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ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ
Výroková část:
Městský úřad Turnov, stavební úřad, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a)
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o
pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a)
zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním
řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 4.7.2017
podal
Obec Hrubá Skála, IČO 00275751, Doubravice č.p. 37, Hrubá Skála, 511 01 Turnov 1
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:
I.

Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
stavební povolení

na stavbu: Chodník Doubravice - pěší komunikace včetně doplňkových zásahů ( dílčí zatrubnění
příkopů, úpravy odvodnění, lávky ) podél komunikace III/2823 - Hrubá Skála, Doubravice (dále
jen "stavba") na pozemku st. p. 64/1, 65, 228, 234, parc. č. 239/6 ( ppk 222/1- díl3 a díl 5 , ppk 218/1
díl 1 , ppk 218/2 díl 1, ppk 216 ) , 117/1, 117/2, 134, 1960, 1976, 2145 ( ppk 2132 díl 2) , 2150/6 ,
543/1, 561/3, 1987 v katastrálním území Hrubá Skála a na pozemcích parc. č. 76/11, 78/2, 843,
997/2 v katastrálním území Hnanice pod Troskami.
Stavba obsahuje:
Chodník Doubravice - pěší komunikace včetně doplňkových zásahů ( dílčí zatrubnění příkopů, úpravy
odvodnění, lávky ) podél komunikace III/2823
Součástí SP jsou následující stavební objekty :
SO 101 Chodník ; SO 102 Lávky ; SO 301 Dešťová kanalizace ; SO 302 Přeložka vodovodu
II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou
vypracoval JENA - CZ spol s r.o., Vyskeř 63, IČO 25295365; případné změny nesmí být provedeny
bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Součástí SP jsou následující stavební objekty :
SO 101 Chodník - šířka chodníku 1,5 m , délka 1,26920 km. Chodník bude proveden z betonové
zámkové dlažby . Pozemky parc.č. 64/1 , 65 , 228, 234 , 239/6 ( ppk 222/1- díl3 a díl 5 , ppk 218/1 díl
1 , ppk 218/2 díl 1, ppk 216 ) , 117/1, 117/2,134,1960,1976, 2145 ( ppk 2132 díl 2), 76/11, 78/2, 843,
997/2
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SO 102 Lávky - jsou navrženy 3 lávky , které překonávají vodní tok Libuňka - L1 a odvodňovací
kanály L2 a L3 . Pozemky parc.č. 239/6 ( ppk 222/1 díl3 a díl 5), 2145 (ppk 2132 díl 2), 2150,1976,
78/2 a 997/2 .
SO 301 Dešťová kanalizace - zatrubnění příkopů , nová dešťová kanalizace DN 300, nové
kanalizační šachty s regulací, dešťové vpusti klasické ,dešťové vpusti obrubníkové , odvodňovací
obrubníky , odvodňovací žlaby, úprava ( rekonstrukce) stávající vpusti . Pozemky parc.č. 64/1 ,
239/6 ( ppk 222/1- díl3 a díl 5 , ppk 218/1 díl 1 , ppk 218/2 díl 1 , ppk 216 ) , 543/1, 561/3, 1960,
1976, 1987, 2145 (ppk 2132 díl 2) , 2150/6 , 76/11, 843.
SO 302 Přeložka vodovodu - přeložení vodovodního řádu " P " v délce 14,0 mPE 100 SDR 11 d 160.
Pozemky parc.č. 239/6 ( ppk 222/1- díl3 a díl 5 , ppk 216 ) , 1960, 2145 ( ppk 2132 díl 2)
Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
a) Předání staveniště
b) Kontrolní dny ( min 1 x za 14 dní ) – dokončení jednotlivých částí stavby
c) Celkové dokončení stavby
Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: firmou( stavebním podnikatelem ) , která bude
vybrána na základě výběrového řízení. Patnáct dní před zahájením stavby bude stavebnímu
úřadu písemně ohlášena a bude doloženo oprávnění firmy k provádění prací. Při provádění prací
musí být zabezpečeno odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím / § 160 stavebního zákona/
Stavba bude dokončena do 36 měsíců ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
Dokončenou stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu. Souhlas vydává na
žádost stavebníka příslušný stavební úřad. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří
závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby, vyžadovaná zvláštními právními předpisy.
Pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí, zajistí stavebník geometrický plán.
