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Obec Pertoltice pod Ralskem
IČ: 00672912
Pertoltice pod Ralskem 165
471 24 Pertoltice pod Ralskem

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Městského úřadu v Mimoni, jako
obecný 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“) a místně a věcně příslušný podle § 10 a § 11 zákona č.500/2004 Sb.,
správní řád ), posoudil v územním řízení žádost na vydání územního rozhodnutí o umístění
stavby, kterou dne 10.08.2016 podal stavebník, Obec Pertoltice pod Ralskem, IČ:
00672912, se sídlem Pertoltice pod Ralskem č.p.165, 471 24 Pertoltice pod Ralskem
(dále jen „žadatel“) a na základě tohoto posouzení vydává podle § 79 a 92 odst.1 stavebního
zákona a podle § 9 vyhlášky č.503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení,
veřejnoprávní smlouvy a územního opatření,

územní rozhodnutí o umístění stavby
„Rozšíření veřejného osvětlení na pozemku p.č.706 v obci Pertoltice pod Ralskem“, na
pozemcích p.č. 705 (trvalý travní porost), 706 (ostatní plocha, ostatní komunikace), 709
(trvalý travní porost), 695/1 (ostatní plocha, neplodná půda) k.ú. Pertoltice pod
Ralskem, obec Pertoltice pod Ralskem (pro zajištění osvětlení komunikace na p.p.č.706
v úseku od budovy č.p.11 směrem k č.p. 125 v Pertolticích pod Ralskem).
Záměr obsahuje kabelové vedení veřejného osvětlení, celková délka trasy cca 303 m,
v trase bude umístěno 7ks nových ocelových sloupů (výš.6m) se svítidly LED. Nové
kabelové vedení bude napojeno na stávající vrchní vedení veřejného osvětlení v pojistkové
skříni RSVO, která bude umístěna na stávajícím sloupu VO a NN na p.p.č.706 u č.p.11 v k.ú.
Pertoltice pod Ralskem.
Pro umístění stavby a realizaci záměru se stanoví tyto podmínky:
1. Stavba bude umístěna na části pozemků 705 (trvalý travní porost), 706 (ostatní plocha,
ostatní komunikace), 709 (trvalý travní porost), 695/1 (ostatní plocha, neplodná půda)
k.ú. Pertoltice pod Ralskem, obec Pertoltice pod Ralskem tak, jak je zakresleno v
situačním výkrese v měřítku 1:500, který je součástí ověřené dokumentace předložené
k územnímu řízení, kterou vypracoval projektant Ing. Josef Knot – ELEKTRO, IČO:
12077143, Mánesova 1580, 470 01 Česká Lípa, datum březen 2016 (autorizace ČKAIT
– 0012275) a v celkové situaci, která tvoří grafickou přílohou tohoto rozhodnutí.
2.

Pro uskutečnění umísťované stavby se jako staveniště vymezuje část pozemků p.č.
705, 706, 709 a 695/1 v k.ú. Pertoltice pod Ralskem.
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3.

Stavebník zajistí vytyčení stavby oprávněným subjektem podle projektové dokumentace
ověřené v územním řízení.

4.

Při realizaci stavby budou respektovány všechny stávající sítě technické infrastruktury
které se nachází v zájmové lokalitě a to energetické zařízení ČEZ Distribuce, a.s.,
vodohospodářské zařízení v majetku SVS a.s.Teplice v provozování Severočeských
vodovodů a kanalizací a.s. Teplice, závod Liberec, a síť elektronických komunikací
společnosti CETIN. Stavebník před zahájením stavby zajistí vytyčení všech dotčených
sítí u jejich správců a zajistí jejich ochranu.

5.

Při realizaci budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických
požadavcích na stavby v platném znění. Dále je nutno při provádění stavby dodržovat
předpisy uvedené v zákoně č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů.

6.

