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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
8.11.2016 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
Chodník Doubravice včetně stavby lávek, dešťové kanalizace, přeložky vodovodu a veřejného
osvětlení

na pozemkových parcelách 76/11, 78/2, 843, 997/2 v katastrálním území Hnanice pod Troskami, na
stavebních parcelách 42, 64/1, 65, 228, 234, 593 a na pozemkových parcelách 71/1, 117/1, 117/2, 134,
239/6 v PK (222/1 díl3 a díl5, 218/1 díl1, 218/2 díl1, 216), 543/1, 561/3, 1953/1, 1960, 1962 v PK (1962),
1965, 1967, 1976, 1987, 2145 v PK (2132 díl2), 2150 v PK (2150) v katastrálním území Hrubá Skála.
Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
Druh a účel umisťované stavby:
SO 101 Chodník
- Je navržena komunikace pro pěší o základní šířce 1,5 m se zpevněnou povrchovou úpravou, která
bude zajišťovat bezpečný pohyb osob podél komunikace III/2823, procházející Doubravicí a dále
směrem na Radvánovice. Lokálně je šířka chodníku snížena s ohledem na prostorové možnosti či
hranice parcel.
Chodník je navržen z betonové zámkové dlažby v šedém odstínu, stávající vjezdy z komunikace
III.třídy na sousední pozemky budou řešeny jako pojízdné, materiál betonová zámková dlažba, barva
šedá. Výšková úprava vjezdů je řešena pomocí ramp (bezbarierově), vjezdy budou barevně odlišeny
od chodníku (např. barva tmavě šedá). V místech napojení účelové komunikace bude chodník
přerušen a z obou stran bude ukončen sníženou obrubou osazenou do oblouku. Ve všech místech se
sníženou obrubou budou provedeny z reliéfní dlažby varovné pásy, doplněné u přechodů signálními
pásy.
Začátek trasy chodníku je v horní části Doubravice (poblíž údolí Panenka – pěší trasa do skalního
města). Záměrem obce je budoucí prodloužení chodníku na parc 567/3, kde je navrženo zřízení
odstavné plochy pro osobní automobily. U čp. 12 (st. 0,060) je respektována stávající zastávka
hromadné dopravy ve směru Doubravice – Vyskeř (místo pro přecházení). Zastávka hromadné
dopravy v opačném směru je navržena ve staničení 0,160. Chodník je zde rozšířen na 2,0 m. Trasa
dále trase pokračuje po pravé straně (ve směru Radvánovice) zastavěnou částí Doubravice do
staničení 0,987, kde je přerušen. Chodník je dále veden po pravé straně podél domů k Libuňce. S
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ohledem na prostorové možnosti je od staničení 1,0508 zužován až na min. šířku 1,10 m. Následně je
od staničení 1,0953 dodržena projektovaná šířka 1,50 m. Celková délka zúžení činí 43,57 m. Chodník
je dále veden po pravé straně alejí (částečně v násypu) a je ukončen zpevněnou krajnicí na hranici
katastrů Hrubé Skály a Karlovice. Tok Libuňky a odvodňovací kanály jsou překonány samostatnými
lávkami souběžně s komunikací III/2823 (bude zachován stávající průtočný profil).
V celé trase nově navrženého chodníku budou provedeny 3 místa pro přecházení, které budou
upraveny dle příslušných TP.
Ve staničení 0,117 – 0,149 bude provedena na vnější straně chodníku úprava opevnění svahu zřízena opěrná palisáda převýšena o min. 50 mm nad úroveň chodníku.
Ve staničení 0,356 bude provedena úprava stávajícího propustku. Propustek bude prodloužen o 2,0 m
a opatřen novým portálem – gabion.
V trase chodníku budou odstraněny nelegální prvky (cca 60 m2 žulové dlažby u čp 82) a porosty (6
ks jehličnanů u čp. 96).
Výšková úprava oplocení - nastavení betonového soklu, výměna sloupků, oprava a opětovné osazení
výplní. Výškové úpravy oplocení budou provedeny u čp: 38, 57, 58. Celková délka úpravy: 98,0 m.
Palisáda bude provedena na vnější straně chodníku u čp. 71 (staničení 0,555 7 – 0,584 3), u č.p. 98
(staničení 0,53088-0,5574) a u č.p. 42 (staničení 0,70903-0,71400). Palisáda bude převýšena o min.
50 mm nad úroveň stávající podezdívky. Lokální doplnění konstrukce komunikace II/2823.
Úseky mezi chodníkem a silnicí budou doplněny na základě požadavku objednatele (investora)
kamenivem.
SO 201 Lávky
- Tok Libuňky a odvodňovací kanály jsou překonány samostatnými lávkami souběžně s komunikací
III/2823 (bude zachován stávající průtočný profil). Světlá šířka lávek je navržena obdobně chodníku 1,50 m. Výškově respektují stávající výškové uspořádání komunikace. Lávky budou založeny na
železobetonových základech. Nosná konstrukce – podélné a příčné ocelové nosníky se zavětrováním.
