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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
28.12.2016 podal
Obec Příšovice, IČO 00263125, Příšovice č.p. 60, 463 46 Příšovice
(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 podél silnice II/610 z obce Příšovice do obce Přepeře (Liberecký kraj)

(dále jen "stavba") na pozemkových parcelách 83/4, 84/1, 84/7, 291/2), 300/1, 300/15, 300/16, 300/28 v
katastrálním území Přepeře u Turnova a na pozemkových parcelách 406/36, 406/68, 914/1 a 403/2
v katastrálním území Příšovice.
Druh a účel umisťované stavby:
- S0 100 – Komunikace
Objekt komunikace tvoří stezka pro společný pohyb chodců a cyklistů. Má šířku převážně 3,0 m,
lokálně je zúžená na 2,0 – 2,5 m, tl. konstrukce je 300 mm. Povrch bude z asfaltového krytu ACO 8,
ve vyznačené části (km 3,535) bude z betonové dlažby šedé 10/200/60. V místech přejezdu přes
cestu na cizí pozemky bude zesílená konstrukce s asfaltovým povrchem. Stezka bude po obvodu od
vozovky oddělena zvýšenými silničními obrubami výšky 100 mm, podél těchto obrub bude na stezce
proveden dlážděný pás šířky 0,5 m v místech s odvodňovací přídlažbou ve vozovce a 0,75 v místech
bez přídlažby (platí pro stezku v úsecích standartní šířky 3 m). Po stranách bude osazen betonovými
obrubami 50/150/1000, z nichž bude jedna osazena s nášlapem 60 mm a bude sloužit jako vodící
linie. Příčný sklon stezky bude 2%, podélný sklon bude kopírovat podélný sklon (+10 cm) nivelety
pravého kraje vozovky podmiňující investice rekonstrukce vozovky silnice II/610 a bude se
pohybovat od 0,15 % do 0,97 %. Dorovnání výškového rozdílu stezky na původní terén bude
provedeno zatravněným násypem se sklonem svahového tělesa max. 1:2.
Na pozemcích 291/2 a 300/1 v kú Přepeře u Turnova dojde k rozšíření původně naprojektovaného
chodníku na 2,5 m v návaznosti na původní projekt. Dále zde dojde ke zřízení místa pro přecházení
mezi objekty č.p. 28 a 29, součástí bude i rozšíření vjezdu na pozemek 291/10.
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Socha sv.Agáty na pozemkové parcele 83/4 v kú Přepeře u Turnova bude přemístěna podle
podmínek MÚ Turnov, OŠKS, které jsou uvedeny níže.
S0 201 – Opěrná zídka
Opěrná zídka má výšku max. 1,1 m, je umístěna tam, kde není z důvodu zásahu na soukromé
pozemky možné provést těleso svahu (km 3,348-3 – délka 142,0 m). Zídka je provedena z gabiónů o
rozměrech 1x1x1 m a 0,5x1x1 m, horní římsa bude z gabiónů 0,5x0,5x1 m. Gabióny budou
vyskládány kamenivem předepsaných vlastností, pohledová strana bude vyskládána plochými
stranami kameniva. Zídka bude opatřena oplocením u průběžného pletiva zabraňujícímu přístup do
objektů AGRA Český ráj a.s., výšky 2,0 m, které bude ukotveno do horní římsy.
- S0 300 - Kanalizace
Kanalizace je navržena z důvodu odvodnění nových ploch cyklostezky. V úsecích s min. spádem
(menší 0,5 %) bude vybudována přídlažba z kamenné dlažby šíře 0,5 m pro odvedení srážkových
vod. Odvedení samotných srážkových vod bude provedeno pomocí odvodňovacích vpustí, osazených
ve zvýšené silniční obrubě stezky. Tyto vpusti budou z důvodu zajištění odvodnění v oblastech s min.
podélným spádem osazeny po přibližně 50 m. Vpusti budou napojeny pomocí šachet do nově
vybudovaného odvodňovacího systému z DN 500, který bude napojen do stávajících vodotečí.
Samotný kanalizační systém je umístěn v násypovém tělese podél stezky z důvodu snadnějšího
přístupu k potrubí v případě opravy a dále z důvodu přemístění šachet do zeleně mimo stezku. Vpusti
ve značení 2,855 a 2,890 budou zaústěny do stávající dešťové kanalizace ve vlastnictví obce
Příšovice.
- S0 400 - Veřejné osvětlení
Veřejné osvětlení bude na obou koncích napojeno na poslední stávající osvětlovací bod v Příšovicích,
který je v majetku obce Příšovice. Osvětlení stezky se bude skládat z 30 osvětlovacích bodů,
s rozestupy 18 m, z bezpatkových sadových stožárů, osazených LED svítidly 17 W. Dále budou podél
každého zpomalovacího ostrůvku ve vozovce silnice II/610 osazen osvětlovací bod na stožáru 55 W,
který bude světelně zvýrazňovat zpomalovací prvek – celkem 4 ks. (Zpomalovací prvky budou
projednávány v samostatném řízení).