Při realizaci stavby budou plněny podmínky stanovené v koordinovaném závazném
stanovisku MěÚ – OŽP Česká Lípa, zn.MUCL/39227/2016 ze dne 27.06.2016 a to:
příslušného orgánu státní správy lesů:
- Na lesních pozemcích nebudou zakládány skládky materiálu nebo odpadu (stavební
odpad, ani výkopová zemina). Nedojde ke kácení, ořezu větví a poškození lesního
porostu ani kořenového systému lesních porostů a k záboru pozemků určených
k plnění funkcí lesa v rámci stavebních prací.
- Záměr bude realizován s umístěním stavby podle předloženého projektu (projektové
dokumentace) a situace stavby.
příslušného orgánu ochrany ovzduší:
- Stavební (zemní a výkopové) práce budou vedeny způsobem, který zajistí minimální
prašnost.
- V případě potřeby budou prováděna účinná opatření k omezení prašnosti (zkrápění
staveniště, čištění kol nákladních automobilů a stavebních mechanizmů při výjezdu
ze staveniště, čištění komunikací apod.)
- Po ukončení stavebních prací bude neprodleně ze staveniště odvezen přebytečný
výkopek, všechny dotčené pozemky budou následně uvedeny do původního stavu.
příslušného orgánu veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství:
- S odpady bude naloženo dle projektové dokumentace zpracované autorizovaným
projektantem: Ing. Josef Knot, ČKAIT 0500469.
- Odpady vzniklé v rámci stavby budou zařazeny dle vyhlášky MŽP č.381/2001 Sb., ve
znění pozdějších předpisů (Katalog odpadů).
- Po ukončení stavby budou dotčené pozemky uvedeny do původního stavu, tj.
nebudou zde skladovány/umístěny žádné odpady.
- Doklady o předání odpadů ze stavby oprávněné osobě obsahující údaj o druhu a
množství odpadů budou předloženy stavebnímu úřadu ke kolaudaci, či k oznámení o
užívání stavby.
příslušného silničního správního úřadu:
- V případě uložení vedení VO v silničním pozemku (místní komunikaci) stavebník
doloží k územnímu řízení rozhodnutí o povolení umístění inženýrské sítě v silničním
pozemku na dobu životnosti této inženýrské sítě, vydané příslušným silničním
správním úřadem v souladu s ustanovením § 25 odst.6 písm.d) zákona o pozemních
komunikacích.
- Sloupy nebudou zasahovat do průchozího prostoru a bude dodržen bezpečnostní
odstup od vozovky v souladu s ČSN 73 6010.
Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského
půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, záměr na zemědělské půdě, která bude
využívána k nezemědělským účelům po dobu kratší než 1 rok včetně doby potřebné
k uvedení do původního stavu, je třeba 15 dní před realizací písemně oznámit dle § 9
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odst. 2 písm. d) uvedeného zákona, MěÚ – odboru životního prostředí Česká Lípa (na
formuláři oznámení).
Z hlediska zájmů hájených zákonem č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve
znění pozdějších předpisů, bude dodržena norma ČSN 83 9061- Technologie
vegetačních úprav v krajině - ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních
pracích.
7.

Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky dotčeného orgánu, Dopravního
inspektorátu Policie ČR KŘPLK v České Lípě, č.j.KRPL-52291-2/ČJ-216-180106 ze
dne 06.06.2016 a to:
- Stavba bude provedena dle předložené DUR/DPPS zpracované firmou Ing. Jaosef
Knot, se sídlem Mánesova 1580, Česká Lípa, zakázka č.15135, z měsíce 03/2016
- Budou dodrženy bezpečnostní odstupy od dotčených pozemních komunikací
min.0,5m.

8.

Materiál po dobu výstavby bude skladován na stavbou dotčených pozemcích, tak aby
neomezoval provoz na dotčené komunikaci.

9.

Před prováděním výkopových prací je třeba požádat u Obecního úřadu Pertoltice pod
Ralskem o vydání povolení zvláštního užívání místní komunikace.

