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ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Městský úřad Turnov, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 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"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost
o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne
9.11.2016 podal
Obec Hrubá Skála, IČO 00275751, Doubravice č.p. 37, Hrubá Skála, 511 01 Turnov 1
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
I.

Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
rozhodnutí o umístění stavby
Cyklostezka Radvánovice - Borek, II.etapa Hnanice – Borek

(dále jen "stavba") na pozemcích : stavební parcely 67, 108 a pozemkové parcely 15/1, 15/2, 111/2,
112/1, 157/3, 165/5, 171/1, 173, 183/1, 183/2, 186, 190/1, 190/2, 197/1, 197/2, 831/2, 831/3, 854, 860 v
katastrálním území Hnanice pod Troskami.
Druh a účel umisťované stavby a umístění stavby na pozemku:
Stavba se nachází v intravilánu obcí Hnanice a Borek a mezilehlý úsek mezi obcemi je veden v
extravilánu. Navržená trasa cyklostezky začíná v obci Hnanice v návaznosti na I. etapu cyklostezky
v úseku Radvánovice - Hnanice a je vedena odděleně od silnice I/35. Odděleně je cyklostezka
vedena až do blízkosti objektu č.p. 26, kde vzhledem k umístění objektu a realizované protihlukové
stěně je vedena cyklostezka v souběhu se silnici I/35 na vzdálenost cca 80 m. Tato vzdálenost je
volena s ohledem na rozhledové poměry ve stávajícím vjezdu a z pohledu bezpečnosti na samotné
stezce. Dále je cyklostezka opět vedena odděleně od silnice I/35 až k objektu č.p. 8, kde dochází k
převedení cyklostezky do souběhu se silnicí I/35 v návaznosti na projektované zatrubnění silničního
příkopu a řešení odvodnění silnice I/35. V místě odděleného vedení od silnice I/35 je cyklostezka
vedena v linii stávajících sloupů a je umístěna ve směru od silnice I/35 za těmito sloupy. Od objektu
č.p. 8 je cyklostezka vedena v souběhu se silnicí I/35 až do konce úseku této etapy cyklostezky, kde
cyklostezka navazuje na vedení cyklostezky Ktová.
- V úseku od začátku II. etapy po objekt č.p. 8 bude stávající systém zachován a cyklostezka je vedena
v souběhu se silnicí bez zásahu do systému odvodnění vyjma úseku u objektu č.p. 26. U tohoto
objektu bude obnoveno stávající zatrubnění s řešením nové revizní šachty v místě propustku, aby
bylo možné zatrubnění prodloužit a zajistit dostatečné rozhledové poměry v místě vjezdu k objektu
č.p. 26. Odvodnění bude v tomto místě zajištěno pomocí nové uliční vpusti. Dále až k objektu č.p. 8
je systém odvodnění zachován.
- Před objektem č.p. 8 je umístěna autobusová zastávka, která bude v rámci stavby posunuta ve směru
na Turnov a bude vytvořen nový autobusový záliv s nástupištěm, které bude navazovat na
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cyklostezku. V místě nového zálivu bude provedeno zatrubnění příkopu s osazením dvou nových
uličních vpustí pro odvodnění silnice I/35 a samotného zálivu.
- Od objektu č.p. 8 až do konce úseku II. etapy navazuje cyklostezka na navržené zatrubnění silničního
příkopu, kde je osazována silniční obruba se systémem uličních vpustí.
- Umístění stavby bude provedeno podle předloženého katastrálního situačního výkresu – sekce I, II,
III a IV, které vypracoval Ing. Miroslav Belda v 08/2016 pod č.zak.2016-019.
Určení prostorového řešení stavby:
Nové zatrubnění v místě zálivu bude kopírovat hloubku stávajícího příkopu.
Vymezení území dotčeného vlivy stavby.
-

Stavební parcely 67, 108 a pozemkové parcely 15/1, 15/2, 111/2, 112/1, 157/3, 165/5, 171/1, 173,
183/1, 183/2, 186, 190/1, 190/2, 197/1, 197/2, 831/2, 831/3, 854, 860 v katastrálním území Hnanice
pod Troskami.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:
1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí „katastrální situační výkres – sekce
I, II, III a IV„ , které obsahují výkresy současného stavu v území v měřítku 1:500 katastrální mapy se
zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na
okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb, které vypracoval Ing. Miroslav
Belda v 08/2016 pod č.zak.2016-019.
2. Před zahájením zemních prací investor zajistí odborné vytýčení všech inženýrských sítí na pozemcích
stavbou dotčených.
3. Před započetím stavebních prací je povinností investora vstup na pozemky projednat s jednotlivými
vlastníky nejdéle 15 dní předem.
4. Stavebník uhradí případnou škodu vzniklou prováděním stavby podle obecně závazných předpisů.
5. Po skončení stavebních prací budou dotčené pozemky uvedeny do původního stavu.
6. Příjezd ke stavbě bude ze silnice I/35.
7. Před zpracováním projektové dokumentace doporučujeme provést inženýrskogeologické posouzení.
8. Budou dodrženy podmínky z vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., Děčín ze dne 13.7.2016 pod zn.
0100600672 a ze dne 11.10.2016 pod zn.1089410090, a to :
- energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb.
