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ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ
Výroková část:
Městský úřad Turnov, stavební úřad, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst.
4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 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 § 109 až 114 stavebního
zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 1.4.2015 podal
Krajská správa silnic Libereckého kraje,, příspěvková organizace, IČO 70946078, České
mládeže č.p. 632/32, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec 6,
kterého zastupuje PRAGOPROJEKT, a.s., IČO 45272387, K Ryšánce č.p. 1668/16, Praha 4Krč, 147 00 Praha 47
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:
I.

Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6
stavební povolení

na stavbu: Rekonstrukce silnice III/28114 hranice LB kraje- Troskovice (dále jen "stavba") na
pozemku parc. č. 55/1, 61/1, 61/2, 62, 64/1, 65, 74/2, 77/1, 103/1, 112/3, 112/20, 571/1, 787/2, 793/1,
829/1, 975, 990 v katastrálním území Troskovice a na pozemku parc.č. 1163 v katastrálním území
Újezd pod Troskami
Stavba obsahuje: Budou provedeny stavební úpravy této silnice III/28115 v délce cca 2,453 km , který
začíná na hranici mezi Královéhradeckým a Libereckým krajem, pokračuje přes obec Troskovice a končí
za obcí na křižovatce na Semín.
Stavba obsahuje následující stavební objekty a provozní soubory
SO 001 příprava území
SO 101 Silnice III/28115 Hranice LB kraje - Troskovice
SO 101.1 Silnice III/28115 Hranice LB kraje - Troskovice , údržbové práce
SO 102 Autobusové zastávky
SO 191 Dopravně inženýrská opatření
SO 192 Dopravní značení
SO 251 Vyztužený svah vlevo v km 0,250
SO 252 Vyztužený svah vpravo v km 0,600
SO 253 Vyztužený svah vpravo v km 0,800
SO 254 Vyztužený svah vlevo v km 1,240
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II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou
vypracoval PRAGOPROJEKT a.s., K Ryšánce 1668/16, Praha 4 IČ 45272387 ; případné změny
nesmí být provedeny bez předchozího povolení silničního správního úřadu.
2. Navrhovaná stavba zahrnuje úsek silnice III/28115 v délce cca 2,453 km , který začíná na hranici
mezi Královéhradeckým a Libereckým krajem, pokračuje přes obec Troskovice a končí za obcí na
křižovatce na Semín. Budou provedeny stavební úpravy této silnice, která má značně porušené
živičné vrstvy , které jsou v důsledku jejich únavy na konci životnosti. Navrhovaná úprava (
rekonstrukce ) komunikace vychází ze stávajícího šířkového a výškového řešení a bude upravena tak ,
aby došlo v celé délce úpravy k homogenizaci šířkového uspořádání a byla zajištěna minimální šířka
jízdního pásu 4,5 m. Stávající vozovka bude v celé délce vyměněna za novou konstrukci pro
navrhovanou třídu dopravního zatížení. Součástí stavby bude řešení autobusových zastávek , výměna
svislého dopravního značení za nové a provedení dopravního značení vodorovného.
3. Současně bude provedena obnova funkce odvodnění ( vyčištění stávajících příkopů a příčných a
podélných propustků, příp. jejich rekonstrukce nebo výměna ). Dále je navrhováno doplnění
bezpečnostních zařízení ( svodidla, zábradlí, směrové sloupky atp.). Doplnění záchytných systémů
nebo šířková úprava silnice si vyžádá rozšíření koruny silničního tělesa. pro vyloučení záboru
sousedních pozemků ( mimo vlastní silniční pozemek) bude toto rozšíření zajištěno formou
vyztužených svahů v úsecích : - km 0,185 -0,320 vlevo ( SO 251);- km 0,555 -0,563 + km 0,575 0,641 vpravo ( SO 252 ) ; - km 0,685 -0,699 + km 0,716 -0,935 vpravo ( SO 253 ) ;-km 1,225 -1,250
vlevo ( SO 254 ).