10. Při realizaci stavby kterou dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací společnosti
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (dále jen SEK) je stavebník (nebo jím
pověřená třetí osoba) povinen učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo
k poškození nebo ohrožení SEK, dodržet podmínky stanoviska CETIN a.s., č.j. POS
695/16 ze dne 25.05.2016, vydaného k PD a ÚŘ a to:
- Dodržovat všechny podmínky platného vyjádření o existenci sítě elektronických
komunikací č.j.: 594088/16 ze dne 25.04.2016 za kterých lze provádět zemní, nebo
jiné práce v blízkosti tel. vedení. V místě souběhu, nebo křížení, podzemního
elektrického vedení s kabely telekomunikační sítě musí být dodržena ČSN 73 6005 –
Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
- Během stavby musí být zajištěna taková opatření, aby nedošlo k poškození tel.vedení
a zařízení (trasu tel.kabelů vytyčit, prokazatelně seznámit pracovníky provádějící
zemní práce na průběh tel.vedení, zemní práce v blízkosti vedení SEK provádět
ručně).
- Případné kolize s tel.vedením musí být řešeny na místě s pracovníkem ochrany sítí
CETIN – Petr Ježek, tel.6022413278.
11. Při realizaci stavby, která zasahuje do ochranného pásma vodohospodářských zařízení
(VH) v majetku SVS a.s. Teplice a v provozování Severočeských vodovodů a kanalizací,
a.s. Teplice, závod Liberec, je nutné respektovat požadavky SčVK a.s. uvedené ve
vyjádření zn.O16610110732/OTPČLI/Ro ze dne 11.07.2016 (vyjádření je součástí
dokladové části dokumentace předložené k ÚŘ) a to:
- Při souběhu a křížení sítí s námi provozovaným VH zařízením bude dodržena ČSN
73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“ a další zákony a předpisy
pro ukládání inž.sítí. Dále požadujeme dodržet ochranná pásma VH zařízení dle
zákona č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů při umísťování souvisejících
objektů k inž.sítím /pilířky, slopy atd./.
- Požadujeme provést úpravu povrchových znaků na VH zařízení do nové nivelety
terénu.
- Před zahájením stavebních /výkopových/ prací si stavebník zajistí vytyčení st.VH
zařízení na místě, přímo ve staveništi (trase) a prostoru potřebném pro provádění
stavby. Následně pak lze s konečnou platností určit trasu pokládaného zařízení
(p.Ladislav Revák, tel.487521521).
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Investor stavby prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět práce,
s polohou tohoto vedení a zařízení, včetně jeho profilu, upozorní organizace
provádějící práce na možnou polohovou odchylku uložených sítí od výkresové
dokumentace.
Zahájení prací nám bude s předstihem písemně oznámeno včetně jména a tel.
spojení na stavební dozor a dodavatele stavby, aby v případě sporů mohla být rychle
a účelně sjednána náprava. Rovněž bude písemně na SčVK, provozu vodovodů
Česká Lípa oznámeno ukončení stavebních prací.
Požadujeme být přizváni ke každé činnosti v ochranném pásmu námi provozovaného
VH zařízení, ke kontrole pokládky nového kabelového vedení před záhozem a ke
kolaudaci akce
Zhotovitelů umožní v průběhu prací pracovníkovi provozovatele VH zařízení kontrolu
dodržování stanovených podmínek stanovených v tomto vyjádření a provedení
zápisu do stavebního deníku s podpisy zástupců provozu SčVK, a.s. Teplice,
středisko Česká Lípa
Případné použití chrániček nesmí být v potrubí s modrým pruhem nebo modré byrvy,
aby nedocházelo k záměně s vodovodním potrubím
Každé poškození sítí či zařízení musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provozu
vodovodů a kanalizací v České Lípě. Upozorňujeme, že při porušení námi
provozovaných sítí budou veškeré náklady na opravu a náhradní zásobování
účtovány investoru stavby.
Při provádění stavby bude dodržena ČSN 733050 „ Zemní práce“;
Geodetické zaměření skutečného provedení stavby bude předloženo na oddělení
technickoprovozní činnosti Česká Lípa, p.Rozum – 487521521 minimálně 30 po
realizaci stavby
Nebudou-li dodrženy podmínky obsažené v tomto vyjádření, budou činnosti
prováděné v ochranném pásmu VH zařízení posuzovány jako činnosti bez našeho
předchozího souhlasu.