(energetický zákon) v platném znění
- povinností stavebníka před započetím zemních prací 14 dní předem požádat o vytýčení
prostřednictvím zákaznické linky
- pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, kontaktujte
poruchovou linku
 podmínky pro nadzemní volné a izolované vedení NN 0,4 kV:
- veškeré práce v blízkosti stávajícího nadzemního volného a izolovaného vedení NN 0,4 kV
v majetku ČEZ Distribuce, a.s., budou prováděny s největší opatrností za dodržení podmínek
bezpečnosti práce v blízkosti elektrického vedení dle ČSN EN 50 110-1 ed.2 a PNE 330000-6,
zejména nebudou používány jeřáby a jiné mechanismy, které mohou poškodit elektrické vedení
- stávající volné a izolované vedení NN 0,4 kV nesmí být stavbou narušeno
- veškeré zemní stavební práce cyklostezky požadujeme provést min. 2 m od podpěrných bodů
stávajícího nadzemního volného a izolovaného vedení NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s.,
- zemními pracemi při realizaci stavby nesmí dojít k narušení statiky podpěrných bodů stávajícího
nadzemního vedení NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s.,
- při realizaci stavby nesmí dojít k navyšování a snižování stávajícího terénu v blízkosti stávajícího
nadzemního volného vedení NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s.,
- v blízkosti stávajícího nadzemního izolovaného vedení NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce,
a.s., nesmí být skladována zemina ani jiný stavební materiál
- výkopové práce v blízkosti stávajícího nadzemního izolovaného vedení NN 0,4 kV v majetku
ČEZ Distribuce, a.s., budou prováděny ručně s největší opatrností
 podmínky pro podzemní kabelového vedení NN 0,4 kV :
- ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení
řídící,měřící a zabezpečovací techniky činí 1 m po obou stranách krajního kabelu
- v případě jakýchkoliv zemních prací je nutné před jejich zahájením provést vytyčení trasy tohoto
silového zařízení a dodržet ochranné pásmo a podmínky pro práci v tomto ochranném pásmu
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při stavebních prací v rámci stavby cyklostezky dojde ke křížení a souběhu s podzemním
kabelovým vedením NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s. Místo křížení se zařízením
energetiky musí být vyprojektováno a provedeno zejména dle norem ČSN 73 6005, ČSN EN
50 110-1, PNE 34 1050, PNE 330000-6, ČSN EN 50423-1, ČSN 332000-5-52 a PNE 33 3302.
Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet dané ČSN EN
50110-1 ed.2
- při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození kabelového vedení NN 0,4 kV v majetku
ČEZ Distribuce, a.s. Krytí kabelového vedení nesmí být sníženo
- stavební činností v rámci stavby cyklostezky nesmí být ohrožen provoz energetického zařízení
majetku ČEZ Distribuce, a.s.,
 podmínky pro nadzemní volné vedení VN 35 kV :
- ochranné pásmo nadzemního je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou
stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče
vedení na obě strany u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně vodiče bez izolace 10 m
- při provádění prací v ochranném pásmu nadzemního volného vedení VN 35 kV v majetku ČEZ
Distribuce, a.s., požadujeme dodržovat podmínky ze souhlasu s umístěním stavby a s činností ze
dne 11.10.2016, pod.zn.LB/938/16/OP
 ostatní:
- stavebník zajistí ochranu zařízení energetické společnosti v rozsahu daném zákonem č.458/2000
Sb., příslušnými ČSN, PNE tak, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k jeho
poškození. V této souvislosti odpovídá za škody jak na zařízení energetické společnosti tak za
škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám. Ochranu bezporuchového provozu zařízení
energetické společnosti během stavby i po jejím dokončení zajistí sám nebo u svých dodavatelů.
9. Budou dodrženy podmínky z koordinovaného závazného stanoviska MÚ Turnov, ORM ze dne
1.11.2016 pod zn. ORM/16/1793, a to :
OŽP odpady :
- odpady vzniklé při realizaci stavby budou řádně vytříděny a jednotlivé druhy následně využity,
případně nabídnuty k dalšímu využití nebo recyklaci oprávněné osobě. Teprve v případě, že je
nebude možné využít, je třeba zajistit jejich řádné odstranění v souladu se zákonem č. 185/2001
Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Odpady znečištěné škodlivinami je nutné
odstranit pouze na zařízeních k tomu určených a osobami, které mají potřebná oprávnění pro
likvidaci příslušného druhu odpadu. Bude-li akce prováděna podnikajícím subjektem, bude řádně
vedena průběžná evidence odpadů a předložena při závěrečné kontrolní prohlídce
- zákon o odpadech se nevztahuje pouze na nakládání s nekontaminovanou zeminou a jiným
přírodním materiálem vytěženým během stavební činnosti, pokud je zajištěno, že materiál bude
použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterým byl vytěžen. V jiném
případě je třeba postupovat podle zákona o odpadech
OŽP ochrana ovzduší :
- během stavby kabelového vedení NN se mohou uvolňovat emise polétavého prachu (ze skládek
sypkých materiálů aj.). Je třeba využít dostupných prostředků ke snížení emisí prachu ze
staveniště (zaplachtování stavby, používání techniky v dobrém stavu a neznečišťování
v nadměrné míře okolí, omývání vozidel opouštějících stavbu, apod.)
OŽP ochrana přírody a krajiny :
 vegetační plochy nesmí být znečišťovány látkami poškozujícími rostliny nebo půdu,
např.rozpouštědly, minerálními oleji, kyselinami, louhy, barvami, cementy a jinými pojivy
 kořenové prostory stromů a vegetační plochy nesmí být zamokřeny nebo zaplaveny vodou
odváděnou ze stavby
 v kořenové zóně se nesmí provádět žádná navážka zeminy nebo jiného materiálu
 v kořenové zóně stromů se nesmí hloubit rýhy, koryta a stavební jámy. Nelze-li tomu v určitých
případech zabránit, smí se hloubit pouze ručně nebo s použitím odsávací techniky. Nejmenší
vzdálenost od paty kmene stromů je 2,5 m. Při výkopech se nesmí přetínat kořeny o průměru
větším než 2 cm. Kořeny je třeba ostře přetnout a místa řezu zahladit. Obnažené kořeny je nutné
chránit před vysycháním a působením mrazu. Zásypové materiály musí svou zrnitostí a
zhutněním zajišťovat trvalé provzdušňování potřebné k regeneraci poškozených kořenů. Při větší
ztrátě kořenů musí být proveden řez v koruně
 kořenová zóna stromů nesmí být zatěžována soustavným přecházením, pojížděním, odstavováním
stroj a vozidel, zařízeními staveniště a skladováním materiálů
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v dalším stupni projektové dokumentace bude zpracován projekt vegetačních úprav, který bude
zahrnovat inventarizaci dřevin navržených ke kácení (včetně všech charakteristik potřebných dle
zákona č.114/1992 Sb. a prováděcí vyhlášky č.489/2013 Sb.k žádosti o povolení kácení dřevin
mimo les). Projekt vegetačních ploch bude dále obsahovat návrh nových výsadeb ve stupni DPS.