4. Stavebník oznámí silničnímu správnímu úřadu termín zahájení stavby.
5. Stavebník oznámí silničnímu správnímu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
a) Příprava staveniště : dodržení rozsahu likvidace zeleně
b) Pozemní komunikace ( soubor objektů 100 ) : správnost vytyčení , zajištění odvodnění staveniště
, dokončení zemních prací , dokončení podkladních vrstev , osazení bezpečnostních prvků (
svodidla , zábradlí ) ,
c) Mostní objekty a zdi ( soubor objektů 200) : vytyčení , dokončení výztuže svahů
d) Dokončení stavby
6. 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/
7. Stavba bude dokončena do 24 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.
8. Budou dodrženy podmínky stanoviska SPRÁVY SILNIC KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE stanovisko ze dne 9.1.2015 pod zn. SUSKHK/10822/14/PO - MS 160 -14
Úklid případných nečistot z úseků silnice zajistí před obnovením provozu investor stavby. Případné
poškození silnice v majetku KHK kraje (úsek hranice kraje - Újezd pod Troskami) nebo silničního
příslušenství vlivem uzavírky nebo objížďky bude okamžitě po zjištění ohlášeno Správě silnic ,
středisko Jičín a nebude-li po kontrole na místě rozhodnuto jinak, bude neprodleně uvedeno
9. Budou dodrženy podmínky vyjádření Lesů ČR s.p. ze dne 28.1.2015 pod čj. LČR 170/000240/2014
před započetím stavby požádá investor popř. vlastník stavby příslušný orgán státní správy lesů o
dočasné odnětí či omezení dotčených lesních pozemků z pozemků určených k plnění funkcí lesa (dle
záborového elaborátu). Součástí tohoto řízení bude i případný výpočet náhrad a škod dle § 17 odst. 5
a § 21 odst. 2,3 lesního zákona, které hradí vlastník stavby.
z hlediska OLH a na základě místního šetření souhlasíme po dobu rekonstrukce s dočasným
omezením či odnětím z PUPFL částí lesního pozemku pare. č. 571/1 v k.ú. Troskovice.
na dobu dočasného odnětí nebo omezení PUPFL bude uzavřena nájemní smlouva
u pozemků pare. 571/1 a 829/1 není dosud vypořádán restituční nárok, rekonstrukce bude provedena
pouze ve stávajícím rozsahu stavby, v žádném případě nelze výše uvedenou stavbou rozšiřovat zábor
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lesní půdy
před kolaudací bude stavba zaměřena - pozemky pod stavbou budou na základě výzvy investora
majetkoprávně vypořádány (pozemky pare. č. 571/1 a 829/1 budou řešeny, až po vypořádání
restitučního nároku)
výše uvedené pozemky budou po ukončení prací uvedeny do původního stavu (mimo rekonstrukce),
pokud tak investor neučiní, uvede pozemky do původního stavu LČR, s.p. na náklady investora
okolní lesní porosty nebudou stavbou poškozeny
LČR, s.p. neponesou odpovědnost za případné škody vzniklé na výše uvedené stavbě náhodnými
pády stromů, nebo jejich částí (vývraty, větve, zlomy apod.)
na pozemcích ve vlastnictví ČR s právem hospodařit LČR, s.p. nebude skladován žádný odpad,
materiál a to ani dočasně
stavba nebude bránit běžnému lesnickému provozu, zejména přibližování a odvozu dřevní hmoty
kácení stromů dle projektové dokumentace bude domluveno s dostatečným předstihem s revírníkem
panem Wezdenkem DiS.
započetí stavebních prací bude nahlášeno minimálně 2 měsíce předem písemně na lesní správu
Hořice a telefonicky revírníkovi - Wezdenko DiS., tel 724524342.
10. Budou dodrženy podmínky rozhodnutí MÚ Turnov , OŽP ze dne 11.2.105 pod zn. OZP/15/84/KOR
a rozhodnutí ze dne 30.3.2015 pod čj. OŽP/15/1159/CIJ R - 18 - povolení dočasného odnětí lesních
pozemků
MÚ Turnov, jako orgán státní správy lesů - ukládá Krajské správě silnic Libereckého kraje, p.o., IČ
70946078, České Mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6 podle § 16 odst. 2 písm. f) lesního zákona pro
realizaci uvedené stavby tyto další podmínky odnětí:
Řádně vyznačit hranice dočasného odňatého lesního pozemku.