Pochůzí plocha – pororošty na T profilech. Zábradlí – ocelové trubky, výplň svislé pásové profily.
Povrchová úprava – žárové zinkování.
Jsou navrženy 3 lávky:
SO201a – lávka ve staničení km 1,120 o rozponu 12,0 m.
SO201b – lávka ve staničení km 1,194 o rozponu 3,10 m.
SO201c – lávka ve staničení km 1,247 40 o rozponu 7,8 m.
SO 301 Dešťová kanalizace
- Je navrženo doplnění stávající dešťové kanalizace. Příkopy budou nahrazeny kanalizačním potrubím.
- Kanalizační řad „A“ 16 m PVC 200.
Kanalizační řad „A1“ 32 m PVC 200.
Kanalizační řad „B“ 20,0 m PVC 300.
Kanalizační řad „C“ 29,0 m PVC 300.
Kanalizační řad „D“ 14,0 m PVC 200.
Kanalizační řad „E“ 21,0 m PVC 200.
Počet nových kanalizačních šachet 5 ks.
Počet dešťových vpustí klasických VP 17 ks.
Počet dešťových vpustí obrubníkových V 6 ks.
Počet soustav odvodňovacích obrubníků K 22 ks.
Počet odvodňovacích žlabů OŽ 1 ks.
SO 302 Přeložka vodovodu
- Vodovodní řad „P“ 18,5 m PE100 SDR11 d160.
Odkalení "Pa" 8,0 m PE100 SDR11 d90.
Počet rušených hydrantů 1 ks.
SO 401 Veřejné osvětlení
- Pro napojení rozvodu VO bude v suterénu objektu Obecního úřadu instalován nový rozváděč,
ozn.RVO, který nahradí stávající zařízení. V tomto rozvaděči bude instalováno zařízení pro spínání
dvou nových větví rozvodu VO. Větev “A“ je navržena kabelem AYKY-J 4x 16 mm2 a povede od
Obecního úřadu směrem ke Hrubé Skále a napojí 15 nových svítidel podél nově budovaného
chodníku. Od posledního svítidla se provede napojení do prvního svítidla ozn. “C“ stávajícího
rozvodu v uličce pod zámkem. Dále se z tohoto rozvodu napojí stávající osvětlení naproti trafostanici.
Opět se provede napojení prvního svítidla tohoto rozvodu ozn. “D“.
Větev “B“ je navržena kabelem AYKY-J 4x 25 mm2 a povede od Obecního úřadu směrem k
železniční stanici a napojí 40 nových svítidel na této trase a odbočku vedle Obecního úřadu, kde se
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opět napojí první svítidlo tohoto rozvodu ozn. “E“ a odbočka pod školou, kde se opět napojí první
svítidlo tohoto rozvodu ozn. “F“. Přechod pro chodce bude osvětlen svítidly pro osvětlení přechodů,
uloženými na výložnících před přechody.
Pod komunikacemi se kabely uloží do ochranných plastových elektroinstalačních trubek. V souběhu
s kabely se do zeminy uloží i FeZn pásky 30 x 4 mm pro přizemnění sloupů VO.
Umístění stavby na pozemku:
Umístění výše uvedené stavby bude provedeno podle předloženého celkového situačního +
katastrálního výkresu v měřítku 1:1000 z 08/2016, který vypracovali Ing.J.Jeníček, Ing.M.Zikudová
a M.Poláchová pod zak.č. C5025.
Umístění chodníku bude takto :
 ve staničení 0,000 : 1,86 m od pravého okraje chodníku k hranici pozemků pč. 1960 – 569 v kú
Hrubá Skála
 ve staničení 0,200 : 2,12 m od pravého okraje chodníku k hranici pozemků pč. 1960 – 577/3 v kú
Hrubá Skála
 ve staničení 0,500 : 0,35 m od pravého okraje chodníku k hranici pozemků p.č. 1960 – 240/4 v kú
Hrubá Skála
 ve staničení 0,960 : 1,43 m od pravého okraje chodníku k hranici pozemků p.č. 1960 – 538/4 v kú
Hrubá Skála
 ve staničení 1,160 : 0,97 m od levého okraje chodníku k hranici pozemků p.č. 1960 – 239/6
(218/1) v kú Hrubá Skála
 ve staničení 1,280 : 2,1 m od levého okraje chodníku k hranici pozemků p.č.843 – 76/11 v kú
Hnanice pod Troskami
 ve staničení 1,320 : 0,5 m od levého okraje chodníku k hranici pozemků p.č. 843 – 76/11 v kú
Hnanice pod Troskami.
