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ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ
Výroková část:
Městský úřad Turnov, stavební úřad, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a)
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o
pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a)
zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním
řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne
25.9.2017 podal
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, IČO 70946078, České
mládeže č.p. 632/32, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec 6,
Obec Ohrazenice, IČO 275956, Ohrazenice č.p. 81, 511 01 Turnov 1,
MĚSTO TURNOV, IČO 276227, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01 Turnov 1,
všechny zastupuje PUDIS a.s., IČO 45272891, Nad vodovodem č.p. 3258/2, Strašnice, Praha,
kterého zastupuje Ing Zdeněk Rejšek - Pudis a.s., nar. 27.11.1967, Benešovská č.p. 195, Ládví,
251 68 Kamenice
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:
I.

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

na stavbu: Rekonstrukce ulice Nádražní, III.etapa, Turnov (dále jen "stavba") na pozemku st. p.
17, 163/3, 179/1, 198, 199, 366/1, 366/3, 374, 375, 376/1, 386, parc. č. 7/17, 7/18, 7/19, 7/20, 7/22, 9/1,
9/9, 9/10, 10/4, 10/6, 10/7, 35/1, 35/2, 45, 59, 87/3, 879, 880/1, 880/2, 880/3, 880/4, 880/6, 880/7, 880/8,
881/3, 919/1, 919/10, 919/11, 1013, 1015/1, 1015/2, 1016/1, 1016/2, 1018/1, 1022/10, 1022/15, 1022/16,
1022/17, 1022/50, 1023/1, 1023/2, 1024/6, 1029, 1030/1, 1045/2, 1048/3, 1048/4, 1048/7, 1048/34, 1058,
1264 v katastrálním území Ohrazenice u Turnova, parc. č. 312/1, 312/6, 328/1 v katastrálním území
Přepeře u Turnova, parc. č. 2045, 2046/2, 2048, 2050, 2051/2, 2053/1, 2053/2, 2054/18, 2058, 2064/2,
2064/8, 2067/3, 2069/1, 2070, 2073/2, 2074, 2076, 2078/2, 2086, 2093, 2094/1, 2095, 2096/1, 2098/3,
2100/4, 2102, 2104/2, 2113/2, 2116/1, 2116/3, 2118, 2119, 2120/2, 2122, 2123/2, 2127/2, 2129/7, 2143,
2145/10, 2147/2, 2148/2, 2150, 2151/2, 2153, 2155, 2158/2, 2163, 2165, 2166/1, 3881/1, 3881/2, 3881/3,
3881/4, 3881/5, 3881/6, 3881/25 v katastrálním území Turnov.
Stavba obsahuje: Jedná se o rekonstrukci celého uličního prostoru na katastrálním území Turnov ,
Ohrazeníce u Turnova a Přepeře . Jedná se o kompletní úpravu ( rekonstrukci ) uličního prostoru ulice
Nádražní ( III/2797). Součástí rekonstrukce bude kompletní výměna konstrukčních vrstev vozovky,
vytvoření parkovacích zálivů na úkor široké zpevněné krajnice a rekonstrukce chodníků. Součástí stavby
jsou také přeložky dotčených inženýrských sítí - byly povoleny územním rozhodnutím.
Součástí stavby budou následující stavební objekty :
SO 001 Příprava území
SO 002 Zařízení staveniště
SO 102 Silnice III/2797 - KSS LK
SO 103 Silnice III/2797 - Ohrazenice
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SO 104
SO 105
SO 106
SO 182
SO 191
SO 801
SO 802
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Chodníky a parkovací zálivy Turnov
Chodníky a parkovací zálivy Ohrazenice
Chodníky Přepeře
Přechodné dopravní značení
Trvalé dopravní značení
Vegetační a sadové úpravy Turnov
Vegetační a sadové úpravy Ohrazenice

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou
vypracoval PUDIS a.s. , nad vodovodem 2/3258. Praha 10, IČO 45272891; případné změny nesmí
být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. SO 001 Příprava území : SO 001 řeší přípravu území pro samotnou realizaci stavby "Rekonstrukce
ulice Nádražní, III. Etapa Turnov.
Území musí být před zahájením stavebních prací očištěno od vegetace v rozsahu záboru ostatních
stavebních objektů. Rozsah kácení a smýcení porostů vychází z provedeného dendrologického
průzkumu, ve kterém jsou zaznamenány všechny dřeviny vdané oblasti. Součástí kácení je také
odstranění zbylých pařezů a kořenového systému. Odstraňování stávajících krytů a povrchů je vždy
součástí daného stavebního objektu, na kterém se daný povrch nachází.
3. SO 002 Zařízení staveniště : SO 002 řeší prostor zařízení staveniště, které bude moci sloužit pro
umístění materiálu, jako mezideponie a zároveň jako buňkoviště.
Jsou navrženy tři plochy pro zařízení staveniště. S ohledem na blízkost ke stavbě a majetkoprávním
vztahům je navrženo ZS v obci Ohrazenice.
ZS 1 - pare. č. 35/1, 35/2, 45, st. 17 v k.ú. Ohrazenice u Turnova, velikost cca 1 000 m2, plocha
vedena jako ZPF, v současné době se na ní nachází suť.
ZS 2 - pare. č. 59 a st. 15 v k.ú Ohrazenice u Turnova, velikost cca 1 200 m2, jedná se o plochu, na
které se v současné době nachází cihlová suť po zdemolované nemovitosti.
ZS 3 - pare. č. 87/3, 1048/27 v k.ú. Ohrazenice u Turnova, velikost cca 3 808 m2, plocha vedena jako
ZPF.
Všechny pozemky vytipované jako plochy ZS jsou ve vlastnictví obce Ohrazenice. Dále se
předpokládá vybudování mobilních zařízení stavenišť, které zhotovitel bude přemisťovat, dle své
potřeby a postupu rekonstrukce. Další zařízení staveniště si může zhotovitel dodatečně vybudovat na
své náklady, dle dohody s investorem a vlastníkem dotčeného pozemku.
4. SO 102 Silnice III/2797 - KSS LK . Součástí tohoto stavebního objektu je kompletní rekonstrukce
vozovkových vrstev v ulici Nádražní na území města Turnov a obce Ohrazenice v rozsahu od
křižovatky s ulicí Fučíkova až po sjezd ze silnice pro motorová vozidla R10.
5. SO 103 Silnice III/2797 – Ohrazenice : Objekt SO 103 navazuje na SO 102 a řeší rekonstrukci silnice
III/2797 na území obce Ohrazenice v úseku od sjezdu ze silnice pro motorový vozidla R10 směrem k
Pyrámu. Rekonstrukce bude provedena včetně obnovy povrchu v okolí Pyrámu a všech čtyř ramen
křižovatky.
6. SO 104 Chodníky a parkovací zálivy Turnov : V rámci SO 104 Chodníky a parkovací zálivy Turnov
budou na katastrálním území města Turnov rekonstruovány stávající chodníky, na nichž vznikne
vyhrazený pruh pro cyklisty a vjezdy k nemovitostem. Součástí tohoto objektu jsou také parkovací
zálivy, které nahradí současnou širokou zpevněnou krajnici.
7. SO 105 Chodníky a parkovací zálivy Ohrazenice : V rámci SO 105 Chodníky a parkovací zálivy
Ohrazenice budou na katastrálním území obce Ohrazenice u Turnova vybudovány nové chodníky,
resp. přebudovány stávající a vytvořeny parkovací zálivy pro odstavování vozidel.
8. SO 106 Chodníky a parkovací zálivy Přepeře : V rámci tohoto objektu se jedná o doplnění chodníku
na katastrálním území obce Přepeře v severovýchodní části obce v délce cca 17 m. Ukončení
chodníku je u mostu přes železniční trať - do mostu nebude stavebně zasahováno. Hrana chodníku
bude plynule napojena na stávající stav odklonem 1:20. Doplnění chodníku umožní bezpečné pěší
spojení mezi obcemi Přepeře a Ohrazenice.
9. Před zahájením stavby bude ze zelených svahů odstraněna drnová vrstva a ornice (předpokládaná
tloušťka 0,12 m). Po dokončení stavebních prací bude na svahy opětovně položena ornice v tloušťce
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0,15 m a provedeno osetí.
Pro snadnější vybudování a správné založení chodníku bude odstraněna přilehlá vozovka v přibližné
šířce 1,00 m. Asfaltové vrstvy (předpoklad do 0,20 m) budou odfrézovány, nestmelené vrstvy budou
odstraněny (předpoklad okolo 0,20 m). Nově bude vozovka položena dle konstrukčních vrstev
silničních objektů (viz kapitola č. 5).
SO 182 Přechodné dopravní značení : Ve stavební objektu SO 182 - DIO je navržen předpokládaný
(doporučený) postup prací jako podklad pro vydání stanovení jednotlivých DIO v průběhu
rekonstrukce. Tento postup není pro zhotovitele závazný a má funkci informativní (zhotovitel může
optimalizovat a měnit časový harmonogram realizace, který si projedná se správním orgánem).
Závazný pro zhotovitele je pouze základní princip vedení provozu v jednotlivých etapách s ohledem
na polohu uzavírky (omezení).
SO 191 Trvalé dopravní značení: SO 191 řeší umístění nového vodorovného a svislého dopravní
značení. Stávající svislé dopravní značení bude demontováno a předáno správci objektu. Stávající
vodorovné dopravní značení bude zničeno v rámci samotné rekonstrukce vozovky.
SO 801 Vegetační úpravy a sadové úpravy Turnov : Objekt SO 801 Vegetační a sadové úpravy řeší
úpravu všech dotčených ploch zeleně, tj. ohumusování, výsadbu dřevin a trvalek a založení trávníku.
SO 802 Vegetační a sadové úpravy Ohrazenice : Objekt SO 802 Vegetační a sadové úpravy
Ohrazenice řeší úpravu všech dotčených ploch zeleně, tj. ohumusování a založení trávníku.
Stavební objekty , které byly povoleny územním rozhodnutím ( nejsou součástí stavebního řízení ) :
SO 431 Veřejné osvětlení Turnov ; SO 432 Veřejné osvětlení Ohrazenice ; SO 412 Přeložky vedení
1kV ČEZ Distribuce - Ohrazenice SO 452.1 Přeložka DK CETIN - Ohrazenice (KSS LK) ; SO 452.2
Přeložka DK CETIN - Ohrazenice (CETIN) ; SO 462 Přeložka MK CETIN - Ohrazenice
Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
a) Dokončení technické přípravy území ( kácení zeleně , vytyčení inž. sítí , zřízení staveniště , )
b) Vybourání či odfrézování stávajících krytů vozovek
c) Dokončení zemních prací a přeložek inženýrských sítí
d) Dokončení pláně vozovek
e) Položení podkladních vrstev vozovek a osazení nových silničních a chodníkových obrub
f) Dokončení položení dlažby na komunikacích pro chodce
g) Dokončení pokládky nového krytu vozovek
h) Celkové dokončení stavby
Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: firmou( stavebním podnikatelem ) , která bude
vybrána na základě výběrového řízení. Patnáct dní před zahájením stavby bude stavebnímu
úřadu písemně ohlášena a bude doloženo oprávnění firmy k provádění prací. Při provádění prací
musí být zabezpečeno odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím / § 160 stavebního zákona/
Stavba bude dokončena do 36 měsíců ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
Dokončenou stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu. Souhlas vydává na
žádost stavebníka příslušný stavební úřad. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří
závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby, vyžadovaná zvláštními právními předpisy.
Pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí, zajistí stavebník geometrický plán.
Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Městského úřadu Turnov, odboru životního
prostředí ze dne 6.11.2017 pod čj. OŽP/17/3110/JIA -S 106 - souhlas s trvalým odnětím zemědělské
půdy ze ZPF
Tento souhlas se vydává pouze pro uvedenou stavbu, v případě změny záměru pozbývá platnosti.
Případná změna rozsahu odnětí zemědělské půdy nad odsouhlasenou výměru nebo na jiné pozemky
musí být podle § 10 odst. 2 zákona o ochraně ZPF opatřena změnou souhlasu.
V místě záborů se jedná především o současné zpevněné plochy chodníků, okraje soukromých zahrad
nebo drobné zábory, kde se vyskytuje pouze slabá vrstva humózního horizontu. Mocnost skrývky
ornice bude tedy zpřesněna dle skutečnosti v terénu. Skrytá ornice bude využita k ozelenění pozemků
podél komunikací případně pro zlepšení půdních poměrů v rámci dotčených předzahrádek a zelených
pásů.
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 (stavebního zákona).
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Po dokončení stavby je povinností stavebníka zajistit geometrické zaměření odňaté plochy a zápis
změny druhu pozemku v katastru nemovitostí. Podkladem pro zápis změny druhu pozemku v katastru
nemovitostí je v případě trvalého odnětí půdy ze ZPF rozhodnutí podle zvláštních právních předpisů,
popř. pravomocné rozhodnutí o souhlasu.
20. Budou dodrženy podmínky Městského úřadu Turnov, odboru rozvoje města - koordinovaného
závazného stanoviska ze dne 14.6.2017 pod čj. spisu ORM/17/866, číslo evidenční 36645/17- MUTU
část I - Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů:
Vegetační plochy nesmí být znečišťovány látkami poškozujícími rostliny nebo půdu, např.
rozpouštědly, minerálními oleji, kyselinami, louhy, barvami, cementem nebo jinými pojivý.
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 působení mrazu. Zásypové materiály musí svou zrnitostí a zhutněním zajišťovat trvalé
provzdušňování potřebné k regeneraci poškozených kořenů. Při větší ztrátě kořenů musí být proveden
řez v koruně.
V kořenové zóně stromů nemají být zřizovány základy. Nelze-li tomu v určitých případech zabránit,
je třeba zřídit místo základových pásů 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
statickou 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
geotextilií 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.
Kácení dřevin rostoucích mimo les bude provedeno v době vegetačního klidu v rozsahu projektové
dokumentace.
Požadujeme, aby byly respektovány stávající dřeviny rostoucí na pozemku p.č. 2043 a 2044 (zahrada
u hotelu Beneš). Jedná se o stávající lísky a tvarovaný živý plot, které rostou na hranici pozemku.
Případná výměna plotu a nová vrata budou navržena tak, aby nedošlo k poškození těchto dřevin.
Navržené navýšení terénu bude v okolí těchto dřevin provedeno v maximální výšce 15 cm.
Se zřízením staveniště na pozemcích p. č. 35/1, 35/2, 45 a st. 17 v k. ú. Ohrazenice souhlasíme pouze
za předpokladu, že:
plocha nebude znečišťována látkami poškozujícími rostliny nebo půdu, např. rozpouštědly,
minerálními oleji, kyselinami, louhy, barvami, cementem nebo jinými pojivý
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v souvislosti se zřízením staveniště nedojde ke kácení dřevin rostoucích na výše uvedených
pozemcích
po dobu provozu staveniště bude zajištěna ochrana stávajících dřevin dle normy ČSN 83 9061,
konkrétní opatření budou navržena v dalším stupni projektové dokumentace
po ukončení prací budou pozemky zrekultivovány, tj. plocha bude vyčištěna od veškerých stavebních
zbytků a materiálů a podloží bude rozrušeno na propustné vrstvy. Na plochu bude rozprostřena
kvalitní ornice v tl. min. 20 cm a na ploše bude založen luční trávník. Rekultivace plochy bude
provedena do doby kolaudace stavby.
Sadové úpravy budou provedeny do doby kolaudace stavby.
část IV. . Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů:
Během realizace záměru se mohou uvolňovat emise polétavého prachu. 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.).
část VI. - Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů:
Požadujeme, aby odpady vzniklé při realizaci akce byly 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 nebo na
požádání. Tyto obecné povinnosti vyplývají ze zákona o odpadech, § 10 a 12. Dále upozorňujeme, že
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 kterém byl vytěžen. V jiném případě je třeba
postupovat podle zákona o odpadech.
část VII. -Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů,
Stavebníka pouze upozorňujeme na dodržování památkového zákona dle § 22 odst. 2, který se dotýká
provádění stavební činnosti na území s archeologickými nálezy (celá ČR) a povinnosti stavebníků
tuto činnost předem oznámit Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, Letenská 4, 118 01 Praha
1, případně umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný
archeologický výzkum. Při provádění zemních, nebo jiných prací je stavebník povinen nejpozději do
druhého dne od zjištění archeologického nálezu oznámit tuto skutečnost Archeologickému ústavu
Akademie věd ČR nebo nejbližšímu muzeu, případně obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu (i
náhodně) došlo k porušení archeologických situací (nálezy zdivá, jímek, hrobů, atd.), stejně jako
nálezy movitých artefaktů (keramiky, kostí, mincí, zbraní, apod.), které nebyly zjištěny v rámci
záchranného archeologického výzkumu, (§ 23 památkového zákona).
21. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Drážního úřadu Praha ze dne 26.4.2017 pod zn.
MP- SOP0850/17-2/Bj DUCR- 24450/17/BJ - souhlas ke zřízení stavby v ochranném pásmu dráhy
Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené a odsouhlasené Drážním úřadem.
Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem.
Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.
Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu.
Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně s
drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy.
22. Budou dodrženy podmínky souhlasného koordinovaného závazného stanoviska HZS LK ,. ÚO
Semily ze dne 28.4.2017 pod čj. HSLI -1435 -3/SM-P-PRE-2017
K případným změnám proti posouzené projektové dokumentaci je třeba vyžádat si nové
koordinované závazné stanovisko z hlediska požární ochrany.
23. Budou dodrženy podmínky stanoviska NIPI, bezbariérové prostředí, o.p.s. ze dne 26.6.2017 pod zn.
027170053
Komunikace pro chodce smí mít podélný sklon nejvýše v poměru 8,33% a příčný nejvýše do 2%, u
mostních konstrukcí max. 3%. (bod 1.1.2.-1.1.3. příl.č.2).
Komunikace pro chodce musí mít celkovou šířku nejméně 1,5 m, včetně bezpečnostního odstupu. U
stálého obousměrného provozu musí pochozí plochy umožnit bezpečný, plynulý a samostatný pohyb
osob včetně jejich míjení. ( §4 odst.(1), bod 1.0.2. příl.č.2)
Výškové rozdíly na komunikacích pro chodce nesmí být vyšší než 20 mm. ( bod 1.1.1. příl.č.2)
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Přístup přes vozovku k autobusovým zastávkám musí být po přechodu pro chodce.(bod č. 3.0.
příl.č.2)
Podrobnosti o provádění hmatových úprav na místních komunikacích stanoví příslušné normové
hodnoty.( bod 1.2.7. příl.č.2) Požadavek není v dokumentací řešen.
Minimální vzdálenost mezi hmatovou informací je 800 mm, nutné dodržet i u č.p. 1095 (vzdálenost
0,470 km) mezi signálním pásem a hmatným pásem oddělující prostor cyklostezky.
Doplnit vodorovné značení V7b u míst pro přecházeni: Nerudova, Čechova, Pacltova,
Doplnit odsazený signální pás po obou stranách místa pro přecházení s označením V7b ve směru osy
přecházení ve vzdálenosti 0,340 km + 1,140 km + 1,170 km sjezd z E442 + u kruhového objezdu v
Ohrazenicích mezi č.p. 167 - 164 + mezi č.p. 166 - 170.
Doplnit do dokumentace varovný pás u stavební úpravy (snížených nášlapů) na koncích
chodníkového tělesa v km 1,265 km + u přístupu k odpadovému hospodářství za kruhovým objezdem
v Ohrazenicích mezi č.p. 167 - 164 + u č.p. 166 v Ohrazenicích.
Chodníky musí být navrženy se sadovými obrubníky min. výšky 60 mm nad úroveň pochozí plochy,
aby byla vytvořena přirozená vodící linie pro osoby s postižením zraku. ( bod 1.2.1.1. příl.č.1)
Přerušeni přirozené vodící linie lze nejvýše na vzdálenost 8m, jinak musí být doplněno umělou vodící
linií (např. výjezd z parkoviště v Ohrazenicích od prodejny Ford)
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).
Upravit délku nebo tvar vyřazovacího a zařazovacího pruhu. Tvar nájezdu a výjezdu ovlivní
vzdálenost zastávkové hrany a vozidla, která musí být minimální. ( ČSN 73 6425-1 bod 6.2.1.5)
Signální pás je umístěn 800 mm od označníku ( ve výjimečných situacích lze dle normových
požadavků upravit tuto vzdálenost 0,20m), ten určuje místo nástupu do prvních dveří vozidla. Světla
autobusu jsou u označníku, který je nevhodně umístěn za obloukem, kde autobus již nezastaví v
nejbližší pozici k nástupní zastávce. Nástupní hrana do oblouku je nepřípustná.
Zastávková plocha: podélný sklon nemá překročit 4%, v obtížných terénních podmínkách 6% . ( ČSN
73 6425-1 bod 6.2.1.13) Nejmenší volná šířka nástupiště musí být 2,2 m ( ve stísněných poměrech
min. 1,70 m). Bočnice přístřešku nesmí zužovat tento volný prostor ( bod 3.2.1. příl.č.2)
Nástupní hrana na zastávce MHD musí mít výšku 200 mm a u změn dokončených staveb lze snížit až
na 160 mm. Při svém okraji musí mít úpravy pro zrakově postižené, jedná se o barevný pás, nikoliv
reliéfní pás, který začíná u silničního obrubníku a končí 0,5 m od hrany s vozovkou (bezpečnostní
odstup) . Signální pás u označníku z reliéfní dlažby bude začínat 0,5 m od hrany nástupiště, 0,8 m od
označníku a bude končit u vodící linie, (bod 1.5.6. Příl. č.1,)
Doplnit signální pás od označníku a barevnou hranu podél nástupní zastávky ve vzdálenosti 1,265
km.