Na lesních pozemcích mimo dočasného odnětí nebude ukládán stavební materiál a po skončení prací
bude dočasně odňatý lesní pozemek uveden zpět do lesního druhu pozemku. (S ohledem na velikost a
tvar pozemků není vyžadováno, aby po skončení platnosti dočasného odnětí byl na pozemku zajištěný
lesní porost v souladu s lesním zákonem.)
Zahájení a ukončení stavby na ploše dočasného odnětí včetně uvedení data bude oznámeno
Městskému úřadu Turnov, odboru životního prostředí, státní správě lesů. K tomuto oznámení o
ukončení stavby bude přiložena kopie protokolu o předání rekultivovaného pozemku majiteli.
(Městský úřad po kontrole na místě tento termín oznámí správci daně, aby mohl ukončit výběr
poplatků za odnětí.)
11. Budou dodrženy podmínky koordinovaného závazného stanoviska MÚ Turnov ze dne 25.2.2015 čj.
spisu ORM/15/15 číslo evidenční 14990/15- MUTU
stanoviska o souhlasu.
Část IV. - Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů:
Městský úřad Turnov, odbor životního prostředí jako věcně a místně příslušný správní orgán v oblasti
ochrany ovzduší dle § 27 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, příslušný se
vyjadřovat dle § 11 odst. 3 téhož zákona, vydává toto stanovisko:
souhlasí s výše uvedeným záměrem za následující podmínky:
během stavebních a terénních úprav se mohou uvolňovat emise polétavého prachu (ze skládek
sypkých materiálů aj ). Při stavebních a terénních činnostech je třeba využít dostupných prostředků ke
snížení emisí prachu ze staveniště (zaplachtování stavby, používání techniky v dobrém stavu a
neznečišťování v nadměrné míře okolí, omývání vozidel opouštějících stavbu, skrápění ploch
staveniště apod.).
Část VI. - Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů:
Městský úřad - odbor životního prostředí, jako dotčený orgán, podle § 79 odst. 4 písm. b) zákona č.
185/2001 Sb., o odpadech, vydává toto stanovisko:
požadujeme, aby odpady vzniklé při akci 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.
Dále upozorňujeme, že zákon o odpadech se nevztahuje na nakládání s nekontaminovanou zeminou a
jiným přírodním materiálem vytěženým během stavební činnosti, pokud je zajištěno, že materiál bude
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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,
Městský úřad Turnov, odbor školství, kultury a sportu, (dále jen OŠKS MÚ Turnov), jako věcně a
místně příslušný úřad na úseku státní památkové péče dle § 29 zákona č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči ve znění pozdějších změn (dále jen památkový zákon), vydává toto stanovisko:
ke stavbě bylo vydáno samostatné závazné stanovisko č. j.: ŠKO/14/1595/ROM, spisová značka:
ZS/9/2015 ze dne 14.01.2015, podle kterého je stavba přípustná.
Stavebníka dále 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).
12. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Agentury ochrany přírody a krajiny ČR Č.J.:
00169/CR/2015/210 ze dne 16.3.2015
SO 252, 253 - u paty svahu bude bezpečnostní zábrana osazena pouze po dobu stavby. Po jejím
dokončení bude zábrana demontována a nahrazena místní vzrostlou vegetací.
Výkopové práce vedené v kořenových zónách stavbou dotčené vzrostlé stromové zeleně budou
prováděny v souladu s normou ČSN DIN 83 9061 z února 2006 - ochrana stromů, porostů a ploch pro
vegetaci při stavebních činnostech, která také upravuje podmínky ochrany kořenového prostoru
stromů při výkopech.
Nedodržení uvedených podmínek lze považovat za poškození dřevin ve smyslu ust. § 7 odst. 1
zákona a ust. § 8 odst. 1 vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992, Sb., kterou se provádí některá ustanovení
zákona.
Veškeré nadzemní technické novotvary stavby budou plynule zapojeny do stávajícího terénního
reliéfu bez potřeby provádění terénních úprav značného rozsahu (terénních zářezů a zemních násypů)
V prostoru Přírodní rezervace Apolena nebudou zřizovány žádné prostory pro stavbu ani žádné
deponie přebytečných stavebních výkopků
Veškeré pozemky dotčené stavbou budou uvedeny do esteticky přijatelného stavu, tzn. místa s
drnovou vrstvou, skrytou vlivem stavby a staveništního provozu, budou zpětně ohumusována a
zatravněna druhy místního původu
Ozelenění bude provedeno pouze z místně původních druhů.
