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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
STAVEBNÍ POVOLENÍ
Městský úřad Jilemnice, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako stavební úřad příslušný dle §
13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen "stavební zákon"),
rozhodl ve věci žádosti o vydání stavebního povolení pro stavbu: Snížení energetické náročnosti budovy
Ambrožova č.p. 1211 - 1213, Jilemnice na pozemku pozemková parcela parcelní číslo 839/66 v katastrálním
území Jilemnice, kterou podal subjekt Společenství vlastníků čp.1211-1212-1213 v Jilemnici (IČO - 02535246),
Ambrožova 1211, Jilemnice, 514 01 Jilemnice, takto:
Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy Ambrožova č.p. 1211 - 1213, Jilemnice na pozemku
pozemková parcela parcelní číslo 839/66 v katastrálním území Jilemnice se podle § 115 stavebního zákona a § 18c
odst. 1 a 2 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního
řádu, ve znění pozdějších předpisů

povoluje
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.
Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:
1. Předmětem stavebního řízení jsou stavební úpravy a udržovací práce na domě čp. 1211, 1212 a 1213 v
Jilemnici za účelem snížení energetické náročnosti budovy. Budou provedeny následující práce:
1.1. Zateplení obvodových stěn objektu kontaktním zateplovacím systémem na bázi minerální vaty.
Povrchovou úpravou potom bude tenkovrstvá omítka jemné zrnitosti, popř. mozaiková omítka v místě
soklu.
1.2. Zateplení ploché střechy objektu provedením nového střešního souvrství s tepelnou izolací na bázi
pěnového polystyrenu a foliovou střešní krytinou.
1.3. Stávající, dosud nevyměněné dřevěné zdvojené okenní výplně v nadzemních podlažích, budou vyměněny
za nové výplně s izolačním dvojsklem a celkovým součinitelem prostupu tepla U max. 1,1 W/m 2K.
Ocelová okna v technickém podlaží budou vyměněna za nové výplně s izolačním dvojsklem a součinitelem
prostupu tepla U = 1,1 W/m2K.
1.4. V souvislosti se zateplením pod úroveň terénu budou rozebrány stávající okapové chodníky z betonové
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dlažby, nově budou provedeny okapové chodníky řešené betonovými obrubníky a zásypem kačírkem.
1.5. Stávající zábradlí balkónů bude demontováno a nahrazeno novým zábradlím s ocelovou nosnou konstrukcí
žárově zinkovanou. Výplně zábradlí budou tvořeny bezpečnostním sklem v matném provedení.
1.6. Bude provedeno nucené větrání bytových jednotek v souladu s platnými předpisy a jeho napojení na
elektroinstalaci.
1.7. Na střeše bude proveden nový hromosvod.
2. Budou dodrženy podmínky uvedené v souhlasu ČEZ Distribuce, a. s., Děčín, s umístěním stavby a s
prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení , ze dne 30. 10. 2018 pod zn. 1101091493:
Ze zaslaných podkladů je zřejmé, že stavba:
1. Název stavby: Jilemnice - Snížení energetické náročnosti bytového domu č. p. 1211,1212, 1213 zateplení obvodového pláště a střechy.
2.
Investor stavby: Společenství vlastníků č. p. 1211 - 1212 - 1213 v Jilemnici
3.
Katastrální území: Jilemnice st. p. č. 839/66
4.
Předložené podklady: Katastrální situace, projektová dokumentace
a s ní související činnosti zasahují do ochranných pásem zařízení:
1.
Typ zařízení: Podzemní kabelové vedení NN 0,4 kV
Název zařízení: Jilemnice - DS - NN - 400 729 - UU 0032 - K - SM_0899
které je v majetku naší společnosti.
Sdělujeme Vám, že udělujeme souhlas činností zasahujících do ochranného pásma předmětného
elektrického zařízení.
Povoleny činnosti: stavební práce, zemní práce, umístění stavby.
Platnost tohoto souhlasuje vázána na dodržení následujících podmínek:
1. Podmínkou pro zahájení činnosti v ochranném pásmu je platné vyjádření k existenci sítí
společnosti ČEZ Distribuce, a. s., v daném zájmovém území a dodržení podmínek uvedených v tomto
vyjádření.
2.
Souběhy a křižovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a
předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení a ČSN 73 6005 o
prostorovém uspořádání sítí technického vybavení.
3.
Umístění stavby a provádění činností v ochranném pásmu elektrického zařízení bude prováděno
podle zpracované projektové dokumentace
4.
Před realizací stavby požádá investor stavby nebo jeho zástupce na základě plné moci o vytýčení
stávajícího podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s.
5.
Písemný požadavek na vytýčení podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV v majetku ČEZ
Distribuce, a.s. odevzdá investor stavby nebo jeho zástupce na základě plné moci na společnost ČEZ
Distribuce, a.s. prostřednictvím jejich zákaznických center, e-mailem info@cezdistribuce.cz),
případně lze žádost zaslat na korespondenční adresu společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Guldenerova
19, 303 28 Plzeň.
6.
Zateplení obvodového pláště provést tak, aby nebyl omezen přístup do stávajících pojistkových
skříní č. R 258,1212, R 65 - otevření dvířek. Zohlednění přívodního kabelového vedení NN 0,4
kV pod skříněmi při zateplení.
