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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Věc: Výzva k seznámení se s podklady pro rozhodnutí a případnému podání námitek
Ministerstvo dopravy, Odbor liniových staveb a silničního správního úřadu, jako příslušný odvolací
správní orgán dle § 40 odst. 2 písm. e) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
ve znění pozdějších předpisů, obdrželo dne 20. 04. 2022 předaný spis s odvoláním Moniky
Štěpánové, Ohrazenice 149, 51101 Ohrazenice, zastoupené advokátkou Mgr. Lenkou
Navrátilovou, ČAK č. 14323, IČ 73734322, Ulrichovo nám. 737, 50002 Hradec Králové,
proti společnému povolení - rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru dopravy,
ze dne 07. 02. 2022 pod č.j. OSH 1055/2021, KULK 9285/2022/280.13/Fr, kterým Krajský úřad
Libereckého kraje umístil a povolil stavbu dopravní infrastruktury "I/10 Ohrazenice, U Pyrámu,
zobousměrnění".
1)
Podkladem pro vydání tohoto rozhodnutí bylo i závazné stanovisko z hlediska zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Závazné stanovisko
vydal dne 15. 11. 2021 Obecní úřad Ohrazenice pod č.j. OUO 482/2021 a souhlasil jím s kácením
dřevin rostoucích mimo les, které budou zasaženy uvedeným stavebním záměrem.
Prvostupňový správní orgán uvedenou stavbu umístil a povolil, přičemž opomenul zapracovat toto
závazné stanovisko do svého rozhodnutí a o kácení dřevin rostoucích mimo les rozhodnout.
Ministerstvo dopravy, z důvodu zachování procesní ekonomie, rozhodlo, že účastníky řízení
o tomto podkladu vyrozumí samo v rámci odvolacího řízení a že účastníky společného územního
a stavebního řízení o jeho obsahu bude informovat tímto přípisem – v příloze.
2)
Ministerstvo dopravy na základě odvolání Moniky Štěpánové doplnilo odvolací spis vyžádáním
přezkumu závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Libereckého kraje. Ministerstvo
dopravy obdrželo potvrzovací stanovisko Ministerstva zdravotnictví ze dne 15. července 2022 pod
č.j. MZDR 15678/2022-5/OVZ k žádosti o přezkum závazného stanoviska Krajské hygienické
stanice Libereckého kraje ze dne 14. 09. 2021 pod č.j. KHSLB 17393/2021.
Výzva k seznámení se s podklady pro rozhodnutí
Účastníkům řízení se dává tímto možnost seznámit se s podklady pro rozhodnutí. V případně
podkladu – souhlasu s kácením dřevin rostoucích mimo les, dát námitky či připomínky, a to v
souladu s ustanovením § 94n odst. 3 stavebního zákona.
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Lhůta se stanovuje na 15 dnů od doručení této výzvy, a to v souladu s ustanovením § 94m odst. 3
zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. Podle ustanovení
§ 36 odst. 3 správního řádu Ministerstvo dopravy dává tímto možnost, aby se účastníci řízení
seznámili s podklady pro rozhodnutí, nahlédli do spisu tohoto řízení a případně se vyjádřili k
podkladům pro rozhodnutí.
Do spisu a podkladů řízení mohou účastníci řízení nahlédnout u odvolacího správního orgánu,
kterým je Ministerstvo dopravy, se sídlem na Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha,
Odbor liniových staveb a silničního správního úřadu, Oddělení odvolacích řízení, a to po předchozí
domluvě na tel. č. 225 131 435 nebo na emailu josef.vernoch@mdcr.cz. Doplněné dokumenty jsou
též přílohou této výzvy.
Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce zdejšímu úřadu
písemnou plnou moc v souladu s ustanovením § 33 správního řádu.

Ing. Martin Janeček
ředitel
Odbor liniových staveb a silničního správního úřadu

Příloha:
- Závazné stanovisko vydané dne 15. 11. 2021 Obecním úřadem Ohrazenice pod č.j. OUO
482/2021 z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů
- sdělení Ministerstva zdravotnictví ze dne 15. července 2022 pod č.j. MZDR 15678/2022-5/OVZ

Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úředních deskách Ministerstva dopravy
a Obecního úřadu Ohrazenice a též zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou, byla-li v této lhůtě
splněna i povinnost zveřejnit ji způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce Ministerstva dopravy, tj. právní účinky má
doručení veřejnou vyhláškou na úřední desce Ministerstva dopravy.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:
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Doručí se
Účastníci řízení podle ustanovení § 94k písm. a), b), c), d) stavebního zákona, podle ustanovení
§ 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:
Do datových schránek
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO:,65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4,
zastoupené organizační složkou Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Liberec, Zeyerova 1310,
460 55 Liberec, zastoupené na základě plné moci společností Valbek, spol. s.r.o., IČO:48266230,
Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec (datovou schránkou).
Obec Ohrazenice, IČO:00275956, Ohrazenice 81, 51101 Ohrazenice (datovou schránkou).
Jednotlivě do datových schránek či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb
Monika Štěpánová, Ohrazenice 149, 51101 Ohrazenice, zastoupená advokátkou Mgr. Lenkou
Navrátilovou, ČAK č. 14323, IČ 73734322, Ulrichovo nám. 737, 50002 Hradec Králové
Mgr. Zdeňka Hnátová, Mozartova 3639/2, Mšeno nad Nisou, 466 04 Jablonec nad Nisou
Žáková Iveta, Ohrazenice 117, 51101 Ohrazenice
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO: 24729035
CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19,190 00 Praha, IČO: 04084063
Bc. Jakub Hanuš, Sobotecká 230, 51101 Turnov
Jana Šéfrová, Ohrazenice 287, 51101 Ohrazenice
Mrákota Petr, Komenského 184, 512 63 Rovensko pod Troskami
Mrákotová Michaela, Komenského 184, 512 63 Rovensko pod Troskami
Mgr. Jan Šteffan, Ohrazenice 330, 51101 Ohrazenice
Hypoteční banka, a.s., IČO: 13584324, Radlická 333/150, 150 00 Praha 5
PAMICO CZECH, s.r.o., IČO: 27488098, 28. října 111, 511 01 Turnov
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IČO: 49099451, Přítkovská 1689, 415 50 Teplice,
GasNet Služby, s.r.o., se sídlem Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, IČO: 27935311
Přemysl PoštoIka, Ohrazenice 130, 51101 Ohrazenice
Účastníci řízení podle ustanovení § 94k písm. e) stavebního zákona s právy účastníka řízení podle
ustanovení §27 odst. 2 správního řádu:
Veřejnou vyhláškou
Katastrální území Ohrazenice u Turnova a obec Ohrazenice pozemky: parcelní číslo 25/1, 25/3,
25/4, 25/5, 25/10, 25/11, 25/15, 25/17, 25/21, 26/1, 26/2, 26/5, 27/1, 27/3, 69, 880/6, 880/7,
1018/1, 1020/1, 1045/5, 1048/15 a st.p.č. 312 a 591

K vyvěšení na úředních deskách – se žádostí o bezodkladné vyvěšení na úřední desce včetně
zveřejnění umožňujícím dálkový přístup, a to po dobu nejméně 15 dnů a dále o vrácení této
písemnosti ministerstvu s vyznačením data vyvěšení a sejmutí.
-

Obecní úřad Ohrazenice
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