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O ZN ÁM E N Í O ZAHÁJ E N Í O S T AVE B N ÍHO Ř ÍZE N Í
VE Ř E J N O U VYHLÁŠ KO U
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor silničního hospodářství (dále též i jako „speciální
stavební úřad“), jako správní úřad příslušný podle ustanovení § 40 odst. 3 písm. d) a ustanovení
§ 16 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a jako
speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„stavební zákon“), obdržel dne 5.10.2021 od Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO: 65993390,
se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, Nusle, 140 00 Praha, zastoupeného Ředitelstvím silnic
a dálnic ČR, Správou Liberec, se sídlem Zeyerova 1310, 460 55 Liberec, žádost o vydání
stavebního povolení na stavbu s názvem „I/9 Svor“ (1. etapa) v rozsahu dále uvedených
stavebních objektů.
Základní údaje o akci
Projektant:

projektová dokumentace byla vyhotovena ve sdružení NOVA
společnosti Valbek, spol. s r.o., IČO: 48266230, se sídlem Vaňurova
505/17, Liberec III –Jeřáb, 460 07 Liberec (hlavní inženýr projektu
Ing. Jan Strnad, ověřil Ing. Bohumil Fišer, autorizovaný inženýr pro
dopravní stavby, ČKAIT 0401993) v měsíci lednu 2021.

Zakázka číslo:

18-UL11-022.

Druh a účel akce:

jedná se o přeložku, úpravu a rekonstrukci stávajících dopravních
ploch (změna dokončené stavby, trvalá stavba). Účelem je zlepšení
dopravní obslužnosti daného území i zklidnění dopravy a zvýšení
bezpečnosti silničního provozu.

Stručný popis stavby:
Stavba řeší přeložení silnice I/9 mimo zástavbu obce Svor. Výstavbou přeložky silnice I/9 v
navrhované trase mimo obec Svor dojde k odstranění dopravně závadných míst nacházejíc íc h
se na stávající trase i podstatnému zlepšení životního prostředí v obci. Stávající silnice I/9
vykazuje v předmětném úseku nevyhovující směrové a výškové vedeni, obsahuje dopravně
T +420 485 226 111 E podatelna@kraj-lbc.cz
Liberecký kraj