Určení prostorového řešení stavby:
Veřejné osvětlení bude uloženo v zemi v hloubce pod chodníky 0,35 m, ve volném terénu 0,7 m a
pod komunikací 1,0 m.
Přeložka vodovodu bude uložena v zemi v hloubce 1,5 m.
Dešťová kanalizace bude uložena v zemi v hloubce 0,6 až 1,0 m.
Vymezení území dotčeného vlivy stavby.
Pozemkové parcely 76/11, 78/2, 843, 997/2 v katastrálním území Hnanice pod Troskami, stavební
parcely 42, 64/1, 65, 228, 234, 593 a pozemkové parcely 71/1, 117/1, 117/2, 134, 239/6 v PK (222/1
díl3 a díl5, 218/1 díl1, 218/2 díl1, 216), 543/1, 561/3, 1953/1, 1960, 1962 v PK (1962), 1965, 1967,
1976, 1987, 2145 v PK (2132 díl2), 2150 v PK (2150) v katastrálním území Hrubá Skála.
II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:
1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí „celkový situační + katastrální
výkres který obsahuje výkres současného stavu v území v měřítku 1:1000 katastrální mapy se
zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na
okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb, který vypracovali Ing. J.Jeníček,
Ing. M.Zikudová a M.Polachová pod č.zak.C5025 z 8/2016.
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 III.třídy.
7. Vzhledem k tomu, že dotčená nemovitost se nachází na území s archeologickými nálezy, je
stavebník povinen , dle § 22 odst. 2 zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění,
při jakýkoliv zemních
pracích oznámit tento stavební záměr již v době přípravy stavby
Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, Letenská 4, 118 01 Praha 1, případně umožnit provedení
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
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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 ).
Před zpracováním projektové dokumentace doporučujeme provést inženýrskogeologické posouzení.
Budou dodrženy podmínky z vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., Děčín ze dne 7.11.2016 pod zn.
0100654904, 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
- v případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení
nebo trafostanic, popř. bude po vytýčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních
vedení, je nutné písemně požádat o souhlas s činností v ochranném pásmu
- pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, kontaktujte
poruchovou linku.
Budou dodrženy podmínky z koordinovaného závazného stanoviska MÚ Turnov, ORM ze dne
7.10.2016 pod zn. ORM/16/1633, 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 stavebních úprav 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.)
Odbor dopravy :
 v případě, že by byla ohrožena bezpečnost, plynulost silničního provozu je třeba předložit DIO a
bude pak vydáno MÚ Turnov, odborem dopravním stanovení dopravního značení.
Budou dodrženy podmínky z vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o., Brno ze dne 2.9.2016 pod zn.
5001363280, 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
 sloupy VO budou umístěny mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení
 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 80 cm, bude nutné provést přeložku těchto plynárenských zařízení tak, aby bylo
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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 komunikací)
obrysy kanalizačních šachet budou umístěny min. 500 mm od obrysu plynovodního potrubí
při křížení plynovodů z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního vodiče
u křížení plynovodů z materiálů OCEL bude na náklady RWE 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, min. však
150 mm, opatří se ocelový plynovod trojnásobnou izolací a plynovod z PE se opatří chráničkou
přesahující stokové potrubí 1 m na každou stranu
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
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. )
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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.
12. Budou dodrženy podmínky z vyjádření společnosti CETIN, a.s., prac.Liberec ze dne 23.6.2015 pod
čj. 628732/15 a ze dne 13.10.2016 pod č.j. POS 1435/16, a to :
 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
(trasu tel.kabelů vytyčit, prokazatelně seznámit pracovníky provádějící zemní práce na průběh
tel.vedení, zemní práce v blízkosti vedení SEK provádět ručně)
 případné kolize s tel.vedením musí být řešeny na místě s pracovníkem ochrany sítí – CETIN.
13. Budou dodrženy podmínky z vyjádření AQUA ČR s.r.o., ze dne 27.9.2016 pod zn. 2016-056a, a to :
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stožáry pro osvětlení označené A1, A2, A8, B1 až B19 se nalézají v ochranném pásmu vodovod
a jejich základy mohou negativně ovlivnit vodovodní řad. Stožáry označené A3, A4, A6, A7 a
objekty VP4, ŠA1, ŠA2, ŠA3 jsou pak v bezprostřední blízkosti hlavního vodovodního řadu.
Tyto kolizní místa budou dořešena v dalším stupni projektové dokumentace popř. nejdéle před
vlastní realizací
 ke každému jednotlivému umístění základů objektů v ochranném pásmu vodovodu chceme být
přizváni k odsouhlasení řešení a kontrole způsobu provedení.