7.
Před ukončením bude místo pojistkových skříní se stávajícím podzemním kabelovým vedením
NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s. překontrolováno zaměstnanci ČEZ Distribuce a. s.
oddělení Sítě oblasti Semily vč. zápisu do montážního deníku stavby.
8.
Zemními pracemi nesmí být narušeno podzemní kabelové vedení NN 0,4 kV v majetku ČEZ
Distribuce, a.s.
9.
Výška krytí podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s. bude
zachována.
10. Výkopové práce v ochranném pásmu podzemních vedení budou prováděny ručně s největší
opatrností.
11. Konstrukční vrstvy stavebních úprav nesmí zasahovat do stávajícího krytí podzemního kabelového
vedení NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s.
12.
S kabely pod napětím je jakákoli manipulace zakázána.
13.
Podzemní vedení je zakázáno přejíždět mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t.
14. Obnažené podzemní kabelové vedení NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s. musí být chráněno
před mechanickým poškozením a opatřeno výstražnou tabulkou.
15. Zemními pracemi nesmí být narušeno uzemnění zařízení distribuční soustavy, při případném
obnažení zemnící pásky je nutné toto neprodleně ohlásit na poruchovou linku 800 850 860.
16. Jakákoliv poškození nebo mimořádné události, způsobené na elektrickém zařízení stavebníkem, musí
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být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 800 850 860 a budou opraveny na náklady viníka.
Zahrnutí poškozených míst může být provedeno pouze po souhlasu vydaném naši společností.
17. Jakékoliv události mající vliv na provoz předmětných vedení musí být neprodleně oznámeny na
poruchovou linku 800 850 860 nebo včas oznámeny naší společnosti.
18. Souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu se nevztahuje na zařízení
ČEZ ICT Services, a.s.
Souhlas s prováděním činností související se zřízením (výstavbou) výše uvedené stavby končí dnem
vydání kolaudačního rozhodnutí.
Provozovatel si vyhrazuje právo odvolat souhlas kdykoli, pokud zjistí, že podmínky stanovené v tomto
rozhodnutí o udělení souhlasu nejsou dodrženy. Pokud zjištěné nedostatky nebyly odstraněny ani na
základě písemné výzvy ve stanoveném termínu, je žadatel povinen uvést ochranné pásmo do původního
stavu a zdržet se provozování jakékoli činnosti, kterou zákon výslovně zakazuje.
Tento souhlas pozbývá platnosti, nebude-li stavba zahájena do 1 roku od udělení souhlasu a netýká se
zajištění dodávky elektřiny pro danou stavbu.
V případě souhlasu se stavbou umístněnou na nemovitostech ČEZ Distribuce, a.s. a vydáním příslušných
povolení od stavebního úřadu, je žadatel před započetím stavby povinen vypořádat užívací vztah k
dotčeným nemovitostem.
Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech podzemních vedení:
Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídící, měřící a
zabezpečovací techniky je stanoveno v § 46, odst. (5), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách
podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonu (energetický
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „energetický zákon"), a činí 1 metr po obou stranách
krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.
V ochranném pásmu podzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (10) energetického zákona
zakázáno:
a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení,
jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo
ohrozit život, zdraví či majetek osob,
d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanizmy.
Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o
písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11)
energetického zákona.
V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:
1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně
seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové
dokumentace.
2. 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 metru.
3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa
pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány a
provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3-19, ČSN EN 50423-1,
ČSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302.
5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací
minimálně 3 pracovní dny předem.
6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě s
provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
7. 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 ISO 3864.
8. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto
organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo
nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti
mechanickému poškození.
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10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na
Kontaktní bezplatnou linku ČEZ Distribuce 800 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně,
7 dní v týdnu.
12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
13. Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného
pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu
zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém
zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma
nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.
Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno
Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického
zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.
3. Musí být splněny podmínky uvedené ve vyjádření společnosti Nej.cz s.r.o. o existenci sítě elektronických
komunikací společnosti Nej.cz s.r.o. ze dne 3. 1. 2019 pod zn. VYJNEJ-2019-00003-02:
Ve vyznačeném zájmovém území se nachází vedení a zařízení sítě elektronických komunikací (dále jen
„SEK") společnosti Nej.cz s.r.o.
V přiložených zákresech je orientačně zachycen průběh a druh naší sítě v místech, kde se naše vedení či
zařízení nacházejí v oblasti vyznačeného zájmového území nebo se k němu bezprostředně blíží. Ochranné
pásmo podzemního kabelového vedení SEK dle § 102 zákona č. 127/2005 (zákon o elektronických
komunikacích) činí 1 m po obou stranách krajního vedení. Toto ochranné pásmo není v přiložených
zákresech zakresleno. Upozorňujeme, že kromě samotných kabelových vedení (metalických nebo
optických) se pod úrovní terénu mohou nacházet i další zařízení jako jsou kabelové chráničky, spojky,
komory, markéry, sloupky a označníky apod., nad úrovní terénu se mohou nacházet např. sloupky či
technologické skříně s rozvaděči a zesilovači a další zařízení.