Budou dodrženy podmínky stanoviska CETIN a.s. ze dne 16.6.2017 pod řj. POS 896/17
V průběhu stavebních prací požadujeme dodržení všech podmínek platného vyjádření o existenci sítě
elektronických komunikací čj. 609148/17 zr dne 10.5.2017, za kterých lze provádět zemní nebo jiné
práce v blízkosti tel. vedení. Případné kolize s tel vedením musí být řešeny na místě se správcem sítě
CETIN .
Budou dodrženy podmínky souhlasu s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu
elektrického zařízení evidenční číslo _ LB/505/17/OP.
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 uvede v tomto vyjádření.
Souběhy a křižovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a
předpisy, zejména s ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a PNE 33 33 ČSN EN
50341-3 pro venkovní vedeni VN, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení a ČSN 73
6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení.
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.
Písemný požadavek na vytýčení stávajícího 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 jejích zákaznických center, e-mailem (info@cezdistribuce,cz),
případně lze žádost zaslat na korespondenční společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Guldenerova 19, 303
28 Plzeň.
Podélné uložení obrub v rámci předmětné stavby (souběh s podzemním kabelovým vedením NN 0,4
kV požadujeme od průběhu krajních kabelů stávajícího podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV v
majetku ČEZ Distribuce, a.s. realizovat ve vzdálenosti min 0,50 m.
Stavba dešťové kanalizace v místě styku s podzemním kabelovým vedením NN 0,4 v majetku ČEZ
Distribuce, a.s. bude provedena při křížení 0,3 m a v souběhu 0,5 m podzemního kabelového vedení
NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a. s.
Položení kabelu VO v souběhu s podzemním vedením NN v majetku ČEZ Distribuce a.s minimálně
0,05 m a umístění stožárků VO minimálně 0,5m od stávajícího podzemního vedení NN 0,4 kV.
Stavba chodníku v místě styku s podzemním kabelovým vedením NN 0,4 kV v majetku ČEZ
Distribuce, a.s. bude provedena z rozebíratelného materiálu - zámková dlažba a pod. v případě použití
nerozebíratelného materiálu musí investor počítat s narušením povrchu v případě oprav nebo
rekonstrukce podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s.
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Zemními pracemi nesmí být narušeno podzemní kabelové vedení NN 0,4 kV v majetku ČEZ
Distribuce, a.s.
Výška krytí podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s. bude
zachována.
Výkopové práce v ochranném pásmu stávajícího podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV v
majetku ČEZ Distribuce, a.s. budou prováděny ručně s největší opatrností.
S kabely pod napětím je jakákoli manipulace zakázána.
Podzemní vedení je zakázáno přejíždět mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t.
Při opravě chodníku v ochranném pásmu stávající distribuční transformační stanice 35 / 0,4 kV
CL_0704 nesmí dojít k poškození a základů předmětné distribuční transformační stanice
Při realizaci chodníku u trafostanice nesmí dojít v žádném případě k nebezpečném přiblížení osob,
věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím tj. musí být dodržena minimální
vzdálenost 2 m od vodičů dle ČSN EN 50110-1. V případě, že nebude možné tuto vzdálenost
dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného vedení
Kontrolu dodržení výše uvedených podmínek požadujeme před užíváním předmětné stavby na výzvu
investora nebo jeho zástupce na základě plné moci, provést zaměstnanci ČDS oblasti Semily se
zápisem do montážního deníku stavby.
Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených
firem k našemu zařízení.
Při případné úpravě povrchu v ochranném pásmu vedení nesmí dojít ke změně výškové nivelety země
oproti současnému stavu.
V ochranném pásmu energetického zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s. nesmí být skladována
zemina ani žádný jiný stavební materiál.
9. Budou dodrženy podmínky stanoviska GridServices s.r.o. ze dne 25.5.2017 pod zn. 5001509398
V zájmovém prostoru stavby dojde k dotyku s těmito plynárenskými zařízeními: STL PE 90, 63 +
příp.
Pro realizaci stavby stanovujeme tyto podmínky:
-Před zahájením stavby bude provedeno vytyčení PZ viz.odst.3 (http://www.gridservices.cz/dsonline-vytyceni-pz )- poskytnutý zákres je pouze ORIENTAČNÍ.
-Digitální data lze získat: http://www.gasnet.cz/cs/zadost-o-vektorova-data/.
-Při realizaci stavby, souběhu a křížení IS požadujeme dodržet ČSN 73 6005, TPG 702 01,TPG 702
04, zákon č.458/2000 Sb., případně další předpisy a ČSN související s uvedenou stavbou.
-Veškeré nadzemní stavby, sloupy VO (jejich základy, patky, podezdívky) budou umístěny mimo
ochranné pásmo plynárenského zařízení.