Umístění stavby na pozemku:
- Umístění bude provedeno podle předložené „koordinační situace – část 1 a část 2“, kterou vypracoval
Ing. Jiří Šklíba v září 2016 pod zak.č.160802.
Určení prostorového řešení stavby:
VO bude uloženo v zemi v hloubce 1,0 m.
Kanalizace bude uložena v zemi v hloubce 0,5 – 1,5 m.
Vymezení území dotčeného vlivy stavby.
Pozemkové parcely 83/4, 84/1, 84/7, 291/2), 300/1, 300/15, 300/16, 300/28 v katastrálním území
Přepeře u Turnova a pozemkové parcely 406/36, 406/68, 914/1 a 403/2 v katastrálním území
Příšovice.
I.

Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí „koordinační situace – část 1 a část
2“, které obsahují výkres 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. Jiří Šklíba v září 2016 pod
zak.č.160802.
2. Před zahájením zemních prací investor zajistí odborné vytýčení všech inženýrských sítí na pozemcích
stavbou dotčených (např. na pozemkové parcele 84/5 v kú Přepeře u Turnova vede odběrné zařízení
plynu pro a.s. AGRA Český ráj Všeň).
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 II/610.
7. Před zpracováním projektové dokumentace doporučujeme provést inženýrskogeologické posouzení.
8. Budou dodrženy podmínky z vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., Děčín ze dne 5.4.2017 pod zn.
0100725078 a ze dne 24.4.2017 pod zn.1092588578, a to :
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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
- v trase cyklostezky na pozemkové parcele 83/4 v kú Přepeře u Turnova je umístěná stožárová TS
a prochází zde nadzemní el.vedení VN (35 kV). Trafostanice a vedení VN má ze zákona č.
458/2000 Sb. ochranné pásmo – tj. 7 m od TS a 7 m od krajního vodiče vedení VN. TS a vedení
VN požadujeme přeložit mimo trasu cyklostezky. Přeložku TS a vedení VN si zajistí ČEZ
Distribuce, a.s., na základě podané žádosti o přeložku TS a vedení VN a podepsané smlouvy na
přeložku.
9. Budou dodrženy podmínky z koordinovaného závazného stanoviska MÚ Turnov, ORM ze dne
16.6.2017 pod zn. OZP/17/2033, 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 prací se mohou uvolňovat emise polétavého prachu (ze skládek sypkých
materiálů, během dopravy aj.). Při stavebních a terénních činnostech je třeba využít dostupných
prostředků ke snížení emisí prachu ze staveniště (používání techniky v dobrém stavu a
neznečišťování v nadměrné míře okolí, skrápění ploch staveniště, apod.)
OŽP ochrana přírody a krajiny:
- vegetační plochy nesmí být znečišťovány látkami poškozujícími rostliny nebo půdu,
např.rozpouštědly, minerálními oleji, kyselinami, louhy, barvami, cementem nebo jinými pojivy
- kořenové prostory stromů a vegetační plochy nesmí být zamokřeny nebo zaplaveny vodou
odváděnou ze stavby
- v kořenové zóně stromů se nesmí provádět žádná navážka zeminy nebo jiného materiálu. Jestliže
tomu nelze v určitém případě zabránit, musí být při mocnosti navážky a způsobu navážení
zohledněna druhově specifická snášenlivost, věk, vitalita a utváření kořenového systému dřeviny,
půdní poměry, jakož i druh materiálu. Navážka půdy musí být prováděna ve výsečích a
provzdušňovací výseče musí zaujímat nejméně 1/3 kořenové zóny. Za kořenovou zónu je
považována plocha půdy pod korunou stromu rozšířená do stran o 1,5 m, u sloupovitých forem o
5 m. Před navážkou je nutno z povrchu kořenové zóny šetrně odstranit veškerý rostlinný pokryv,
listí a další organické materiály, aby se tím zabránilo vzniku rozkladných produktů poškozujících
kořeny nebo nedostatku kyslíku. Do kořenové zóny se smí navážet pouze hrubozrnný materiál
propouštějící vzduch a vodu. Jestliže má být dodatečně navezena vegetační vrstva, je třeba
zpravidla nejprve navézt uvedený materiál ve vrstvě 20 cm a následně, jako vegetační vrstvu,
zeminu půdní skupiny 2 nebo 3 podle ČSN 83 9011 o mocnosti nejvýše 20 cm. Vegetační vrstva