13. Budou dodrženy podmínky rozhodnutí Agentury ochrany přírody a krajiny ČR ze dne 18.2.2015 pod
čj. SR/53-14/CR/2014/860 - Výjimka z bližších ochranných podmínek PR Apolena
Agentura podle úst. § 43 odst. 3 zákona uděluje výjimku z bližších ochranných podmínek
Přírodní rezervace Apolena.
Konkrétně ze zákazu provádět terénní úpravy a jiné zemní práce dle vyhlášky č. 1/1998 o zřízení
Přírodní rezervace Apolena čl. 3 písm. b) a souhlasí se záměrem rekonstrukce úseku silnice
III/28115, který prochází v těsné blízkosti Přírodní rezervace Apolena. Za těchto podmínek:
V prostoru Přírodní rezervace Apolena nebudou zřizovány žádné prostory pro stavbu ani žádné
deponie a mezideponie přebytečných stavebních výkopků
Při provádění prací nezanášet příkopy, které plní vododržnou a protierozní funkci.
Výkopové práce vedené v kořenových zónách stavbou dotčené vzrostlé stromové zeleně budou
prováděny v souladu s normou ČSN DIN 83 9061 z února 2006 - ochrana stromů, porostů a ploch pro
vegetaci při stavebních činnostech, která také upravuje podmínky ochrany kořenového prostoru
stromů při výkopech.
Nedodržení uvedených podmínek lze považovat za poškození dřevin ve smyslu ust. § 7 odst. 1
zákona a ust. § 8 odst. 1 vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992, Sb., kterou se provádí některá ustanovení
zákona.
Rozhodnutí organizace ochrany přírody je platné do 31.3.2017

Č.j. SU/15/4371/PEJ

str. 5

14. Budou dodrženy podmínky rozhodnutí Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky ze dne
4.3.2015 pod čj. SR/25/CR/15/310 - 3 - povolení kácení
Agentura podle úst. § 8 odst. 1 zákona souhlasí se záměrem kácet 2 ks borovice lesní (Pinus
sylvestris) rostoucí na parcele p.č. 739/1 v k.ú Troskovice v ochranném pásmu Přírodní rezervace
Apolena za těchto podmínek:
Kácení proběhne v období vegetačního klidu 1. listopadu do 31. března
Tato výjimka je platná do 31.12. 2017
Toto rozhodnutí organizace ochrany přírody se vztahuje pouze na část pozemky nacházející se v
Přírodní rezervaci Apolena a jejím ochranném pásmu.
15. Budou dodrženy podmínky vyjádření KULK, OD ze dne 22.1.2015 pod zn. KULK
83790v/2014/280.3/Hk
Vzhledem k tomu, že stavební práce budou probíhat za omezení obecného užívání dotčené pozemní
komunikace (úplná uzavírka provozu ve dvou základních etapách), podá jejich zhotovitel u
příslušného silničního správního úřadu obce s rozšířenou působností, v dostatečném předstihu
(minimálně 30 dní předem), žádost o povolení úplné uzavírky provozu na silnici silnice III/28115, a
to v souladu s ustanovením § 24 zákona o pozemních komunikacích (náležitosti žádosti jsou uvedeny
v ustanovení § 39, odst. 1 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních
komunikacích, v platném zněm).
Za vlastníka pro provoz uzavírané silnice III/28115 se k řízem o povolení uzavírky vyjádří Krajská
správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 70946078, se sídlem České Mládeže
632/32, Liberec IV, PSČ: 460 01.
Ke stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnici 1/35 /podle
ustanovení § 61, odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "zákon o silničním provozu")/ k vyznačení objízdných tras je příslušný Krajský úřad
Libereckého kraje podle ustanovení § 124, odst. 4, písmeno b) a ustanovení § 77, odst. 1, písmeno a)
zákona o silničním provozu. Žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních
komunikacích je k dispozici na našich internetových stránkách.