Datov á schránka c5kbv kw

IČO 70891508

U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

www.kraj-lbc.cz

DIČ CZ70891508

OSH 931/2021
KULK 70464/2021/280.13/Pc

Oznámení o zahájení řízení

nevyhovující místa a je vedena průtahem obce. Šířka stávající silnice se pohybuje od 7,5 - 8,5
metru, v lokálních místech je v obci průjezdní profil zužován. Ve směrových obloucích je
provedeno rozšíření. Za obcí Svor ve směru na Rumburk je stávající silnice rozšířena o přidaný
pruh ve stoupání. Šířka zpevnění je zde kolem 11,5 m. Stavba na začátku a na konci úpravy
navazuje na stávající silnici I/9. Trasa začíná, jižně od obce Svor na stávající stykové křižovatce
silnic I/9 a I/13, která bude upravena na křižovatku okružní. Odtud je trasa vedena severním
směrem převážně přes zemědělsky využívané pozemky a obec Svor obchází z východní strany.
Severně nad obci se trasa napojuje zpět na stávající trasu silnice I/9. Přeložka silnice I/9 je
směrově nerozdělena, dvoupruhová komunikace typu S 9,5 o délce 1,877 km. Jedná se o
novostavbu v nezastavěném území, vedoucí převážně po zemědělsky využívaných pozemcích.
Stavba je rozdělena na 2. etapy, tato 1. etapa řeší okružní křižovatku, její napojení na stávající
I/9 a I/13 a pozemní komunikaci ke hřbitovu. Vlastní obchvat obce Svor bude řešen ve 2. etapě
a není předmětem tohoto řízení. Předmětná stavba s názvem „I/9 Svor“ je členěna na stavební
objekty „SO 020 Příprava území“ (dočasný SO), „SO 102 Úprava silnice I/13“, „SO 110
Okružní křižovatka I/9 x I/13“, „SO 121 Napojení hřbitova“, „SO-511 1.část Přeložka VTL
plynovodu DN300 u hřbitova“, „SO 801 Vegetační úpravy podél silnice I. třídy“, „SO 806
Vegetační úpravy podél silnic nižších tříd“.
SO 020 Příprava území (dočasný SO) zahrnuje všechny práce, které jsou potřebné pro
rozvinutí hlavních stavebních prací a které budou provedeny jako přípravné práce na plochách
záborů stavby. Odstranění volně rostoucí zeleně, to znamení kácení stromů a odstraněni křovin,
je v rámci objektu uvažováno v celém prostoru staveniště. Dřevní hmota z kmenů stromů bude
odevzdána jejich majitelům. Pařezy budou odstraněny, a stejně jako větve a křoviny, budou
zpracovány štěpkováním pro následné použiti. Dalšími pracemi, které jsou součástí stavebního
objektu, je odstranění humózních vrstev z ploch trvalých a dočasných záborů a jejich uložení
na mezideponie.
SO 102 Úprava silnice I/13 řeší úpravu stávající silnice I/13 ve směru na Cvikov. Úprava je
vyvolána přestavbou stávající křižovatky na okružní křižovatku, a s tím souvisí i nutnost úpravy
větví. Větev C řeší výjezd na Cvikov (Liberec). Úprava je navržena v délce 0,219 km, v
kategorii S11,5/90. Šířka zpevnění je proto 10,50 m (bez rozšířeni v obloucích). Nova trasa
začíná v okružní křižovatce (SO 110) a je vedena ve směrovém oblouku. Na vjezdu do okružní
křižovatky jsou protisměrné jízdní pruhy odděleny ostrůvkem. Výškové vedení kopíruje
stávající uspořádání. Zemni práce jsou minimální, maximální navýšení nivelety je do 0,5 m.
Odvodněni pozemní komunikace je pomocí příkopů zaústěných na konci úpravy do stávajícího
odvodňovacího systému. V km 0,140 je navržen novy propustek jako náhrada propustku
umístěného ve stejném místě. Konstrukce vozovky bude asfaltová, na návrhovou úroveň
porušeni D0 a třídu dopravního zatížení II.
SO 110 Okružní křižovatka I/9 x I/13 v místě budoucí křižovatky je silnice I/9 a I/13 vedena
ve směru od Nového Boru v peáží ve volné trase. Silnice I/9 odbočuje v této křižovatce vlevo,
prochází obcí Svor a směřuje k hraničnímu přechodu v Rumburku. Silnice I/13 je vedena přímo
a pokračuje do Cvikova a Liberce. Stávající křižovatka je úrovňová, styková, kanalizovaná, s
odbočovacími pruhy. Dovolená rychlost v místě křižovatky je 70 km/hod, omezená svislým
dopravním značením. V rámci realizace obchvatu Svoru (přeložka silnice I/9) bude tato
křižovatka přestavěna. V novém uspořádání půjde o okružní křižovatku o pěti vjezdech a
vnějším průměru 80,0 m. K původním třem vjezdům přibude nová větev napojující přeložku
silnice I/9 a místní komunikací ke hřbitovu. Stávající silnice I/9 bude přeřazena do sítě silnic
nižší třidy, patrně jako III/26842 a bude sloužit pro obsluhu území. Geometrické charakteristik y
okružní křižovatky: vnější průměr 80 m, šířka jízdního pasu na okruhu 5,00 + 7,00 m, dlážděný
prstenec, jednopruhový průměr středního ostrova: 56,0 m, dělící ostrůvky: na každém z vjezdů,
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zpevněné, s dlážděným povrchem, počet vjezdů: 4, šířky vjezdů 4,5 – 6,75 m dle dopravního
významu pozemní komunikace, počet výjezdů: 4, šířky výjezdů 4,5 – 6,25 m dle dopravního
významu pozemní komunikace, bypassy: 0, poloměry vjezdů a výjezdů: 20 až 30 m, dle
dopravního významu komunikace Výškové vedení okružního pásu je navrženo v rozmezí +5%