Na nástupišti je možné použít pouze dvou barev, třetí barva může být použita pro kontrastní pás
bezpečnostního odstupu. Ve vzdálenosti 600 mm od bezpečnostního odstupu, tj. 1100 mm od hrany s
vozovkou nesmí být užito vzoru, plocha musí být pouze v jedné barvě. ( ČSN 73 6425-1)
Při umisťování překážek a technického vybavení na nástupní ploše zastávek je nutné dodržet min.
průchod 1500 mm. ( bod 3.1. příl.č.2 ) Dodržet manévrovací plochu na zastávkové ploše 1500 x 1500
mm a volný průchod vedle označníku zastávky s ohledem na vybavenost (koše, lavičky, dopravní
značky).
0značník zastávky musí být vybaven hmatným štítkem se základní informací v Braillově písmu.
Obsahuje název zastávky, informaci o čísle linky, směru jízdy. Umísťuje se přednostně na pravý
sloupek zastávkového stojanu, tedy na stranu vzdálenější od vozovky, ve výši cca 120-135 centimetrů
od země. Tam kde to není možné, se umísťují na pravou zadní stranu vývěsky. ( §9 Hmatový štítek se
umisťuje na zastávkách tam, kde je více jak 1 označník, doplnit do dokumentace u zastávky
Ohrazenice, Pyrám.
Na všech vyznačených odstavných a parkovacích plochách musí být vyhrazené parkovací stání v šíři
3,5 m pro osoby těžce pohybově postižené. Od stání musí být zajištěn přímý bezbariérový přístup k
budově. ( §4 odst.(2), bod 1.0. příl.č.2) Požadavek je splněný.
Materiálové provedení:
-Chodník zámková dlažba - signální a varovné pásy lze provést z betonových reliéfních dlaždic
určených pro zrakově postižené, které musí být v barevném kontrastu k navržené pochozí ploše. Nově
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i u betonové dlažby je nutné dodržet nařízení vlády č. 215/2016 o lemování dlažbou bez sražených
hran.
-Chodník kamenná dlažba - Signální a varovný pás musí být proveden s lemováním rovinnou desku
šíře nejméně 250 mm. Součinitel smykového tření musí být nejméně 0,5. Pásy lze navrhnout z
pojízdného umělého kamene z kompozitu.?
Varovné a signální pásy musí 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) Doplnit do dokumentace.
V oboustranné vzdálenosti nejméně 800 mm od hmatových úprav nesmí být žádné překážky, ani
sloupy VO. (na stávajícím chodníku v Přepeřích v místě napojení nového chodníku do stávajícího
není dodržena min. průchozí šířka mezi sloupem VO a hranou chodníku)
Prováděcí firma musí dodržet barevný kontrast u hmatné dlažby i u barevně zvýrazněného nájezdu
nebo vjezdu na pozemek.
Dodržet lemování šíře 250 mm od varovných i signálních pásů dlažbou bez zkosení (bez sražených
hran).
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, ve znění NV č.
312 Sb. a NV č. 215/2016 Sb. platné od 1.1. 2017. Viz. bod 7a) + 8c).
Realizace podmínek bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
24. Budou dodrženy podmínky stanoviska ŘSD ČR, Správa Liberec ze dne 2.5.2017 pod zn
1738/17/36200- Ba/7.1.3.
Po vydání stavebního povolení a před zahájením stavebních prací, pokud bude zapotřebí, požádá
stavebník příslušný silniční správní úřad o vydání rozhodnutí na zvláštní užívání - provedení
stavebních prací při umisťování stavby (dle ustanovení § 25 odst. (6), písm c) bod 3., případně na
uzavírku ( dle ustanovení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
Investor akce zabezpečí na své náklady veškerou činnost spojenou se zajištěním DIO pro realizaci
díla /stanovením přechodné - místní úpravy provozu/ a plněním podmínek uvedených v rozhodnutí
příslušného silničního správního úřadu
30 dní před zahájením stavební činnosti požádá zhotovitel ŘSD ČR o souhlas s prováděním
stavebních prací - užitím silničního pozemku p.č. 880/7 a 880/8 v k.ú. Ohrazenice u Turnova, který
mu bude vydán na základě předloženého harmonogramu prací a situačního zákresu v pozemkové
mapě s vyčíslením délky umísťovaného kabelového vedení a pracovního záboru manipulační plochy
v m2. Následně zajistí u KÚLK Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání na dobu trvání stavebních
prací, kde bude specifikován termín a rozsah realizace. V souladu s tímto rozhodnutím uzavře
zhotovitel
s ŘSD ČR nájemní smlouvu na dobu trvání stavebních prací s vyčíslením úhrady. Výše nájemného je
stanovena ve formátu platná taxa v Kč/m2/den (pracovní zábor manipulační plochy) a Kč/bm/den
(umísťování zemního kabelu) Nájemní smlouva musí být uzavřena před zahájením stavebních prací
(pí. Marková, tel. 485 251 137)
Pro majetko-právní vypořádání předá po dokončení stavby investor ŘSD ČR, správě Liberec,
geodetické zaměření skutečného provedení stavby na pozemku ŘSD ČR a geometrický plán pro
věcné břemeno s vyčíslením rozsahu v bm, oboustranně podepsaný protokol je podmínkou
souhlasného stanoviska s uvedením stavby do užívání
realizační činností nedojde k narušení odvodňovacího systému na dotčeném úseku (větve
křižovatkového připojení) silnice 1/10
Investor stavby zodpovídá za bezpečnost dopravy a veškeré škody, které vzniknou jeho realizační
činností na předmětném úseku sil. č. 1/10 (větve křižovatkového připojení), včetně vybavení a
příslušenství komunikace ( dle §12 zákona o PK )
25. Budou dodrženy podmínky Policie ČR , DI Semily ze dne 28.7.2018 pod čj. KRPL -46072 -2/ČJ 2017-181106 -06
Souhlasíme s navrhovanými úpravami připojení vedlejších poz. komunikací a nemovitostí na řešený
úsek sil.č.2797, sil.č.01016. Úpravy musí být realizovány v souladu s vyhl. č.398/2009 Sb., o
obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
K SO 191-ve smyslu ustanovení § 77, odst.2), písm.b), zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích, vyslovujeme souhlas s realizací navrženého trvalého dopravního značení.
Během realizace stavby bude provedena revize umístění dopravního značení přímo v trase stavby.
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K SO 182- ve smyslu ustanovení§ 77, odst.2), písm.b), zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích, vyslovujeme předběžný souhlas s návrhem etap dopravně-inženýrského
opatření pro realizaci stavby. Povolení uzavírky a objízdné trasy bude však závislé na aktuální
dopravně-bezpečnostní situaci na pozemních komunikacích v dotčené oblasti Turnova, Ohrazenic a
okolí.
26. Budou splněny podmínky KŘ Policie LK , odbor služby dopravní policie ze dne 28.7.2017 pod čj.
KRPL - 74559 -1/ČJ -2017 -1800DP -06
Stavba svým umístění a provedením bude splňovat podmínky uvedené v příslušných technických
podmínkách a normách.
Nároží předmětné křižovatky bude upraveno tak, aby nejdelší předpokládaná vozidla (autobus,
nákladní vozidlo) se mohla s ohledem na jejich délku a šíři bezpečně a plynule v prostoru křižovatky
míjet.
Na sjezdové větvi MÚK Ohrazenice z D10 v blízkosti křižovatky s ul. Nádražní nebude vybudován
přechod pro chodce ani místo pro přecházení. Také na tuto větev nebude naveden pomocí chodníku
pěší provoz. V tomto ohledu požadujeme odstranění chodníku, který je vybudován po pravé i levé
straně sjezdové větve MÚK Ohrazenice. Převedení pěšího provozu bude řešen pomocí přechodů pro
chodce na ul. Nádražní, jak bylo dohodnuto na koordinačním jednání. Tyto přechody pro chodce
budou svým umístění a provedení odpovídat platným technickým předpisům.
Z hlediska zajištění požadované světelné scény na ul. Nádražní (silnici III. třídy č. 2797) v blízkosti
křižovatky ve vztahu k přechodům pro chodce musí navrhované osvětlení svým provedením a
umístění odpovídat ČSN CEN/TR 13201-1, ČSN EN 13201-2 a TKP 15 - Příloha č. 1.
Předmětná stavba a související úpravy budou svým provedením splňovat podmínky uvedené ve
Vyhlášce č. 398/2009 Sb,. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové
užívání staveb, v platném znění.
Úprava předmětné křižovatky bude navazovat na úpravu sjezdové větve MÚK Ohrazenice, kterou
zpracovává fa Valbek spol. s.r.o. (akce s názvem 1/10 Ohrazenice u Pyrámu - doplnění
odbočovacího pruhu - aktuální - přepracovaný stav projektové dokumentace).
27. Budou dodrženy podmínky stanoviska povodí Labe s.p. - stanoviska správce povodí ze dne
21.6.2017 pod čj. PVZ/17/17012/Řa/0
Z hlediska zájmu daných § 23a vodního zákona, platným Národním plánem povodí Labe a Plánem
dílčího povodí Horního a středního Labe (§ 24 až 26 vodního zákona) je předmětný záměr možný
protože lze předpokládat že jeho realizací nedojde ke zhoršeni stavu dotčeného vodního útvaru, a že
záměr nebude mít za následek nedosaženi dobrého stavu dotčeného vodního útvaru .
Pro realizaci výše uvedené akce si vyžádejte stanovisko správce dotčené vodoteče jímž jsou Lesy ČR,
s p , správa toku - oblast povodí Labe
28. Budou dodrženy podmínky souhrnného stanoviska SŽDC, s.o. ze dne 12.9.,2017 pod čj. 13037
Pro zábor pozemku SŽDC bude s OŘ HKR uzavřena nájemní smlouva. Kontaktní pracovník p.
Kořínková (tel. 972 341 261).
Při provádění prací musí být dodržena především vyhláška č. 177/1995 Sb. stavební a technický řád
drah v platném zněni, Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, předpisy SŽDC S3 Železniční svršek, SŽDC S 4 - Železniční spodek a další příslušné normy, přepisy a směrnice SŽDC v
platném znění.
Staveniště na pozemcích SŽDC bude řádně zabezpečeno a označeno dle platné legislativy.