Vzhledem k tomu, že dojde ke kácení vzrostlých stromů, je jako náhrada na vhodných místech
žádoucí výsadba stromů
 pro případné nezbytně nutné kácení dřevin rostoucích mimo les z důvodu realizace výše
uvedeného záměru – pokud pozemek nesplňuje vymezení dle vyhlášky č. 189/2013 Sb - je
nezbytné povolení orgánu přírody dle § 8 zákona č. 114/1992 Sb. Bez rozhodnutí o povolení
kácení nelze dřeviny kácet. O povolení ke kácení se rozhoduje na základě žádosti v samostatném
správním řízení. O nezbytně nutném kácení dřevin rostoucích mimo les se rozhoduje na základě
žádosti v samostatném správním řízení až po nabytí právní moci územního, popř. stavebního
rozhodnutí
OŠKS archeologie :
- stavebník bude dodržovat památkový zákon dle § 22 odst. 2 zákona č.20/1987 Sb., o státní
památkové péči v platném znění, který se dotýká provádění stavební činnosti na území
s archeologickými nálezy ( celá ČR ) a povinnosti stavebníků tuto činnost předem oznámit
Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, Letenská 4, 118 01 Praha 1, případně umožnit jemu
nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum
- při provádění zemních nebo jiných prací je stavebník povinen nejpozději do druhého dne od
zjištění archeologického nálezu oznámit tuto skutečnost Archeologickému ústavu Akademie věd
ČR nebo nejbližšímu muzeu, případně obecnímu úřadu v jehož územním obvodu ( i náhodně )
došlo k porušení archeologických situací ( nálezy zdiva, jímek, hrobů atd., ), stejně jako
nálezy movitých artefaktů ( keramiky, kostí, mincí, zbraní, apod. ), které nebyly zjištěny v
rámci záchranného archeolog. výzkumu ( § 23 památkového zákona ).
10. Budou dodrženy podmínky z vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o., Brno ze dne 29.9.2016 pod
zn. 5001376756, a to :
 před zahájením stavby bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení
 při realizaci stavby, souběhu a křížení inž.sítí 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
 orientační sloupky budou přemístěny na okraj cyklostezky a silnici. Na náklady investora budou
sloupky doplněny orientačními tabulkami pro určení polohy STL plynovodu v terénu dle TPG
70024
 pokud stavba vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení, bude
zpracována projektová dokumentace přeložek plynárenských zařízení
 v ochranném pásmu plynovodů (1+1 m) budou práce prováděny výhradně ručním způsobem
 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
 dopravní značení musí být umístěno od stávajícího plynárenského zařízení v min. 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
 při vysazování stromů a okrasných dřevin požadujeme dodržet od stávajícího plynárenského
zařízení vzdálenost min. 2 m 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 k jeho 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)
 v zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně
dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich
poloze a vlastnictví
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 plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění
pozdějších předpisů
 při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti
prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení :
- za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné
v ochranném pásmu plyn.zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie)
- stavební činnosti v ochran. pásmu plyn. zařízení, je možné realizovat pouze při dodržování
podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou
stavební činnosti, popř.úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plyn.zařízení
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 v ochranném pásmu plyn.zařízení bude provedeno vytyčení
trasy a přesné určení uložení plyn.zařízení. Vytýčení trasy provede příslušná provozní oblast.
Při žádosti uvede žadatel naši značku uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném
vytýčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení je povinen
provést stavebník na svůj náklad. Bez vytýčení trasy a přesného určení uložení plyn.zařízení
stavebníkem nesmí být vlastní stavební činností zahájeny. Vytýčení plynárenského zařízení
považujeme za zahájení činnosti stavebníka v ochranném pásmu plyn.zařízení
- bude dodržena mj. ČSN 736005, TPG 70204 – 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 plyn.zařízení,
rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami
při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení, vč.přesného
určení uložení plyn.zařízení, je investor povinen učinit taková opatřená, aby nedošlo
k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu.
Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití
pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí
- odkryté plyn. zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno
proti možnému poškození
- v případě použití bezvýkopových technologií ( např. protlaku ) bude před zahájením stavební
činnosti provedeno obnažení plyn.zařízení 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 plyn.zařízení ( vč.
izolace signalizačního vodiče, výstražné fólie atd. )
před provedením zásypu výkopu v ochran.pásmu plyn.zařízení bude provedena kontrola
dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plyn.zařízení a
kontrola plyn.zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast. Při žádosti uvede žadatel
naši značku uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez provedené kontroly nesmí být
plynovodní zařízení zasypáno. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je
stavebník povinen na základě výzvy provozovatele PZ nebo jeho zástupce doložit průkaznou
dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby – nebo provést na své náklady kontrolní
sondy v místě styku stavby s PZ
- plyn.zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem,
zhutněno 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 plyn.zařízení
- poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení 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
- bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení
při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd
přes plynárenské zařízení uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.