až -5%, příčný sklon je proměnný v rozmezí 5% až -5%. Navržené řešeni je dokumentováno v
grafických přílohách. Konstrukce vozovky okružní křižovatky bude shodná s konstrukcí hlavní
trasy, pro třídu dopravního zatížení II a návrhovou úroveň porušeni D0. Dlážděný prstenec bude
z kamenné dlažby. Střední ostrov bude pokryt humózní vrstvou a bude na něm vysazena zeleň
v rámci SO 801. Odvodnění je zajištěno příkopy podél zemního tělesa, které jsou zaústěny do
přikopu podél silnice I/13 směrem na Cvikov a do stávajícího odvodňovacího systému.
SO 121 Napojení hřbitova řeší přeložku stávající místní komunikace, která končí u hřbitova.
Stávající komunikace je napojena na silnici I/13 za křižovatkou I/13 a I/9. V novém uspořádání
bude do teto pozemní komunikace zamezen vjezd motorových vozidel a místní komunikace
bude napojena do okružní křižovatky. V rámci stavby je proto navržena přeložka v délce 0,281
km. Šířka zpevnění je 5,50 m (bez rozšíření v obloucích). Nová trasa začíná v okružní
křižovatce (SO 110) a je vedena v protisměrných směrových obloucích a poté se napojuje na
stávající pozemní komunikaci. Vzhledem k poloměrům směrových oblouků se uplatní rozšíření
zpevnění. Výškové vedení je podřízeno niveletě křižovatky a stávající trasy, pozemní
komunikace od křižovatky klesá a na stávající pozemní komunikace se napojuje ve stoupání.
Pozemní komunikace je vyjma úseku u okružní křižovatky vedena mírně nad úrovní stávajícího
terénu. Odvodnění pozemní komunikace je pomocí přikopu, který je v konci úseku sveden
podél stávající pozemní komunikace do přikopu silnice I/13. V konci úseku je navržen
propustek, který umožňuje převedení vody pod pozemní komunikací. Konstrukce vozovky
bude asfaltová, na návrhovou úroveň porušeni D1 a třidu dopravního zatížení VI.
SO-511 1.část Přeložka VTL plynovodu DN300 u hřbitova řeší vyvolanou přeložku
stávajícího VTL plynovodu v prostoru okružní křižovatky Svor v místech kolize s navrženo u
dopravní stavbou silnice I/9 a s ní souvisejících objektů. Kolize je v místě u hřbitova, kde se
stávající VTL plynovod DN300 Cvikov-Novy Bor dostává do kolize s navrženou příjezdovou
pozemní komunikací ke hřbitovu (SO-121). Jedna se o VTL plynovod uvedeny do provozu v
roce 1995. Jedna se o plynárenské zařízení skupiny B1 dle TPG 702 04 o provozním tlaku
40bar.Tato přeložka je označena v PD jako SO-511 1.čast. Na teto časti je navrženo přeložení
tohoto VTL plynovodu v délce 70,17metru. Po dokončení přeložky bude zrušen stávající VTL
plynovod DN300 v celkové délce 52,40metru. Potrubí zrušeného úseku plynovodu bude v celé
délce vyjmuto ze země a likvidováno v souladu s předpisy o nakládaní s odpady. Přeložka
plynovodu musí byt provedena v předstihu před zahájením prací na dopravní stavbě I/9 Svor,
aby byly odstraněny prostorové kolize bránící realizaci prací dopravní stavby.
SO 801 Vegetační úpravy podél silnice I. třídy a SO 806 Vegetační úpravy podél silnic
nižších tříd řeší konečnou úpravu nezpevněných ploch vzniklých v rámci stavby. Po
ohumusování nezpevněných ploch bude provedeno jejich zatravnění, na vhodných místech
doplněné o výsadbu dřevin. Návrh výsadeb respektuje rozhledové poměry a další bezpečnostní
požadavky provozu na pozemních komunikacích. Trávník v rovině bude založen výsevem
travní směsi, a to buď ručně, nebo pomocí zakladače trávníku. Na svazích bude trávník založen
hydroosevem. Základní informace jsou uvedeny v TKP 13 – vegetační úpravy a v dalších
předpisech v TKP uvedených. Trávník musí při předání splňovat parametry stanovené v TKP.
Veškeré plochy budou před založením trávníku chemicky odpleveleny. Není přípustné zakládat
trávník na plochách se vzrostlým hustým plevelem. Odstranění vytrvalých plevelů je jedna ze
základních podmínek převzetí trávníku. Část chemického odplevelení bude prováděna i ve
výsadbách. Druh přípravku zvolí zhotovitel podle konkrétní situace a seznamu registrova nýc h
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přípravků na ochranu rostlin. Do výsadeb jsou upřednostňovány dřeviny geograficky původní.
Při výběru dřevin je zapotřebí brát v úvahu stanovištní podmínky (podmáčené půdy, suchá
stanoviště, exponovaná stanoviště) a volit dřeviny, které jsou schopny odolávat znečiště ní
ovzduší exhalacemi, zasolení půdy a dalším negativním vlivům dopravy.
Městský úřad Cvikov, Stavební úřad, se sídlem Náměstí Osvobození 63, 471 54 Cvikov, vydal
dne 21.11.2018 pod č.j.: MUC-5896/2018/SÚ územní rozhodnutí o umístění výše uvedené
stavby (v právní moci od 21.12.2018), tentýž stavební úřad vydal dne 9.12.2020 pod
č.j.: MUC-6551/2020/SÚ rozhodnutí o prodloužení platnosti územního rozhodnutí (v právní
moci od 13.1.2021).
Pozemky (nebo jejich části), na kterých má být stavba prováděna, u nichž může být
vlastnické právo jejich vlastníků přímo dotčeno:
-