12. Při realizaci stavby je nutné zajistit ochranu energetického zařízení NN v majetku
společnosti ČEZ Distribuce a.s., které se nachází v místě stavby a je chráněno
ochranným pásmem v rozsahu daném zákonem č.458/2000 Sb., § 46 (energetický
zákon) v platném znění. Stavebník je povinen při provádění prací postupovat v souladu
s podmínkami společnosti ČEZ Distribuce a.s., pro provádění činností v ochranných
pásmech energetických zařízení (podmínky jsou přílohou sdělení o existenci
energetického zařízení ČEZ Distribuce, a.s. zn. 0100562512 ze dne 25.04.2016, které
je součástí dokladové části předložené dokumentace). Připojení nového VO je v
blízkosti vrchního vedení nízkého napětí (do 1 kV), které není chráněno ochranným
pásmem a při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné
dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1.
13. Dokončenou stavbu lze užívat na základě kolaudačního souhlasu (§ 122 stavebního
zákona). Stavebník podá před započetím užívání předmětné stavby žádost o vydání
kolaudačního souhlasu.
Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád :
- Obec Pertoltice pod Ralskem, IČ: 00672912, se sídlem Pertoltice pod Ralskem č.p.165,
471 24 Pertoltice pod Ralskem

Odůvodnění
Žadatel, Obec Pertoltice pod Ralskem, IČ: 00672912, se sídlem Pertoltice pod Ralskem
č.p.165, 471 24 Pertoltice pod Ralskem, podala dne 10.08.2016 žádost o vydání rozhodnutí
o umístění stavby „Rozšíření veřejného osvětlení na pozemku p.č.706 v obci Pertoltice pod
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Ralskem“, na pozemcích p.č. 705 (trvalý travní porost), 706 (ostatní plocha, ostatní
komunikace), 709 (trvalý travní porost), 695/1 (ostatní plocha, neplodná půda) k.ú. Pertoltice
pod Ralskem, obec Pertoltice pod Ralskem (pro zajištění osvětlení komunikace na p.p.č.706
v úseku od budovy č.p.11 směrem k č.p. 125 v Pertolticích pod Ralskem). Uvedeným dnem
bylo zahájeno územní řízení.
Stavební úřad v souladu s ustanovením § 87 odst. 2 stavebního zákona opatřením
Č.j.MUMI 6272/2016 ze dne 31.08.2016 oznámil zahájení územního řízení dotčeným
orgánům a známým účastníkům řízení a současně nařídil k projednání návrhu veřejné ústní
jednání na den 06.10.2016. Vzhledem k tomu, že záměr je umísťován v území, ve kterém
nebyl vydán územní plán, stavební úřad nařídil veřejné ústní jednání o jehož průběhu byl
sepsán protokol. Veřejného ústního jednání se mimo žadatele nikdo další nezúčastnil.
Oznámení o konání veřejného ústního jednání bylo veřejnosti doručeno veřejnou vyhláškou.
Účastníci územního řízení:
Při vymezovaní okruhu účastníků územního řízení vycházel stavební
úřad
z
předpokládaného působení záměru na okolí. Účastníkem územního řízení dle § 85 odst.1
stavebního zákona je žadatel, obec Pertoltice pod Ralskem, na jejímž území se má
požadovaný záměr uskutečnit. Dle § 85 odst. 2 písm. a) jsou účastníky územního řízení
vlastníci pozemků a staveb na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn a to je: obec
Pertoltice pod Ralskem (vlastník p.p.č. 705. 706, 709, 695/2, 643). Dále jsou účastníky
územního řízení dle § 85 odst.2 písm. b) osoby jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo
k sousedním stavbám, nebo sousedním pozemkům a stavbám na nich může být územním
rozhodnutím dotčeno a to jsou: obec Pertolice pod Ralskem (vlastník p.p.č.708, 714, 715,
705, 694), Bučko Jan (vlastník p.p.č.720, 719 a p.p.č.718, čp.11), Kašparová Petra (vlastník
p.p.č.710, 717, 710), Ing. Pokorný Luboš (vlastník p.p.č.707), Pflégr Štěpán (vlastník
p.p.č.704), Nešněra Radek (vlastník p.p.č.697, 695/2, 696/1, 696/2 RD č.p.175), Brettová
Kateřina (vlastník p.p.č.692), Mrkvička Roman Mgr. (vlastník p.p.č.693 č.p. 125), Ráj
Investment s.r.o. (vlastník p.p.č.712, č.p.12), ČR, Státní statek Česká Kamenice v likvidaci
(vlastník p.p.č.713, 700), a vlastníci a správci technické a dopravní infrastruktury, jejíchž