-Pokud stavba vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení, bude
zpracována PD přeložek plynárenských zařízení. Info a následné stanovisko k přeložce:
http://www.gridservices.cz/ds-kontaktni-system/.
-V ochranném pásmu plynovodů (1+1 m) budou práce prováděny výhradně ručním způsobem.
-Obrysy kanalizačních šachet budou umístěny minimálně 500 mm od obrysu plynárenského zařízení.
-Při křížení plynovodů z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního vodiče.
-U křížení plynovodů z materiálu OCEL bude na náklady GridServices provedena diagnostika stavu
potrubí.
-Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení, bude
toto posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby.
-Dojde - li ke křížení stokového potrubí s plynovodem v menší vzdálenosti než 500 mm, minimálně
však 150 mm, opatří se ocelový plynovod trojnásobnou izolací a plynovod z PE se opatří chráničkou
přesahující stokové potrubí 1 metr na každou stranu.
-Po odstranění konstrukce vozovky v úrovni zemní pláně požadujeme chránit plynovodní přípojky a
plynovody umístěné ve vozovce před mechanickým poškozením při pojíždění betonovými panely,
popř. ocelovými plechy o tloušťce min. 3 cm.
-Požadujeme zachovat stávající niveletu vozovky (komunikace). Parkovací stání doporučujeme
provést ze zámkové dlažby.
-Dopravní značení musí být umístěno od stávajícího plynárenského zařízení v minimální vzdálenosti
1 m.
-Pokud bude zjištěno, že některé plynovody nebo přípojky budou mít vůči nové niveletě krytí menší
jak 100 cm, bude nutné provést přeložku těchto plynárenských zařízení tak, aby bylo dosaženo
požadovaného krytí. Tyto práce budou provedeny v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb.v platném
znění jako přeložka plynárenského zařízení na náklady investora.
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-Při vysazování stromů a okrasných dřevin požadujeme dodržet od stávajícího plynárenského zařízení
vzdálenost minimálně 2 metry na obě strany od osy plynovodu.
-Po odtěžení stávající konstrukce vozovky bude podstatně sníženo krytí stávajícího plynovodu a
přípojek. Proto je vyloučeno použití těžké mechanizace (zejména válců s trny, zemních fréz atd.)
přímo nad potrubím. Zejména je?
třeba věnovat při provádění prací zvýšenou pozornost a opatrnost u míst s odbočkami, kde navrtávací
odbočkový T- kus vyčnívá nad vlastní potrubí a mohlo by dojít kjeho odtržení. Dále je třeba ověřit
polohu přípojek, které jsou nad vlastním potrubím plynovodního řadu a navíc zpravidla uloženy
kolmo na plynovod (a tím i komunikaci).
Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:
-Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v
ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a
terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost
a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy,
vibrace, apod.).
-Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku.
Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68 zákona
č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé
změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové
stanovisko k této změně.
-Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast
(formulář a kontakt naleznete na www. gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33
55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O
provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a
plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného
určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní
stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za
zahájení stavební činnosti.
- Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů,
případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
-Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského
zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
-Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník
povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních
přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného
nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a
motorových nářadí.
-Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební
činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.
-V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti
provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady
stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová
technologie.
-Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo
plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.
10) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro
stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede
příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP
zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací") uvedenou v
úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo
odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být
plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené
podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a
plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady
kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.
-Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a
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obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše
v souladu s ČSN EN 12007-1 -4, TPG 702 01, TPG 702 04.
-Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.
-Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč.
hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po
celou dobu trvání stavební činnosti.
-Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo
ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno
jinak).
-Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve
stanovisku uvedeno jinak).
-Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes
plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.
Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.
V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah
k tomuto pozemku.
Budou dodrženy podmínky souhlasného koordinovaného závazného stanoviska HZS LK ze dne
17.5.2017 pod čj HSLI-1662-3/SM-P-PRE-2017
K případným změnám proti posouzené projektové dokumentaci je třeba si vyžádat nové
koordinované závazné stanovisko z hlediska požární ochrany
Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, oddělení
Správa CHKO ČR Turnov
ze dne 28.6.2017 pod čj. SR/1549/LI/2016 -6
Terénní úpravy budou plynule modelovány podle stávajícího terénu. V případě pozitivní bilance
zemin v rámci provádění stavby nebudou bez předchozího písemného odsouhlasení AOPK ČR
zřizovány mimo prostory stavby žádné deponie přebytečných stavebních výkopků.