11. Budou dodrženy podmínky z vyjádření společnosti CETIN, a.s., prac.Liberec ze dne 13.7.2015 pod
čj. 657188/16 a ze dne 19.9.2016 pod č.j. POS 1305/16, a to :
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 vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod
vydání vyjádření stanovený žadatelem v žádosti. Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby
platnosti v tomto vyjádření uvedené, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu
vydání vyjádření uvedeného v žádosti nebo nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu níže
tohoto vyjádření, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti
tohoto vyjádření nastane nejdříve
 stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistil, že
jeho záměr, pro který podal shora označenou žádost, je v kolizi se SEK a nebo zasahuje do
ochranného pásma SEK, nejpozději však před počátkem zpracování projektové dokumentace
stavby, která koliduje se SEK a nebo zasahuje do ochranného pásma SEK, vyzvat společnost
Telefónica ke stanovení konkrétních podmínek ochrany SEK, případně k přeložení SEK,
prostřednictvím zaměstnance společnosti CETIN pověřeného ochranou sítě
 přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost Telefónica. Stavebník, který vyvolala překládku
SEK je dle ustanovení § 104 odst. 16 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o
změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti Telefónica veškeré náklady na
nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení
 pro účely přeložení SEK dle našich bodů tohoto vyjádření je stavebník povinen uzavřít se
společností CETIN smlouvu o realizaci překládky SEK
 bez ohledu na všechny shora v tomto vyjádření uvedené skutečnosti je stavebník, nebo jím
pověřená třetí osoba povinen řídit se všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti CETIN,
které jsou nedílnou součástí tohoto vyjádření
 společnost Telefónica prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území
poskytnuty veškeré dostupné informace o SEK
 žadateli převzetím tohoto vyjádření vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze
k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data
rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti CETIN.
V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných
právních předpisů, zejména předpisů práva autorského
 během stavby musí být zajištěna taková opatření, aby nedošlo k poškození tel.vedení a zařízení
 případné kolize s tel.vedením musí být řešeny na místě s pracovníkem ochrany sítí – CETIN.
12. Bude dodržena podmínka z vyjádření AQUA ČR s.r.o., ze dne 30.10.2016 pod zn. 2016-100, a to :
 požadujeme upozornit na zahájení prací v předstihu 5-ti pracovních dní pro možnost zajištění
kontroly případného střetu s naším zařízením.
13. Budou dodrženy podmínky ze souhlasu s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném
pásmu elektrického zařízení vydaného ČEZ Distribuce, a.s., Děčín dne 11.10.2016 pod zn.
LB/938//16/OP, 1089573099, a to :
 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
 výše uvedená stavba zasahující do ochranného pásma podzemního volného vedení NN 0/4 kV
bude provedena dle předložené projektové dokumentace zakázka č.2016-019 z 08/2016, kterou
zpracoval projektant Ing.Miroslav Belda
 konstrukční vrstvy rekonstruované cyklostezky nesmí zasahovat do stávajícího krytí podzemního
kabelového vedení NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s.,
 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 - viz.PNE 34 1050, ČSN 33 20 00-5-52 a ČSN 73 6005
 podélné uložení podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s., musí
být mimo cyklostezku v její krajnici v souladu s PNE 34 1040, ČSN 33 20 00-5-52 a ČSN 73
6005
 umístění značek požadujeme provést ve vzdálenosti min. 0,60 m od stávajícího podzemního
kabelového vedení NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s.,
 umístění obrub cyklostezky v jejím souběhu se stávajícím podzemním kabelovým vedením NN
0,4 kV požadujeme provést ve vzdálenosti 0,3 m od předmětného podzemního kabelového vedení
NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s.,
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křížení a souběh se stávajícím podzemním kabelovým vedením NN 0,4 kV v majetku ČEZ
Distribuce, a.s.,pokud k němu dojde, požadujeme provést v souladu s ČSN 73 6005, PNE 34
1050 a ČSN 33 20 00-5-52
kabelové vedení NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce je chráněno technickými normami,
zejména ČSN EN 50 110-1, PNE 33 3302, PNE 330000-6, ČSN 73 6005
před realizací stavby požádá její dodavatel o vytýčení stávajícího podzemního kabelového vedení
NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s.,
před pokládkou vrchního povrchu bude zaměstnanci ČDS s.r.o., oblasti Semily překontrolováno
nepoškození stávajícího krytí podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV v majetku ČEZ
Distribuce, a.s., se zápisem do montážního deníku stavby
podzemní vedení je zakázáno přejíždět mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t
obnažené podzemní kabelové vedení NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s., musí být
chráněno před mechanickým poškozením a opatřeno výstražnou tabulkou
při realizaci cyklostezky požadujeme respektovat vzdálenosti podpěrných bodů stávajícího
nadzemního volného vedení NN 35 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s.,a danými příslušnými
články ČSN 34 1100, ČSN 33 3300 a PNE 33 3301
zemními pracemi při rekonstrukci cyklostezky nesmí dojít k narušení statiky a zasypání základů
podpěrných bodů stávajícího nadzemního volného vedení VN 35 kV v majetku ČEZ Distribuce,
a.s.,
odstup veškerých inženýrských sítí včetně přípojek od podpěrných bodů stávajícího nadzemního
volného vedení VN 35 kV požadujeme realizovat ve vzdálenosti min. 5 m
umístění značek požadujeme provést mimo ochranné pásmo stávajícího nadzemního volného
vedení VN 35 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s.,
při stavebních prací v rámci předmětné stavby v blízkosti živých částí pod napětím nadzemního
volného vedení VN 35 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s., si dodavatel stavby zajistí odborný
dozor osobou s elektrotechnickou kvalifikací dle vyhlášky č.50/1978 Sb.,
výkopové práce v ochranném pásmu podzemních vedení budou prováděny ručně s největší
opatrností
stavební činností v rámci výše uvedené stavby nesmí být ohrožen provoz energetického zařízení
v majetku ČEZ Distribuce, a.s., ani životy a zdraví osob pracujících v ochranném pásmu
energetického zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s.,
ochranné pásmo nadzemního volného vedení VN 35 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s., bude po
celou dobu předmětné stavby označeno výstražnou cedulí „POZOR-ochranné pásmo nadzemního
volného vedení“ ze všech stran možného vjezdu do tohoto pásma
v ochranném pásmu energetického zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s., v majetku ČEZ
Distribuce, a.s., nesmí být skladována zemina ani žádný jiný stavební materiál
před započetím stavby musí dodavatel stavby vlastníkovi energetického zařízení (ČEZ Distribuce,
a.s.) upřesnit postup prací a použitou techniku pro stavební práce při rekonstrukci cyklostezky
zasahující do ochranného pásma energetického zařízení v majetku ČEZ Distribuce,a.s.,
pokud nebude možné při výše uvedených pracích v rámci cyklostezky od stávajícího
energetického zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s., dodržet bezpečné vzdálenosti (ČSN EN
50 110-1 a PNE 330000-6) bude muset být stávající nadzemní vedení VN 35 kV v majetku ČEZ
Distribuce, a.s., po dobu stavby vypnuto a zajištěno
veškeré práce v ochranném pásmu elektrických zařízení budou prováděny s největší opatrností za
dodržení podmínek bezpečnosti práce v blízkosti elektrického vedení dle ČSN EN 50 110-1, PNE
330000-6, zejména nebudou používány jeřáby nebo jiné mechanismy, které se mohou přiblížit
k vedení na vzdálenost menší než 2 m
bude zajištěn trvalý přístup k zařízení ČEZ Distribuce, a.s., pro manipulace a údržbu
pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení
bezpečnostních předpisů
zemními pracemi nesmí být narušeno uzemnění zařízení distribuční soustavy, při případném
obnažení zemnící pásky je nutné toto neprodleně ohlásit na poruchovou linku
při stavebních prací v rámci výstavby chodníku v ochranném pásmu vedení nesmí dojít ke
zvýšení současné výškové nivelety země oproti současnému stavu
budou dodrženy podmínky pro práce v ochranných pásmech vedení, které jsou přílohou tohoto
souhlasu
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jakékoliv události mající vliv na provoz předmětných vedení musí být neprodleně oznámeny na
poruchovou linku nebo včas oznámeny naší společnosti
 ČEZ Distribuce, a.s. nepřevezme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou
stavebníkovi následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností
nebo nedodržením výše uvedených podmínek.
Budou dodrženy podmínky ze stanoviska Krajské ředitelství Policie LK, odbor služby dopravní
policie ze dne 1.11.2016 pod čj. KRPL-94791-1/ČJ-2016-1800DP-06, a to :
 náhradní výsadba stromů nebude svým umístěním narušovat pasivní bezpečnost silnice I.třídy
č.35. Musí být splněny podmínky uvedené v technických normách, např.ČSN 73 6001
 z hlediska zajištění bezpečnosti chodců a cyklistů na stezce v místě souběhu se silnicí I.třídy č.35
navrhujeme zvýšit silniční obrubu na 0,18.
Budou dodrženy podmínky z vyjádření SčVK a.s., Teplice ze dne 18.7.2016 pod
čj.O1661013969/TPCV/Val, a to :
 v zájmovém území jen prochází vodovodní přiváděcí řad v naší správě
 skutečné umístění zařízení je nutno zajistit vytyčením přímo na místě, nejlépe před zahájením
projektových prací. V případě nejasností budou provedeny kopané sondy. Stavebník je povinen
neprodleně ohlásit případné poškození vodohospodářského zařízení provozovateli. Stavebník
odpovídá za eventuální škodu na vodohospodářském zařízení způsobenou svojí činností
 vytýčení skutečného umístění zařízení včetně všech příslušných ochranných a bezpečnostních
pásem je nutné objednat u naší společnosti
 zahájení zemních prací je nutno písemně oznámit na středisko Turnov.
Budou dodrženy podmínky z vyjádření ŘSD ČR, Správa Liberec ze dne 17.10.2016 pod zn.
3844/16/36200-Ba/7.1.3, a to :
 před vydáním stavebního povolení uzavře stavebník s ŘSD ČR, pověřeným majetkovým
správcem sil.pozemku p.č.860 kú Hnanice pod Troskami smlouvu o právu provést stavbu na části
dotčeného pozemku, ve smyslu ustanovení § 86 odst. 2 zák.č.183/2006 Sb.
 po dokončení díla , na podkladech zaměření skutečného provedení předmětné stavby zajistí
investor – Obec Hrubá Skála vyhotovení geometrického oddělovacího plánu jednotlivých etap
stavby pro následné majetkoprávní vypořádání s ŘSD ČR.
Budou dodrženy podmínky ze závazného stanoviska MÚ Turnov, OŽP ze dne 12.12.2016 pod č.j.
OŽP/16/4243/JIA-S82, ve kterém byl udělen souhlas s trvalým odnětím 2182 m2 zemědělské půdy
ze ZPF pro výstavbu cyklostezky v rámci akce pod názvem „Cyklostezka Radvánovice – Borek,
II.etapa Hnanice - Borek„ na následujících parcelách – 831/1 (26m2), 831/2 (1m2), 15/2 (35m2), 15/1
(350m2), 165/5 (11m2), 171/1 (133m2), 157/3 (88m2), 173 (260m2), 197/2 (35m2), 197/1 (180m2),
190/1 (483m2), 190/2 (184m2), 186 (95m2), 183/1 (167m2), 183/2 (134m2) v kú Hnanice pod
Troskami, a to :
 před započetím prací budou v terénu viditelně vytyčeny hranice budoucího trvalého záboru
zemědělské půdy. Plocha odsouhlasená k trvalému odnětí bude zabezpečena tak, aby v době
výstavby a následujícího provozu stavby nedocházelo k poškození okolní zemědělské půdy
 v místě stavby se nenachází žádná ornice vhodná k zemědělskému využití, ve stávající trase
navržené cyklostezky je chodník na vrstvě navážky
 tento souhlas se vydává pouze pro uvedenou stavbu, v případě změny záměru pozbývá platnosti.