sítě se nachází v zájmovém území (ČEZ Distribuce a.s., SčVK.a.s., O2 Czech Republic).
Vlastnictví, ani jiná práva k dalším nemovitostem, nemohou být rozhodnutím přímo
dotčena.
Stavební úřad v průběhu územního řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek
uvedených v § 86 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a
posoudil shromážděná stanoviska a připomínky. Námitky účastníků ani veřejnosti nebyly
v řízení uplatněny, stanoviska dotčených orgánů byla kladná. Jejich podmínky a požadavky
účastníků řízení byly zahrnuty do podmínek rozhodnutí.
V průběhu územního řízení stavební úřad posoudil záměr žadatele dle § 90 stavebního
zákona. Zjistil, že realizací záměru nebudou ohroženy veřejné zájmy chráněné stavebním
zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Nebudou ani
nepřiměřeně omezena nebo ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.
Pozemky, na kterých bude stavba umístěna jsou ve vlastnictví žadatele. Přístup a příjezd
ke stavbě je zajištěn po stávajících komunikacích.
Povolení pro uložení kabelového vedení do tělesa místní komunikace (p.p.č.706) vydal
příslušný silniční správní úřad, Obecní úřad Pertoltice pod Ralskem rozhodnutím
č.j.189/2016 ze dne 01.08.2016.
Stavba bude umístěna ve vzdálenosti do 50 m od hranice lesního pozemku p.č. 703 ve
vlastnictví ČR, ve správě Lesů České republiky, a.s. Souhlas se stavbou vydal příslušný
orgán státní správy lesů, Městský úřad Česká Lípa, OŽP.
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Obec Pertoltice pod Ralskem nemá pro své území schválen územní plán. Stavbou dotčená
část pozemků se nachází převážně v nezastavěném území obce, vymezeném opatřením
obecné povahy (účinnost od 7.11.2007). Předložený záměr spočívající v umístění a
provedení rozšíření VO je v souladu s ustanovením § 18 odst. 5 stavebního zákona, dle
kterého v nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umísťovat mimo jiné i
stavby pro technickou infrastrukturu. Záměr není ani v rozporu s ustanovením § 20 odst.2
vyhl.č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území, ve znění pozdějších
předpisů, vymezující druh staveb které je možné umísťovat v zastavěném území obce, která
nemá územní plán, protože se jedná o stavbu technické infrastruktury.
Umístění stavby vyhovuje i požadavkům vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických
požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů.
Stavební úřad v průběhu územního řízení neshledal důvody bránící vydání územního
rozhodnutí a proto rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.
K žádosti o vydání územního rozhodnutí bylo doloženo:
- 3x dokumentace (vypracoval projektant Ing. Josef Knot, autorizace ČKAIT – 0012275)
- Koordinované závazné stanovisko MěÚ Česká Lípa, zn. MUCL/39227/2016 ze dne
27.06.2016
- Vyjádření SčVK a.s., k existenci zařízení, zn. O16610067454/OTPCLI/Ma ze dne
26.04.2016
- Vyjádřední SčVK a.s., k umístění a provedení stavby, zn. O16610110732/OTPCL/Ro ze
dne 17.07.2016
- Sdělení ČEZ Distribuce a.s. k existenci energetického zařízení a podmínky pro provádění
činností v ochranných pásmech, zn.0100562512 ze dne 25.04.2016 a souhlas se
stavbou dle PD ze dne 23.05.2016
- Sdělení ČEZ ICT Servis, a.s., k existenci komunikačního vedení společnosti,
zn.0200440832 ze dne 25.04.2016
- vyjádření České telekomunikační infrastruktury a.s.,o existenci sítě elektronických
komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací společnosti
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Č.j. 594088/16 ze dne 25.04.2016 a vyjádření
k realizaci stavby č.j.POS 695/16 ze dne 25.05.2016
- Stanovisko RWE Distribuční služby s.r.o., k existenci sítí zn.5001295824 ze dne
25.04.2016
- Rozhodnutí Obecního úřadu Pertoltice pod Ralskem, zvláštní užívání MK pro umístění
kabelového vedení č.j.189/2016 ze dne 01.08.2016
- Stanovisko Dopravního inspektorátu Policie ČR KŘPLK v České Lípě Č.j.:KRPL-522912/ČJ-2016-180106 ze dne 06.06.2016

Toto rozhodnutí platí 2 roky ode dne, kdy nabude právní moci, nepozbývá však platnosti,
jestliže v této lhůtě bude stavba prokazatelně zahájena. Územní rozhodnutí pozbývá
platnosti také dnem, kdy stavební úřad obdrží sdělení žadatele nebo jeho právního zástupce
o tom, že upustil od záměru, k němuž se rozhodnutí vztahuje, to neplatí, byla-li realizace
záměru již zahájena
Upozornění pro stavebníka:
Z hlediska zájmů státní památkové péče (zákon č. 20/1987Sb. o státní památkové péči, ve
znění pozdějších změn) je stavba situována mimo plošně památkově chráněné území, ale
upozorňujeme na zákonnou povinnost stavebníka v souvislosti s výkopovými pracemi na
území s archeologickými nálezy oznámit vždy tento záměr Archeologickému ústavu AV ČR
Praha (§ 22 odst.2 zákona č.20/1978 Sb.) a také na jeho povinnost v případě náhodného
archeologického nálezu (§ 23 odst. 2 zákona č.20/1987 Sb.)
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Poučení
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 a § 83 odst.1
správního řádu odvolání, ve kterém uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a v čem
je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu
předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí ke Krajskému úřadu
Libereckého kraje Liberec, podáním učiněným u Městského úřadu v Mimoni.
Odvolání se podává v počtu stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal stavebnímu úřadu a
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů,
vyhotoví je na jeho náklady MěÚ Mimoň. Odvolání musí mít náležitosti dle ustanovení § 82
správního řádu. Podané odvolání má odkladný účinek dle §85 odst.1 správního řádu.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné (§ 82 odst.1 správního řádu).

Viera Tůmová
referentka odboru výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí

Příloha: situační výkres
Ověřená dokumentace záměru bude stavebníkovi předána po nabytí právní moci tohoto
rozhodnutí.
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Obdrží :
Účastníci územního řízení (§ 85 odst.1 stav.zákona) DS:
Obec Pertoltice pod Ralskem, Pertoltice pod Ralskem č.p.165, 47124 Pertoltice pod
Ralskem
Účastníci územního řízení (§ 85 odst.2 stav.zákona) doporučeně na
doručenku / DS:
- Obec Pertoltice pod Ralskem, Pertoltice pod Ralskem č.p.165, 47124 Pertoltice pod
Ralskem
- Brettová Kateřina, Pavlín Dvůr 800, Svébořice, 47124 Ralsko
- Mrkvička Roman Mgr.Válečných zajatců 1641/4, 47001 Česká Lípa
- Nešněra Radek, Pertoltice pod Ralskem č.p.175, 47124 Pertoltice pod Ralskem
- Pflégr Štěpán, Jítrava 62, 46353 Rynoltice
- Ing.Pokorný Luboš, MBA, Pražská 45, Poděbrady I, 29001 Poděbrady
- Kašparová Petra, Zahrádky č.p.161, 47101 Zahrádky
- Bučko Jan, Křížová 51, Mimoň I, 47124 Mimoň
- Ráj Investment s.r.o., Okružní 2373, 54401 Dvůr Králové nad Labem
- Česká republika, Státní statek Česká Kamenice v likvidaci, 40721 Česká kamenice
- ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 13000 Praha 3 - Žižkov
- Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
Dotčené orgány : DS
- Krajský úřad Libereckého kraje – OŽP
- Městský úřad Česká Lípa - OŽP
- Městský úřad Česká Lípa – Úsek úřad územního plánování
- Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, Územní odbor Česká Lípa
- Policie ČR, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, Územní odbor, DI Česká Lípa
- Obecní úřad Pertoltice pod Ralskem
- spis SÚ
Veřejnost: veřejná vyhláška

Správní poplatek vyměřen podle zákona č.634/2004Sb., ve znění pozdějších předpisů, o
správních poplatcích, položky 17 odst. 1 písmeno f) sazebníku, ve výši Kč 20000,- byl
uhrazen dne 06.09.2016

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu v Mimoni a na
úřední desce Obecního úřadu v Pertolticích pod Ralskem min.15 dnů, 15. den je dnem
doručení.
Potvrzujeme zveřejnění formou umožňující dálkový přístup podle § 25 odst. 2 správního
řádu.
Datum: ……………………………………
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení
Razítko

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