Likvidaci příp. odpadů požadujeme řešit v souladu s platnou legislativou v aktuálním znění dle stupně
jejich nebezpečnosti, nesmí dojít k ekologické zátěži pozemků SŽDC,
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 prací 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 p. Perlingera tel. 607
544 944 a zajistí uvedení dotčeného úseku dráhy do původního stavu, a není-li to možné, do stavu
odpovídajícího původnímu účelu nebo užití dotčeného úseku dráhy zcela na své náklady včetně
finanční postihů z případného vyloučení dopravy.
Stavba bude provedena tak, aby ani v budoucnu nedošlo k porušení funkce objektu vlivem provozu
dráhy.
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Veškeré změny v projektové dokumentaci mající vztah ke dráze požadujeme předložit k novému
posouzeni a to ještě před zahájením prací.
29. Budou dodrženy podmínky souhlasu ČEZ Distribuce a.s - souhlas s umístěním stavby a s
prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení evid. číslo LB/462/17/OP ze dne
9.5.2017 pod zn. 1092596864
Podmínkou pro zahájeni 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 vyjádřeni
Souběhy a křižovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a
předpisy, zejména s ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50423-3. PNE 33 0000-6 a PNE 33 3301 ČSN EN
50341-3 pro venkovní vedeni VN. ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení a ČSN 73
6005 o prostorovém uspořádání síti technického vybaveni
Před realizaci stavby požádá investor stavby nebo jeho zástupce na základě plné moci o vytýčení
stávajícího podzemního kabelového vedeni NN 0.4 kV 35 kV v majetku ČEZ Distribuce, a s
Písemný požadavek na vytýčení stávajícího podzemního kabelového vedeni NN 0 4 kV 35 kV v
majetku ČEZ Distribuce, a s odevzdá investor stavby nebo jeho zástupce
na základě plné moci na společnost ČEZ Distribuce, a s prostřednictvím jejich zákaznických center,
e-mailem (mfo@cezdistribuce cz), případné lze žádost zaslat na korespondenční adresu společnosti
ČEZ Distribuce, a s Guldenerova 19, 303 28 Plzeň
Podélné uložení obrub v rámci předmětné stavby (souběh s podzemním kabelovým vedením NN 0,4
kV, 35 kV) požadujeme od průběhů krajních kabelu stávajícího podzemního kabelového vedení NN
0,4 kV, 35 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s. realizovat ve vzdálenosti min. 0,50 m.
Stožáry VO požadujeme realizovat ve vzdálenosti min. 0,50 m od průběhů krajních kabelu
stávajícího podzemního kabelového vedeni NN 0,4 kV, 35 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s.
Zemními pracemi nesmi být narušeno podzemní kabelové vedení NN 0.4 kV, 35 kV v majetku ČEZ
Distribuce, a s
Výška kryti podzemního kabelového vedeni NN 0,4 kV, 35 kV v majetku ČEZ Distribuce, a s bude
zachována
Výkopové práce v ochranném pásmu stávajícího podzemního kabelového vedeni NN 0.4 kV 35 kV v
majetku ČEZ Distribuce, a s budou prováděny ručně s největší opatrnosti
S kabely pod napětím je jakákoli manipulace zakázána
Podzemní vedeni je zakázáno přejíždět mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t
Obnažené podzemní kabelové vedeni NN 0,4 kV, 35 kV v majetku ČEZ Distribuce a s musí být
chráněno před mechanickým poškozením a opatřeno výstražnou tabulkou
Kontrolu dodržení výše uvedených podmínek požadujeme před užíváním předmětné stavby na výzvu
investora nebo jeho zástupce na základě plné moci, provést zaměstnanci ČDS s r o oblasti Semily se
zápisem do montážního deníku stavby
Umístěním stavby nesmí dojít ke ztíženi přístupu našich pracovníku a pracovníku námi pověřených
firem k našemu zařízeni
Při případné úpravě povrchu v ochranném pásmu vedeni nesmí dojit ke změně výškové nivelety žerné
oproti současnému stavu
V ochranném pásmu energetického zařízeni v majetku ČEZ Distribuce, a s nesmí být skladována
zemina ani žádný jiný stavební materiál
Při realizaci stavby požadujeme dodržet Podmínky pro práce v ochranných pásmech vedení, které
jsou přílohou tohoto souhlasu
Pracovnici provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodrženi
bezpečnostních předpisů
S ohledem k prováděni prací v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivu od
elektrického zařízeni Opatřeni proti těmto vlivům je na straně zhotovitele výše uvedené stavby ČEZ
Distribuce, a s nepřevezme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou stavebníkovi
následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízeni za nepředvídaných okolností nebo
nedodržením výše uvedených podmínek
Jakákoliv poškozeni nebo mimořádné události, způsobené na elektrickém zařízeni stavebníkem musí
být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 800 850 860 a budou opraveny na náklady viníka
Zahrnuti poškozených míst muže být provedeno pouze po souhlasu vydaném naší společnosti
Jakékoliv události mající vliv na provoz předmětných vedení musí být neprodlené oznámeny na
poruchovou linku 800 850 860 nebo včas oznámeny naší společnosti
Souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu se nevztahuje na zařízení
ČEZ ICT Services, a s

Č.j. SU/17/7016/PEJ

str. 10

30. Budou dodrženy podmínky vyjádření o existenci podzemních sítí elektronických komunikací
PAMICO CZECH , s.r.o ze dne 12.4.2017 pod zn. PAMTU0391
Při činnostech v blízkostí vedení SEK je povinen respektovat ochranná pásma SEK tak, aby nedošlo k
poškození nebo zamezení přístupu k vedení SEK. Při křížení, nebo souběhu zemních prací s SEK
budou dodrženy předpisy ČSN 73 6005 "prostorová úprava vedení technického vybavení'1 2 v
platném znění. V případě křížení SEK je stavební povinen uložit nové vedení pod SEK. V případě
souběhu nového vedení se SEK je nutno nové vedení uložit tak aby v žádném případě nebyl zamezen
nebo nijak omezen přístup k SEK a jeho případným opravám.
Dojde k písemnému uvědomění společnosti PAMICO CZECH, s.r.o. o zahájení prací nejméně 14 dní
předem.
Před započetím zemních prací zajistit vytýčení trasy SEK přímo ve staveništi a jeho blízkém okolí. S
vyznačenou trasou SEK prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou stavební práce provádět
(Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., §3 bod b.l, příloha č. 3, kap. II. ČI. 1., 4. A 5.). Vytýčení SEK je
možno objednat u společnosti PAMICO CZECH, s.r.o. a to minimálně 15 dní před zahájením prací.
Pracovníky, kteří budou provádět zemní práce na staveništi upozornit, aby v případě potřeby zjistili
hloubkové uložení SEK příčnými sondami. Upozornit je také na možnou odchylku +/- 30cm mezi
skutečným uložením SEK a jeho vytýčením příp. polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. Dále
je upozornit, aby ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajních vedení vyznačené trasy SEK nepoužívali
žádných mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí a aby při provádění prací v těchto
místech dbali nej vyšší opatrnosti.
Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností zastavit práce a věc
oznámit společnosti PAMICO CZECH, s.r.o. V pracích je možno pokračovat až po projednání a
schválení dalšího postupu.
Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí SEK, vyzvat odpovědného zástupce společnosti
PAMICO CZECH, s.r.o. ke kontrole vedení před zakrytím. Teprve poté je možno provést zához, při
záhozu musí být pískové lože pod SEK zhutněno tak aby nedošlo k namáhání SEK při záhozu, dále
musí být zpět nad SEK umístěny ochranné prvky (pískové lože, ochranná fólie, krycí desky, aj.).
Bude zajištěno, aby odkryté SEK (zařízení) bylo řádně zabezpečeno proti poškození a to nejen při
provádění prací, ale i před poškozením třetími osobami.
Při provádění zemních prací v blízkosti SEK postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení
nebo prostorového uspořádání SEK, v žádném případě k jeho pro věšení.
Zemní práce v místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozvaděče apod. vykonávat práce
velmi opatrně kvůli ubývajícímu krytí nad SEK.
Po dobu výstavby budou učiněna veškerá nezbytná opatření, vedoucí k zamezení možného poškození
SEK a zařízení přejezdem stavební techniky a to i na přístupových trasách ke staveništi, (např. krytí
betonovými panely, ocelovými pláty apod.).
Na trase SEK (včetně ochranného pásma) se nesmí měnit niveleta terénu, vysazovat trvalé porosty ani
měnit rozsah zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů apod.). Nutnou změnu je třeba
předem projednat s odpovědným pracovníkem společnosti PAMICO CZECH, s.r.o.
Při křížení trasy SEK bude případné jiné vedení uloženo pod stávající SEK.
Nad SEK bude dodržován zákaz skládek a budování zařízení, které by k nim znemožňovalo přístup.
Dojde k písemnému uvědomění společnosti PAMICO CZECH, s.r.o. o ukončení prací nejméně 14
dní poté.
Pokud při realizaci stavby dojde v místě dotčení SEK ke změně polohopisu (zpevněné plochy, vjezdy
atd.), je investor povinen předat společnosti PAMICO CZECH, s.r.o. geodetické zaměření skutečného
stavu telekomunikačního vedení (zařízení) včetně aktuálního polohopisu.
Pokud by bylo třeba manipulovat s vedením SEK, nebo je překládat, je k tomu oprávněna pouze
společnost PAMICO CZECH, s.r.o. nebo jí akreditovaná společnost. Tyto práce je třeba objednat u
společnosti PAMICO CZECH, s.r.o.
V případě rekonstrukčních prací v objektu upozorňujeme na povinnost provést průzkum technické
infrastruktury - vnějších i vnitřních vedení sítě elektronických komunikací na omítce i pod ní
(Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., i>3 bod b.5, příloha č. 3 kap. XII. ČI. 1.).
Každé zjištěné nebo způsobené poškození nebo odcizení vedení SEK bude neprodleně oznámeno
společnosti PAMICO CZECH, s.r.o. na tel. (+420) 484 840 000, GSM: (+420) 772 720 000.
31. Budou dodrženy podmínky GridServices , s.r.o. ze dne 9.5.2017 pod zn. 5001495121
V zájmovém prostoru stavby dojde k dotyku s těmito plynárenskými zařízeními: STL DN 200, 50, PE
90,63, 50, NTL DN 40, PE 160,110, 90 + příp.,; STL-NTL regulátor, plánovaná výstavba STL příp.
Pro realizaci stavby stanovujeme tyto podmínky:
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Před zahájením stavby bude provedeno vytyčení PZ viz.odst.3 (http://www.gridservices.cz/ds-onlinevytyceni-pz )- poskytnutý zákres je pouze ORIENTAČNÍ.