nesmí být rozprostřena blíže než 1 m od kmene. Při navážení se v kořenové zóně nesmí jezdit
- 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
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zhutněním zajišťovat trvalé provzdušňování potřebné k regeneraci poškozených kořenů. Při větší
ztrátě kořenů musí být proveden řez v koruně
- v kořenové zóně stromů nemají být zřizovány základy. Nelze-li tomu v určitých případech
zabránit, je třeba zřídit místo základových pasů základové patky, které smí mít vzájemně mezi
sebou a od paty kmene vzdálenost nejméně 1,5 m. Patky by měly být uspořádány tak, aby kořeny
s důležitou funkcí zůstaly zachovány
- kořenová zóna stromů nesmí být zatěžována soustavným přecházením, pojížděním, odstavováním
strojů a vozidel, zařízeními staveniště a skladováním materiálů. Nelze-li se v kořenové zóně
vyhnout dočasnému zatížení, musí být zatěžovaná plocha co možná nejmenší. Plochu je nutno
pokrýt geotextílií a nejméně 20 cm tlustou vrstvou z vhodného drenážního materiálu, na kterou je
třeba položit pevnou konstrukci z fošen nebo podobného materiálu. Opatření má být jen
krátkodobé, omezené nejvýše na jedno vegetační období. Pominou-li důvody tohoto opatření, je
nutno zakrytí neprodleně odstranit, a poté půdu, při šetrném zacházení s kořeny, ručně mělce
nakypřit
- v kořenové zóně stromů nemají být pokládány žádné kryty pokrývající povrch půdy. Nelze-li se
tomu vyhnout, kořenová zóna by měla být volbou stavebních materiálů a způsobem provedení co
nejméně ohrožena, např. použitím propustných krytů, co nejmenší tloušťky nosné vrstvy,
nepatrného zhutnění, vyzvednutí krytů nad úroveň terénu. Nepropustné kryty by neměly pokrývat
více než 30 %, propustné kryty více než 50 % kořenové zóny vzrostlých stromů. Při výměně
stávajících krytů má být dosaženo nejméně těchto hodnot
- pro 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
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.
Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les vydává místně příslušný obecní úřad
OŠKS archeologie :
- do plochy kulturní památky pohřebiště z pozdní doby bronzové (rejstříkové číslo 102230 v ÚSKP
ČR) nebude terénními úpravami zasahováno více než 15 cm pod současný povrch
- transfer sochy sv.Agáty bude realizován pouze v návaznosti na stavbu stezky pro cyklisty a
chodce podél jižní strany komunikace II/610 mezi obcí Příšovice a obcí Přepeře
- transfer sochy sv.Agáty bude proveden za přítomnosti restaurátora, který je držitelem platného
povolení MK k restaurování v daném oboru – nepolychromová sochařská umělecká díla
z kamene (třídník specializací restaurátorských prací 2b)
- 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
- doporučujene informovat o záměru i oprávněnou organizaci, což je v tomto případě Muzeum
Českého ráje v Turnově a zaslat jí plánovanou dokumentaci a po uzavření dohody ji informovat o
harmonogramu zemních prací,
Odbor dopravní:
- při umístění inženýrských sítí a provádění stavebních prací v silničním pozemku si podá žadatel
samostatnou žádost o povolení zvláštního užívání silnice na MÚ Turnov, odboru dopravním dle
ustanovení § 25, § 36 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění a § 40
vyhl.č. 104/1997 Sb., kterou se tento zákon provádí. Vydání rozhodnutí je v obou případech
podmíněno souhlasem KSS LK, p.o., který musí být vydán před vydáním rozhodnutí
- rozhodnutí stavebního úřadu (stavební povolení) nelze vydat bez povolení vydané odborem
dopravním
- dopravní opatření: v případě, že stavbou cyklostezky dojde k omezení a bezpečnosti silničního
provozu bude předloženo včas dopravní opatření včetně předchozího písemného vyjádření
příslušného orgánu PČR DI Semily z důvodu stanovení přechodné úpravy provozu na silnici.