16. Budou dodrženy podmínky vyjádření PČR DI Semily ze dne 23.1.2015 pod čj. KRPL -125012/ČJ 2014 -181106
-ve smyslu ust. § 77, odst. 1), písm.e), zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích, vyslovujeme souhlas s osazením svislého dopravního značení a realizací vodorovného
dopravního značení dle předložené DSP. Požadujeme provedení vodorovného dopravního značení ze
strukturovaného plastu. Během realizace stavby je nutné provést revizi míst osazení(provedení)
dopravního značení přímo v trase stavby.
-dopravně-inženýrské opatření (DlO)-před zahájením stavby bude provedena jeho revize podle
aktuální dopravně-bezpečnostní situace v dotčené oblasti v rámci řízení o povolení uzavírky
sil.č.lll/28115. Uzavírky musí být koordinovány s plánovanou rek.sil.č.lll/28116.
17. Budou dodrženy podmínky závazného stanovisko HZS LK , ÚO Semily ze dne 22.12.2014 pod Č.j.:
HSLI-3326-2/SM-P-PRE-2014
K případným změnám proti posouzené projektové dokumentaci je třeba vyžádat si nové závazné
stanovisko z hlediska požární ochrany.
Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání.
Připadnou uzavírku komunikace oznamte písemně 15 dnů předem operačnímu středisku HZS
Libereckého kraje, případně telefonicky na tel 950 471 011.
18. Budou dodrženy podmínky vyjádření Státního pozemkového úřadu ze dne 9.12.2014 pod ZN.SPU
634320 2014
- respektovaní existence HOZ
- zachování kapacity trubního kanálu
- zabránění zanesení HOZ zeminou a stavebním materiálem
- po skončeni prací bude přizván náš pracovník ke kontrole provedených prací.
19. Budou dodrženy podmínky souhlasu s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu
elektrického zařízení , který vydal ČEZ Distribuce a.s. dne 10.2.2015 pod zn. LB/066/15/OP
20. Budou dodrženy podmínky vyjádření Telefónica O2 Czech Republic -vyjádření o existenci sítě
elektronických komunikací ze dne 6.2.2015 pod čj 525245/15
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Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Krajská správa silnic Libereckého kraje,, příspěvková organizace, České mládeže č.p. 632/32, Liberec
VI-Rochlice, 460 06 Liberec 6
Anna Pakandlová, nar. 8.6.1958, Troskovice 47, 512 63 Rovensko pod Troskami
Marie Charousková, nar. 8.6.1936, Troskovice 4, 512 63 Rovensko pod Troskami
Petra Jennifer Švára, nar. 16.3.1980, Bezručova č.p. 88, Daliměřice, 511 01 Turnov 1
Šárka Charousková, nar. 20.1.1977, Janáčkova č.p. 558/18, Mladá Boleslav III, 293 01 Mladá Boleslav 1
Josef Louda, nar. 19.10.1959, Troskovice 14, 512 63 Rovensko pod Troskami
Obec Troskovice, Jivina 6, Troskovice, 512 63 Rovensko pod Troskami
Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská č.p. 59/23, Plačice, 500 04 Hradec Králové 4
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8
Odůvodnění:
Dne 1.4.2015 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným
dnem bylo zahájeno stavební řízení.
Jedná se o stavební úpravy stávající stavby ( beze změny půdorysu a vnějšího ohraničení stavby) , proto
dle § 79 odst 6 není třeba rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas.
Speciální stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným
orgánům. Speciální stavební úřad 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 technické požadavky na stavby a podmínky územního
rozhodnutí o umístění stavby. Silniční správní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily
povolení stavby.
Stanoviska sdělili: Měst. úřad Turnov, stavební úřad - vyjádření ze dne 6.1.2015 pod zn.
SÚ/7047/14/HOZ - stavba je v souladu se záměry územního plánování v dotčeném území ; SPRÁVA
SILNIC KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE - stanovisko ze dne 9.1.2015 pod zn.
SUSKHK/10822/14/PO - MS 160 -14 ; Lesy ČR s.p. - vyjádření ze dne 28.1.2015 pod čj. LČR
170/000240/2014 ; Obecní úřad Troskovice – vyjádření ze dne 14.1.2015 pod čj 330/2014 a rozhodnutí
ze dne 6.2.2015 pod čj. 034/2015 , kterým povolil kácení stromů a vyjádření ze dne 14.5.2014 pod čj.