Digitální data lze získat: http://www.gasnet.cz/cs/zadost-o-vektorova-data/.
Při realizaci stavby, souběhu a křížení IS požadujeme dodržet ČSN 73 6005, TPG 702 01,TPG 702
04, zákon č.458/2000 Sb., případně další předpisy a ČSN související s uvedenou stavbou.
Veškeré nadzemní stavby (jejich základy, patky, podezdívky) budou umístěny mimo ochranné pásmo
plynárenského zařízení.
Pokud stavba vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení, bude zpracována
PD přeložek plynárenských zařízení. Info a následné stanovisko k přeložce:
http://www.gridservices.cz/ds-kontaktni-system/.
V ochranném pásmu plynovodů (1 +1 m) budou práce prováděny výhradně ručním způsobem.
Stanovisko odboru EPZ - VTL (Ing. Martin Majkut, tel: 532 227 582):
K výše uvedené akci sdělujeme, že ve Vašem zájmovém území, se nachází v pilíři jeden středotlaký
regulátor zemního plynu (dále jen STL Reg.).
Dále do vzdálenosti cca 4 m kolem obvodu objektu je v zemi uloženo obvodové uzemnění objektu
(zemnící pásek). Obvodové uzemnění objektu je součástí ochrany objektu STL Reg. před
atmosférickou a statickou elektřinou a jako takové je nezbytné pro bezpečný provoz plynárenského
zařízení.
Obvodové uzemnění objektu STL Reg. - pokud bude zemnící pásek při výkopech odkryt, je investor
povinný zajistit jeho zabezpečení před poškozením tak, aby nebylo přerušeno uzemnění. Před
opětným záhozem přizve zhotovitel vedoucího montéra elektro GridServices, s.r.o.
(www.gridservices.cz)ke kontrole stavu zařízení. Za případné škody, které při provádění prací
vzniknou na el. zařízení odpovídá investor. Současně si vyhrazujeme upřesnění nebo rozšíření našich
podmínek při zjištění situace na místě.
Dle zákona č. 458/2000, § 68 je ochranné pásmo výše uvedené RS 4 m od půdorysu objektu všemi
směry. Projekty staveb a veškeré činnosti v okolí STL Reg. (vyhrazeného plynového zařízení) se
musí řídit ustanovením tohoto
zákona.
Upozorňujeme také dle ČSN na existenci požárně bezpečnostního pásma 5 m od objektu STL Reg.,
které je určeno k ochraně před požárem a jeho šířením.
Při realizaci stavby požadujeme dodržet následující podmínky:
- parkovací stání umístit min. 1 m od pilíře STL Reg.
- komunikaci umístit min. 1 m od pilíře STL Reg., případně dodržet stávající odstupovou vzdálenost
od stávající komunikace;
- uliční vpusť, vč. kanalizace situovat min. 1 m STL Reg.
- ostatní navržené inženýrské sítě umístit rovněž min. 1 m STL Reg.
- sloup VO situovat min. 4 m od STL Reg.
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY:
Před zahájením prací Vám naše zařízení vytyčíme - žádost o vytyčení se nachází na internetových
stránkách www. gridservices.cz/ds-online-vytyceni-pz/;
Výkopové a zemní práce v ochranném pásmu našeho zařízení (4 m na obě strany od plynovodu)
provádět pokud možno ručně s ohledem na existenci našeho zařízení;
Nepoškodit nadzemní části našeho zařízení (pilíř, uzávěry atd.);
Nesnižovat ani nezvyšovat stávající krytí našeho zařízení;
V ochranném pásmu našeho zařízení neskladovat žádný stavební ani jiný materiál;
Případné dočasné zařízení staveniště (maringotky, mobilní buňky atd.) umístit mimo požárně
bezpečnostní pásmo našeho zařízení;
Po dobu výstavby požadujeme zabezpečit naše zařízení proti mechanickému poškození vhodným
způsobem;
Před zahájením a před dokončením stavby požadujeme přizvat zaměstnance GridServices, s.r.o. Regionální oblast RO Čechy 4 ke kontrole dodržení výše uvedených podmínek
(www.gridservices.cz);
Budou-li splněny výše uvedené podmínky s akcí "Rekonstrukce ulice Nádražní, lil. etapa, Turnov''
souhlasíme.
Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:
Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v
ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a
terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost
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a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy,
vibrace, apod.).
Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku.
Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68 zákona
č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé
změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských síti") je nutné požádat o nové
stanovisko k této změně.
Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast
(formulář a kontakt naleznete na www. gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33
55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O
provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a
plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného
určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní
stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za
zahájení stavební činnosti.
Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů,
případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského
zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník
povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních
přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného
nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a
motorových nářadí.
Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební
činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.
V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti
provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady
stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová
technologie.
Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo
plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.
Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro
stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede
příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP
zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v
úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo
odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být
plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené
podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a
plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady
kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.
Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a
obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše
v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.
Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč.
hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po
celou dobu trvání stavební činnosti.
Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo
ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno
jinak).
Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve
stanovisku uvedeno jinak).
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Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes
plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.
32. Budou dodrženy podmínky vyjádření Severočeských vodovodů a kanalizací a.s ze dne 5.5.2017 pod
zn. O17610116610/UTPCTU/Val
Souhlasíme s rekonstrukci komunikace včetně výstavby nových přístupových chodníků a odstavných
stáni. Dále souhlasíme s trasou nového rozvodu veřejného osvětleni včetně umístěni sloupu, s
přeložka mi ČEZ a CETIN. Ve st. komunikaci a v přilehlém území (zelené plochy při objektech) jsou
umístěny vodovodní řady a kanalizační stoka včetně vod. a kan. přípojek. Vodovodní řady a kan.
stoky jsou v majetku VHS Turnov a v provozováni Severočeských vodovodu a kanalizaci, a.s., závod
Turnov. Vodovodní a kan. přípojky jsou v majetku připojené nemovitosti nebo pozemku.
Před rekonstrukci komunikace bude majitel infrastruktury - tj. Vodohospodářské sdruženi Turnov
realizovat výměnu vodovodních řadů a kanal. stok včetně veřejných části přípojek - viz samostatná
dokumentace-zpracovatel Ing. Kozák. Obé stavby je třeba zkoordinovat.?
Požadujeme v celé trase úprav komunikace, chodníku a atd. a při realizaci přeložek inž. šiti dodržet
ČSN 73 6005 a další přepisy pro ukládáni inž. síti. Dále požadujeme při umístěni objektu sloupů
(základu) veřejného osvětleni a souvisejících objektu k inž. sítím (HUP kiosek) dodržet ochranné
pásmo vodohospodářského zařízení dle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro
veřejnou potřebu o změně některých zákonů ve zněni pozdějších předpisu a příslušné ČSN. Uvedené
plati i pro výstavbu opěrných zdi, kontejnerového stáni a okrasných zídek. Dále požadujeme dodržet
ochranné pásmo při výsadbě vzrostlé zelené v pohledu k vodohospodářskému zařízeni. V kolizních
místech pro umístěni sloupu a dalších objektů požadujeme provést sondy do hloubky uloženi vod.
řadu a kan. stok a v případě nedodrženi ochranného pásma je nutno dodržet vodorovnou vzdálenost
min. 0,9 m se založením pilot pod úrovní vod. zařízeni (dle dohody při prováděni vytýčeni zařízeni
přímo na místě). Dále upozorňujeme, že v případě, kde dojde ke kolizním místům při pokládce kabelů
musí být provedeny sondy a pokládka kabelů bude prováděná po úsecích cca 20,0 m a trasa bude
upřesňována dle výskytu vod. a kan. řadů.
Při rekonstrukci komunikace požadujeme zachovaní st. nivelety terénu v ochranném pásmu vodohospodářského zařízení (odchylka +- 20,0 cm je možná).
Požadujeme při realizaci rekonstrukce komunikace a výstavby nových chodníků a odstavných ploch
provést vyzdvižení veškerých zařízeni a příslušenství vodovodních řadů a kanalizačních stok do nové
úrovně povrchu a úpravy komunikace dle zákona č. 274/2001 Sb..
Před zahájením stavebních (výkopových) prací si investor zajisti vytýčeni st. vodohospodářského
zařízení na místě, přímo ve staveništi (trase) a v prostoru potřebném pro prováděni stavby - tel. 840
111 111. Následné pak lze s konečnou platnosti určit trasu pokládaného zařízení.
Investor stavby prokazatelné seznámí pracovníky, kteří budou provádět práce, s polohou tohoto
vedeni a zařízení, včetně jeho profilu, upozorní organizace provádějící práce na možnou polohovou
odchylku uložených síti od výkresové dokumentace.
Zahájeni práci nám bude s předstihem písemné oznámeno (frantisek.simek@scvk.cz) včetně jména a
telefonického spojeni stavebního dozoru a dodavatele stavby, aby v případě sporu mohla být rychle a
účelně sjednána náprava. Rovněž bude písemně provozu vodovodů, kanalizaci oznámeno ukončeni
stavebních prací.
Požadujeme být přizváni ke každé činnosti v ochranném pásmu námi provozovaného vodohospodářského zařízeni, ke kontrole pokládky inž. sítí před záhozem a ke kolaudačnímu řízeni (k užívání
stavby) akce.
Každé poškozeni síti či zařízeni musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provozu vodovodů a
kanalizaci. Upozorňujeme, že při porušení námi provozovaného zařízeni budou veškeré náklady na
opravu a náhradní zásobováni účtovány investoru stavby.
Pří provádění stavby bude dodržena ČSN 733050 " Zemni práce".
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
MĚSTO TURNOV, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01 Turnov 1 ; Obec Ohrazenice, Ohrazenice č.p.
81, 511 01 Turnov 1 ; Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, České mládeže
č.p. 632/32, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec 6 ;Jan Kvapil, nar. 1.10.1950, Nádražní č.p. 1079, 511
01 Turnov 1;Ing. Petr Kvapil, nar. 15.10.1974, Fučíkova č.p. 1817, 511 01 Turnov 1;Ing. Věra
Kvapilová, nar. 2.7.1976, Fučíkova č.p. 1817, 511 01 Turnov 1;Jana Mrázková, nar. 27.5.1978, Velký
Hájek č.p. 1553, 564 01 Žamberk; Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná č.p.