V rámci provádění stavby nebude účelově měněn stávající vodní režim na stavbou dotčených
parcelách.
Prostory stavby a staveniště budou po jejich ukončení uvedeny do esteticky přijatelného stavu, tzn.,
že prostory se skrytou drnovou vrstvou vlivem stavby a staveništního provozu budou zpětně
ohumusovány a zatravněny rostlinnými druhy místního původu.
Výkopové práce vedené v kořenových zónách stavbou dotčené vzrostlé stromové zeleně budou
prováděny v souladu s normou ČSN DIN 83 9061 z února 2006 - ochrana stromů, porostů a ploch pro
vegetaci při stavebních činnostech, která také upravuje podmínky ochrany kořenového prostoru
stromů při výkopech. Při realizaci výkopu je nutné dřeviny ochránit, tzn. dodržet podmínky vycházejí
z uvedené normy a sice:
-výkop pro zemní vedení bude vzdálen nejméně 2,5 m od kmene stávajících dřevin
-výkop v kořenovém prostoru stávajících stromů (kořenový prostor je vymezen kořenovým systémem
dřeviny) bude proveden manuálně tak, aby nedošlo k porušení hlavních kotvících kořenů dřeviny
- ty budou podkopány a potrubí a sítě bude budou vedeny pod kořeny
- při realizaci výkopu nebudou přetínány kořeny s průměrem větším než 5 cm
- případná poranění kořenů budou ošetřena, slabší kořeny je nutno ostře přetnout a místa řezu zahladit
- obnažené kořeny je třeba chránit před vysycháním a působením mrazu, tzn. že doba výkopu bude
zkrácena na technologicky minimálně možnou
- výkopový materiál bude ukládán min. 1 m od kmenů stávajících dřevin a mimo keře
Při provádění přemostění Libuňky nedojde k poškození vodního toku ani k narušení břehového okolí
toku.
Závazné stanovisko je vydáno pro stavební řízení vedené příslušným stavebním úřadem.
Budou dodrženy podmínky souhrnného stanoviska SŽDC Hradec králové s.o. ze dne 25.5.2017 pod
čj 14400/2017 - SŽDC -OŘ HKR-ÚT
Jedná se o splnění podmínek pod body 1. -8. tohoto stanoviska
Budou splněny podmínky závazného stanoviska Drážního úřadu Praha ze dne 14.6.2017 pod zn. MPSOP1234/17-2/Bj DUCR -34574/17/Bj - souhlas k zřízení stavby v ochranném pásmu železniční tratě
511
Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené a odsouhlasené Drážním úřadem.
Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem.
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Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.
Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu.
Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně s
drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy.
14. Budou dodrženy podmínky vyjádření Státního pozemkového úřadu Praha ze dne 7.6.2017 pod zn.
SPU219887/2017, spis zn. SZ SPU 219887/2017
Stavbou bude dotčeno " HOZ Doubravice " - otevřený kanál v délce 0,110 km a to stavebním
objektem SO 201c Lávka 3
- HOZ požadujeme respektovat a zachovat jeho funkčnost
- sklon svahů HOZ bude 1:1,5 a svahy budou provedeny tak, aby plynule navazovaly na svahy
stávající
- při provádění stavby musí být průběžně odstraňovány náplavky suti a zemin z průtočného profilu
HOZ a musí se zamezit únikům ropných a jiných provozních kapalin
- pročištění HOZ v prostoru lávky bude provedeno na původní niveletu HOZ
- vlastník technické infrastruktury ( staveb k vodohospodářským melioracím ) bude přizván ke
kontrole před kolaudací
15. Budou dodrženy podmínky vyjádření Policie ČR, DI Semily ze dne 5.9.2017 pod čj KRPL- 59210 1/ČJ-2017-118106-02
K SO 101-souhlasíme s navrhovanými úpravami připojení vedlejších poz. komunikací a nemovitostí
na řešený úsek sil.č.2823 v části Hrubá Skála, Doubravice. Úpravy musí být realizovány v souladu s
vyhl. č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání
staveb.
Doporučujeme před vchod do budovy ZŠ instalovat zábradlí, jež by bránilo přímému vběhnutí dětí do
vozovky. V délce cca 6,0m.
Předložená část DSP neobsahuje návrh dopravně-inženýrského opatření (dále DIO) pro realizaci
stavby. Návrh DIO podle jednotlivých etap realizace stavby musí zajistit zhotovitel. Případné
povolení požadovaného dopravního omezení bude však závislé na aktuální dopravně-bezpečnostní
situaci na pozemních komunikacích v dotčené oblasti.