114/2014 ; Městský úřad Turnov, odbor životního prostředí - vyjádření ze dne 11.2.105 pod zn.
OZP/15/84/KOR a rozhodnutí ze dne 30.3.2015 pod čj. OŽP/15/1159/CIJ R - 18 - povolení dočasného
odnětí lesních pozemků ; Městský úřad Turnov, odbor školství, kultury a sportu - závazné stanovisko ze
dne 14.1.2015 pod zn. ZS/9/2015 - stavba je z hlediska zájmů státní památkové péče přípustná ; Městský
úřad Turnov, odbor rozvoje města - koordinované závazné stanovisko ze dne 25.2.2015 čj. spisu
ORM/15/15 číslo evidenční 14990/15- MUTU a vyjádření ze dne 8.1.2015 pod zn. 1332/15MUTU/ORM/15/19/LAJ - stavební záměr je možno realizovat ; Agentura ochrany přírody a krajiny ČR,
oddělení Správa CHKO Český ráj Turnov - stanovisko Č.J.: 00169/CR/2015/210 ze dne 16.3.2015 ;
rozhodnutí ze dne 18.2.2015 pod čj. SR/53-14/CR/2014/860 - Výjimka z bližších ochranných podmínek
PR Apolena; a rozhodnutí ze dne 4.3.2015 pod čj. SR/25/CR/15/310 - 3 - povolení kácení ;Krajský úřad
Libereckého kraje, odbor dopravy – vyjádření ze dne 22.1.2015 pod zn. KULK 83790v/2014/280.3/Hk ;
Policie ČR KŘP Libereckého kraje, ÚO Semily, dopravní inspektorát - vyjádření ze dne 23.1.2015 pod
čj. KRPL -125012/ČJ -2014 -181106 ; Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, ÚO Semily, závazné stanovisko ze dne 22.12.2014 pod Č.j.: HSLI-3326-2/SM-P-PRE-2014 ; Ministerstvo obrany,
Vojenská ubytovací a stavební správa - závazné stanovisko ze dne 30.12.2014 pod zn. 38056/2014 6440 - OÚZ – PCE ; Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro LK - vyjádření ze dne
9.12.2014 pod ZN.SPU 634320 2014 ; Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., oblastní závod Turnov –
vyjádření ze dne 7.1.2015 pod zn O15610001629/TPCV/Val ; ČEZ Distribuce, a. s.- vyjádření
ze dne 13.2.2015 pod zn. 107256428 ; souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném
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pásmu elektrického zařízení ze dne 10.2.2015 pod zn. LB/066/15/OP a sdělení o existenci energetického
zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce a.s. ze dne 27.1.2015 pod zn. 0100370188 a zn.
0100370180 ;Telefónica Czech Republic, a.s., DLSS Liberec - vyjádření o existenci sítě elektronických
komunikací ze dne 6.2.2015 pod čj 525245/15; RWE Distribuční služby, s.r.o. – vyjádření ze dne
17.12.2014 pod zn. 5001045274 ; Povodí Labe, státní podnik - vyjádření ze dne 6.6.2014 pod čj.
PVZ/14/11667/Řa/0.
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.
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 odst. 1 písm. a) stavebního zákona - stavebník - Krajská správa silnic Libereckého kraje
,p.o.
-podle § 109 odst. 1 písm. b) stavebního zákona - vlastník stavby níž má být provedena změna, není li stavebníkem - vlastníkem stavby silnice III/ 28115 je stavebník -Krajská správa silnic Libereckého
kraje ,p.o.