1003/7, 110 00 Praha 1-Nové Město ; Martin Kabeláč, nar. 17.9.1961, Sedmihorky č.p. 19, Karlovice,
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511 01 Turnov 1 ; Ivana Kabeláčová, nar. 4.2.1964, Sedmihorky č.p. 19, Karlovice, 511 01 Turnov 1 ;
Libuše Hrodková, nar. 10.7.1954, Ohrazenice č.p. 33, 511 01 Turnov 1 ; Základní organizace Českého
zahrádkářského svazu Ohrazenice, Ohrazenice č.p. 198, 511 01 Turnov 1 ; Petr Sochor, nar. 12.4.1971,
Ohrazenice č.p. 172, 511 01 Turnov 1 ; Věra Sochorová, nar. 2.7.1945, Ohrazenice č.p. 172, 511 01
Turnov 1 ; Jiří Hoření, nar. 27.11.1965, Ohrazenice č.p. 36, 511 01 Turnov 1 ; Tomáš Vilímek, nar.
21.12.1973, Ohrazenice č.p. 116, 511 01 Turnov 1 ; Filip Klus, nar. 24.7.1973, Ohrazenice č.p. 112, 511
01 Turnov 1 ; Lucie Klusová, nar. 13.1.1972, Ohrazenice č.p. 112, 511 01 Turnov 1 ; Pavel Klus, nar.
5.12.1947, Ohrazenice č.p. 112, 511 01 Turnov 1 ; Karla Štíchová, nar. 13.10.1965, Modřišice č.p. 144,
511 01 Turnov 1 ; Iveta Pokorná, nar. 2.6.1952, Ohrazenice č.p. 291, 511 01 Turnov 1 ; Jaroslava
Fučíková, nar. 17.8.1936, Demlova č.p. 968/27, Horka-Domky, 674 01 Třebíč 1 ; Miloslav Košek, nar.
16.8.1963, Ohrazenice č.p. 85, 511 01 Turnov 1 ; Jan Zárybnický, nar. 16.2.1975, Nádražní č.p. 1116,
511 01 Turnov 1 ; Roman Rakouš, nar. 31.1.1979, Karla Drbohlava č.p. 2204, 511 01 Turnov 1 ; Edita
Rakoušová, nar. 22.4.1974, Karla Drbohlava č.p. 2204, 511 01 Turnov 1 ; Jiří Antoš, nar. 4.2.1960,
Svijanský Újezd č.p. 66, 463 45 Pěnčín u Liberce ; Jana Antošová, nar. 16.12.1963, Svijanský Újezd č.p.
66, 463 45 Pěnčín u Liberce ; Milan Kokina, nar. 15.1.1969, Nádražní č.p. 1082, 511 01 Turnov 1 ; Iveta
Kokinová, nar. 7.4.1974, Nádražní č.p. 1082, 511 01 Turnov 1 ; Marcela Jandová, nar. 19.9.1979,
Zahradní č.p. 242, Daliměřice, 511 01 Turnov 1 ; Martin Rezler, nar. 23.12.1969, Nádražní č.p. 1084,
511 01 Turnov 1 ; Petr Rezler, nar. 8.11.1973, Nádražní č.p. 1084, 511 01 Turnov 1 ; Marcela
Rezlerová, nar. 1.2.1948, Nádražní č.p. 1084, 511 01 Turnov 1 ; Miroslav Matěcha, nar. 6.4.1975,
Nádražní č.p. 1086, 511 01 Turnov 1 ; Jindřich Svoboda, nar. 12.11.1946, Na Osadě č.p. 279,
Daliměřice, 511 01 Turnov 1 ; Lenka Roubíčková, nar. 24.8.1969, Nádražní č.p. 1111, 511 01 Turnov 1
; Ing. Martin Šritr, nar. 10.2.1968, Nádražní č.p. 1109, 511 01 Turnov 1 ; Jitka Gibbonsová, nar.
23.9.1972, Nádražní č.p. 1108, 511 01 Turnov 1 ; Jaroslav Čapek, nar. 12.2.1956, Nádražní č.p. 1105,
511 01 Turnov 1 ; Ing. Vítězslav Sekanina, nar. 29.12.1954, Čechova č.p. 1271, 511 01 Turnov 1 ; Irena
Sekaninová, nar. 11.12.1954, náměstí Českého Ráje č.p. 3, 511 01 Turnov 1 ; Marcel Řehák, nar.
28.8.1976, Komárov č.p. 15, Chuchelna, 513 01 Semily ; Alena Janečková, nar. 6.8.1951, Nádražní č.p.
1099, 511 01 Turnov 1 ; Lucie Majerová, nar. 4.5.1969, Nádražní č.p. 1103, 511 01 Turnov 1 ; Václava
Svobodová, nar. 15.1.1949, Na Osadě č.p. 279, Daliměřice, 511 01 Turnov 1 ; Jaroslav Fanta, nar.
16.9.1954, Ohrazenice č.p. 198, 511 01 Turnov 1 ; Jiří Macák, nar. 17.1.1953, Ohrazenice č.p. 199, 511
01 Turnov 1 ; Václav Oppa, nar. 28.3.1951, Žižkova č.p. 2025, 511 01 Turnov 1 ; Jiří Pospíšil, nar.
23.11.1947, Ohrazenice č.p. 200, 511 01 Turnov 1 ; Ivo Ruprich, nar. 16.8.1954, Ohrazenice č.p. 198,
511 01 Turnov 1 ; Milada Šmídová, nar. 15.12.1949, Ohrazenice č.p. 200, 511 01 Turnov 1 ; Jiří
Žabokrtský, nar. 13.9.1952, Ohrazenice č.p. 198, 511 01 Turnov 1 ; Jiří Koťátko, nar. 23.1.1952, Pasecká
č.p. 4227/21, 466 02 Jablonec nad Nisou 2 ; Ladislav Šonský, nar. 6.2.1965, Ohrazenice č.p. 299, 511 01
Turnov 1 ; Dagmar Mašková, nar. 5.2.1957, Ohrazenice č.p. 221, 511 01 Turnov 1 ; František Novák,
nar. 31.8.1956, Ohrazenice č.p. 239, 511 01 Turnov 1 ; Hana Nováková, nar. 30.7.1958, Ohrazenice č.p.
239, 511 01 Turnov 1 ; Tomáš Vyhlídko, nar. 20.4.1967, Ohrazenice č.p. 170, 511 01 Turnov 1 ; Jiří
Vyhlídko, nar. 31.7.1988, Ohrazenice č.p. 240, 511 01 Turnov 1 ; Iva Möllerová, nar. 22.1.1968,
Ohrazenice č.p. 167, 511 01 Turnov 1 ; Radomír Hauft, nar. 24.3.1968, Ohrazenice č.p. 166, 511 01
Turnov 1; Jaroslava Čadíková, nar. 28.12.1943, Pezinská č.p. 856, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá
Boleslav 1 ; Hanička Táborská, nar. 26.6.1929, Ohrazenice č.p. 165, 511 01 Turnov 1 ; Jiří Táborský,
nar. 3.12.1945, Pražská č.p. 315, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou ; Romana Adamů, nar. 4.1.1970,
Ohrazenice č.p. 164, 511 01 Turnov 1 ; Milan Golis, nar. 29.11.1951, Nová Ves nad Popelkou č.p. 148,
512 71 Nová Ves nad Popelkou ; Grażyna Golisová, nar. 18.4.1954, Nová Ves nad Popelkou č.p. 148,
512 71 Nová Ves nad Popelkou ; Cressida reality s.r.o., Kolovratská č.p. 110/4, 100 00 Praha 10Strašnice ; Jan Bárta, nar. 1.11.1947, Fučíkova č.p. 1260, 511 01 Turnov 1 ; Miloslava Bártová, nar.
21.9.1950, Fučíkova č.p. 1260, 511 01 Turnov 1 ; Ředitelství silnic a dálnic ČR, Zeyerova č.p. 1310, 460
01 Liberec 1 ; Gabriela Podzimková, nar. 21.6.1992, Pelešany č.p. 77, 511 01 Turnov 1 ; Simona
Stachová, nar. 11.1.1978, Čtveřín č.p. 48, 463 45 Pěnčín u Liberce .
Odůvodnění:
Dne 25.9.2017 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným
dnem bylo zahájeno stavební řízení.
Územní rozhodnutí o umístění stavby bylo vydáno dne 31.10.2016 pod spisovou značkou
SÚ/3937/16/HOZ, číslo jednací SU/16/4756/HOI, rozhodnutí nabylo právní moci dne 2.12.2016.
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Speciální stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným
orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a
ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné
podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou
účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.
Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek
uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že
jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy
vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné
požadavky na výstavbu a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Speciální stavební úřad v
průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.
Stanoviska sdělili: Městský úřad Turnov, odbor životního prostředí – stanovisko ;ze dne 12.6.2017 pod
čj. OZP/17/1481/KOR ; Městský úřad Turnov, odbor rozvoje města - koordinované závazné stanovisko
ze dne 14.6.2017 pod čj. spisu ORM/17/866, číslo evidenční 36645/17- MUTU a vyjádření ze dne
24.5.2017 pod zn. ORM/17/1041/LAR - z hlediska )zemního plánování - záměr je v souladu s územním
plánem Turnov ; Obecní úřad Ohrazenice - závazné stanovisko ze dne 22.6.2017 ; Obec Přepeře vyjádření ze dne 22.6.2017 pod zn. 293/2017; Městský úřad Turnov, odbor životního prostředí - závazné
stanovisko ze dne 6.11.2017 pod čj. OŽP/17/3110/JIA -S 106 - souhlas s trvalým odnětím zemědělské
půdy ze ZPF ; Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství - vyjádření
ze dne 9.3.2016 pod zn. KULK 18121/2016 - z hlediska vlivů na soustavu Natura 2000 a posuzování
vlivů na životní prostředí ; Drážní úřad, sekce stavební - oblast Praha - závazné stanovisko
ze dne 26.4.2017 pod zn. MP- SOP0850/17-2/Bj DUCR- 24450/17/BJ ; Hasičský záchranný sbor
Libereckého kraje, územní odbor Semily - souhlasné koordinované závazné stanovisko ze dne 28.4.2017
pod čj. HSLI -1435 -3/SM-P-PRE-2017 ; Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v
Liberci, územní pracoviště v Semilech - závazné stanovisko ze dne 16.5.2017 pod čj. KHS LB
07936/2017 ; Krajská správa silnic LK - sdělené k PD ze dne 11.5.2017 pod zn. KSSLK/3118/2017 ;
Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková - závazné stanovisko ze dne 29.5.2017 pod zn.