16. Budou dodrženy podmínky stanoviska Povodí Labe s.p. ze dne 7.7.2017 pod čj. PVZ/17/19654/Řa/0
Z hlediska zájmů daných § 23a vodního zákona, platným Národním plánem povodí Labe a Plánem
dílčího povodí Horního a středního Labe (§ 24 až 26 vodního zákona) je předmětný záměr možný,
protože lze předpokládat, že jeho realizací nedojde ke zhoršení stavu dotčeného vodního útvaru, a že
záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu dotčeného vodního útvaru. Toto hodnocení
vychází z posouzení souladu předmětného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.
Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem souhlasíme s navrhovaným záměrem za
předpokladu splnění následujících podmínek:
- U lávek L2 a L3 bude jejich průtočná kapacita totožná (nebo větší) s průtočnou kapacitou
navazujících propustků pod silnicí 111/2823.
-Likvidace dešťových vod z navržené stavby bude v souladu s normami TNV 75 9011 "Hospodaření
se srážkovými vodami11 a ČSN 75 9010 "Vsakovací zařízení srážkových vod11.
Z hlediska správy vodních toků souhlasíme s navrhovaným záměrem za předpokladu splnění
následujících podmínek:
-Nesmí dojít ke snížení stávajícího průtočného profilu toku stavbou lávky L1.
-Požadujeme provést zpevnění dna, které bude navázáno na opevnění břehů pod lávkou L1 a
opevnění vyústního objektu V03.
-Bez písemného souhlasu správce toku s provedením nebude stavba zkolaudována.
Z hlediska majetkoprávních vztahů sdělujeme, že se stavba nedotkne pozemku s právem hospodaření
pro Povodí Labe, státní podnik, dotkne se úpravy v majetku Povodí Labe, státní podnik č.
9051006330 (vegetačně zpevněný lichoběžník) na toku Libuňka. Úprava ev.č. 9051013451 (zpevnění
koryta i v březích dlažbou) v místě křížení toku Hruboskalský potok se zde nenachází, nachází se zde
zatrubnění, které není v majetku Povodí Labe, státní podnik.
Upozorňujeme Vás na skutečnost, že náš podnik neponese zodpovědnost za případné škody vzniklé
průchodem velkých vod.
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Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Obec Hrubá Skála, Doubravice č.p. 37, Hrubá Skála, 511 01 Turnov 1; Petr Svoboda, nar. 29.12.1947,
Doubravice č.p. 57, Hrubá Skála, 511 01 Turnov 1 ; Vlasta Svobodová, nar. 13.3.1952, Doubravice č.p.
57, Hrubá Skála, 511 01 Turnov 1 ; Jiří Falta, nar. 16.8.1950, Doubravice č.p. 58, Hrubá Skála, 511 01
Turnov 1; Kristina Faltová, nar. 21.9.1944, Hřbitovní č.p. 3570/45, 466 01 Jablonec nad Nisou 1 ;Milan
Anděl, nar. 11.9.1961, Doubravice č.p. 18, Hrubá Skála, 511 01 Turnov 1 ; Petr Anděl, nar. 13.1.1967,
Doubravice č.p. 18, Hrubá Skála, 511 01 Turnov 1 ; Jaromíra Andělová, nar. 10.3.1971, Doubravice č.p.
18, Hrubá Skála, 511 01 Turnov 1; František Drbohlav, nar. 18.9.1941, Doubravice č.p. 17, Hrubá Skála,
511 01 Turnov 1; Zdenka Ascoughová, nar. 10.11.1945, Doubravice č.p. 38, Hrubá Skála, 511 01
Turnov 1; Jiří Falta, nar. 16.8.1950, Doubravice č.p. 58, Hrubá Skála, 511 01 Turnov 1 ; Kristina
Faltová, nar. 21.9.1944, Hřbitovní č.p. 3570/45, 466 01 Jablonec nad Nisou 1 ; Krajská správa silnic
Libereckého kraje, příspěvková organizace, České mládeže č.p. 632/32, Liberec VI-Rochlice, 460 06
Liberec 6 ; Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, Husinecká č.p.
1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov ; Milan Svatý, nar. 10.10.1958, Václaví č.p. 25, 512 63 Rovensko pod
Troskami
Odůvodnění:
Dne 4.7.2017 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným
dnem bylo zahájeno stavební řízení.
Územní rozhodnutí o umístění této stavby bylo vydáno dne 13.1.2017 pod spis zn. 6171/16/HOZ, číslo
jednací SU/17/100/HOI , rozhodnutí nabylo právní moci dne 22.2.2017
Speciální stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným
orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a
ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné
podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou
účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.
Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek
uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že
jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy
vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné
požadavky na výstavbu a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Speciální stavební úřad v
průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.
Stanoviska sdělili: Česká telekomunikační infrastruktura a.s. – stanovisko ze dne 16.6.2017 pod řj. POS
896/17 a vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací ze dne10.7.2017 pod čj 659612/17 ;
Krajská správa silnic LK - sdělení ze dne 13.6.2017 pod zn. LSSLK /4567/2017 ; AQUA ČR s.r.o. –
souhlas ze dne 29.6.2017 pod zn. 2017- 077 ; ČEZ Distribuce, a. s. – souhlas s umístěním stavby a s
prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení evidenční číslo _ LB/505/17/OP a sdělení
o existenci energetického zařízení v majetku spol ČEZ Distribuce ze dne 10.7.2017 pod zn. 0100771449 ,
ze dne 10.7.2017 pod zn. 0100771450 a ze dne 10.7.2017 pod zn. 0100771451 ; GridServices, s.r.o. –
stanovisko ze dne 25.5.2017 pod zn. 5001509398 ; Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, územní
odbor Semily - souhlasné koordinované závazné stanovisko ze dne 17.5.2017 pod čj HSLI-1662-3/SMP-PRE-2017 ; Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, oddělení Správa CHKO Český ráj Turnov závazné stanovisko ze dne 28.6.2017 pod čj. SR/1549/LI/2016 -6 ; Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace, Oblastní ředitelství Hradec Králové - souhrnné stanovisko ze dne 25.5.2017 pod čj
14400/2017 - SŽDC -OŘ HKR-ÚT ; Drážní úřad, sekce stavební - oblast Praha - závazné stanovisko
- souhlas ke zřízení stavby ze dne 14.6.2017 pod zn. MP-SOP1234/17-2/Bj DUCR -34574/17/Bj ;
Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková - závazné stanovisko ze dne 29.9.2016 pod sp.zn.
55901/2016 -8201 -OÚZ- PCE ; Státní pozemkový úřad - vyjádření ze dne 7.6.2017 pod zn.
SPU219887/2017, spis zn. SZ SPU 219887/2017 ; NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s. - stanovisko ze dne
29.6.2017 pod zn. 065170018 - předložená PD vyhovuje bezbariérovému užívání stavby dle platné
legislativy pro stavební řízení ; Městský úřad Turnov, stavební úřad - územní rozhodnutí o umístění
stavby ze dne 13.1.2017 pod spis zn. 6171/16/HOZ, číslo jednací SU/17/100/HOI , rozhodnutí nabylo
právní moci dne 22.2.2017 a rozhodnutí o povolení výjimky z přílohy č. 2 bod 1.0.2 vyhl.č. 398/2009
Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb , ze dne 8.12.2016
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pod spis.zn. SÚ/6082/16/HOZ ; Městský úřad Turnov, odbor životního prostředí – stanovisko ze dne
5.10.2016 pod zn. OZP/16/3250/KOR - stanovisko DO ; Městský úřad Turnov, odbor dopravní –
rozhodnutí ze dne 11.7.2017 pod zn. OD/17/19385/VOD - povolení zvláštního užívání silnice III/2823 ;
Městský úřad Turnov, odbor školství , kultury a sportu - rozhodnutí ze dne 27.7.2017 pod sp.zn.
ŠKO/17/1341 ; Policie ČR KŘP Libereckého kraje, ÚO Semily, dopravní inspektorát - stanovisko
ze dne 5.9.2017 pod čj KRPL- 59210 -1/ČJ-2017-118106-02; Povodí Labe, státní podnik - stanovisko
ze dne 7.7.2017 pod čj. PVZ/17/19654/Řa/0.Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních
předpisů ve výroku uvedených.
Stanovení okruhu účastníků řízení : V řízení bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena vlastnická
nebo jiná práva vlastníků pozemků a staveb na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich. Na
základě výsledku byl stanoven okruh účastníků řízení ve smyslu § 109 stavebního zákona, a to :
- podle § 109 písm. a) stavebního zákona - stavebník - Obec Hrubá Skála
- podle § 109 c) stavebního zákona - vlastník pozemku na kterém má být stavba prováděna, není - li
stavebníkem - vlastníkem dotčených parcel :
v katastrálním území Hrubá Skála - pozemky parc.č. 543/1, 561/3, 1987je Obec Hrubá Skála ; pozemky
parc.č. 1960, 1976 je Liberecký kraj , správa nemovitostí : Krajská správa silnic LK ; pozemky parc.č.