Na základě žadatelem uvedeného důvodu slouží toto vyjádření výhradně pro účel(y): stavebního řízení
Za předpokladu, že budou dodrženy níže uvedené obecné podmínky, společnost Nej.cz s.r.o. souhlasí
s předmětnou stavební akcí a zároveň souhlasí s vydáním příslušného správního rozhodnutí
stavebním úřadem pro povolení předmětné stavební akce (rozhodnutí o umístění stavby, stavební povolení
či jiné), je-li v odstavci výše uvedeno, že toto vyjádření slouží i pro účely příslušného správního řízení.
Stavebník či jím pověřená třetí osoba je povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo
poškození SEK podle § 101, zák. č. 127/2005 Sb., a to především:
•
Zajistit zanesení informací o přítomnosti sítí elektronických komunikací v majetku Nej.cz s.r.o.
vyskytujících se v lokalitě dotčené předmětnou stavební akcí do příslušné projektové dokumentace včetně
zohlednění a řešení případného střetu dle podmínek v tomto vyjádření.
•
Dodržovat platnou legislativu, technologické postupy a technické normy pro příslušný druh staveb
a veškerá doporučovaná bezpečnostní opatření, aby nedošlo ohrožení či k poškození jak naší SEK, tak
majetku a zdraví osob.
•
Naše SEK spolu s pomocnými zařízeními (např. „kiosky", kabelové komory, sloupky, kabelové
rezervy, technologické skříně, rozvaděče, napájecí zařízení, antény atd.) nesmí být bez našeho souhlasu
odstraněna, přeložena, manipulována ani dotčena žádným jiným způsobem. Existuje-li v místě stavby
(pozemek, budova apod.) věcné břemeno či jiné právo ve prospěch naší společnosti, musí zůstat
zachováno, případně být po provedení stavby obnoveno.
•
V případě, že předmětný stavební záměr koliduje s naší SEK (situace kdy přítomnost SEK vylučuje
možnost provedení předmětné stavební akce, nebo by její provedení ohrožovalo bezpečný a bezporuchový
chod SEK), případně zasahuje-li do jejího ochranného pásma a existuje zároveň důvod domnívat se, že by
předmětná stavba mohla negativně ovlivňovat bezpečný a bezporuchový provoz naší SEK nebo zamezovat
přístupu k ní, případně i v jiných případech, kdy hrozí poškození SEK, je žadatel či jím pověřená třetí
osoba bez zbytečného odkladu povinen kontaktovat pracovníky pověřené ochranou sítě (déle jen „POS") za
účelem dojednání konkrétních podmínek ochrany, případně společnost Nej.cz s.r.o. vyzvat k přeložení
SEK. Stavbou (stavebním záměrem, stavební akcí) se rozumí jakékoliv stavební práce, demoliční práce,
rekonstrukce či stavební úpravy, odstraňování havárií, výkopové práce (včetně bezvýkopové technologie
jako jsou např. protlaky či podvrty), úpravy terénu, výsadby zeleně apod.
•
V případě nutnosti přeložení, manipulace či úprav naší SEK je stavebník povinen s Nej.cz s.r.o.
uzavřít nejprve smlouvu o realizaci přeložky. Následně budou na základě objednávky veškeré práce
spojené s přeložkou či úpravou SEK provedeny pracovníky společnosti Nej.cz s.r.o. přičemž dle ustanovení
§ 104 odst. 16 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících
zákonů je stavebník povinen společnosti Nej.cz s.r.o. uhradit veškeré náklady na nezbytné úpravy
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dotčeného úseku na úrovni stávajícího technického řešení. Nedílnou součástí přeložení nebo úpravy SEK
jsou také kontrolní zkoušky SEK (tlakové zkoušky těsnosti HDPE chrániček, reflektometrické měření
optických kabelů, případně i jiné), vypracování dokumentace skutečného provedení apod. Dojde-li k
přeložce naší SEK, dodá stavebník polohopisnou dokumentaci (geodetické zaměření) překládaného úseku
naší sítě v elektronické podobě (ideálně v .dgn formátu) a uhradí náklady na aktualizaci naší dokumentace.
V případě přeložky rovněž stavebník zajistí veřejnoprávní a majetkové vypořádání (věcná břemena,
stavební povolení atp.).
•
V ochranném pásmu SEK neprovádět výsadbu trvalých porostů, zejména dřevin či jiných hluboko
kořenících rostlin bez užití technologie, která spolehlivě a trvale zabrání poškození našich kabelů vlivem
prorůstání kořenů mezi naše vedení. S ohledem na budoucí růst kořenových systémů rostlin je třeba
provádět případnou výsadbu v takové vzdálenosti od našich vedení, aby jejich kořeny nemohly negativně
ovlivňovat naše kabelové trasy (např. deformovat plastové kabelové chráničky) či nebránily přístupu ke
kabelům v případě nutnosti provádění servisního zásahu. Bude-li použita technologie bránící prorůstání
kořenů mezi naše kabely (např. proti růstové plachty či folie), je výsadba v blízkosti našeho vedení možná
za předpokladu, že tato technologie nebude v případě potřeby servisního zásahu bránit přístupu k našim
kabelům a zároveň, že nám bude vždy bezpodmínečně umožněno přistupovat k našemu vedení a provádět
práce v případném ochranném pásmu dřevin. Vedou-li v blízkosti místa výsadby naše nadzemní sítě, je
třeba dřeviny sázet v takové vzdálenosti, aby s ohledem na růst větví v budoucnu nedocházelo ke kolizi s
naší SEK. Způsob ochrany našich vedení je vždy potřeba projednat s POS či jiným námi pověřeným
zaměstnancem.