10. Budou dodrženy podmínky z vyjádření SčVK a.s., Teplice ze dne 19.6.2017 pod
čj.O17610002166/OTPČLi/šol, a to :
 před zahájením prací požádá investor o přesné vytýčení stávajícího zařízení v naší správě, hlavně
všech uzávěrů, podzemních hydrantů, a to formou objednávky min. 21 dní předem. K samotnému
vytýčení bude přizván i pracovník provozu Český Dub
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písemné oznámení termínu zahájení výkopových prací na vodárenský provoz Český Dub, alespoň
14 dní předem
 pro místa střetů stanovujeme tyto podmínky:
- při souběhu Vámi navrhovaných zařízení a doprovodných objektů s vodovodními řady nebo
kanalizačními stokami požadujeme min. odstup ve vodorovné vzdálenosti 1 m
- ve zdůvodněných případech, tj. například ve stísněných poměrech, lze připustit menší vzdálenost,
kterou je ale nutné předem projednat a zápisem do stavebního deníku nechat odsouhlasit mistrem
příslušné vodovodní nebo kanalizační sítě. Nejmenší dovolenou vzdálenost souběhu podzemních
sítí pak určuje ČSN 73 6005. Odstup bude měřen fyziky od vnějšího líce potrubí odhaleného
vodovodního řadu
- při křížení navrhovaného zařízení s vodovodní nebo kanalizační sítí je nutné dodržet přibližně
pravý úhel a svislou odstupovou vzdálenost dle ČSN 73 6005
- při realizaci stavby investor zajístí:
 písemné oznámení termínu zahájení výkopových prací na kanalizační a vodárenský
provoz střediska Liberec alespoň 14 dní předem
 písemné oznámení jména odpovědného pracovníka provádějící firmy a telefonní spojení
na něj
 vytyčení polohy vodovodních sítí přímo v terénu
 seznámení zástupců firmy, kteří budou provádět výkopové práce, s polohou zařízení ve
správě SčVK, a.s., trasou Vámi navrhovaného zařízení
 ochranu zařízení ve správě SčVK, a.s., před poškozením v průběhu výkopových prací
 přizvání zástupců SčVK a.s., na staveniště před zásypem položených zařízení ke kontrole
provedených prací. Kontrolu potvrdí zástupce našeho provozu zápisem do stavebního
deníku
 přízvání zástupců SčVK a.s., ke kolaudačnímu řízení
 neprodlené ohlášení každého poškození zařízení v naší správě SčVK a.s.,
 v místech střetů a naším stávajícím zařízením, včetně přípojek bude kopáno pouze ručně bez
použití stavební mechanizace
 během stavby je nutno ochránit zařízení v naší správě, nesmí se poškodit uzávěry na vodovodním
řádu
 při případném střetu s armaturami je nutno tyto zařízení osadit do nivelety nového povrchu, aby
zůstaly volně přístupné
 v trase vodohospodářského zařízení a jejich ochranném pásmu, tj. 1,5 m na každou stranu od osy
potrubí, nesmí být prováděny žádné stavební práce trvalého charakteru. Naše zařízení musí zůstat
volně přístupné z důvodu případné poruchy
 zvýšení krytí nad stávající niveletu je možné pouze max. 0,5 m. Zároveň nedojde ke snížení
stávajícího krytí vodovodního řadu při terénních úpravách
 před dokončením stavby požadujeme přizvání zástupců SčVK a.s., na staveniště ke kontrole
provedených prací. Z této kontroly bude sepsán protokol, který bude předložen při kolaudačním
řízení
 upozorňujeme, že naše společnost neručí za případné vzniklé škody při poruše stávajícího
potrubí.
11. Budou dodrženy podmínky ze závazného stanoviska MÚ Turnov, OŽP, ve kterém byl udělen souhlas
s trvalým odnětím 319 m2 zemědělské půdy ze ZPF pro výstavbu cyklostezky v rámci akce pod
názvem „Cyklostezka podél silnice 610 z obce Příšovice do obce Přepeře“ na pozemkových
parcelách 406/36 o výměře 6 m2, 406/68 o výměře 98 m2, 83/4 o výměře 150 m2, 84/7 o výměře 59
m2 a 84/1 o výměře 6 m2, 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 po dobu
výstavby a následujícího provozu stavby nedocházelo k poškozování okolní zemědělské půdy
 v místě stavby (p.p.č.406/36) se nenachází žádná ornice vhodná k zemědělskému využití. Na
ostatních dotčených parcelách bude provedena skrývka ornice o mocnosti cca 20 cm z ploch
trvalého záboru (313 m2). Mocnost skrývky ornice je možné zpřesnit dle skutečnosti v terénu.
Skrytá ornice bude deponována na p.p.č. 83/4 v kú Přepeře u Turnova a následně rozprostřena na
nové násypové těleso vozovky
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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 zákon).
12. Budou dodrženy podmínky z vyjádření Povodí Labe, s.p., Hradec Králové ze dne 9.1.2017 pod č.j.
PVZ/16/46875/Hm/0, a to:
 požadujeme technologii prací volit tak, aby byla minimalizována rizika vzniku znečištění
povrchových vod
 podél toku musí být zachován volný nezastavěný pruh šíře 6 m pro jeho správu a údržbu
(případná zde umístěná zařízení musí být přejezdná mechanizací). Případné zásahy do tohoto
pruhu budou konzultovány se zástupcem Povodí Labe s.p., provozní středisko Turnov
 výústní objekt v zatrubnění části nebude zasahovat do průtočného profilu koryta toku. Přes líc
zatrubnění bude přesahovat max. o 5 cm
 před napojením dešťové kanalizace na zatrubněnou část koryta toku požadujeme osadit na
dešťovou kanalizaci zařízení na zachycení sunutých a nesených splavenin (např.horská vpusť)
 v dalším stupni PD požadujeme předložit detail napojení dešťové kanalizace na zatrubněnou část
koryta toku
 bez písemného souhlasu správce toku s vyústěním dešťové kanalizace do zatrubněné části toku
nebude stavba zkolaudována
 k napojení kanalizace na zatrubněné koryto toku požadujeme přizvat zástupce Povodí Labe, s.p.