14. Budou dodrženy podmínky ze souhrnného stanoviska Správy železniční dopravní cesty, s.o., ze dne
7.10.2016 pod čj. 17054/2016-SŽDC-OŘ HKR-ÚT, a to :
 při realizaci akce „Chodník Doubravice“ dojde ke styku s telekomunikačním vedením (ŽDK1),
které je chráněno ochranným pásmem dle § 102 zákona č.127/2005 Sb., o elektronických
komunikacích
 stavebními pracemi nebudou nijak dotčeny pozemky SŽDC, nebude na ně ukládán žádný
stavební materiál ani vytěžená zemina. Likvidace případných odpadů požadujeme řešit v souladu
s platnou legislativou
 pracovní činností nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy. Při
realizaci stavby musí být respektován provoz železniční dopravy a rozsah drážních zařízení
včetně přístupu k nim v plném rozsahu
 pokud při realizaci stavby vznikne škoda na majetku ve správě SŽDC (např.dojde k znečištění
štěrkového lože, přejezdu, poškození drážního zařízení, ohrožení stability drážního tělesa, apod.),
zhotovitel bude okamžitě o této skutečnosti informovat vedoucího TO Turnov a zajistí uvedení
dotčeného úseku dráhy do původního stavu, a není-li to možné, do stavu odpovídajícího
původního účelu nebo užití úseku dráhy zcela na své náklady včetně finančních postihů
z případného vyloučení dopravy
 stavba bude provedena tak, aby ani v budoucnu nedošlo k porušení funkce objektu vlivem
provozu dráhy
 veškeré změny v projektové dokumentace týkající se vztahu ke dráze požadujeme předložit
k novému posouzení a to ještě před zahájením prací.
15. Budou dodrženy podmínky z vyjádření ČD-Telematika a.s., SKS Pardubice ze dne 2.9.2016 pod
zn.17054/2016.
16. Budou dodrženy podmínky ze souhlasu s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném
pásmu elektrického zařízení vydaného ČEZ Distribuce, a.s., Děčín dne 6.9.2016 pod zn.
LB/845//16/OP, 1088585153, 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.C5025 z 08/2016, kterou
zpracovala projektantka M.Poláchová
 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
 křížení a souběh se stávajícím podzemním kabelovým vedením NN 0,4 kV v majetku ČEZ
Distribuce, a.s., požadujeme provést v souladu s ČSN 73 6005, PNE 34 1050 a ČSN 33 20 00-552
 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
 v ochranném pásmu elektrické stanice je podle § 46 odst. 8 a 10 zakázáno :
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- zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná
zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
- provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce
- provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení
nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
- provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto
zařízením
v ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za
následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně
znesnadňující její obsluhu a údržbu
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.,
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
v ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za
následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně
znesnadňující její obsluhu a údržbu
před započetím stavby musí dodavatel stavby vlastníkovi energetického zařízení (ČEZ Distribuce,
a.s.) upřesnit postup prací a použitou techniku pro stavební práce při výše uvedené stavbě
zasahující do ochranného pásma energetického zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s.,
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
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.
17. Budou dodrženy podmínky z vyjádření Povodí Labe, s.p., Hradec Králové ze dne 27.10.2016 pod čj.
PVZ/16/27295/Řa/0, a to :
 u lávek L2 a L3 bude jejich průtočná kapacita totožná (nebo větší) s průtočnou kapacitou
navazujících propustků pod silnicí III/2823
 likvidace dešťových vod z navržené stavby bude v souladu s normami TNV 75 9011
„Hospodaření se srážkovými vodami“ a ČSN 75 9010 „Vsakovací zařízení srážkových vod“
 do vodního toku mohou být odváděny dešťové vody a to jen v takovém množství, které odpovídá
původnímu stavu v území bez objektů. Dešťovou kanalizaci požadujeme tedy doplnit o vhodnou
retenci (trubní retence se škrtícím zařízením, nahrazení dešťové kanalizace perforovanou trubkou
s využitím retenčního prostoru nad porubím pomocí výplně prostoru kamenivem, …)
 nesmí dojít ke snížení stávajícího průtočného profilu toku stavbou lávky L1 případně přeložkou
vodovodu
 v dalším stupni řízení požadujeme předložit výkresy a popisy způsobení dotčení toků (lávka L1,
přeložka vodovodu, zaústění dešťové kanalizace včetně výkresu výústního objektu) a řešení
likvidace dešťových vod.