•
Při případném odstraňování či demolici stavby, ve (na) které jsou umístěna naše zařízení či se
nachází v bezprostřední blízkosti odstraňované stavby, je nutné s POS či jiným námi pověřeným
zaměstnancem domluvit další postup, zejména o zajištění bezpečného odpojení a přeložení našich zařízení.
•
Pokud by jakákoliv nově budovaná stavba zasahovala svým ochranným pásmem do ochranného
pásma našeho vedení, je nutné stavbu navrhnout takovým způsobem, aby byla možná bezproblémová
údržba či provádění oprav naší sítě bez jakýchkoliv omezení (např. včetně používání mechanizace,
otevřeného plamene apod.).
•
Nachází-li se v dotčené lokalitě naše podzemní vedení, je před započetím stavebních prací
nutno v terénu trasu vedení vytýčit. Objednávku na vytýčení zašlete e-mailem osobě POS a telefonicky
se s ním domluvte na podrobnostech a potvrďte termín vytýčení. Objednání vyhledání a vytýčení SEK je
nutno provést 14 dní před plánovaným zahájením stavby. V případě, že se vám nebude dařit
kontaktovat POS, obraťte se na osobu, která toto vyjádření vydala.
•
Nachází-li se v dotčené lokalitě naše nadzemní vedení, je třeba dbát zvýšené opatrnosti při
případném používání vysokozdvižných zařízení, jako jsou například jeřáby, žebříky, vysokozdvižné
montážní plošiny apod.
•
Při provádění prací uvnitř objektů, na střechách budov či na stožárech je stavebník či jím pověřená
třetí osoba povinen provést průzkum a zjistit polohu všech našich vedení a zařízení, které by mohly být
stavbou dotčeny či poškozeny a provést taková opatření, aby k tomu nedošlo. Nachází-li se v místě
provádění prací naše antény, nesmí před ně být umisťovány žádné zařízení (nesmí dojít k jejich
„zastínění"). V případě potřeby pomoci s vyhledáním našich zařízení (jedná-li se např. o vedení pod
omítkami či jinak skryté) kontaktujte POS a telefonicky se s ním domluvte na podrobnostech a objednejte u
něj vyhledání sítě (objednávku je nutno provést 14 dní před zahájením prací). V případě, že se vám nebude
dařit kontaktovat POS, obraťte se na osobu, která toto vyjádření vydala.
•
V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod. je stavebník, nebo
jím pověřená osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrností kvůli ubývajícímu krytí
nad SEK.
•
Nachází-li se nadzemní vedení SEK na sloupech, stožárech či podpěrách, je třeba se vyvarovat
všech prací a postupů, při kterých by mohla být narušena stabilita takových podpěrných bodů. Jsou-li
takové podpěrné body v majetku třetí strany (např. ČEZ, technické služby apod.), je nutno oslovit jejich
vlastníka a respektovat jím navržené podmínky ochrany.
•
Stavebník či jím pověřená třetí osoba zajistí, aby pracovníci provádějící stavební práce byli
prokazatelně seznámeni s polohou naší SEK i s podmínkami její ochrany. Rovněž je nutno obeznámit
pracovníky s možnou odchylkou polohy našich vedení a zařízení. Nebude-li možné trasu našich vedení
spolehlivě určit, je stavebník či jím pověřená třetí osoba povinen provést výkop nezbytného počtu ručně
kopaných sond dle pokynů námi pověřeného pracovníka.
•
Zjistí-li stavebník či jím pověřená osoba rozpor v projektové dokumentaci (např. nenachází-li se
trasy našich sítí tam, kde podle projektové dokumentace mají být či je zřejmé, že trasy vedou jinudy),
případně bude-li nalezeno neidentifikované vedení s podezřením, že by mohlo patřit naší společnosti, je
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nutné zastavit práce a situaci za účelem zajištění ochrany vedení konzultovat s POS či jiným námi určeným
zaměstnancem.
•
V případě, že se v průběhu stavby naskytnou předem nepředvídané okolnosti, které by mohly mít
za následek ohrožení či poškození naší SEK, je nutné tyto okolnosti konzultovat s POS či jiným námi
pověřeným zaměstnancem a přijmout případně navržená opatření vedoucí k zabezpečení naší SEK.
•
Při jakékoliv činnosti v ochranném pásmu SEK (1 m od podélné osy krajního vedení) či v jeho
blízkosti musí být postupováno tak, aby nedošlo k ohrožení či poškození SEK. Práce je třeba provádět
ručně se zvýšenou opatrností a bez použití mechanizace (bagry či jiné hloubící stroje) a nevhodného nářadí.
Dále je třeba respektovat jakékoliv vznesené konkrétní požadavky na způsob ochrany našich zařízení.
•
Vedení SEK nepřejíždět těžkými vozidly a mechanizací pokud nebude provedena odpovídající
ochrana těchto tras proti mechanickému poškození (panely nebo jiným vhodným způsobem) - bude řešeno
v dokumentaci pro provádění stavby.