Zahájení stavebních prací bude v předstihu oznámeno pracovníkům Povodí Labe, s.p., - závod Z1
Jablonec nad Nisou , provozní středisko Turnov.
13. Budou dodrženy podmínky z vyjádření NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., Jihlava ze dne 3.4.2017
pod zn. 027170036, a to:
 přechody a místa pro přecházení pro chodce přes nedělené přechody bez světelné signalizace
musí mít délku max. 6500 mm u novostaveb, 7000 mm u změn dokončených staveb. Prodloužení
je možné o 1 m tam, kde je odůvodněno obalovými křivkami a úhlem napojení komunikací. (bod
2.0.1.-3. příl.č.3)
 doplnit do stavebního povolení hmatné značení na hranici funkčních skupin a podskupin, např.
chodníku a cyklostezky dle schváleného dopravního značení včetně návaznosti u stávajících
komunikací
- pro smíšenou stezku (C9a) chodců a cyklistů bude na hranici s chodníkem navržen signální
pás šíře 800 mm
- na hranici cyklostezky smíšené (C9a) a samostatné (C8a) se navrhuje varovný pás
- na hranici C9a a pojízdné komunikace varovný pás
 vodící pás přechodu a místa pro přecházení se zřizuje, je-li trasa přecházení delší než 8000 mm,
vedená v šikmém směru nebo z oblouku o poloměru menším než 12 000 mm a musí navazovat na
případné signální pásy na chodníku. (bod 1.2.3.příl.č.1) Vodící pás přechodu nebo místa pro
přecházení se zřizuje i v případě, že není dodržena min. délka směrového vedení, tj. signálního
pásu (u novostavby 1500 mm, u změny stavby 1000 mm)
 společná cyklostezka musí být navržena v intravilánu s jednostrannou vodící linií (např.sadový
obrubník min. výšky 60 mm nad úroveň pocozí plochy) tak, aby byla vytvořena přirozená vodící
linie pro osoby s postižením zraku. (bod 1.2.1.1.příl.č.1) Přerušení přirozené vodící linie lze
nejvýše na vzdálenost 8 m, jinak musí být doplněno umělou vodící linií
 při umisťování překážek a technického vybavení na nástupní ploše zastávek je nutné dodržet min.
průchod 1500 mm. (bod 3.1.příl.č.2) Do DSP doplnit přesné umístění mobiliáře (lavičky a koše)
 rozhraní ploch pojízdných a pochozích, v místech sníženého obrubníku s výškou menší než 80
mm (do 2/3 náběhu) musí být opatřen varovným pásem z reliéfní barevně kontrastní dlažby šíře
400 mm. (bod 1.2.4.příl.č.2)
 varovné a signální pásy musí být provedeny v barevném kontrastu vůči okolí. Povrch pochozí
plochy do vzdálenosti nejméně 250 mm od pásů musí být rovinný při dodržení požadavku na
protiskluzné vlastnosti (body 1.2.2 a 1.2.4.příl.č.1, bod 2.2.3.příl.č.2)
 dle bodu 1.2.11.příl.č.1 musí být dodržen vizuální kontrast sloupů veřejného osvětlení, světelného
signalizačního zařízení pro chodce, svislého dopravního značení. Pokud není dodržen, tak se
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vizuální kontrast sloupů veřejného osvětlení provádí označením kontrastním pruhem ve výši
1400-1600 mm od pochozí plochy (ČSN ISO 3864-1)
 zábradlí (madla a výplň) podél společné stezky, které bude tvořit vodící linii musí splňovat
požadavek z ČSN 74 3305
 výškový rozdíl pochozích ploch nesmí být vyšší než 20 mm, jinak musí být řešeno šikmou
rampou (§5 odst. (1), bod 1.1.1.příl.č.2)
 všechny použité výrobky pro bezbariérové úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu a
orientace musí odpovídat technickým předpisům, včetně dodržení barevného kontrastu od
pochozí plochy a musí mít ověření o shodě výrobku dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. §7.
14. Budou dodrženy podmínky KSS LK, Liberec ze dne 6.12.2016 pod zn. KSSLK/9323/2016, a to:
 ke stavebnímu řízení ohledně výše uvedené stavby budeme požadovat uzavření smlouvy o
budoucí smlouvě o zřízení služebnosti. Uzavření smlouvy zajistí investor, vlastník stavby nebo
jeho zástupce
 po uzavření smlouvy a na základě písemné žádosti a předložení projektové dokumentace, vydáme
souhlas s provedením stavebních prací v silničním pozemku a stanovíme technické podmínky za
jakých je možno stavbu provést.
15. Budou dodrženy podmínky z vyjádření Lesy České republiky, s.p., Správa toků, Hradec Králové ze
dne 11.4.2017 pod č.j. LCR953/001704/2017, a to:
 budou dodrženy parametry předložené PD
 zaústění do vodního toku – vyústění z odtokového potrubí nebude tvořit překážku v průtočném
profilu vodního toku, bude situováno pod úhlem 30-60° (dle TNV 752131) a umístěno nad dno
(min. 30 cm) stávající vodoteče
 vyústění bude řádně opevněno kamenem do betonu, 1 m nad a 1 m pod místem vyústění.
