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OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
Obec Příšovice, IČO 00263125, Příšovice č.p. 60, 463 46 Příšovice
(dále jen "stavebník") dne 30.10.2017 podala žádost o vydání stavebního povolení na stavbu:
Cyklostezka podél silnice II/610 z obce Příšovice do obce Přepeře (Liberecký kraj)
na pozemku parc. č. 83/4, 84/1, 84/7, 300/1, 300/15, 300/16, 300/28 v katastrálním území Přepeře u
Turnova, parc. č. 406/36, 406/68, 914/1, 403/2 v katastrálním území Příšovice. Uvedeným dnem bylo
zahájeno stavební řízení.
Územní rozhodnutí na tuto stavbu bylo vydáno dne 19.6.2017 pod spis.zn. SÚ/22/17/HOZ.
-

-

-

Cyklostezku tvoří společná stezka pro chodce a cyklisty. 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.
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.
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.
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Městský úřad Turnov, stavební úřad, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a)
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o
pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a)
zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje
podle § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení, ve kterém podle § 112 odst. 2
stavebního zákona upouští od ohledání na místě a ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit
závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy do
15 dnů od doručení tohoto oznámení.
K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.
Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Turnov, stavební úřad, úřední dny
pondělí a středa 8-12 hod. a 13-17 hod.).
Do 3 dnů od uplynutí lhůty pro vznesení námitek budou shromážděny podklady pro vydání rozhodnutí ,
které bude vydáno do 7 dní , a účastníci řízení mají možnost se v této lhůtě seznámit se shromážděnými
podklady v souladu s § 36, odst.3 spr.řádu .
Stanovení účastníků stavebního řízení - podle § 109 stavebního zákona jsou :
- podle § 109 písm. a) stavebního zákona - stavebník - Obec Příšovice
- podle § 109 písm c) stavebního zákona - vlastník pozemku na kterém má být stavba prováděna: Obec
Přepeře, Krajská správa silnic Libereckého kraje, Ing. Jan Prudký
- podle § 109 písm. d) stavebního zákona - vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba
prováděna: ČEZ Distribuce a.s., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Severočeské vodovody a
kanalizace a.s., GridServices s.r.o.
- podle § 109 písm.e ) stavebního zákona - vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm , může-li
být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno - 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.
Poučení:
Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové
dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi
přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo
právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve svých námitkách uvede
skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám,
které překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží. K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být
uplatněny při územním řízení, při pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření
o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona
nepřihlíží.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Ing. Eva Zakouřilová
vedoucí stavebního úřadu
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Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 30 dnů na úřední desce Městského úřadu v Turnově,
Obecního úřadu v Příšovicích a Přepeřích, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Vyvěšeno dne: …………….

Sejmuto dne: …………………..

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

Obdrží:
účastníci (dodejky)
Obec Příšovice, IDDS: hm8bbw3
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
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns
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
ostatní účastníci stavebního řízení veřejnou vyhláškou
dotčené orgány
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, územní odbor Semily, IDDS: hv4aivj
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

