydal MěÚ Jilemnice dne 6.12.2012 pod  č.j.:MUJI 4440/12/ŽP. 
            Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č.j.: OLP/3724/2012 ze dne 12.12.2012 uzavřená 
mezi smluvními stranami: Liberecký kraj se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 zastoupený Martinem Půtou, 
hejtmanem kraje, jako budoucím povinným a Martinem Jírů a Mgr. Marikou Jírů, oba bytem Horní Branná 56, 512 
36 Horní Branná, jako budoucími oprávněnými ohledně zřízení sjezdu ze silnice III. třídy na p.p.č. 3343/2 v k.ú. 
Horní Branná.  
            Rozhodnutí p.č. 58/12 vydal dne 17.12.2012 pod zn.:MUJI-4866/2012/OD MěÚ Jilemnice, odbor dopravy, 
jako příslušný silniční správní úřad, jímž se povoluje vybudování nového dopravního připojení zřízením sjezdu ze 
silnice č. III/2936 na pozemky  p.č. 3342/5  a 3343/2  v  k.ú. Horní Branná. 
            Souhlas s činností a umístěním stavby v ochranném pásmu nadzemního izolovaného vedení VN 35 kV 
v majetku ČEZ Distribuce a.s. ze dne 9.11.2012 pod zn.:LB/345/12/OP. 
            Závazné stanovisko vydal MěÚ Jilemnice, odbor životního prostředí dne 8.2.2013 pod  spis. zn.: MUJI 
4996/2012/ŽP – ZPF – souhlas s trvalým odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu ve prospěch 
stavby sjezdu na pozemku p.p.č. 3343/2 a 3342/5 v  k.ú. Horní Branná. 
            Odbor územního plánování a stavebního řádu MěÚ Jilemnice posuzoval soulad předloženého návrhu s 
platnou ÚPD a dalšími ÚPP: výše uvedený stavební záměr se dle platného Územního plánu obce Horní Branná, 
schváleného zastupitelstvem obce dne 11.3.2002,  nachází v nezastavěném území obce Horní Branná. Stavební 
úřad posoudil předložené podání a všechny okolností a dospěl k závěru, že výše uvedená stavba je v souladu s 
ustanovením § 18 odst. 5 stavebního zákona, podle kterého je možno: „ V nezastavěném území lze v souladu s jeho 

charakterem umísťovat stavby, zařízení, a jiná opatření pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu 

nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pro snižování nebezpečí 

ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a dále taková technická opatření a stavby, 

které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická 

zařízení, ekologická a informační centra.“ S ohledem na to, že má stavba sjezdu, opěrné zdi a propustku sloužit pro 
účely zemědělské činnosti spočívající v údržbě pozemku, rozhodl proto způsobem uvedeným ve výroku. 
 
 
Stanovení okruhu účastníků řízení: 
 Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl Městský úřad Jilemnice, odbor územního plánování a 
stavebního řádu k závěru, že právní postavení účastníka řízení v souladu s ust. § 85 stavebního zákona v daném 
případě přísluší (vedle žadatele a obce, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn) pouze vlastníkům 
pozemků (a stavbám na nich), na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, a dále osobám, které mají 
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vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním pozemkům (a stavbám na nich) a vlastníkům anebo správcům 
stávajících toků vedení technické a dopravní infrastruktury, dotčených předmětnou stavbou. Vlastnictví ani jiná 
práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.    
 
 
Vypořádání s námitkami účastníků řízení: 
V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky. 
 
 
Vyhodnocení připomínek veřejnosti: 
V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné připomínky. 
 
 
Seznam všech účastníků řízení: 
Mgr. Marika Jírů, Martin Jírů, ČEZ Distribuce, a. s., Ing. Alexander Dula, Ludmila Dulová, Radek Holubec, 
Krajská správa silnic Libereckého kraje, p.o., Obec Horní Branná. 
 
 

                       O d ů v o d n ě n í  v ý r o k u  I I  
    
            Ke stavebnímu řízení stavebníci předložili: žádost  o  stavební  povolení,  dokumentaci  stavby  pro  potřeby 
stavebního řízení uvedené stavby z  listopadu 2012 včetně dodatku z prosince 2012,   plnou moc ze dne 1.11.2012, 
plán kontrolních prohlídek z 20.12.2012. 
            Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č.j.: OLP/3724/2012 ze dne 12.12.2012 uzavřenou 
mezi smluvními stranami: Liberecký kraj se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 zastoupený Martinem Půtou, 
hejtmanem kraje, jako budoucím povinným a Martinem Jírů a Mgr. Marikou Jírů, oba bytem Horní Branná 56, 512 
36 Horní Branná, jako budoucími oprávněnými ohledně zřízení sjezdu ze silnice III. třídy na p.p.č. 3343/2 v k.ú. 
Horní Branná.  
            Rozhodnutí p.č. 58/12 vydané dne 17.12.2012 pod zn.:MUJI-4866/2012/OD MěÚ Jilemnice, odborem 
dopravy, jako příslušným silničním správním úřadem, jímž se povoluje vybudování nového dopravního připojení 
zřízením sjezdu ze silnice č. III/2936 na pozemky  p.č. 3342/5  a 3343/2  v  k.ú. Horní Branná. 
 