katastrální území a obec Svor, pozemky parcelní číslo: 245/3, 253/5, 266, 304, 346/1, 346/3,
346/4, 393/2, 1834/1, 1836/1, 1836/2, 3787/5, 3846/7, 3846/8, 3846/21, 3846/22, 3846/24,
3846/25, 3846/72, 3846/73, 3846/74, 3846/89, 3846/90, 3846/91, 3846/92, 3846/93,
3846/94, 3846/95, 3846/96, 3846/97 a 3846/100.

Sousední pozemky pozemků (nebo jejich částí) a staveb na nich dotčených záměrem, u
nichž může být vlastnické právo jejich vlastníků prováděním rekonstrukce přímo
dotčeno:
-

katastrální území a obec Cvikov, pozemky parcelní číslo: 1046/1, 1047/1, 1048/1, 1223/2,
1223/4, 3835/1, 3844, 3600/14, 3611, 3846/1.

-

katastrální území a obec Radvanec, pozemky parcelní číslo: 469/6, 469/15, 469/21

-

katastrální území a obec Svor, pozemky parcelní číslo: 229/4, 229/5, 230/1, 232, 233, 238/7,
241/1, 242, 243/1, 245/2, 246/4, 250, 253/1, 259/9, 279/2, 346/2, 358/3, 369/1, 372/2, 385/3,
393/1, 393/3, 419/3, 419/5, 431/2, 431/5, 441/4, 441/6, 460/2, 461/2, 463/2, 601/2, 604/1,
605/1, 632/5, 762/2, 766, 830, 1048/1, 1727/6, 1801/1, 1810/2, 1826/1, 1826/2, 1830/1,
1830/2, 1831/5, 1832/1, 1832/2, 1834/1, 1834/3, 1837, 1921/2, 3787/6, 3787/9, 3787/10,
3787/11, 3787/12, 3787/13, 3787/14, 3787/15, 3787/16, 3787/17, 3787/18, 3787/19,
3787/21, 3787/22, 3787/23, 3787/24, 3787/25, 3787/26, 3787/27, 3787/28, 3787/29,
3787/30, 3787/31, 3787/32, 3787/33, 3787/34, 3787/35, 3787/36, 3787/37, 3787/38,
3787/39, 3841, 3846/13, 3846/15, 3846/23, 3846/75, 3846/104, 3788/1, 3788/2, st. 1/1.