4459/62573/2017- 8201- OÚZ -PCE ; Agentura logistiky, regionální středisko vojenské dopravy Hradec
králové - odborné souhlasné stanovisko ze dne 21.4.2017 pod čj. MO 80095/2017 -5512 HK ; NIPI
bezbariérové prostředí, o.p.s.- stanovisko ze dne 26.6.2017 pod zn. 027170053 ; Ředitelství silnic a
dálnic ČR- stanovisko ze dne 2.5.2017 pod zn 1738/17/36200- Ba/7.1.3. ; Krajské ředitelství policie
Libereckého kraje, 0dbor služby dopravní policie - stanovisko ze dne 28.7.2018 pod čj. KRPL -46072 2/ČJ -2017-181106 -06 a ze dne 28.7.2017 pod čj. KRPL - 74559 -1/ČJ -2017 -1800DP -06 ;
Povodí Labe, státní podnik - stanovisko správce povodí ze dne 21.6.2017 pod čj. PVZ/17/17012/Řa/0 ;
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Hradec Králové - souhrnné
stanovisko ze dne 12.9.,2017 pod čj. 13037; Česká telekomunikační infrastruktura a.s. – vyjádření o
existenci sítě elektronických komunikací ze dne 9.4.2017 pod čj. 584687/17 ; ČD Telematika a.s. souhrnné stanovisko k existenci komunikačního vedení a zařízení ve správě ČD - Telematika a.s. ze dne
20.4.2017 pod čj. 1201706053 ; České radiokomunikace a.s. - vyjádření ze dne 18.4.2017 pod zn.
UPTS/OS/168174/2017 ; ČEZ Distribuce, a. s. - sdělení o existenci energetického zařízení v majetku
spol. ČEZ Distribuce a.s. ze dne 16.4.2017 pod zn. 0100730051 a souhlas s umístěním stavby a s
prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení evid. číslo LB/462/17/OP ze dne 9.5.2017
pod zn. 1092596864 ; PAMICO CZECH, s.r.o. – vyjádření o existenci podzemních sítí elektronických
komunikací ze dne 12.4.2017 pod zn. PAMTU0391 ; UNI Promotion s.r.o - vyjádření k existenci sítí
společnosti Air Telecom a.s. ze dne 29.4.2017 pod zn. 111411983 ; BusLine s.r.o - vyjádření ze dne
7.7.2017 ; GridServices, s.r.o. – stanovisko ze dne 9.5.2017 pod zn. 5001495121 ; Severočeské
vodovody a kanalizace, a.s. – vyjádření ze dne 5.5.2017 pod zn. O17610116610/UTPCTU/Val ;
Technické služby Turnov s.r.o - stanovisko ze dne 13.5.2017 ; T-Mobile Czech republic a.s - vyjádření
ze dne 9.4.2017 pod zn. E12948/17 ; Vodafone Czech Republic a.s - vyjádření ze dne 10.4.2017 pod zn.
MW000005999440203 ; Městská teplárenská Turnov , s.r.o. - vyjádření ze dne 18.4.2017
Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních
předpisů ve výroku uvedených.
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Stanovení okruhu účastníků řízení : V řízení bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena vlastnická
nebo jiná práva vlastníků pozemků a staveb na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich. Na
základě výsledku byl stanoven okruh účastníků řízení ve smyslu § 109 stavebního zákona, a to :
- podle § 109 písm. a) stavebního zákona - stavebník - Krajská správa silnic Libereckého kraje,
příspěvková organizace ; Město Turnov ; Obec Ohrazenice
- podle § 109 c) stavebního zákona - vlastník pozemku na kterém má být stavba prováděna, není - li
stavebníkem - vlastníkem dotčených parcel :
v katastrálním území Turnov : pozemky parc.č. 388/11, 3881/25 - Krajská správa silnic Libereckého
kraje, příspěvková organizace ; pozemky parc.č. 3881/2, 3881/3, 3881/4, 3881/5, 3881/6, 2086 , 2122 ,
2058, 2093 ,2094/1 ,2113/2 ,2098/3, 2100/4 ,2104/2, 2120/2, 2078/2 ,2123/2 ,2073/2 , 2027/2,
2129/7,2067/3 ,2143 , 2145/10, 2147/2, 2148/2, 2151/2, 2158/2, 2046/2 , 2143, 2122 ,20173/2 - Město
Turnov ; poz.p.č. 2045 - Cressida reality s.r.o., Gabriela Podzimková, Simona Stachová ; poz.p.č. 2165 ,
2166/1 - Jan Bárta, Miloslava Bártová ; poz.p.č 2048 - Jan Zárybnický ; poz.p.č. 2050 - Roman
Rakouš, Edita Rakoušová ; poz.p.č.2051/2 ,2053/2 2053/1 - Jiří Antoš, Jana Antošová ; poz.p.č. 2155 Milan Kokina, Iveta Kokinová ; poz.p.č. 2153 - Marcela Jandová, Martin Rezler, Petr Rezler, Marcela
Rezlerová ; poz.p.č. 2150 - Miroslav Matěcha ; poz.p.č. 2054/18 , 2064/2 - Jindřich Svoboda , Václava
Svobodová; poz.p.č. 2064/8 -Jindřich Svoboda ; poz.p.č. 2069/1 - Lenka Roubíčková ; poz.p.č 2074 Ing. Martin Šritr; poz.p.č. 2076 - Jitka Gibbonsová ; poz.p.č. 2102 - Jaroslav Čapek ; poz.p.č. 2119 Ing. Vítězslav Sekanina, Irena Sekaninová ; poz.p.č. 2118 - Marcel Řehák ; poz.p.č. 2116/1 ,2116/3 Alena Janečková ; poz.p.č. 2096/1 - Lucie Majerová ; poz.p.č. 2095 - Grażyna Golisová, Milan Golis ;
poz.p.č. 2163 - Jan Kvapil, Ing. Petr Kvapil, Ing. Věra Kvapilová, Jana Mrázková ;
v katastrálním území Ohrazenice u Turnova : pozemky parc.č. 1029, 919/1, 880/1 , 1048/27 - Krajská
správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace ; pozemky parc.č. 1030/1 ,1022/15, 1022/16,
1022/17 , 919/11, 1048/3, 1048/34, 879, 880/6, 1045/2, 880/2, 880/3, 10/6, 10/7, 9/10, 9/9, 881/3, 880/4,
7/19, 919/10 , 1022/10, 1264, st.17, 35/2, 35/1, 59, 87/3, 45 - Obec Ohrazenice ; pozemky parc.č. 1016/1,
1016/2 - Karla Štíchová, Jaroslava Fučíková a Miloslav Košek ; poz.p.č.1018/1 - Karla Štíchová, Martin
Kabeláč, Ivana Kabeláčová ; poz.p.č. st.366/3 ,st. 366/1 - Martin Kabeláč, Ivana Kabeláčová ; poz.p.č.
880/8, 880/7 - ČR, ŘSD ; poz.p.č. 1032/2- Iveta Pokorná ; poz.p.č. 1048/7, 1023/1a st. 198 - Filip Klus,
Lucie Klusová, Pavel Klus ; poz.p.č. st .199 - Tomáš Vilímek ; poz.p.č. 1048/4 a st.179/1 - Jiří Hoření ;
poz.p.č. 10/4 - Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Ohrazenice ; poz.p.č. st. 386 - Petr
Sochor, Věra Sochorová ; poz.p.č. 9/1 a 7/22 - Libuše Hrodková ; poz.p.č.1013 - Romana Adamů;
poz.p.č. 1015/1 - Iva Möllerová ; poz.p.č. st. 374 - Jaroslava Čadíková, Hanička Táborská, Jiří Táborský
; poz.p.č. st. 375 - Radomír Hauft ; poz.p.č.1058 -Jiří Vyhlídko ; poz.p.č. st. 376/1 - Tomáš Vyhlídko;
poz.p.č. 1022/50 , 1015/2 - František Novák, Hana Nováková ; poz.p.č. 7/17 - Dagmar Mašková ; poz.p.č.
7/20, 7/18 - Ladislav Šonský ; poz.p.č. 1024/6 - Jaroslav Fanta, Jiří Macák, Václav Oppa, Jiří Pospíšil,
Ivo Ruprich, Milada Šmídová, Jiří Žabokrtský ; poz.p.č. st.163/3 - Jiří Koťátko ;
v katastrálním území Přepeře u Turnova : poz. parc. č. 312/1 - Krajská správa silnic Libereckého kraje,
příspěvková organizace ; poz.p.č. 312/6 - Obec Přepeře ; poz.p.č. 328/1 - Správa železniční dopravní
cesty, státní organizace ;
- podle § 109 písm.e ) stavebního zákona - vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm , může-li
být jeho vlastnické právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno - jsou to vlastníci sousedních pozemků :
pozemky parc.č. :
Katastrální území Turnov : pozemky parc.č. 2044 ,2046/1, 2049, 2052 , 2051/1, 2054/6, 2054/5, 2054/9,
2054/7, 2065/2, 2067/1, 2067/2, 2064/6, 2064/3, 2063, 2067/1, 2067/2, 2068, 2073/1, 2075/1, 2075/2,
2077, 2078/1, 2103, 2104/1, 2101, 2100/1, 2100/2, 2098/1, 2098/2 , 2096/2, 2094/1, 2110/9, 2110/16,
2110/14, 2111, 2113/1, 2116/2, 2115, 2117 , 2120/1, 2121/1, 2121/2, 2124, 2123/1, 2126, 2127/1, 2129/1,
2129/2, 2129/3, 2130, 2132, 2135, 2139, 2141/1, 2141/2, 2142/5, 2142/3, 2142/2, 2145/2, 2147/1,2148/1,
2149, 2151/1, 2154, 2156/1, 2156/2, 2158/1, 2162/1, 2164, 2166/2,
Katastrální území Ohrazenice u Turnova, : pozemky parc.č. st. 737, st. 734, st.163/1, st.163/2, 6/3, 6/21,
st.549, st.639, st.490, st.201, st.687, 1048/36,1048/37 , 1022/24, 102223, 1022/22, 1022/21, 1022/20
,1022/19 ,1022/14 ,st. 365/2, st. 365/1, st. 365/3, 1024/8, 1014 , st. 372, st.373, st. 376/3 , st. 651, st. 652,
1003/2, 1009, 1008, st.448, 1005, st.722, st. 371, 921/2, 919/13, 30, 27/2, 26/1, st.197, 1257, 1019 ,
st.591, st. 377 , st.252/2, 25/18, 1265, 25/10, 25/7, st.180, dt.537, 25/15 , st. 179/2, 25/1,88/3,st. 2, st. 174,
str.177 , 9/7, st. 435, 9/6, st. 186 , 881/2, 7/8, st. 456 , 7/8, st.456, 7/16, st. 464, st. 708 , 8/19, 7/6, st. 380,
1057, st. 361/1, st.242 , 7/2, st. 238 , st. 452, 1044 , 42, 918/1, 918/2, 287/2, 49, 58, 20, 60, 29/1, st.196 ,
87/19, 87/16, 87/8
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Katastrální území Přepeře u Turnova, : pozemky parc.č. 146/5
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: Účastníci se k podkladům rozhodnutí
nevyjádřili.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a
stavebního řádu Krajského úřadu Libereckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý
výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno
vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě.
Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.
Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a
ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se
mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá
platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.
Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení, doručuje se rozhodnutí
účastníkům řízení veřejnou vyhláškou § 144 odst 6 zák.č. 500/2004 Sb. ( správní řád).

Ing. Eva Zakouřilová
vedoucí stavebního úřadu

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Turnov ,
Obecního úřadu Ohrazenice a obecního úřadu Přepeře a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Vyvěšeno dne: ..............................
Sejmuto dne: ....................................
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Poplatek: Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1
písm. f) ve výši 5000 Kč byl zaplacen dne 1.12.2017.
Obdrží:
Účastníci řízení podle § 27 odst 1 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád (dodejky)
Ing Zdeněk Rejšek Pudis a.s., Nad vodovodem č.p. 3258/2, 100 00 Praha 10-Strašnice
Jan Kvapil, Nádražní č.p. 1079, 511 01 Turnov 1
Ing. Petr Kvapil, Fučíkova č.p. 1817, 511 01 Turnov 1
Ing. Věra Kvapilová, Fučíkova č.p. 1817, 511 01 Turnov 1
Jana Mrázková, Velký Hájek č.p. 1553, 564 01 Žamberk
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IDDS: uccchjm
Martin Kabeláč, Sedmihorky č.p. 19, Karlovice, 511 01 Turnov 1
Ivana Kabeláčová, Sedmihorky č.p. 19, Karlovice, 511 01 Turnov 1
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Libuše Hrodková, Ohrazenice č.p. 33, 511 01 Turnov 1
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Ohrazenice, Ohrazenice č.p. 198, 511 01 Turnov 1
Petr Sochor, Ohrazenice č.p. 172, 511 01 Turnov 1
Věra Sochorová, Ohrazenice č.p. 172, 511 01 Turnov 1
Jiří Hoření, Ohrazenice č.p. 36, 511 01 Turnov 1
Tomáš Vilímek, Ohrazenice č.p. 116, 511 01 Turnov 1
Filip Klus, Ohrazenice č.p. 112, 511 01 Turnov 1
Lucie Klusová, Ohrazenice č.p. 112, 511 01 Turnov 1
Pavel Klus, Ohrazenice č.p. 112, 511 01 Turnov 1
Karla Štíchová, Modřišice č.p. 144, 511 01 Turnov 1
Iveta Pokorná, Ohrazenice č.p. 291, 511 01 Turnov 1
Jaroslava Fučíková, Demlova č.p. 968/27, Horka-Domky, 674 01 Třebíč 1
Miloslav Košek, Ohrazenice č.p. 85, 511 01 Turnov 1
Jan Zárybnický, Nádražní č.p. 1116, 511 01 Turnov 1
Roman Rakouš, Karla Drbohlava č.p. 2204, 511 01 Turnov 1
Edita Rakoušová, Karla Drbohlava č.p. 2204, 511 01 Turnov 1
Jiří Antoš, Svijanský Újezd č.p. 66, 463 45 Pěnčín u Liberce
Jana Antošová, Svijanský Újezd č.p. 66, 463 45 Pěnčín u Liberce
Milan Kokina, Nádražní č.p. 1082, 511 01 Turnov 1
Iveta Kokinová, Nádražní č.p. 1082, 511 01 Turnov 1
Marcela Jandová, Zahradní č.p. 242, Daliměřice, 511 01 Turnov 1
Martin Rezler, Nádražní č.p. 1084, 511 01 Turnov 1
Petr Rezler, Nádražní č.p. 1084, 511 01 Turnov 1
Marcela Rezlerová, Nádražní č.p. 1084, 511 01 Turnov 1
Miroslav Matěcha, Nádražní č.p. 1086, 511 01 Turnov 1
Jindřich Svoboda, Na Osadě č.p. 279, Daliměřice, 511 01 Turnov 1
Lenka Roubíčková, Nádražní č.p. 1111, 511 01 Turnov 1
Ing. Martin Šritr, Nádražní č.p. 1109, 511 01 Turnov 1
Jitka Gibbonsová, Nádražní č.p. 1108, 511 01 Turnov 1
Jaroslav Čapek, Nádražní č.p. 1105, 511 01 Turnov 1
Ing. Vítězslav Sekanina, Čechova č.p. 1271, 511 01 Turnov 1
Irena Sekaninová, IDDS: mbemsmv
Marcel Řehák, Komárov č.p. 15, Chuchelna, 513 01 Semily
Alena Janečková, Nádražní č.p. 1099, 511 01 Turnov 1
Lucie Majerová, Nádražní č.p. 1103, 511 01 Turnov 1
Václava Svobodová, Na Osadě č.p. 279, Daliměřice, 511 01 Turnov 1
Jaroslav Fanta, Ohrazenice č.p. 198, 511 01 Turnov 1
Jiří Macák, Ohrazenice č.p. 199, 511 01 Turnov 1
Václav Oppa, Žižkova č.p. 2025, 511 01 Turnov 1
Jiří Pospíšil, Ohrazenice č.p. 200, 511 01 Turnov 1
Ivo Ruprich, Ohrazenice č.p. 198, 511 01 Turnov 1
Milada Šmídová, Ohrazenice č.p. 200, 511 01 Turnov 1
Jiří Žabokrtský, Ohrazenice č.p. 198, 511 01 Turnov 1
Jiří Koťátko, Pasecká č.p. 4227/21, 466 02 Jablonec nad Nisou 2
Ladislav Šonský, Ohrazenice č.p. 299, 511 01 Turnov 1
Dagmar Mašková, Ohrazenice č.p. 221, 511 01 Turnov 1
František Novák, Ohrazenice č.p. 239, 511 01 Turnov 1
Hana Nováková, Ohrazenice č.p. 239, 511 01 Turnov 1
Tomáš Vyhlídko, Ohrazenice č.p. 170, 511 01 Turnov 1
Jiří Vyhlídko, Ohrazenice č.p. 240, 511 01 Turnov 1
Iva Möllerová, Ohrazenice č.p. 167, 511 01 Turnov 1
Radomír Hauft, Ohrazenice č.p. 166, 511 01 Turnov 1
Jaroslava Čadíková, Pezinská č.p. 856, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav 1
Hanička Táborská, Ohrazenice č.p. 165, 511 01 Turnov 1
Jiří Táborský, Pražská č.p. 315, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou
Romana Adamů, Ohrazenice č.p. 164, 511 01 Turnov 1
Milan Golis, Nová Ves nad Popelkou č.p. 148, 512 71 Nová Ves nad Popelkou
Grażyna Golisová, Nová Ves nad Popelkou č.p. 148, 512 71 Nová Ves nad Popelkou
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Cressida reality s.r.o., IDDS: tfx6cif
Jan Bárta, Fučíkova č.p. 1260, 511 01 Turnov 1
Miloslava Bártová, Fučíkova č.p. 1260, 511 01 Turnov 1
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz
Gabriela Podzimková, Pelešany č.p. 77, 511 01 Turnov 1
Simona Stachová, Čtveřín č.p. 48, 463 45 Pěnčín u Liberce
Účastníci řízení podle § 144 odst 6 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád (doručuje se veřejnou
vyhláškou ) : Vlastníci sousedních pozemků nebo staveb na nich :
katastrální území Turnov :
pozemky parc.č. 2044 ,2046/1, 2049, 2052 , 2051/1, 2054/6, 2054/5, 2054/9, 2054/7, 2065/2, 2067/1,
2067/2, 2064/6, 2064/3, 2063, 2067/1, 2067/2, 2068, 2073/1, 2075/1, 2075/2, 2077, 2078/1, 2103,
2104/1, 2101, 2100/1, 2100/2, 2098/1, 2098/2 , 2096/2, 2094/1, 2110/9, 2110/16, 2110/14, 2111, 2113/1,
2116/2, 2115, 2117 , 2120/1, 2121/1, 2121/2, 2124, 2123/1, 2126, 2127/1, 2129/1, 2129/2, 2129/3, 2130,
2132, 2135, 2139, 2141/1, 2141/2, 2142/5, 2142/3, 2142/2, 2145/2, 2147/1,2148/1, 2149, 2151/1, 2154,
2156/1, 2156/2, 2158/1, 2162/1, 2164, 2166/2,
katastrální území Ohrazenice u Turnova, :
pozemky parc.č. st. 737, st. 734, st.163/1, st.163/2, 6/3, 6/21, st.549, st.639, st.490, st.201, st.687,
1048/36,1048/37 , 1022/24, 102223, 1022/22, 1022/21, 1022/20 ,1022/19 ,1022/14 ,st. 365/2, st. 365/1,
st. 365/3, 1024/8, 1014 , st. 372, st.373, st. 376/3 , st. 651, st. 652, 1003/2, 1009, 1008, st.448, 1005,
st.722, st. 371, 921/2, 919/13, 30, 27/2, 26/1, st.197, 1257, 1019 , st.591, st. 377 , st.252/2, 25/18, 1265,
25/10, 25/7, st.180, dt.537, 25/15 , st. 179/2, 25/1,88/3,st. 2, st. 174, st.177 , 9/7, st. 435, 9/6, st. 186 ,
881/2, 7/8, st. 456 , 7/8, st.456, 7/16, st. 464, st. 708 , 8/19, 7/6, st. 380, 1057, st. 361/1, st.242 , 7/2, st.
238 , st. 452, 1044 , 42, 918/1, 918/2, 287/2, 49, 58, 20, 60, 29/1, st.196 , 87/19, 87/16, 87/8
katastrální území Přepeře u Turnova, :
pozemky parc.č. 146/5
dotčené orgány
Městský úřad Turnov, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01 Turnov 1
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: c5kbvkw
Drážní úřad, sekce stavební - oblast Praha, IDDS: 5mjaatd
Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, územní odbor Semily, IDDS: hv4aivj
Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, územní pracoviště v Semilech, IDDS:
nfeai4j
Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková, IDDS: hjyaavk
Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, 0dbor služby dopravní policie, IDDS: vsmhpv9
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní řediteství Hradec Králové, IDDS: uccchjm
ostatní
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
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., oblastní závod Turnov, IDDS: f7rf9ns
Obec Přepeře, IDDS: ne8a7ss
MěstoTurnov, zast. odborem správy majetku, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01 Turnov 1
Měst. úřad Turnov, stavební úřad, Antonína Dvořáka č.p. 335, Turnov
NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., IDDS: 5ec62h6
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
PAMICO CZECH, s.r.o., IDDS: ze4u2cg
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns
MĚSTO TURNOV, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01 Turnov 1
PUDIS a.s., IDDS: hd4fwa5
Obec Ohrazenice, IDDS: h6abk57
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: bdnkk7w
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