•
V ochranném pásmu SEK nesmí být uskladňován stavební materiál, zemina či suť ani v něm nesmí
být umisťováno vybavení staveniště. Je nutno zajistit, aby k naší SEK byl vždy možný bezproblémový
přístup.
•
Stavebník, nebo jím pověřená osoba, není oprávněn trasy SEK jakýmkoliv způsobem znepřístupnit,
např. zabetonováním.
•
Při provádění prací je nutno postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení a prostorového
uspořádání trasy SEK. Není možné snižovat ani zvyšovat krytí zeminou nad SEK bez našeho předchozího
souhlasu.
•
Při odkrytí vedení SEK je nutno toto vedení zabezpečit proti poškození, prověšení nebo odcizení.
Rovněž je třeba učinit taková opatření, aby vedení nebylo poškozeno živly (např. sesuvem zeminy).
•
Každé způsobené nebo zjištěné poškození SEK neprodleně telefonicky nahlásit osobě POS a
současně na oddělení dohledu sítě (tel. 558 608 400).
•
Při poškození SEK (i dodatečně zjištěném) způsobené činností či zanedbáním povinností
stavebníka či jím pověřené osoby budou stavebníku předepsány k úhradě všechny vzniklé škody a
vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním a opravou poškozeného SEK včetně následných škod a
škod souvisejících (např. s přerušením provozu).
•
V případě křížení či souběhu je nutno dodržovat platné normy (zejména ČSN 736005 o prostorové
uspořádání sítí technického vybavení) a technologické postupy, přičemž bude křížení či souběh řešen v
dokumentaci předmětné stavby. Při křížení je nutno Vaše zařízení uložit pod naše stávající vedení. Dále je
třeba obnovit pískové lože, důkladně zhutnit písek či zeminu pod naším zařízením a obnovit krycí
výstražnou fólii a trasovací kabel.
•
Dojde-li v průběhu stavby k odkrytí naší SEK, je nutno pořídit fotodokumentaci obnaženého
vedení. Dále je nutno před záhozem vyzvat společnost Nej.cz s.r.o., resp. pracovníka pověřeného ochranou
sítě, k provedení kontroly obnaženého vedení za účelem ověření, zda není zařízení SEK poškozeno. Bez
této kontroly není možné provést zához (nebude-li tato podmínka dodržena, mohou být případné poruchy či
škody na našem zařízení považovány za zaviněné stavebníkem). Zároveň stavebník či jím pověřená třetí
osoba předá POS kopii stavebního deníku příslušné stavby se všemi zápisy o provedených kontrolách při
křížení či souběhu, poruchách, poškození SEK apod., a dále poskytne pořízenou fotodokumentaci.
•
V případě, že toto vyjádření či poskytnuté podklady neobsahují dostatek informací k provedení
stavby či zpracování dokumentace, či v případě, kdy předmětný stavební záměr koliduje se SEK a je zjevně
nutné přeložení SEK, je žadatel povinen kontaktovat POS či dalšího námi pověřeného zaměstnance a
projednat s tím situaci za účelem upřesnění detailů a stanovení konkrétních podmínek ochrany.
•
Ohlásit ukončení stavby.
Další ustanovení a informace:
•
Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, a slouží pouze k
účelům, pro které bylo vydáno. Změní-li se zájmové území či dojde-li ke změnám v projektové
dokumentaci, je nutno požádat o nové vyjádření! Bude-li stavebník chtít použít vyjádření pro jiné účely,
než pro které je toto vyjádření vydáno, je rovněž nutno požádat nejprve o nové vyjádření pro příslušný
účel.
•
Platnost vyjádření je 1 rok od vydání, vyjádření tedy pozbývá platnosti dnem 3. 1. 2020
•
Platnost vyjádření nelze prodloužit a je nutné vždy žádat o vystavení nového vyjádření.
•
Při požadavku na vytýčení sítí a zařízení Nej.cz s.r.o. je vždy nutno technikům, kteří budou
vytýčení provádět, předložit platné vyjádření o existenci sítí. Bez něj nelze vytýčení provést.
•
Budou-li případně později dohodnuty, doplněny či stanoveny konkrétní podmínky ochrany sítě
Nej.cz s.r.o., jsou takové konkrétní podmínky ochrany považovány za nadřazené výše uvedeným obecným
podmínky ochrany, a obecné podmínky doplňují, případně je v konkrétních ustanoveních upravují či
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nahrazují.
•
Polohopisné výkresy přiložené k tomuto vyjádření nenahrazují fyzické vytýčení SEK v terénu.
•
Žadatel bere na vědomí, že jakékoliv poskytnuté informace o sítí Nej.cz s.r.o. smí být použita
pouze k účelu, pro který byla poskytnuta (nejčastěji ve věci spojené se zpracováním projektové
dokumentace, získáním povolení od stavebního úřadu a realizaci stavební akce). Případná námi poskytnutá
data není povoleno používat k jiným účelům (zejména rozmnožovat a půjčovat, prodávat či pronajímat
třetím stranám, používat jako zdroj pro své informační systémy, ani je používat jako podklad při
projektování jiných staveb).