Shora označený speciální stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 1 stavebního zákona ,
podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona o urychlení výstavby, a podle ustanovení § 47 odst. 1
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),
oznamuje zahájení řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům. Vzhlede m
k tomu, že speciálnímu stavebnímu úřadu jsou poměry místa rekonstrukce dobře známy, žádost
poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované rekonstrukce a stanovení podmínek
k jejímu provádění, upouští podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona od ohledání na
místě i od ústního jednání.
V daném případě je vedeno řízení s velkým počtem účastníků podle ustanovení § 144 odst. 1
správního řádu, přičemž podle tohoto ustanovení (nestanoví-li zvláštní zákon jinak) se tímto
řízením rozumí řízení s více než 30 účastníky. Podle ustanovení § 144 odst. 1 správního řádu
účastníky v řízení s velkým počtem účastníků lze o zahájení řízení uvědomit veřejnou
vyhláškou. Podle ustanovení § 2 odst. 5 zákona o urychlení výstavby se v řízení podle
stavebního zákona, které je řízením s velkým počtem účastníků, se oznámení o zahájení řízení
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doručuje postupem podle stavebního zákona. Podle ustanovení § 112 odst. 1 stavebního zákona
platí, že oznámení o zahájení stavebního řízení a další písemnosti v řízení se doručují
účastníkům řízení a dotčeným orgánům jednotlivě, nejde-li o řízení s velkým počtem účastník ů;
v řízení s velkým počtem účastníků se oznámení o zahájení řízení a další písemnosti v řízení
doručují postupem podle ustanovení § 144 odst. 6 správního řádu, dotčeným orgánům se
doručuje jednotlivě; účastníky řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu jsou vždy
účastníci řízení podle ustanovení § 109 písm. a) až d) stavebního zákona. U stavebních záměrů
zasahujících do území několika obcí se v řízení s velkým počtem účastníků oznámení o zahájení
řízení a další písemnosti v řízení doručují vždy veřejnou vyhláškou podle ustanovení § 25 odst.
3 správního řádu; jednotlivě se doručuje dotčeným orgánům a účastníkům řízení podle
ustanovení § 109 písm. a) až d) stavebního zákona. V případě řízení s velkým počtem účastníků
se v oznámení o zahájení řízení a v dalších úkonech řízení účastníci řízení podle ustanovení
§ 109 písm. e) a f) stavebního zákona identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v
katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru.
Podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona mohou nejpozději do deseti dnů od doručení
tohoto oznámení dotčené orgány uplatit svá závazná stanoviska, a ve stejné lhůtě mohou
účastníci řízení uplatnit své námitky, popřípadě důkazy. K později uplatněným závazným
stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům, nebude přihlédnuto. V souladu s ustanovením
§ 36 odst. 3 správního řádu mají účastníci tohoto řízení možnost nejpozději do pěti dnů, od
uplynutí lhůty k podání návrhů, seznámit se s poklady pro vydání rozhodnutí. Poté bude ve věci
rozhodnuto.
Do projektové dokumentace a podkladů pro vydání rozhodnutí lze nahlédnout na Krajském
úřadě Libereckého kraje, odboru silničního hospodářství (16. patro, kancelář č. 1622, v pondělí
a středu od 8 - 17 hodin, v ostatní dny po předchozí telefonické dohodě s Ing. Petrem Čechem,
tel. 485 226 597), ve lhůtě shora uvedené.

JUDr. Jiří Němec
zástupce ředitele krajského úřadu
pro agendu státní správy
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Rozdělovník:
Účastníci řízení podle ustanovení § 109 písm. a), b), c) stavebního zákona s právy účastníků
řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, Nusle,
PSČ: 140 00, zastoupené Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Správou Liberec, se sídlem
Zeyerova 1310, Liberec, PSČ: 460 55 (datovou schránkou).
- Obec Svor, IČO: 00261009, se sídlem Svor 195, 471 51 Svor (datovou schránkou)
- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO: 69797111, se sídlem Rašínovo
nábřeží 390/42, Praha 1 – Nové Město, 128 00 Praha (datovou schránkou).
- ČEZ Distribuce a. s., IČO: 24729035, se sídlem Teplická 877/8, Děčín IV. – Podmokly,
405 02 Děčín (datovou schránkou).
- GasNet, s.r.o., IČO: 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad
Labem (datovou schránkou).
- GridServices, s.r.o., IČO: 27935311, se sídlem Plynárenská 499/1, Brno - Zábrdovice,
602 00 Brno (datovou schránkou).
- Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IČO: 49099451, se sídlem Přítkovská 1689, 415 50
Teplice (datovou schránkou).
- Zdeňka Fiedlerová, bytem Svor 17, 471 51 Svor (doporučeně do vlastních rukou).
- Věra Kocmanová, bytem Družstevní 114, Cvikov I, 471 54 Cvikov (doporučeně do vlastníc h
rukou).
Účastník řízení podle ustanovení § 109 písm. e) stavebního zákona s právy účastníka řízení
podle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu, kteří jsou identifikováni označením pozemků
evidovaných v katastru nemovitostí a staveb na nich (veřejnou vyhláškou):
-