podle § 109 odst. 1 písm. c) stavebního zákona - vlastník pozemku na kterém má být stavba
prováděna, není - li stavebníkem - vlastníkem dotčených parcel v kat. území Troskovice : parc.č. 793/1,
975 je Liberecký kraj -právo hospodařit má Krajská správa silnic Libereckého kraje ,p.o. ;parc.č. 571/1,
829/1 je ČR , Lesy ČR Hradec Králové;parc.č. 61/1, 787/2, 103/1, 990, 65, 61/2, 62 ,64/1 je obec
Troskovice;parc.č.74/2, 77/1 je Pakandlová Anna;parc.č. 55/1 je Charousková Marie , Charousková
Šárka , Švára Petra Jenifer; parc.č. 112/3, 112/20 je Louda Josef a vlastníkem dotčeného pozemku
parc.č. 1163 v kat. území Újezd pod Troskami je Královéhradecký kraj - právo hospodařit má Správa
silnic Královéhradeckého kraje
-podle § 109 odst.1 písm.e ) stavebního zákona - vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm ,
může-li být jeho vlastnické právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno - jsou to majitelé sousedních
pozemků v katastrálním území Troskovice : pozemky parc.č. 139/1, 132, 797/3 , 129/1, 796/3, 797/2,
860/3, 797/4, 690/1, 112/19, 112/21, 112/22, 112/23, 112/24, 112/9, 112/8, 112/17, st. 161, 112/15,
129/4, 124/1, st.226, 129/3,796/1, st.201, 126, 987/1, 797/3, st.142, 128/4, st.22, 99, 793/6, 96/3, st. 21,
96/2, st.151, 96/1 214/1, 793/3, 1/1, 793/4, st.1/3, 3/7, 47/1, 47/2, 789/1, 48, 49/2, st.9, 52/1, 52/3, 87,
st.12/2, 78/3, 78/2, 78/1, 78/4,st.283 , 572/2, 574/1, 574/2, st. 28/3, 122/6, 122/5, 121/1, 122/4, st. 170,
100/3, 100/2, st.20, 95, 94 , 793/7, 93, 793/5, 103/4 , st. 139, 85/2, 89/1, 88, st. 12/1, st. 12/3, 79/10,
79/7, 79/6, 79/4, 76, 75, 970/3, 77/2, 57/3, 791, 58/1, 787/3, 64/2, 571/2, 829/2, 572/2, 839/2, 830 a
pozemků v katastrálním území Újezd pod Troskami -pozemky parc.č. 192/1, 192/3, 189, 192/4 187/7
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.
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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 stavební povolení
účastníkům řízení veřejnou vyhláškou § 144 odst 6 zák.č. 500/2004 Sb. ( správní řád).

Ing. Eva Zakouřilová
vedoucí stavebního úřadu
otisk úředního razítka
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Turnov,
Obecního úřadu Troskovice a obecního úřadu Újezd pod Troskami .
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 6.5.2015.
Obdrží: účastníci (dodejky)
PRAGOPROJEKT, a.s., IDDS: 4kifr54
Anna Pakandlová, Troskovice č.p. 47, 512 63 Rovensko pod Troskami
Marie Charousková, Troskovice č.p. 4, 512 63 Rovensko pod Troskami
Petra Jennifer Švára, Bezručova č.p. 88, Daliměřice, 511 01 Turnov 1
Šárka Charousková, Janáčkova č.p. 558/18, Mladá Boleslav III, 293 01 Mladá Boleslav 1
Josef Louda, Troskovice č.p. 14, 512 63 Rovensko pod Troskami
Obec Troskovice, IDDS: gyban5j
Správa silnic Královéhradeckého kraje, IDDS: 6m8k8ey
Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn
Ostatní účastníci řízení – vlastníci sousedních pozemků : rozhodnutí se doručuje veřejnou vyhláškou
dotčené orgány : Městský úřad Turnov, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01 Turnov 1
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, oddělení Správa CHKO Český ráj Turnov, IDDS: zqmdynq
Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje,ÚO Semily,, IDDS: hv4aivj
Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa, IDDS: hjyaavk
ostatní : Krajská správa silnic Libereckého kraje,, příspěvková organizace, IDDS: bdnkk7w
Měst. úřad Turnov, stavební úřad, Antonína Dvořáka č.p. 335, Turnov
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
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor dopravy, IDDS: c5kbvkw
Policie ČR KŘP Libereckého kraje, ÚO Semily,dopravní inspektorát, IDDS: vsmhpv9
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro LK, IDDS: z49per3
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., oblastní závod Turnov, IDDS: f7rf9ns
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
Telefónica Czech Republic, a.s., DLSS Liberec, IDDS: d79ch2h
RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2
Obec Újezd pod Troskami, IDDS: szhasvd
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