Opevněn bude i protější svah od břehové hrany koryta vodního toku a také bude opevněno dno
koryta vodoteče z důvodu, aby nedocházelo k vymílání nebo poškozování břehů vodního toku
 vlastní stavby bude vykonávat povinnosti dle zákona o vodách č.254/2001 Sb., v platném znění
 výústní objekt bude v majetku majitele a LČR, s.p., neponesou zodpovědnost za poškození tohoto
objektu vlivem klimatických činitelů
 další stupeň požadujeme zaslat ke kontrole.
16. Budou dodrženy podmínky z vyjádření GridServices, s.r.o., Brno ze dne 22.11.2016 pod
zn.5001413717, a to:
 před zahájením stavby bude provedeno vytyčení PZ
 při realizaci stavby, souběhu a křížení inž.sítí požadujeme dodržet ČSN 73 6005, TPG 70201,
TPG 70204, zákon č. 458/2000 Sb., případné další předpisy a ČSN související s uvedenou
stavbou
 pokud stavba vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plyn.zařízení, bude zpracována PD
přeložek plyn.zařízení
 v zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně
i dlouhodobě nefunkční (neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich
poloze)
 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 zajištěno, 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 plyn.zařízení na náklady investora
 při vysazování stromů a okrasných dřevin požadujeme dodržet od stávajícího plyn.zařízení
vzdálenost min. 2 m na obě strany od osy plynovodu
 po odtěžení finální 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
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mohlo by dojít k jeho odtržení. Dále je třeba ověřit polohu přípojek, které jsou nad vlastním
potrubím plynovodního řadu a navíc zpravidla iloženy kolmo na plynovod (a tím i komunikaci)
 rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů
 plynárenské zařízení je dle ust. § 2925 zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozováno
jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu je chráněno ochranným pásmem dle zákona č.
458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku
zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody
 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 a terénní úpravy) a činnosti
mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost
plyn.zařízení a plyn.přípojek (např.trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.)
- stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržování podmínek stanovených v tomto
stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle §
68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího
souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských
sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně
před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení
plyn.zařízení a plyn.přípojek. Vytýčení trasy provede příslušná provozní oblast. Při žádosti
uvede žadatel naši značku uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytýčení trasy
bude 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 a
plyn.přípojek považujeme za zahájení činnosti stavební činnosti
- 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 bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro
stavební činnosti, kontrola plyn.zařízení a plyn.přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní
oblast. Při žádosti uvede žadatel naši značku uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez
provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení a ply.přípojky zasypány. V případě, že
nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy
provozovatele PZ a plyn.přípojek nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o
nepoškození PZ a plyn.přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy
v místě styku stavby s PZ a ply.přípojkami
- 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 a plyn.přípojek
- 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
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-

17.

18.
19.

20.

případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno
mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení
- bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek
- při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd
přes plynárenské zařízení uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.
Budou dodrženy podmínky ze závazného stanoviska Sekce ekonomická a majetková Ministerstva
obrany, odboru ochrany územních zájmů ze dne 9.6.2017 pod spis.zn. 4975/62954/2017-8201-OÚZPCE, a to:
 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
 po dobu realizace akce požadujeme zachovat průjezdnost silnice II/610 v celém profilu, její
případná omezení a objížďkové trasy je třeba odsouhlasit s Agenturou logistiky – Regionálním
střediskem vojenské dopravy, Hradec Králové.
Bude vybudován přejezd přes cyklostezku s navazujícím příjezdem, umožňující sjezd na pole na
pozemkové parcele 84/7 v kú Přepeře u Turnova podle předložené přílohy. Bude zachován sjezd na
pole na pozemkové parcely 84/1 a 84/4 v kú Přepeře u Turnova.
Budou splněny zásady uvedené v prohlášení obcí Přepeře a Příšovice ze dne 28.11.2016, a to je:
 při zřizování cyklostezky bude stavebník co nejvíce šetřit právo vlastníka pozemkových parcel
81/7, 84/1 a 84/4 v kú Přepeře u Turnova. Pokud si v souvislosti s výstavbou popř. dalším
provozem cyklostezky vznikne ze strany stavebníka, a to i nezaviněně např. provozní závada,
vlastníkovi těchto pozemků jakákoliv škoda, ponese náklady na její odstranění. Stavebník,
případně zajistí nápravu v plném rozsahu
 po dobu stavby cyklostezky zajistí stavebník, aby byl umožněn vjezd na pole na pozemkové
parcely 81/7, 84/4 a 84/1 v kú Přepeře u Turnova
 stavebník zajistí, že v úseku budované cyklostezky budou stavbou cyklostezky dotčeny pouze
části vlastníka pozemků 84/1 v ploše 57 m2 a 84/7 v ploše 6 m2 násypem s budoucí obnovou
zatravnění, a že ostatní jeho pozemky nebudou stavbou cyklostezky dotčeny.