            Městský úřad Jilemnice, odbor územního plánování a stavebního řádu, v průběhu stavebního řízení posoudil 
žádost o vydání stavebního povolení z hledisek uvedených § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení 
a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska. Zjistil, že projektová dokumentace stavby splňuje 
obecné technické požadavky na výstavbu a že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani 
nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. 
 
            Městský úřad Jilemnice, odbor územního plánování a stavebního řádu v průběhu stavebního řízení 
neshledal důvody bránící vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl proto způsobem uvedeným ve výroku. 
 
            Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení je dle § 73 odst. 2 správního řádu je závazné i pro právní 
nástupce účastníků řízení.   
 
 
Stanovení okruhu účastníků řízení: 
Při stanovení okruhu účastníků řízení vycházel Městský úřad Jilemnice, odbor územního plánování a stavebního 
řádu z ustanovení § 109 stavebního zákona. 
 
Vypořádání s námitkami účastníků řázení: 
V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky. 
 
Seznam všech účastníků řízení: 
Mgr. Marika Jírů, Martin Jírů, ČEZ Distribuce, a. s., Ing. Alexander Dula, Ludmila Dulová, Radek Holubec, 
Krajská správa silnic Libereckého kraje, p.o. 
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P o u č e n í  

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

                           P o u č e n í  k  v ý r o k u  I I  
Proti tomuto výroku mohou účastníci řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení; prvním 

dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u zdejšího úřadu a rozhoduje o něm 
Krajský úřad Libereckého kraje, Liberec. 
            Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá 
platnosti, jestliže stavba nebude zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. 
 
 

otisk úředního razítka 
 

Mgr. Vladimír Mečíř  v. r.   
Vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů a současně zveřejněn způsobem umožňujícím 
dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu. 15. den je posledním dnem oznámení. 
 
 
Datum vyvěšení: ............................................   Datum sejmutí: …………………................ 
 
 
………………………………….....................   ………………………………...................... 
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení    Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí 
Razítko:       Razítko: 
 
 
 
 
V elektronické podobě      V elektronické podobě 
zveřejněno od: ………………………..…….   zveřejněno do: …………………………… 
 
 
………………………………….....................   ………………………………...................... 
Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění    Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění 
Razítko:       Razítko: 
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R o z d ě l o v n í k  

Účastníci řízení - územní řízení o umístění stavby       
Doručení jednotlivě:  

Mgr. Marika Jírů, Horní Branná 56, 512 36  Horní Branná, prostřednictvím zástupce: Dagmar Trýznová, 
Do Žlábku 1313, Hrabačov, 514 01  Jilemnice 
Martin Jírů, Horní Branná 56, 512 36  Horní Branná, prostřednictvím zástupce: Dagmar Trýznová, Do 
Žlábku 1313, Hrabačov, 514 01  Jilemnice 
Obec Horní Branná, Horní Branná 1, 512 36  Horní Branná     

Doručení veřejnou vyhláškou (jmenovitě):  
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02  Děčín 
Ing. Alexander Dula, Horní Branná 69, 512 36  Horní Branná 
Ludmila Dulová, Horní Branná 69, 512 36  Horní Branná 
Radek Holubec, Horní Branná 1, 512 36  Horní Branná 
Krajská správa silnic Libereckého kraje, p.o., České mládeže 632/32, 460 06  Liberec 6  

Účastníci řízení - stavební řízení       
Doručení jednotlivě:  
             Mgr.  Marika  Jírů,  Horní  Branná 56, 512 36  Horní Branná, prostřednictvím zástupce: Dagmar Trýznová,     
             Do Žlábku 1313, Hrabačov, 514 01  Jilemnice 

Martin Jírů, Horní Branná 56, 512 36  Horní Branná, prostřednictvím zástupce: Dagmar Trýznová, Do 
Žlábku 1313, Hrabačov, 514 01  Jilemnice 
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02  Děčín 
Ing. Alexander Dula, Horní Branná 69, 512 36  Horní Branná 
Ludmila Dulová, Horní Branná 69, 512 36  Horní Branná 
Radek Holubec, Horní Branná 1, 512 36  Horní Branná 
Krajská správa silnic Libereckého kraje, p.o., České mládeže 632/32, 460 06  Liberec 6     

       

Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě) 
Městský úřad Jilemnice, Masarykovo náměstí 82, 514 01  Jilemnice 
Obecní úřad Horní Branná, Horní Branná 1, 512 36  Horní Branná 

      

Dotčené orgány (doručení jednotlivě) 
Městský úřad  Jilemnice - odbor dopravy, Masarykovo náměstí 82, 514 01  Jilemnice 
Městský úřad  Jilemnice - odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí 82, 514 01  Jilemnice 
Městský úřad Jilemnice - odbor rozvoje a místního hospodářství, oddělení památkové péče, Masarykovo 
náměstí 82, 514 01  Jilemnice 
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