18. Budou dodrženy podmínky z vyjádření KSS LK, ÚTSO- východ Liberec ze dne 15.11.2016 pod zn.
KSSLK/8801/2016, a to :
 stavba bude provedena dle předložené projektové dokumentace a dle našich podmínek, případné
změny je nutno s námi předem konzultovat
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zhotovitel musí postupovat podle technických zásad a podmínek, pro zásahy do povrchu
komunikací, pro ukládání inženýrských sítí. Technické podmínky jsou veřejně přístupné na
http://www.ksslk/cz
stavba musí být prováděna v souladu se zněním prováděcí vyhlášky č.104/97 Sb. (ve znění
pozdějších předpisů) o pozemních komunikacích
zhotovitel doloží po skončení stavebních prací dokumentaci ve stupni DSPS včetně
fotodokumentace, která bude předána správci komunikace v tištěné podobě/elektronické podobě
výstavbou chodníku podél komunikací v majetku Libereckého kraje nesmí dojít k zúžení
průjezdného prostoru komunikace definovaného v ČSN 73 6101, 73 6110 jako volná (kategorijní)
šířka komunikace. Rovněž musí být dodržena ČSN 73 6101 odst. 9.8.6 a 9.8.9
stavbou chodníku nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů z komunikace, vzniku
neodvodněných ploch v komunikaci
dešťová kanalizace vybudovaná z důvodu stavby chodníku bude v majetku a správě investora
chodníku. Kanalizace musí být kapacitně nadimenzovaná na odvod povrchových vod
z komunikace a v případě zrušení silničního příkopu, dimenzovaná rovněž na odvod vod
z okolního terénu
zásah do stmelených vrstev komunikace bude omezen na minimum (zaříznutí rovné hrany
asfaltového koberce)
chodník bude navázán na komunikaci prostřednictvím žulové předlažby (trojlinky) šířky 0,4 m
z kostek min. 12 cm osazených do betonového lože nebo asfaltovým povrchem v minimální šíři
1,0 m provedeného strojní pokládkou
ošetření pracovní spáry mezi stmelenými vrstvami komunikace a žulovou předlažbou respektive
novým asfaltovým povrchem bude provedeno asfaltovou zálivkou za horka dle TP 115
pokud dojde k poškození stmelených a konstrukčních vrstev komunikace budou tyto odstraněny a
nahrazeny konstrukcí novou odsouhlasenou správcem komunikace vycházející z katalogu TP 170
a vzorového řešení napojení chodníku, jež je součástí těchto tech.podmínek
před zahájením vlastních prací při překopu vozovky se vytvoří svislý, přímý okraj výkopu
proříznutím stmelených asfaltových nebo cementobetonových vrstev, které je potom možno
vybourat obvyklými prostředky a odvést na skládku, řezné hrany musí být pravoúhlé
při provádění výkopů, odebírá výkopku s jeho odhozením nebo naložením na dopravní prostředek
musí být dodržovány zásady dle ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních
komunikací a TKP 4 – Zemní práce
při výkopu v části komunikace musí být zásyp výkopu proveden vhodným materiálem, dostatečně
hutněn po vrstvách, aby nedošlo k následnému sedání zeminy v místě úpravy
kontrolní statické zkoušky hutnění budou provedeny dle ČSN 72 1001 a to zkušebnou
oprávněnou MD ČR. Míra zhutnění musí odpovídat požadavkům na konstrukci vozovky dle
katalogu „TP 170“
dojde-li v průběhu provádění stavebních prací k odlomení či poškození styčné hrany výkopu,
musí být provedeno nové zaříznutí v celé délce poškozené hrany a v tloušťce pokládaných
živičných vrstev
oprava povrchu vozovky bude provedena strojní pokládkou po zaříznutí s rozšířením o 0,5 m na
každou stranu od hrany výkopu a to v celkové šíři než 1,5 m
veškeré nové pracovní spáry a spoje mezi stávajícími a novými konstrukcemi budou proříznuty a
opatřeny trvale prožnou zálivkou
zhotovitel musí postupovat dle technických zásad a podmínek, pro zásahy do povrchu
komunikací, pro ukládání inženýrských sítí. Technické podmínky jsou veřejně přístupné na
http//www.ksslk.cz
KSSLK neručí za případné škody vzniklé provozem na silnici, silniční údržbou nebo v důsledku
porušení podloží vozovky. Případně poškozený sil.majetek musí být uveden do původního stavu
technické podmínky správce nenahrazují povolení k zásahu do silničního pozemku, před
zahájením prací požádejte příslušný MÚ, odbor dopravní o vydání rozhodnutí k zvláštnímu
užívání komunikace pro stavbu. Podmínky KSSLK p.o. budou jeho součástí
provedená stavba v silničním pozemku bude zaměřena odpovědným geodetem a měření předáno
KSSLK
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ponesete odpovědnost po dobu 60 měsíců od dokončení a předání za stav na siln.pozemku
v místech narušení. Rovněž po tuto dobu ponesete záruky za škody na majetku a zdraví uživatelů
silnice, ke kterým by došlo prováděním prací nebo nedokonalou výspravou v místech zásahů
 práce v silničním pozemku nesmí být prováděny v době od 1.11 do 31.3 (v případě dobrých
klimatických podmínek bude možné projednat posunutí termínu ukončení stavby před zimou)
 před zahájením stavebních prací požádá stavebník KSS LK o protokolární předání staveniště
dotčeného úseku pozemní komunikace k provedení prací. Po ukončení akce bude KSS LK
prokazatelně vyzvána k protokolárnímu převzetí provedené úpravy. Tento oboustranně potvrzený
protokol bude podkladem pro uvedení stavby do užívání (vydání kolaudačního souhlasu).