V projektové dokumentaci pro stavební povolení bude zahrnut příjezd na pozemkovou parcelu 84/5
v kú Přepeře u Turnova.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Obec Příšovice, Příšovice č.p. 60, 463 46 Příšovice
Obec Přepeře, Přepeře č.p. 229, 512 61 Přepeře
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, České mládeže č.p. 632/32,
Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec 6
Ing. Jan Prudký, Josefa Knihy č.p. 69, Střed, 337 01 Rokycany 1.
Odůvodnění:
Dne 28.12.2016 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Protože žádost nebyla úplná
a nebyla doložena všemi podklady a závaznými stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl
žadatel dne 28.12.2016 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne
26.4.2017.
Stavební úřad oznámil dne 4.5.2017 zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným
orgánům. Současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 8.6.2017, o jehož výsledku
byl sepsán protokol.
Vzhledem k tomu, že výše uvedená stavba se nachází v působnosti dvou stavebních úřadů, KÚ LK, odbor
územního plánování a stavebního řádu stanovil dne 16.1.2017 pod zn.KULK 3392/2017, OÚPSŘ 8/2017
k provedení územního řízení a vydání územního rozhodnutí MÚ Turnov, stavební úřad.
Předložené doklady: vyjádření KSS LK, Liberec ze dne 6.12.2016, vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., Děčín
ze dne 5.4.2017, 14.3.2017 a 24.4.2017, vyjádření MÚ Turnov, odbor dopravní ze dne 19.10.2016,
vyjádření Lesy České republiky, s.p., správa toků Hradec Králové ze dne 11.4.2017,souhlasné závazné
stanovisko HZS LK, Liberec ze dne 7.11.2016, vyjádření MÚ Turnov, ORM ze dne 16.11.2016,
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vyjádření KÚ LK, OŽPZ ze dne 2.11.2016, vyjádření MÚ Turnov, ORM ze dne 16.11.2016, stanovení
stavebního úřadu KÚ LK, odbor územního plánování a stavebního řádu ze dne 16.1.2017, vyjádření NIPI
bezbariérové prostředí, o.p.s., Jihlava ze dne 3.4.2017, vyjádření KHS LK se sídlem v Liberci ze dne
21.11.2016, vyjádření Povodí Labe, s.p., Hradec Králové ze dne 9.1.2017, závazné stanovisko Sekce
ekonomická a majetková Ministerstva obrany, OCHÚZŘPNI Pardubice ze dne 9.6.2017, závazné
stanovisko MÚ Turnov, OŽP ze dne 28.11.2016 a 17.1.2017, vyjádření SčVK a.s., Teplice ze dne
6.12.2016, 13.12.2016 a 19.6.2017, vyjádření Policie ČR, KŘPolicie LK, ÚO Semily ze dne 12.12.2016,
vyjádření Telco Pro Services, a.s., Praha ze dne 10.4.2017, vyjádření CETIN a.s., prac.Liberec ze dne
7.11.2016, vyjádření MÚ Turnov, OŽP ze dne 28.11.2016, smlouva o právu k provedení stavby mezi
Libercký kraj a Obec Přepeře ze dne 22.3.2017, smlouva o právu k provedení stavby mezi Liberecký kraj
a Obec Příšovice, souhlas s provedením násypů od pana Ing. Jana Prudkého ze dne 19.12.2016,
prohlášení stavebníka ze dne 29.11.2016, souhlas s umístěním stavby Obec Příšovice ze dne
20.10.2016,souhlas s umístěním stavby Obec Přepeře ze dne 21.10.2016, vyjádření GridServices, s.r.o.,
Brno ze dne 22.11.2016, koordinované závazné stanovisko ze dne 16.6.2017.