•
Dotazy technického charakteru, oznámení apod. směřujte na POS.
Pracovníkem ochrany sítě (POS) je Petr Rychtera (telefon: 603 179 321, e-mail: rychtera@nej.cz)
Legenda použitých zkratek: SEK - síť elektronických komunikací POS - pracovník ochrany sítě
4. Musí být dodrženy požadavky obsažené ve stanovisku:
4.1. Městský úřad Jilemnice, koordinované závazné stanovisko, ze dne 17. 9. 2019:
4.1.1. Odbor rozvoje, investic a majetku: Městský úřad v Jilemnici - odbor rozvoje, investic a majetku, jako
příslušný silniční správní úřad ve věcech místních komunikací podle § 40 odst. 5 písm. c) zákona
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních
komunikacích“), ve smyslu s ust. § 25 odst. 6 písm. c), bod 2) zákona o pozemních komunikacích,
vydává k výše uvedenému záměru toto závazné stanovisko: S předloženým záměrem souhlasíme, za
předpokladu dodržení těchto podmínek:
4.1.1.1.
Předpokládáme, že při realizaci stavby dojde k záboru přilehlé místní komunikace nebo
chodníku - umístění zařízení staveniště a skládky materiálu. Investor požádá o povolení
zvláštního užívání dotčených místních komunikací.
4.2. Odbor životního prostředí – odpadové hospodářství:
4.2.1. 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.
4.2.2. S odpady, které budou v průběhu stavební činnosti vznikat, bude nakládáno v souladu se zákonem č.
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Odpady budou důsledně tříděny podle jednotlivých druhů a kategorií. Vzniklé odpady budou
předávány pouze právnické osobě (fyzické osobě oprávněné k podnikání), která je provozovatelem
zařízení k využití, odstranění, sběru nebo výkupu určeného druhu odpadu. O vzniku a způsobu
nakládání s odpady bude vedena evidence odpadů, jejíž náležitosti stanoví vyhláška č. 383/2001 sb.,
o podrobnostech nakládání s odpady.
5. Stavba bude dokončena do 31. prosince 2019.
6. Stavba bude prováděna dodavatelsky stavebním podnikatelem, vybraným na základě výběrového řízení.
Termín zahájení stavby, název, sídlo a oprávnění k předmětné činnosti bude předloženo stavebnímu úřadu před
zahájením stavebních prací.
V souladu s ustanovením § 115 odst. 1 stavebního zákona se stanoví, že stavebník oznámí za účelem
provedení kontrolních prohlídek stavby tyto fáze výstavby:
1. Po postavení lešení - kontrola stavu fasády, kotevní zkoušky.
2. Po osazení vzorku nového zábradlí.
3. Po celkovém dokončení stavby.
V souladu s ustanovením § 115 odst. 1 stavebního zákona se stanoví, že stavbu lze užívat jen na základě
kolaudačního souhlasu.
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"správní řád"):
Společenství vlastníků čp.1211-1212-1213 v Jilemnici (IČO - 02535246), Ambrožova 1211, Jilemnice, 514 01
Jilemnice

Odůvodnění
Městský úřad Jilemnice, odbor územního plánování a stavebního řádu, obdržel dne 26. září 2018 žádost o
vydání stavebního povolení.
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Dne 8. října 2018 pod č. j. PDMUJI 15101/2018/Pl/Přer byla podle § 45 odst. 2 správního řádu vydána
výzva k doplnění podkladů podání a podle § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu usnesení o přerušení řízení do doby
úplného odstranění nedostatků podání, nejpozději však do 31. ledna 2019. Žadatel byl poučen o následcích
neodstranění nedostatků v této lhůtě.
Po doplnění podání dne 19. prosince 2019 spisový materiál obsahuje:
 Projektová dokumentace stavby.
 Žádost o vydání stavebního povolení.
 Plná moc pro zástupce stavebníka.
 Koordinované závazné stanovisko ke stavbě vydal Městský úřad Jilemnice, dne 17. 9. 2018 pod spis. zn. MUJI
2769/ŽP.
 Stanovisko dotčeného orgánu státní správy na úseku ochrany veřejného zdraví dle zákona č. 258/2000 Sb.
vydala Krajská hygienická stanice Libereckého kraje - územní odbor Semily, dne 13. 9. 2018 pod č. j. KHSLB
17502/2018.
 Stanovisko dotčeného orgánu státní správy na úseku požární ochrany dle zákona č. 133/1985 Sb. vydal
Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje - územní odbor Semily, dne 13. 9. 2018 pod č. j.
HSLI-1965-2/SM-P-PRE-2018.
 Vyjádření Českého svazu ochránců přírody ze dne 2. 9. 2018.
 Průkaz energetické náročnosti budovy.
 Vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a. s., Teplice, k existenci zařízení ze dne 15. 8. 2018
pod č. j. SCVKZAD26729.
 Stanovisko k předprojektové přípravě vydal GridServices, s.r.o, Brno, dne 15. 8. 2018 pod zn. 5001775180.
 Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s., vydal ČEZ Distribuce, a.
s., Děčín, dne 15. 8. 2018 pod zn. 0100971007.
 Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a. s., Praha, ze dne 15. 8. 2018 pod
zn. 0200792998.