Bude dodrženy podmínky z vyjádření k trvalému záboru Státního pozemkového úřadu, OPM Liberec
ze dne 11.1.2017 pod zn.SPU 6400337/2016, a to :
 žadatel uzavře s SPÚ před vlastní realizací stavby, speciální nájemní smlouvu pro nezemědělské
účely a po ukončení stavební činnosti obratem požádá o převod zastavěného pozemku
 v zájmovém území se nachází podrobné odvodňovací zařízení (POZ). V případě narušení
drenážního systému (POZ) by měl stavebník provést technická opatření, jež zajistí jeho
opětovnou funkčnost
 v blízkosti stavby eviduje SPÚ stavbu vodního díla HOZ (hlavní odvodňovací zařízení) „HOZ
Doubravice“ otevřený kanál v délce 0,385 km, ID 106000414-11201000, z roku 1968, v ČHP 105-02-016/0. Z tohoto důvodu bude před vydáním rozhodnutí o povolení stavby (resp.před
uzavřením speciální nájemní smlouvy) předložena projektová dokumentace s upřesněním
zaměření, z kterého bude patrné zda dojde k dotčení tohoto HOZ.
Budou dodrženy podmínky ze závazného stanoviska MÚ Turnov, OŽP ze dne 29.11.2016 pod č.j.
OŽP/16/3953/JIA-S74, ve kterém byl udělen souhlas s trvalým odnětím 493 m 3 zemědělské půdy ze
ZPF pro výstavbu pěší komunikaci podél komunikace III/2823 v rámci akce pod názvem „Chodník
Doubravice„ na následujících parcelách – 78/2 (22m2), 76/11 (94m2), PK 216 (185 m2), PK 218/1 díl
1 (77m2), PK 218/2 díl 1 (67m2), PK 222/1 díl 3 (48m2), 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
 stavebník provede na vlastní náklad skrývku kulturních vrstev půdy z plochy trvalého záboru
pozemků o mocnosti 15 – 20 cm. Mocnost skrývky ornice bude zpřesněna dle skutečnosti
v terénu. Následně bude skrytá ornice využita na konečné terénní úpravy v okolí stavby
 tento souhlas se vydává pouze pro uvedenou stavbu, v případě změny záměru pozbývá
v 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 ze závazného stanoviska Agentury ochrany a přírody České republiky,
oddělení Správa CHKO Český ráj v Turnově ze dne 18.10.2016 pod č.j.SR/1549/LI/2016-2, a to :
 v místech mimo chodník budou sjezdy ze zatravňovacích dlaždic
 lávky budou pouze z ocelových nosníků bez železobetonových základů
 projektová dokumentace pro stavební povolení bude doplněna o řezy konstrukcemi a výškovými
kótami
 součástí projektové dokumentace pro stavební povolení bude zařízení staveniště.
Budou dodrženy podmínky ze smlouvy o právu stavebníka provést stavbu mezi Obcí Hrubá Skála a
Petr Svoboda, Vlasta Svobodová ze dne 16.10.2016 a 24.10.2016, a to :
 před zahájením stavby bude vytyčena hranice pozemkových parcel 538/1 a 134 a stavební parcely
228 v kat.území Hrubá Skála
 stávající podezdívka + oplocení od rohu parcely st.č. 241 a st.č. 238 k bývalému vstupu do domu
bude odstraněna. Na jejím místě bude zřízena armovaná železobetonová stěna do výšky 10 cm
nad úroveň budoucího chodníku, která bude tvořit opěru chodníku
 stávající podezdívka od bývalého vstupu do domu k pozemku p.č. 134 a podél parcely p.č. 134
k vjezdu bude zvýšena do výšky 10 cm nad úroveň budoucího chodníku. Na tuto úpravu bude
zpět osazena konstrukce oplocení.
Budou dodrženy podmínky ze smlouvy o právu stavebníka provést stavbu mezi Obcí Hrubá Skála a
Jiří Falta ze dne 16.10.2016 a 30.10.2016,a to :

Č.j. SU/17/100/HOI

str. 11

 stávající oplocení bude opatřeno podezdívkou do výšky 10 cm nad úroveň budoucího chodníku
 upravené stávající oplocení do současné výšky plotu
 v oplocení naproti vstupu do domu č.p.58 bude zřízena vstupní branka.
24. Budou dodrženy podmínky ze smlouvy o právu stavebníka provést stavbu mezi Obcí Hrubá Skála a
Zdenka Ascoughová ze dne 16.10.2016,a to:
 stávající oplocení bude opatřeno podezdívkou do výšky 10 cm nad úroveň budoucího chodníku
 stávající výplň bude zkrácena v dolní části plotu
 vjezd na pozemek p.č. 117/1 bude zadlážděn do vzdálenosti 1,0 m od hranice pozemku.
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Obec Hrubá Skála, Doubravice č.p. 37, Hrubá Skála, 511 01 Turnov 1
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, České mládeže č.p. 632/32,
Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec 6
František Drbohlav, nar. 18.9.1941, Doubravice č.p. 17, 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
Milan Anděl, nar. 11.9.1961, Doubravice č.p. 18, Hrubá Skála, 511 01 Turnov 1
Zdenka Ascoughová, nar. 10.11.1945, Doubravice č.p. 38, Hrubá Skála, 511 01 Turnov 1
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
Jiří Falta, nar. 16.8.1950, Máchova č.p. 1024/30, 466 01 Jablonec nad Nisou 1
Kristina Faltová, nar. 21.9.1944, Hřbitovní č.p. 3570/45, 466 01 Jablonec nad Nisou 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
Odůvodnění:
Dne 8.11.2016 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.
Stavební úřad oznámil dne 16.11.2016 zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným
orgánům. Současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 20.12.2016, o jehož
výsledku byl sepsán protokol.
Stanoviska sdělili: vyjádření CETIN a.s., prac.Liberec ze dne 23.6.2015 a 13.10.2016, vyjádření ČEZ ICT
Sevices, a.s., Praha ze dne 7.11.2016 (3x vyjádření), vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., Děčín ze dne
7.11.2016 (3x vyjádření), souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu ze dne
6.9.2016, RWE Distribuční služby, s.r.o., Brno ze dne 10.7.2015 a 2.9.2016, vyjádření AQUA TURNOV,
spol. s r.o., ze dne 28.7.2014, vyjádření Obec Hrubá Skála ze dne 8.7.2015, vyjádření AQUA ČR s.r.o., ze
dne 27.9.2016, vyjádření KSS LK, Liberec ze dne 30.8.2016 a 15.11.2016, koordinované závazné
stanovisko MÚ Turnov, ORM ze dne 7.10.2016 a vyjádření ze dne 22.9.2016, souhlasné koordinované
závazné stanovisko HZS LK, ÚO Semily ze dne 14.10.2016, vyjádření NIPI bezbariérové prostředí,
v.p.s., Jihlava ze dne 31.10.2016 a 11.11.2016, stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny České
republiky, oddělení Správa CHKO Český ráj v Turnově ze dne 12.9.2016 a závazné stanovisko ze dne
18.10.2016, vyjádření Policie České republiky, krajské ředitelství Policie LK, ÚO Semily ze dne
1.11.2016, vyjádření Povodí Labe, s.p., Hradec Králové ze dne 27.10.2016 a 2.1.2017, souhrnné
stanovisko Správy železniční dopravní cesty, s.o., Hradec Králové ze dne 7.10.2016, závazné stanovisko
MÚ Turnov, OŽP ze dne 29.11.2016, vyjádření KÚ LK, OŽPZ ze dne 9.12.2016, vyjádření Státní
pozemkový úřad, KPÚ pro LK Liberec ze dne 22.11.2016 a 11.1.2017, závazné stanovisko Sekce
ekonomická a majetková Ministerstva obrany Pardubice ze dne 29.9.2016.
Smlouvy o právu provedení stavby mezi Obcí Hrubá Skála a : Liberecký kraj ze dne 3.10.2016 a
20.10.2016; František Drbohlav ze dne 16.6.2016, 19.5.2016 a 26.5.2016; Milan Anděl, Petr Anděl a
Jaromíra Andělová ze dne 16.5.2016 a 30.5.2016; Milan Svatý ze dne 16.6.2016 a 23.5.2016; Zdenka
Ascoughová ze dne 16.10.2016; Jiří Falta a Kristina Faltová ze dne 16.10.2016 a 30.10.2016; Svoboda
Petr a Svobodová Vlasta ze dne 16.10.2016 a 24.10.2016.
Smlouvy o budoucí smlouvě kupní – nemovitost Chodník Doubravice mezi Obcí Hrubá Skála a : Milan
Anděl, Petr Anděl a Jaromíra Andělová ze dne 30.5.2016 a 16.6.2016; Milan Svatý ze dne 23.5.2016 a
16.6.2016,
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Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a smlouva o právu provedení stavby mezi Obcí Hrubá
Skála a : Liberecký kraj ze dne 30.10.2016 a 20.10.2016.
MÚ Turnov, stavební úřad vydal 8.12.2016 pod spis.zn.SÚ/6082/16/HOZ, č.j.SU/16/6804/HOI
rozhodnutí, ve kterém byla povolena vyjímka z přílohy č.2 bod 1.0.2 vyhlášky č.398/2009 Sb., o
obecných požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů pro
umístění stavby.