Případná změna rozsahu odnětí zemědělské půdy nad odsouhlasenou výměru nebo na jiné
pozemky musí být podle § 10 odst. 2 zákona o ochraně ZPF opatřena změnou souhlasu
 souhlas s odnětím zemědělské půdy ze ZPF pozbývá platnosti uplynutím 3 let ode dne jeho
oznámení žadateli, nestane-li se podkladem pro řízení podle zvláštních právních předpisů
(stavební zákona).
Budou dodrženy podmínky pro provedení stavby ze závazného stanoviska Sekce ekonomická a
majetková Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité
infrastruktury Pardubice ze dne 12.12.2016 pod sp.zn.58821/2016-8201-OÚZ-PCE, a to :
 požaduji dodržovat parametry stavebního a dopravně technického stavu dle platných státních
norem
 požaduji respektovat ochranná pásma stávajícího i plánovacího komunikačního systému,
v parametrech pro příslušnou kategorii komunikace
 po dobu realizace akce požaduji zachovat průjezdnost silnice I/35 v celém profilu. Pokud bude
zachování průjezdnosti nemožné, souhlasím s omezením průjezdního úseku, se zajištěním jeho
minimální šířky 3,5 m
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 v případě úplné uzavírky silnice požaduji zabezpečit objízdné trasy v parametrech :
únosnost objektů – min. 70 t
směrové poloměry oblouků – 20 – 30 m
podjezdná výška 4,5 m
šířka vozovky – 7 m
 při uzavírce požaduji tuto skutečnost oznámit Agentuře logistiky – Regionálnímu středisku
vojenské dopravy Hradec Králové min. 3 týdny předem k provedení zvláštních opatření
 bude-li povolení stavby vedeno dle § 117 stavebního zákona v platném znění, je nezbytné, aby
vydání certifikátu autorizovaného inspektora bylo provedeno jen na základě závazného
stanoviska Ministerstva obrany, neboť se daná akce nachází v území vymezeném MO v souladu s
§ 175 stavebního zákona.
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Obec Hrubá Skála, Doubravice č.p. 37, Hrubá Skála, 511 01 Turnov 1
Bohuslav Vlk, nar. 22.7.1953, Hnanice č.p. 8, Hrubá Skála, 512 63 Rovensko pod Troskami
Marcela Vlková, nar. 24.4.1956, Hnanice č.p. 8, Hrubá Skála, 512 63 Rovensko pod Troskami
Mgr. Petra Houšková, nar. 12.8.1977, Studentská č.p. 1529, 511 01 Turnov 1
Monika Šichová, nar. 15.12.1979, Hnanice č.p. 38, Hrubá Skála, 512 63 Rovensko pod Troskami
Petr Hladík, nar. 8.2.1967, Ještědská č.p. 8/75, Liberec VIII-Dolní Hanychov, 460 08 Liberec 8
Tereza Houšková, nar. 23.7.2003, Hnanice č.p. 37, Hrubá Skála, 512 63 Rovensko pod Troskami
Eliška Houšková, nar. 29.11.2000, Hnanice č.p. 37, Hrubá Skála, 512 63 Rovensko pod Troskami
Libor Houška, nar. 11.5.1975, Borek č.p. 9, Hrubá Skála, 512 63 Rovensko pod Troskami
Pavel Šreiber, nar. 27.12.1975, Hnanice č.p. 26, Hrubá Skála, 512 63 Rovensko pod Troskami
Jiří Horáček, nar. 20.12.1958, V. Dobiáše č.p. 509, Holínské Předměstí, 506 01 Jičín 1
Jaroslava Kopalová, nar. 10.6.1957, Nad Hájkem č.p. 191, Mašov, 511 01 Turnov 1
Jindřich Leitner, nar. 25.12.1948, Sedmihorky č.p. 60, Karlovice, 511 01 Turnov 1
Milan Leitner, nar. 9.6.1958, Textilní č.p. 547, Podmoklice, 513 01 Semily
Jiří Miller, nar. 23.2.1967, Ktová č.p. 116, 512 63 Rovensko pod Troskami
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Liberec, Na Pankráci č.p. 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4
Ing. Petr Šreiber, nar. 10.5.1970, Kadeřavec č.p. 35, 511 01 Turnov 1
Odůvodnění:
Dne 9.11.2016 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.
Stavební úřad oznámil dne 25.11.2016 zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným
orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože
mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a
stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky
a dotčené orgány svá závazná stanoviska.
Stanoviska sdělili: vyjádření UPC Česká republika s.r.o., Praha ze dne 13.7.2016, vyjádření ČDTelematika a.s., ze dne 19.7.2016, vyjádření KORID LK, Liberec ze dne 18.10.2016, vyjádření RWE
Distribuční služby, s.r.o., ze dne 29.9.2016, souhlasné koordinované závazné stanovisko HZS LK, ÚO
Semily ze dne 17.10.2016, vyjádření KÚ LK, OŽP ze dne 13.10.2016, stanovisko Agentury ochrany
přírody a krajiny České republiky, oddělení CHKO Český ráj Turnov ze dne 5.10.2016, vyjádření KÚ
LK, odbor dopravy ze dne 22.9.2016 a 23.9.2016 a rozhodnutí ze dne 14.12.2016 a 5.1.2017, vyjádření
ŘSD ČR, Správa Liberec ze dne 17.10.2016 , stanovisko Krajské ředitelství Policie LK, odbor služby
dopravní policie ze dne 1.11.2016, koordinované závazné stanovisko MÚ Turnov, ORM ze dne 1.11.2016
a vyjádření ze dne 7.10.2016, vyjádření AQUA ČR s.r.o., ze dne 30.10.2016, vyjádření SčVK a.s., ze dne
18.7.2016 a 15.8.2016, vyjádření ČEZ ICT Services, a.s., Praha ze dne 13.7.2016, vyjádření ČEZ
Distribuce, a.s., Děčín ze dne 13.7.2016, 11.10.2016 a 11.10.2016 – souhlas s umístěním stavby a
s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení, vyjádření CETIN a.s., prac.Liberec ze
dne 13.7.2016 a 19.9.2016, závazné stanovisko Sekce ekonomická a majetková Ministerstva obrany,
OOÚZŘPNI Pardubice ze dne 12.12.2016, vyjádření NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., Jihlava ze dne
11.11.2016, závazné stanovisko MÚ Turnov, OŽP ze dne 12.12.2016.