 Výpis z katastru nemovitostí k datu 8. 10. 2018.
 Doplněná žádost o stavební povolení.
 Plán kontrolních prohlídek stavby.
 Plná moc pro zástupce stavebníka.
 Žádost o poskytnutí výjimky ze zákona č. 114/1992 Sb.
 Vyjádření k předmětné akci vydalo Vodohospodářské sdružení Turnov dne 2. 11. 2018 pod č. j. SI 52/18.
 Vyjádření Severočeských vodovodů a kanalizace a. s., Teplice, k dokumentaci ze dne 2. 11. 2018 pod zn.
SCVKZAD30762/UTPCTU/Val.
 Vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a. s., Teplice, k existenci zařízení ze dne 23. 10.
2018 pod č. j. SCVKZAD30763.
 Stanovisko k povolení stavby vydal GridServices, s.r.o, Brno, dne 22. 10. 2018 pod zn. 5001813172.
 Souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení vydal ČEZ
Distribuce, a. s., Děčín, dne 30. 10. 2018 pod zn. 1101091493.
 Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s., vydal ČEZ Distribuce, a.
s., Děčín, dne 15. 8. 2018 pod zn. 0100971007.
 Průvodní zpráva - založeno do PD.
 Souhrnná technická zpráva - založeno do PD.
 Plná moc ze dne 5. 12. 2018.
 Rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, o udělení výjimky z
ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů ze dne 15. 10. 2018 pod č. j. KULK 82283/2018.
 Výpis z katastru nemovitostí k datu 20. 12. 2018.
 Vyjádření společnosti Nej.cz s.r.o. o existenci sítě elektronických komunikací společnosti Nej.cz s.r.o. ze dne
3. 1. 2019 pod zn. VYJNEJ-2019-00003-02.
Městský úřad Jilemnice, odbor územního plánování a stavebního řádu opatřením ze dne 21. prosince 2018
oznámil v souladu s ustanovením § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení a vzhledem k tomu, že
mu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a
stanovení podmínek k jejímu provádění, upustil v souladu s ustanovením § 112 odst. 2 stavebního zákona od
ústního jednání a stanovil lhůtu pro uplatnění námitek účastníků řízení a závazných stanovisek dotčených orgánů
do 10 kalendářních dnů ode dne doručení tohoto oznámení.
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
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ustanovením § 109 stavebního zákona v daném případě přísluší (vedle stavebníka, vlastníka pozemku a vlastníka
stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, anebo toho, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo
odpovídající věcnému břemenu a jejich práva mohou být navrhovanou stavbou přímo dotčena) pouze vlastníkům
těchto sousedních pozemků: pozemková parcela parcelní číslo 839/64 a 839/78 v katastrálním území Jilemnice (a
staveb na nich včetně těch, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu a jejich práva
mohou být navrhovanou stavbou přímo dotčena) a vlastníkům anebo správcům stávajících vedení technické a
dopravní infrastruktury, dotčených předmětnou stavbou. Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdálenějším)
nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.
Seznam všech účastníků řízení: Společenství vlastníků čp.1211-1212-1213 v Jilemnici, Hana Brádlerová,
Martin Buďárek, Ing. Robert Buďárek, Eva Buďárková, Monika Buďárková, Ing. Daniel Bulušek, Ph.D, Stanislav
Cvrček, ČEZ Distribuce, a. s., Dana Farská, Lukáš Filip, Milan Gall, Ludmila Gallová, Lukáš Hartig, Monika
Hartigová, Pavlína Hartigová, Renata Holubcová, Jan Holubec, Ludmila Honců, Daniel Hroch, Vladimír Hroch,
Eva Hrochová, Mgr. Vladimír Jan, Marie Janová, Pavel Jindřišek, IMRICH Kohút, Jitka Kosáčková, Mgr. Martin
Král, Mgr. Dagmar Králová, Ladislav Kubelka, Katarína Kubelková, Radka Malá, Jiří Malý, Město Jilemnice, Nej
TV a.s., Michaela Palová, Ing. Ivo Papoušek, Mgr. Renata Papoušková, Alena Prchlíková, Petr Sokol, Lenka
Sokolová, Jiří Šimurda, Alena Šimurdová, Jana Šlamborová, Hana Vašíčková a Milena Zrnová.
Vlastníci sousedních pozemků: pozemková parcela parcelní číslo 839/64 v katastrálním území Jilemnice
Vypořádání s námitkami účastníků řízení: V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky.
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 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.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí 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 nabytí právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti
též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí,
jestliže stavba již byla zahájena.

Mgr. Vladimír Mečíř
Vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu
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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
Razítko:

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

V elektronické podobě
zveřejněno od: …………………................

V elektronické podobě
zveřejněno do: …………………................

………………………………….....................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění
Razítko:

………………………………….....................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění
Razítko:

Rozdělovník
Účastníci řízení (doručení jednotlivě):
Společenství vlastníků čp.1211-1212-1213 v Jilemnici, Ambrožova 1211, Jilemnice, 514 01 Jilemnice,
prostřednictvím zástupce: Ing. Vladimír Fiedler, Černčice 150, 549 01 Černčice
Hana Brádlerová, Ambrožova 1212, Jilemnice, 514 01 Jilemnice
Martin Buďárek, Jana Weisse 999, Jilemnice, 514 01 Jilemnice
Ing. Robert Buďárek, Rovnáčov 50, Studenec, 512 33 Studenec
Eva Buďárková, Rovnáčov 50, Studenec, 512 33 Studenec
Monika Buďárková, Jana Weisse 999, Jilemnice, 514 01 Jilemnice
Ing. Daniel Bulušek, Ph.D, Na Kozinci 934, Jilemnice, 514 01 Jilemnice
Stanislav Cvrček, Ambrožova 1212, Jilemnice, 514 01 Jilemnice
Dana Farská, Jubilejní 429, Jilemnice, 514 01 Jilemnice
Lukáš Filip, Nová Ves u Chotěboře 18, 582 73 Nová Ves u Chotěboře
Milan Gall, Ambrožova 1211, Jilemnice, 514 01 Jilemnice
Ludmila Gallová, Ambrožova 1211, Jilemnice, 514 01 Jilemnice
Lukáš Hartig, Ambrožova 1212, Jilemnice, 514 01 Jilemnice
Monika Hartigová, Ambrožova 1212, Jilemnice, 514 01 Jilemnice
Pavlína Hartigová, Ambrožova 1212, Jilemnice, 514 01 Jilemnice
Renata Holubcová, Ambrožova 1211, Jilemnice, 514 01 Jilemnice
Jan Holubec, Ambrožova 1211, Jilemnice, 514 01 Jilemnice
Ludmila Honců, Ambrožova 1212, Jilemnice, 514 01 Jilemnice
Daniel Hroch, Žižkova 362, Jilemnice, 514 01 Jilemnice
Vladimír Hroch, Bubenská 441/5, Praha - Holešovice, 170 00 Praha
Eva Hrochová, Žižkova 362, Jilemnice, 514 01 Jilemnice
Mgr. Vladimír Jan, Lodní 1407/6, Děčín I-Děčín, 405 02 Děčín
Marie Janová, Lodní 1407/6, Děčín I-Děčín, 405 02 Děčín
Pavel Jindřišek, Horní Sytová 78, Víchová nad Jizerou, 512 41 Víchová nad Jizerou
IMRICH Kohút, Ambrožova 1212, Jilemnice, 514 01 Jilemnice
Jitka Kosáčková, Dolní Sytová 82, Háje nad Jizerou, 513 01 Háje nad Jizerou
Mgr. Martin Král, Ambrožova 1211, Jilemnice, 514 01 Jilemnice
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Mgr. Dagmar Králová, Ambrožova 1211, Jilemnice, 514 01 Jilemnice
Ladislav Kubelka, Ambrožova 1211, Jilemnice, 514 01 Jilemnice
Katarína Kubelková, Ambrožova 1211, Jilemnice, 514 01 Jilemnice
Radka Malá, Ambrožova 1213, Jilemnice, 514 01 Jilemnice
Jiří Malý, Ambrožova 1213, Jilemnice, 514 01 Jilemnice
Město Jilemnice, Masarykovo náměstí 82, Jilemnice, 514 01 Jilemnice
Michaela Palová, Ambrožova 1212, Jilemnice, 514 01 Jilemnice
Ing. Ivo Papoušek, Ambrožova 1213, Jilemnice, 514 01 Jilemnice
Mgr. Renata Papoušková, Ambrožova 1213, Jilemnice, 514 01 Jilemnice
Alena Prchlíková, Ambrožova 1212, Jilemnice, 514 01 Jilemnice
Petr Sokol, Ambrožova 1211, Jilemnice, 514 01 Jilemnice
Lenka Sokolová, Ambrožova 1211, Jilemnice, 514 01 Jilemnice
Jiří Šimurda, Ambrožova 1212, Jilemnice, 514 01 Jilemnice
Alena Šimurdová, Ambrožova 1212, Jilemnice, 514 01 Jilemnice
Jana Šlamborová, Ambrožova 1212, Jilemnice, 514 01 Jilemnice
Hana Vašíčková, Ambrožova 1213, Jilemnice, 514 01 Jilemnice
Milena Zrnová, Ambrožova 1211, Jilemnice, 514 01 Jilemnice
(doručení veřejnou vyhláškou - jmenovitě):
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín
Nej TV a.s., Francouzská 75/4, Praha - Vinohrady, 120 00 Praha
(doručení veřejnou vyhláškou - účastníci řízení, identifikovaní označením pozemků a staveb evidovaných v
katastru nemovitostí dotčených vlivem stavebního záměru):
pozemková parcela parcelní číslo 839/64 v katastrálním území Jilemnice
Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě):
Městský úřad Jilemnice, Masarykovo nám. 82, 514 01 Jilemnice
Dotčené orgány (doručení jednotlivě):
Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, Barvířská 29/10, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec
Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, Husova 186/64, Liberec V-Kristiánov,
460 05 Liberec
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, U Jezu 642/2a, Liberec
IV-Perštýn, 460 01 Liberec
Městský úřad Jilemnice, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí 82, Jilemnice, 514 01 Jilemnice
Městský úřad Jilemnice, odbor rozvoje, investic a majetku, Masarykovo náměstí 82, Jilemnice, 514 01
Jilemnice
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