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 Příšovice,
podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona – obec, na jejímž území má být požadovaný záměr
uskutečněn – Obec Příšovice, Obec Přepeře,
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 406/36, 406/68 a 403/2 v kú Příšovice
a dotčených pozemkových parcel 300/15 a 83/4 v kú Přepeře u Turnova je Obec Příšovice, vlastníkem
dotčené pozemkové parcely 914/1 v kú Příšovice a dotčených pozemkových parcel 300/28, 300/1 a
300/16 v kú Přepeře u Turnova je Liberecký kraj – Krajská správa silnic LK, vlastníkem dotčených
pozemkových parcel 84/7 a 84/1 v kú Přepeře u Turnova je Ing. Jan Prudký, vlastníkem dotčené
pozemkové parcely 291/2 v kú Přepeře u Turnova je Obec Přepeře, a vlastníci inženýrských sítí, kde
dojde ke styku s výše uvedenou stavbou : ČEZ Distribuce, a.s., Česká telekomunikační infrastruktura a.s.,
Vodohospodářské sdružení Turnov, 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. 45, 47/2, 323/1, 255, 324, 1/6, 10, 7, 3, parc. č. 291/10,
85/13, 301/2, 88/2, 89/12, 89/17, 89/16, 93/81, 93/1, 300/2, 300/14, 300/7, 93/3, 300/8, 93/46, 93/45,
84/4, 300/4, 93/47, 300/9, 93/42, 93/41, 93/40, 93/39, 93/32, 84/5, 93/24 v katastrálním území Přepeře u
Turnova st.č. 548, parc.č. 406/37, 406/67, 399/24, 399/25, 400/3 v katastrálním území Příšovice a osoby s
vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: Přepeře č.p. 29, Příšovice č.p. 265.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Účastník řízení Ing. Jan Prudký, bytem Josefa Knihy, Rokycany, majitel pozemkových parcel 81/7,
84/1 a 84/4 v kú Přepeře u Turnova se stavbou souhlasí za dodržení podmínek, které jsou uvedeny
v podmínce č. 18 a 19 tohoto rozhodnutí. S těmito podmínkami žadatel souhlasí, a proto jim bylo
vyhověno.
- Účastník řízení AGRA český ráj Všeň a.s., majitel sousedních pozemkových parcel 300/9, 93/42,
93/24, 93/41, 93/40, 93/39, 93/32, 84/5 a sousedních stavebních parcel 323/1, 255, 324, 1/6, 1/10,
1/7 a 1/3 v kú Přepeře u Turnova souhlasí se stavbou za podmínky, že projektová dokumentace ke
stavebnímu povolení bude obsahovat příjezd na pozemkovou parcelu 84/5 v kú Přepeře u Turnova.
S touto podmínkou žadatel souhlasí, a proto jí bylo vyhověno v podmínce č. 20 tohoto rozhodnutí.
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 Příšovice má platný Územní plán Příšovice,
který dne 1.6.2016 vydalo zastupitelstvo obce Příšovice a nabyl účinnosti dne 17.6.2016. Obec Přepeře
má platný Územní plán Přepeře, který dne 10.11.2011 vydalo zastupitelstvo obce Přepeře a nabyl
účinnosti dne 26.11.2011. Jedná se o liniovou stavbu veřejné dopravní infrastruktury, která je přípustným
využitím dotčených ploch na území obce Příšovice i na území obce Přepeře, jedná se o plochy
„Cyklostezky“, „Plochy dopravní infrastruktury“ a Plochy zemědělské“. Cyklostezka respektuje trasu
navrženou oběma územními plány.
- 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. 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. Cyklostezka
vede podél vozovky silnice II/610, kopíruje její směrové i výškové řešení.
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
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. f) ve
výši 20000 Kč byl zaplacen dne 12.6.2017.
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Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15+15 dnů na úřední desce Městského úřadu v
Turnově, Obecního úřadu v Přepeřích a v Příšovicích, to i způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Vyvěšeno dne: ..............................

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

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Obdrží:
Úřad města Turnov, obce Příšovice a Přepeře 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 Příšovice, IDDS: hm8bbw3
Účastníci územního řízení dle § 85 odst. 1, písm. b) stavebního zákona – do vlastních rukou :
Obec Příšovice, IDDS: hm8bbw3
Obec Přepeře, IDDS: ne8a7ss
Účastníci územního řízení dle ust. § 85 odst. 2, písm. a) stavebního zákona – do vlastních rukou.
Obec Příšovice, IDDS: hm8bbw3
Obec Přepeře, IDDS: ne8a7ss
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: bdnkk7w
Ing. Jan Prudký, Josefa Knihy č.p. 69, Střed, 337 01 Rokycany 1
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
Lesy České republiky, s.p., Správa toků, oblast Povodí Labe, IDDS: e8jcfsn
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
Vodohospodářské sdružení Turnov, IDDS: c97yj33
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
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. 45, 47/2, 323/1, 255, 324, 1/6, 10, 7, 3, parc. č. 291/10, 85/13, 301/2, 88/2, 89/12, 89/17, 89/16,
93/81, 93/1, 300/2, 300/14, 300/7, 93/3, 300/8, 93/46, 93/45, 84/4, 300/4, 93/47, 300/9, 93/42, 93/41,
93/40, 93/39, 93/32, 84/5, 93/24 v katastrálním území Přepeře u Turnova,
st.č. 548, parc.č. 406/37, 406/67, 399/24, 399/25, 400/3 v katastrálním území Příšovice.
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Přepeře č.p. 29, Příšovice č.p. 265.
dotčené orgány – doporučeně
Městský úřad Turnov, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01 Turnov 1
Policie ČR KŘP Libereckého kraje, ÚO Semily,dopravní inspektorát, IDDS: vsmhpv9
Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, územní odbor Semily, IDDS: hv4aivj
Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, krajské ředitelství, IDDS: hv4aivj
Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková, IDDS: hjyaavk
ostatní
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
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns