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Smlouvy o právu provést stavbu mezi Obcí Hrubá Skála a : Mgr. Petra Houšková ze dne 9.11.2016, Libor
Houška ze dne 7.11.2016 a 8.11.2016, Tereza Houšková zast.Vladimírou Houškovou ze dne 1.10.2016,
Eliška Houšková zast.Vladimírou Houškovou ze dne 10.10.2016, Monika Šichová ze dne 4.5.2016 a
19.9.2016, Marcela Vlková ze dne 19.9.2016, Bohuslav Vlk ze dne 19.9.2016, Jiří Miller ze dne
8.11.2016, Petr Hladík ze dne 26.9.2016, Milan Leitner ze dne 28.4.2016, Jindřich Leitner ze dne
28.4.2016.
Smlouvy o budoucí smlouvě kupní – nemovitosti mezi Obcí Hrubá Skála a : Ing. Petr Šreiber ze dne
26.9.2016, Pavel Šreiber ze dne 16.6.2016, Jaroslava Kopalová ze dne 28.4.2016, Jiří Horáček ze dne
28.4.2016.
Vydaná rozhodnutí :
 Krajský úřad Libereckého kraje, odbor dopravy vydal 14.12.2016 pod č.j. OD1295/2016 KULK
96076/2016/280.3/Sy a dne 5.1.2017 pod č.j. OD 1295/2016-3/280.9/Hk, KULK 890/2017
rozhodnutí, ve kterých byla povolena stavba „Cyklostezka I.etapa Radvánovice – Borek“
v ochranném pásmu silnice I/35 v kú Hnanice pod Troskami.
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 § 85 stavebního zákona, a to :
podle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona – žadatel – Obec Hrubá Skála,
podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona – obec, na jejímž území má být požadovaný záměr
uskutečněn – Obec Hrubá Skála
podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona - je vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být
požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto
pozemku nebo stavbě: vlastníkem dotčených parcel 15/2, 831/3 a 831/2 v kú Hnanice pod Troskami je
žadatel – Obec Hrubá Skála, vlastníkem dotčené pozemkové parcely 860 v kú Hnanice pod Troskami je
Česká republika – Ředitelství silnic a dálnic ČR, vlastníkem dotčené stavební parcely 67 a pozemkové
parcely 183/2 v kú Hnanice pod Troskami je Miller Jiří, vlastníkem dotčených pozemkových parcel
183/1, 190/1 a 190/2 v kú Hnanice pod Troskami jsou Horáček Jiří, Kopalová Jaroslava, Leitner Jindřich
a Leitner Milan, vlastníkem dotčených pozemkových parcel 171/1 a 186 v kú Hnanice pod Troskami je
Hladík Petr, vlastníkem dotčené stavební parcely 108 a pozemkové parcely 197/2 v kú Hnanice pod
Troskami je Šreiber Pavel, vlastníkem dotčené pozemkové parcely 173 v kú Hnanice pod Troskami je
Houška Libor, vlastníkem dotčené pozemkové parcely 157/3 v kú Hnanice pod Troskami jsou Houšková
Eliška a Houšková Tereza, vlastníkem dotčených pozemkových parcel 854 a 165/5 v kú Hnanice pod
Troskami je Šichová Monika, vlastníkem dotčených pozemkových parcel 112/1 a 111/2 v kú Hnanice pod
Troskami je Houšková Petra Mgr., vlastníkem dotčené pozemkové parcely 15/1 v kú Hnanice pod
Troskami jsou Vlk Bohuslav a Vlková Marcela, vlastníkem dotčené pozemkové parcely 197/1 v kú
Hnanice pod Troskami je Šreiber Petr, a vlastníci inženýrských sítí, kde dojde ke styku s výše uvedenou
stavbou: Vodohospodářské sdružení Turnov, s.r.o., ČEZ Distribuce, a.s., Česká telekomunikační
infrastruktura, a.s., GridServices, s.r.o.,
podle § 85 odst. 2 písm. b ) stavebního zákona – jsou osoby, jejichž vlastnické nebo jiné právo
k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním
rozhodnutím přímo dotčeno – jsou to majitelé sousedních pozemků: Osoby s vlastnickými nebo jinými
věcnými právy k sousedním pozemkům: st. p. 6, 17, 19, 77, 115, 129, 171, 188, 192, 197, 198, parc. č.
111/4, 179/6, 181/1, 181/2, 181/5, 182, 189/1, 190/3, 337/4, 347/2, 350/3, 351, 352/1, 352/2, 352/3,
352/4, 831/1, 831/5, 857/1, 873/1, 874, 998 v katastrálním území Hnanice pod Troskami a osoby s
vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: Hrubá Skála, Hnanice č.p. 8, č.p. 34 a
č.p. 33, Hrubá Skála, Borek č.p. 6 a č.p. 4.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Z hledisek, uvedených v § 90 písm. a), b), c), d) a e), stavebního zákona posoudil stavební záměr žadatele
takto :
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- a) s vydanou územně plánovací dokumentací – obec Hrubá Skála má platný Územní plán Hrubá
Skála, který dne 11.10.2010 vydalo zastupitelstvo obec Hrubá Skála. Územní plán nabyl účinnosti dne
4.11.2010. Výše uvedená stavba je umisťována převážně v plochách dopravní infrastruktury – silniční
doprava,
- b) s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu
architektonických a urbanistických hodnot v území – navržená stavba je v souladu s charakterem
území. Jedná se o liniovou stavbu dopravní infrastruktury, kde návrh trasy respektuje stávající vedení
stezky. Stavbou cyklostezky nedojde k narušení architektonických a urbanistických hodnot v území,
- c) s požadavky podle stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů – žádost obsahuje veškeré
náležitosti, které upravuje § 86 stavebního zákona, § 3 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, dokumentace stavby je v souladu s přílohou
č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Projektová dokumentace je v souladu s vyhláškou č.