katastrální území a obec Svor, pozemky parcelní číslo: 229/4, 229/5, 230/1, 232, 233, 238/7,
241/1, 242, 243/1, 245/2, 246/4, 250, 253/1, 259/9, 279/2, 346/2, 358/3, 369/1, 372/2, 385/3,
393/1, 393/3, 419/3, 419/5, 431/2, 431/5, 441/4, 441/6, 460/2, 461/2, 463/2, 601/2, 604/1,
605/1, 632/5, 762/2, 766, 830, 1048/1, 1727/6, 1801/1, 1810/2, 1826/1, 1826/2, 1830/1,
1830/2, 1831/5, 1832/1, 1832/2, 1834/1, 1834/3, 1837, 1921/2, 3787/6, 3787/9, 3787/10,
3787/11, 3787/12, 3787/13, 3787/14, 3787/15, 3787/16, 3787/17, 3787/18, 3787/19,
3787/21, 3787/22, 3787/23, 3787/24, 3787/25, 3787/26, 3787/27, 3787/28, 3787/29,
3787/30, 3787/31, 3787/32, 3787/33, 3787/34, 3787/35, 3787/36, 3787/37, 3787/38,
3787/39, 3841, 3846/13, 3846/15, 3846/23, 3846/75, 3846/104, 3788/1, 3788/2, st. 1/1.

-

katastrální území a obec Cvikov, pozemky parcelní číslo: 1046/1, 1047/1, 1048/1, 1223/2,
1223/4, 3835/1, 3844, 3600/14, 3611, 3846/1.

-

katastrální území a obec Radvanec, pozemky parcelní číslo: 469/6, 469/15, 469/21.

Dotčené orgány podle ustanovení § 136 správního řádu:
- Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, IČO: 62933591, se sídlem Kaplanova
1931/1, Praha – Chodov, 148 00 Praha 11, Správa CHKO Jizerské hory, U Jezu 10, 460 01
Liberec (datovou schránkou).
- Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, IČO: 70888744, se sídlem Barvířská 29/10,
460 01 Liberec (datovou schránkou).
- Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, IČO: 71009302, se sídlem
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Husova 64, 460 31 Liberec (datovou schránkou).
- Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, se sídlem U Jezu
642/2a, 460 01 Liberec IV-Perštýn (osobně).
- Ministerstvo obrany, IČO: 60162694, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územníc h
zájmů a státního odborného dozoru, se sídlem Tychonova 1, 160 00 Praha 6 (datovou
schránkou).
- Městský úřad Cvikov, Stavební úřad, se sídlem Náměstí Osvobození 63, 471 54 Cvikov
(datovou schránkou).
- Městský úřad Nový Bor, Odbor dopravy, se sídlem nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor (datovou
schránkou).
- Městský úřad Nový Bor, Odbor životního prostředí, se sídlem nám. Míru 1, 473 01 Nový
Bor (datovou schránkou).
- Obecní úřad Svor, jako silniční správní úřad, se sídlem Svor 195, 471 51 Svor (datovou
schránkou).
- Obecní úřad Svor, jako orgán životního prostředí a ochrany přírody, se sídlem Svor
195, 471 51 Svor (datovou schránkou).
- Policie České republiky, Krajské ředitelství Libereckého kraje, Odbor služby dopravní
policie, se sídlem Nám. Dr. E. Beneše 24, Liberec, PSČ: 460 32 (datovou schránkou).
Dále obdrží k vyvěšení na úřední desce:
- Obecní úřad Radvanec, se sídlem Radvanec 75, 473 01 Radvanec (datovou schránkou).
- Obecní úřad Svor, se sídlem Svor 195, 471 51 Svor (datovou schránkou).
- Městský úřad Cvikov, se sídlem se sídlem Náměstí Osvobození 63, 471 54 Cvikov (datovou
schránkou).
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Toto oznámení o zahájení stavebního řízení musí být vyvěšeno na úřední desce shora
označeného správního orgánu, Městského úřadu Cvikov, Obecního úřadu Radvanec a
Obecního úřadu Svor po dobu 15 dnů, přičemž patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost
považuje za doručenou.

Vyvěšeno dne: ....................

Sejmuto dne: ....................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí této písemnosti.
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