st.228 , 134 je Petr Svoboda a Vlasta Svobodová ; pozemek parc.č. st. 64/1 je Milan Anděl, Petr Anděl,
Jaromíra Andělová ; pozemek. parc.č. st. 65 je František Drbohlav ; pozemek parc.č. st. 234 a 117/2 je
Jiří Falta a Kristina Faltová ; pozemek parc.č 117/1 je Zdenka Ascoughová ; pozemek parc. č. 239/6 (
ppk 222/1- díl3 a díl 5- je Milan Anděl, Petr Anděl, Jaromíra Andělová , ppk 218/1 díl 1 - je ČR, Státní
pozemkový úřad , ppk 218/2 díl 1 je Milan Svatý , ppk 216 je Obec Hrubá Skála ) ; pozemek parc. č.
2145 ( ppk 2132 díl 2 -je Milan Anděl, Petr Anděl, Jaromíra Andělová ) ; pozemek parc. č. 2150/6 je
ČR, Státní pozemkový úřad
v katastrálním území Hnanice pod Troskami - pozemky parc. č. 76/11, 78/2 je Obec Hrubá Skála ;
pozemek parc. 843 je Liberecký kraj , správa nemovitostí : Krajská správa silnic LK ; pozemek parc. č.
997/2 je ČR , správa nemovitostí Státní pozemkový úřad
- podle § 109 ísm.e ) stavebního zákona - vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm , může-li
být jeho vlastnické právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno :
osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
v katastrálním území Hrubá Skála, st. p. 26/1, 27, 28, 29, 46, 289, 326, 382, 563, 564, 226, 227, 240/4,
43, 312, 240/3, 47, 260, 436, 23, 20, 49, 219, 50, 52, 51, 218, 55, 53, 54, 241, 57, 60, 304, 624, 269, 66,
215, parc. č. 53/1, 68, 69, 105/1, 105/2, 562/1, 562/11, 563/1, 563/2, 563/5, 563/6, 563/7, 563/8, 563/9,
564, 565/1, 567/3, 569, 577/3, 577/16, 1958, 2164, 382, 552/11, 2166, 107, 108/1, 110/4, 110/3, 2159,
111/3, 111/1, 313, 115, 562/7, 31/2, 31/1, 22, 561/1, 117/3, 120, 119/2, 119/1, 118, 129, 132/1, 132/2,
131, 538/3, 133/1, 133/2, 137, 135/1, 135/2, 538/1, 173/1, 177/4, 538/5, 538/4, 173/5, 177/3, 532, 530/2,
530/3, 537/2, 537/1, 535, 178/3, 1974/2, 211/2,
v katastrálním území Hnanice pod Troskami- parc. č. 997/1,
v katastrálním území Karlovice - parc. č. 749/1, 750/1, 740/2, 748/6
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Hrubá Skála č.p. 12, č.p. 10, č.p. 9, č.p. 25 a č.p. 22, Hrubá Skála, Doubravice č.p. 30, č.p. 82, č.p. 96,
č.p. 34, č.p. 130, č.p. 129, č.p. 55, č.p. 56, č.p. 36, č.p. 88, č.p. 29, č.p. 71, č.p. 112, č.p. 38, č.p. 46, č.p.
27, č.p. 42, č.p. 45, č.p. 54, č.p. 26, č.p. 40, č.p. 41, č.p. 61, č.p. 20, č.p. 84, č.p. 75, č.p. 35 a č.p. 49
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: Účastníci se k podkladům rozhodnutí
nevyjádřili.
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Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a
stavebního řádu Krajského úřadu Libereckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý
výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno
vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě.
Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.
Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a
ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se
mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá
platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.
Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení, doručuje se rozhodnutí
účastníkům řízení veřejnou vyhláškou § 144 odst 6 zák.č. 500/2004 Sb. ( správní řád)).

Ing. Eva Zakouřilová
vedoucí stavebního úřadu

Poplatek: Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1
písm. f) ve výši 10000 Kč byl zaplacen dne 30.8.2017.

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 + 10 dnů na úřední desce Městského úřadu Turnov
,Obecního úřadu Hrubá Skála a Obecního úřadu Karlovice to i způsobem umožňujícím dálkový
přístup.
Vyvěšeno dne: ..............................