č. 501/2006 o obecných požadavcích na využívání území a v souladu s vyhl.č.398/2009 Sb., o obecných
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb ve znění pozdějších předpisů,
- d) s požadavky podle zvláštních právních předpisů a se stanovisky právních předpisů a se
stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů – k umístění stavby byla vydána
kladná stanoviska všech dotčených orgánů, hájících zájmy chráněné zvláštními právními předpisy,
- e) s požadavky na dopravní a technickou infrastrukturu – stavba je stavbou dopravní a z pohledu
režimu se jedná o komunikaci pro nemotorovou dopravu, která je na začátku a na konci napojena na
stezky a chodníky stejného režimu. V extravilánu je cyklostezka navržena v souběhu se silnicí I/35 až na
vyjímku u objektu čp.26 a v intravilánu je cyklostezka navržena v souběhu se silnicí I/35.
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve
výroku uvedených.
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.
Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného
vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou,
stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně
příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16
stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.
Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění
stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.
Otisk úředního razítka
Ing. Eva Zakouřilová
vedoucí stavebního úřadu
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Turnov a
Obecního úřadu Hrubá Skála, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Vyvěšeno dne: ..............................

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

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Poplatek :
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Správní poplatek podle zákona č.634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst.1 písm.f) ve výši
20 000 Kč byl zaplacen dne 5.1.2017.
Obdrží:
Úřad města Turnov a Hrubá Skála k podání zprávy o vyvěšení a sejmutí tohoto rozhodnutí.
Účastníci územního řízení dle ust. 27 odst. 1 správního řádu a ust. § 85 odst. 1, písm. a) stavebního
zákona – do vlastních rukou :
Obec Hrubá Skála, IDDS: ieubdzk
Účastníci územního řízení dle ust. § 85 odst. 2, písm. a) stavebního zákona – do vlastních rukou.
Bohuslav Vlk, Hnanice č.p. 8, Hrubá Skála, 512 63 Rovensko pod Troskami
Marcela Vlková, Hnanice č.p. 8, Hrubá Skála, 512 63 Rovensko pod Troskami
Mgr. Petra Houšková, Studentská č.p. 1529, 511 01 Turnov 1
Monika Šichová, Hnanice č.p. 38, Hrubá Skála, 512 63 Rovensko pod Troskami
Petr Hladík, Ještědská č.p. 8/75, Liberec VIII-Dolní Hanychov, 460 08 Liberec 8
Tereza Houšková, Hnanice č.p. 37, Hrubá Skála, 512 63 Rovensko pod Troskami, zast. Vladimíra
Houšková, Hnanice č.p. 37, 512 63 Rovensko p. Tr.
Eliška Houšková, Hnanice č.p. 37, Hrubá Skála, 512 63 Rovensko pod Troskami, zast. Vladimíra
Houšková, Hnanice č.p. 37, 512 63 Rovensko p. Tr.
Libor Houška, Borek č.p. 9, Hrubá Skála, 512 63 Rovensko pod Troskami
Pavel Šreiber, Hnanice č.p. 26, Hrubá Skála, 512 63 Rovensko pod Troskami
Ing. Petr Šreiber, Kadeřavec č.p. 35, 511 01 Turnov 1
Jiří Horáček, V. Dobiáše č.p. 509, Holínské Předměstí, 506 01 Jičín 1
Jaroslava Kopalová, Nad Hájkem č.p. 191, Mašov, 511 01 Turnov 1
Jindřich Leitner, Sedmihorky č.p. 60, Karlovice, 511 01 Turnov 1
Milan Leitner, Textilní č.p. 547, Podmoklice, 513 01 Semily
Jiří Miller, Ktová č.p. 116, 512 63 Rovensko pod Troskami
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Liberec, IDDS: zjq4rhz
Vodohospodářské sdružení Turnov, IDDS: c97yj33
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
Účastníci územního řízení dle ust. § 85 odst. 2, písm. b) stavebního zákona – doručí se veřejnou
vyhláškou:
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: st. p. 6, 17, 19, 77, 115, 129,
171, 188, 192, 197, 198, parc. č. 111/4, 179/6, 181/1, 181/2, 181/5, 182, 189/1, 190/3, 337/4, 347/2,
350/3, 351, 352/1, 352/2, 352/3, 352/4, 831/1, 831/5, 857/1, 873/1, 874, 998 v katastrálním území
Hnanice pod Troskami a osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: Hrubá
Skála, Hnanice č.p. 8, č.p. 34 a č.p. 33, Hrubá Skála, Borek č.p. 6 a č.p. 4.
Dotčené orgány - doporučeně
Městský úřad Turnov, obecní živnostenský úřad, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01 Turnov 1
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor dopravy, IDDS: c5kbvkw
Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, IDDS: hv4aivj
Policie ČR KŘP Libereckého kraje, ÚO Semily,dopravní inspektorát, IDDS: vsmhpv9
Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková, IDDS: hjyaavk
Ostatní
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Zeyerova č.p. 1310, 460 01 Liberec 1
Městský úřad Turnov, odbor životního prostředí, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01 Turnov 1
Městský úřad Turnov, odbor školství, kultury a sportu, 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
AQUA ČR s.r.o., IDDS: 5p6nbp6
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns