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 pozemkových parcel 239/6 v PK (222/1 díl3 a díl 5), 2145
v PK (2132 díl2) a stavební parcely 64/1 v kú Hrubá Skála jsou Anděl Milan, Anděl Petr a Andělová
Jaromíra, vlastníkem dotčené stavební parcely 65 v kú Hrubá skála je Drbohlav František, vlastníkem
dotčené stavební parcely 228 a pozemkové parcely 134 v kú Hrubá Skála jsou Svoboda Petr a
Svobodová Vlasta, vlastníkem dotčené stavební parcely 234 a pozemkové parcely 117/2 v kú Hrubá
Skála jsou Falta Jiří a Faltová Kristina, vlastníkem dotčených pozemkových parcel 239/6 v PK (218/1 díl
1) a 2150 v PK (2150) v kú Hrubá Skála a 997/2 v kú Hnanice pod Troskami je Česká republika – Státní
pozemkový úřad, vlastníkem dotčené pozemkové parcely 239/6 v PK (218/2 díl 1) je Svatý Petr,
vlastníkem pozemkových parcel 239/6 v PK (216), 1987, 1967, 543/1, 561/3, 71/1, 1965, 1962 v PK
(1962) a stavebních parcel 42, 593 a pozemkových parcel 76/11, 78/2 v kú Hnanice pod Troskami je
Obec Hrubá Skála, vlastníkem dotčené pozemkové parcely 117/1 je Ascoughová Zdenka, vlastníkem
dotčených pozemkových parcel 1960 a 1976 v kú Hrubá Skála a 843 v kú Hnanice pod Troskami je
Liberecký kraj – Krajská správa silnic LK, a vlastníci inženýrských sítí, kde dojde ke styku s výše
uvedenou stavbou : Obec Hrubá Skála, ČEZ Distribuce, a.s., Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.,
GridServices, s.r.o., ČD – Telematika a.s.,
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. 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 a 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.
Z hledisek, uvedených v § 90 písm. a), b), c), d) a e), stavebního zákona posoudil stavební záměr žadatele
takto :
- a) s vydanou územně plánovací dokumentací – obec Hrubá Skála má platný Územní plán Hrubá
Skála, který dne 11.10.2010 vydalo zastupitelstvo obce Hrubá Skála. Územní plán nabyl účinnosti dne
4.11.2010. Výše uvedené pozemkové parcely v kú Hrubá Skála umožňují podle funkčních ploch
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vymezených v Územním plánu Hrubá Skála stavbu chodníku realizovat. Výše uvedená stavba je
v souladu s územním plánem.,
- 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. Stavbou chodníku 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
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 napojena na stávající
komunikaci III.třídy.
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
Obecních úřadů Hrubá Skála a Karlovice, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Vyvěšeno dne: ..............................

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

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Obdrží:
Úřad města Turnov, Obec Hrubá Skála a Karlovice k podání zprávy o vyvěšení a sejmutí tohoto
rozhodnutí.
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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 § 85 odst. 1, písm. b) stavebního zákona – do vlastních rukou :
Obec Hrubá Skála, IDDS: ieubdzk
Účastníci územního řízení dle § 85 odst. 2, písm. a) stavebního zákona – do vlastních rukou :
Obec Karlovice, IDDS: zq4bnua
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: bdnkk7w
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, IDDS: z49per3
František Drbohlav, Doubravice č.p. 17, Hrubá Skála, 511 01 Turnov 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
Milan Svatý, Václaví č.p. 25, 512 63 Rovensko pod Troskami
Zdenka Ascoughová, Doubravice č.p. 38, Hrubá Skála, 511 01 Turnov 1
Jiří Falta, Máchova č.p. 1024/30, 466 01 Jablonec nad Nisou 1
Kristina Faltová, Hřbitovní č.p. 3570/45, 466 01 Jablonec nad Nisou 1
Petr Svoboda, Doubravice č.p. 57, Hrubá Skála, 511 01 Turnov 1
Vlasta Svobodová, Doubravice č.p. 57, Hrubá Skála, 511 01 Turnov 1
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
ČD-Telematika a.s., IDDS: dgzdjrp
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. 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 a 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 - do vlastních rukou
Městský úřad Turnov, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01 Turnov 1
Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, krajské ředitelství, IDDS: hv4aivj
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, oddělení Správa CHKO Český ráj Turnov, IDDS: zqmdynq
Policie ČR KŘP Libereckého kraje, ÚO Semily,dopravní inspektorát, IDDS: vsmhpv9
ostatní
AQUA ČR s.r.o., IDDS: 5p6nbp6
Městský úřad Turnov, odbor školství, kultury a sportu, 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
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Hradec Králové, IDDS: uccchjm
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2