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

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:
Účastníci řízení podle § 27 odst 1 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád (dodejky)
Obec Hrubá Skála, IDDS: ieubdzk
Petr Svoboda, Doubravice č.p. 57, Hrubá Skála, 511 01 Turnov 1
Vlasta Svobodová, Doubravice č.p. 57, Hrubá Skála, 511 01 Turnov 1
Jiří Falta, Doubravice č.p. 58, Hrubá Skála, 511 01 Turnov 1
Kristina Faltová, Hřbitovní č.p. 3570/45, 466 01 Jablonec nad Nisou 1
Milan Anděl, Doubravice č.p. 18, Hrubá Skála, 511 01 Turnov 1
Petr Anděl, Doubravice č.p. 18, Hrubá Skála, 511 01 Turnov 1
Jaromíra Andělová, Doubravice č.p. 18, Hrubá Skála, 511 01 Turnov 1
František Drbohlav, Doubravice č.p. 17, Hrubá Skála, 511 01 Turnov 1
Zdenka Ascoughová, Doubravice č.p. 38, Hrubá Skála, 511 01 Turnov 1
Jiří Falta, Doubravice č.p. 58, Hrubá Skála, 511 01 Turnov 1
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Kristina Faltová, Hřbitovní č.p. 3570/45, 466 01 Jablonec nad Nisou 1
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: bdnkk7w
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, IDDS: z49per3
Milan Svatý, Václaví č.p. 25, 512 63 Rovensko pod Troskami
Účastníci řízení podle § 144 odst 6 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád (doručuje se veřejnou
vyhláškou ) : Vlastníci sousedních pozemků nebo staveb na nich :
st. p. 26/1, 27, 28, 29, 46, 289, 326, 382, 563, 564, 226, 227, 240/4, 43, 312, 240/3, 47, 260, 436, 23, 20,
49, 219, 50, 52, 51, 218, 55, 53, 54, 241, 57, 60, 304, 624, 269, 66, 215, parc. č. 53/1, 68, 69, 105/1,
105/2, 562/1, 562/11, 563/1, 563/2, 563/5, 563/6, 563/7, 563/8, 563/9, 564, 565/1, 567/3, 569, 577/3,
577/16, 1958, 2164, 382, 552/11, 2166, 107, 108/1, 110/4, 110/3, 2159, 111/3, 111/1, 313, 115, 562/7,
31/2, 31/1, 22, 561/1, 117/3, 120, 119/2, 119/1, 118, 129, 132/1, 132/2, 131, 538/3, 133/1, 133/2, 137,
135/1, 135/2, 538/1, 173/1, 177/4, 538/5, 538/4, 173/5, 177/3, 532, 530/2, 530/3, 537/2, 537/1, 535,
178/3, 1974/2, 211/2 v katastrálním území Hrubá Skála, parc. č. 997/1 v katastrálním území Hnanice pod
Troskami, parc. č. 749/1, 750/1, 740/2, 748/6 v katastrálním území Karlovice
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:´ Hrubá Skála č.p. 12, č.p. 10,
č.p. 9, č.p. 25 a č.p. 22, Hrubá Skála, Doubravice č.p. 30, č.p. 82, č.p. 96, č.p. 34, č.p. 130, č.p. 129, č.p.
55, č.p. 56, č.p. 36, č.p. 88, č.p. 29, č.p. 71, č.p. 112, č.p. 38, č.p. 46, č.p. 27, č.p. 42, č.p. 45, č.p. 54, č.p.
26, č.p. 40, č.p. 41, č.p. 61, č.p. 20, č.p. 84, č.p. 75, č.p. 35 a č.p. 49
dotčené orgány
Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, územní odbor Semily, IDDS: hv4aivj
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, oddělení Správa CHKO Český ráj Turnov, IDDS: zqmdynq
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Hradec Králové, IDDS: uccchjm
Drážní úřad, sekce stavební - oblast Praha, IDDS: 5mjaatd
Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková, IDDS: hjyaavk
Městský úřad Turnov, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01 Turnov 1
Policie ČR KŘP Libereckého kraje, ÚO Semily, dopravní inspektorát, IDDS: vsmhpv9
ostatní :
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
AQUA ČR s.r.o., IDDS: 5p6nbp6 ; ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., IDDS: 5ec62h6
Městský úřad Turnov, stavební úřad, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01 Turnov 1
Městský úřad Turnov, odbor životního prostředí, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01 Turnov 1
Městský úřad Turnov, odbor rozvoje města, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01 Turnov 1
Městský úřad Turnov, odbor dopravní, Antonína Dvořáka č.p. 335, Turnov, 511 01 Turnov 1
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2
Obec Karlovice – k vyvěšení na úřední desce

