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ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Městský úřad Turnov, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm.c) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost
o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne
18.2.2019 podal
Obec Ohrazenice, IČO 275956, Ohrazenice č.p. 81, 511 01 Turnov 1
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
I.

Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
rozhodnutí o umístění stavby
Veřejné osvětlení Ohrazenice u Turnova

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 34/1 (trvalý travní porost), parc. č. 35/1 (trvalý travní porost),
parc. č. 35/2 (trvalý travní porost), parc. č. 53/1 (ostatní plocha), parc. č. 53/6, parc. č. 86/9, parc. č. 93/1
(orná půda), parc. č. 93/2 (zahrada), parc. č. 102/6 (zahrada), parc. č. 108/2 (ostatní plocha), parc. č.
116/1, parc. č. 120 (trvalý travní porost), parc. č. 174 (trvalý travní porost), parc. č. 178/2 (zahrada), parc.
č. 220/10 (ostatní plocha), parc. č. 222/2 (zahrada), parc. č. 225/1 (trvalý travní porost), parc. č. 228
(zahrada), parc. č. 230/4 (zahrada), parc. č. 242 (trvalý travní porost), parc. č. 386/13 (ostatní plocha),
parc. č. 876/1 (ostatní plocha), parc. č. 876/2 (ostatní plocha), parc. č. 883 (ostatní plocha), parc. č. 884
(ostatní plocha), parc. č. 885/1 (ostatní plocha), parc. č. 886/1 (ostatní plocha), parc. č. 886/2 (ostatní
plocha), parc. č. 886/4, parc. č. 886/5, parc. č. 887/1 (ostatní plocha), parc. č. 889/1 (ostatní plocha), parc.
č. 889/3 (ostatní plocha), parc. č. 889/4 (ostatní plocha), parc. č. 889/6 (ostatní plocha), parc. č. 889/7
(ostatní plocha), parc. č. 894 (ostatní plocha), parc. č. 897 (ostatní plocha), parc. č. 898 (ostatní plocha),
parc. č. 905/1, parc. č. 906/1 (ostatní plocha), parc. č. 906/2 (ostatní plocha), parc. č. 909/1 (ostatní
plocha), parc. č. 910/2 (ostatní plocha), parc. č. 914/2 (orná půda), parc. č. 919/1 (ostatní plocha), parc. č.
919/11, parc. č. 1044 (vodní plocha), parc. č. 1048/9 (ostatní plocha), parc. č. 1048/11 (ostatní plocha),
parc. č. 1048/12 (ostatní plocha), parc. č. 1048/13 (ostatní plocha), parc. č. 1048/31 (ostatní plocha), parc.
č. 1048/44 v katastrálním území Ohrazenice u Turnova.
Druh a účel umisťované stavby:
- Stavba bude sloužit pro nové osvětlení obce. Stávající je instalováno na stožárech ČEZ, které budou
odstraněny, proto je nutno uložit do kabelů společně s realizací kabelového vedení ČEZ.
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-

Jako zdroj elektrické energie jsou využita stávající odběrná místa pro spínací body. Napojení na
technickou infrastrukturu bude ze stávající sítě ČEZ Distribuce, a.s. (smlouvy o připojení zařízení se
nemění).
- Kabelové vedení bude ve velké většině pokládáno v trasách rozvodů ČEZ, ale v některých oblastech
bude třeba vytvořit samostatné kabelové rýhy.
- Délka liniové stavby bude 4100 m.
- Nové kabelové vedení budou z CYKY 4X16-J (připojení stožárů VO) a z AYKY 4x50-J
(propojení spínacích bodů RVO3 a RVO3.1). Stožáry budou silniční a parkové, výška=6 m a 8 m,
celkem 124 ks.
Umístění stavby na pozemku:
- Umístění kabelu veřejného osvětlení bude podle předložené situace „Zákres do KN“ v měřítku
1:1000 z 12/2018, kterou vypracoval Ing. Jaroslav Altera pod číslem zakázky 2017-062. Kabel VO
bude umístěn v těchto vzdálenostech:
• 1,1 až 2,4 m od hranice sousedního pozemku parc.č. 396/6 v kú Ohrazenice u Turnova.
• 0,9 m od hranic sousedních pozemků parc.č. 396/10, 386/9, 223/3, 226/5,233 a stavebních parcel
723 v kú Ohrazenice u Turnova.
• 0,6 m od hranic sousedních pozemků parc.č. 386/2, 222/2, 1038/3 v kú Ohrazenice u Turnova.
• 0,8 m od hranic sousedních pozemků parc.č. 191, 889/7, 55, 60 v kú Ohrazenice u Turnova.
• 0,5 m od hranic sousedních pozemků parc.č. 192/4, 187, 78, 1048/8, 25/3 v kú Ohrazenice u
Turnova.
• 1,0 m od hranice sousedního pozemku parc.č. 203/2 v kú Ohrazenice u Turnova.
• 0,7 m od hranic sousedních pozemků 188/2, 87/8, 122/11, 83/6, 25/11, 25/17, 1264, 35/2 a st.č.
315 v kú Ohrazenice u Turnova.
• 0,9 m od hranic sousedních pozemků parc.č. 233, 122/4 v kú Ohrazenice u Turnova.
• 1,2 m od hranice sousedního pozemku parc.č. 102/1 v kú Ohrazenice u Turnova.
• 1,1 m od hranice sousedního pozemku parc.č. 116/1 v kú Ohrazenice u Turnova.
• 1,4 m od hranice sousedního pozemku parc.č. 270/1 v kú Ohrazenice u Turnova.
• 0,4 m od hranice sousedního pozemku parc.č. 54 v kú Ohrazenice u Turnova.
• 2,0 m od hranice sousedního pozemku parc.č. 287/2 v kú Ohrazenice u Turnova.
• 7,1 m od hranice sousedního pozemku parc.č. 922/3 v kú Ohrazenice u Turnova.
Určení prostorového řešení stavby:
Kabely VO budou uloženy v zemi v hloubce 1,1 m (pod komunikací budou v chráničkách).
Vymezení území dotčeného vlivy stavby.
Pozemkové parcely 34/1, 35/1, 35/2, 53/1, 53/6, 86/9, 93/1, 93/2, 116/1, 120, 174, 220/10, 225/1,
230/4, 242, 386/13, 876/1, 876/2, 883, 884, 885/1, 886/1, 886/2, 886/4, 886/5, 887/1, 889/1, 889/3,
889/4, 889/6, 889/7, 894, 897, 898, 905/1, 906/1, 906/2, 909/1, 910/2, 914/2, 919/1, 919/11, 1044,
1048/9, 1048/11, 1048/12, 1048/13, 1048/31, 1048/44, 178/2, 102/6, 108/2, 222/2, 228 v
katastrálním území Ohrazenice u Turnova.
II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:
1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí „Zákres do KN“, který obsahuje
výkres současného stavu v území v měřítku 1:1000 katastrální mapy se zakreslením stavebního
pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností
od hranic pozemku a sousedních staveb, který vypracoval Ing. Jaroslav Altera v prosinci 2018 pod
číslem zakázky 2017-062. Kabel VO bude umístěn v těchto vzdálenostech:
2. Před zahájením zemních prací investor zajistí odborné vytýčení všech inženýrských sítí na pozemcích
stavbou dotčených.
3. Před započetím stavebních prací je povinností investora vstup na pozemky projednat s jednotlivými
vlastníky nejdéle 15 dní předem.
4. Stavebník uhradí případnou škodu vzniklou prováděním stavby podle obecně závazných předpisů.
5. Po skončení stavebních prací budou dotčené pozemky uvedeny do původního stavu.
6. Příjezd ke stavbě bude ze silnic III. třídy a z místních komunikací.
7. Před zpracováním projektové dokumentace doporučujeme provést inženýrskogeologické posouzení.
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8. Budou dodrženy podmínky z vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., Děčín ze dne 4.2.2019 pod zn.
0101053452, a to:
- povinností stavebníka před započetím zemních prací 14 dní předem požádat o vytýčení
prostřednictvím zákaznické linky
- energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb.
(energetický zákon) v platném znění nebo technickými normami, zejména PNE 33 3301 a ČSN
EN 50423-1
- v případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení
nebo trafostanic, popř. bude po vytýčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních
vedení, je nutné písemně požádat o souhlas s činností v ochranném pásmu
- pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, kontaktujte
poruchovou linku.
9. Budou dodrženy podmínky ze stanoviska MÚ Turnov, OŽP ze dne 8.4.2019 pod zn.
OZP/19/740/KOR, a to:
odpady:
- odpady vzniklé při realizaci stavby budou řádně vytříděny a jednotlivé druhy následně využity,
případně nabídnuty k dalšímu využití nebo recyklaci oprávněné osobě. Teprve v případě, že je
nebude možné využít, je třeba zajistit jejich řádné odstranění v souladu se zákonem č. 185/2001
Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Odpady znečištěné škodlivinami je nutné
odstranit pouze na zařízeních k tomu určených a osobami, které mají potřebná oprávnění pro
likvidaci příslušného druhu odpadu. Bude-li akce prováděna podnikajícím subjektem, bude řádně
vedena průběžná evidence odpadů a předložena při závěrečné kontrolní prohlídce 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 zjištěno, 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
ovzduší:
- 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 (používání techniky v dobrém stavu a
neznečišťování v nadměrné míře okolí, skrápění ploch staveniště, apod.)
ochrana přírody a krajiny:
- vegetační plochy nesmí být znečišťovány látkami poškozujícími rostliny nebo půdu,
např.rozpouštědly, minerálními oleji, kyselinami, louhy, barvami, cementem nebo jinými pojivy
- kořenové prostory stromů a vegetační plochy nesmí být zamokřeny nebo zaplaveny vodou
odváděnou ze stavby. Za kořenovou zónu stromu se považuje plocha půdy pod korunou stromu
(okapová linie koruny) rozšířená do stran o 1,5 m, u sloupovitých forem o 5,0 m
- v kořenové zóně stromů se nesmí provádět žádná navážka zeminy nebo jiného materiálu
- 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. Slabší 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
- kořenová zóna stromů nesmí být zatěžována soustavným přecházením, pojížděním, odstavováním
strojů a vozidel, zařízeními staveniště a skladováním materiálů
- pro případné nezbytně nutné kácení dřevin rostoucích mimo les z důvodu realizace výše
uvedeného záměru – pokud pozemek nesplňuje vymezení dle vyhlášky č. 189/2013 Sb. - je
nezbytné povolení orgánu přírody dle § 8 zákona č. 114/1992 Sb. Bez rozhodnutí o povolení
kácení nelze dřeviny kácet
zemědělský půdní fond:
- investor stavby je povinen dodržovat povinnosti uvedené v § 8 odst. 1 zákona o ochraně ZPF,
zejména je nutno zabezpečit, aby na zemědělském půdním fondu došlo k co nejmenším škodám.
10. Budou dodrženy podmínky z vyjádření MÚ Turnov, OŠKS ze dne 22.3.2019 pod zn.
SKO/19/559/RAJ, a to:
- stavebník bude dodržovat památkový zákon dle § 22 odst. 2 zákona č.20/1987 Sb., o státní
památkové péči v platném znění, který se dotýká provádění stavební činnosti na území
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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 zdiva, jímek, hrobů atd.,), stejně jako nálezy
movitých artefaktů (keramiky, kostí, mincí, zbraní, apod.), které nebyly zjištěny v rámci
záchranného archeolog. výzkumu (§ 23 památkového zákona).
11. Bude dodržena podmínka z vyjádření SčVK a.s., Teplice ze dne 27.2.2019 pod zn.
O19610036870/UTPCTU/Val, a to:
• před samotným zahájením výkopových prací požadujeme vytýčení našeho zařízení (některé
kanalizační stoky a vodovodní řady nejsou geodeticky zaměřené), následně pak lze s konečnou
platností určit trasu pokládaného zařízení za dodržení ČSN
• požadujeme při umístění objektů sloupů (základů) veřejného osvětlení dodržet ochranné pásmo
vodohospodářského zařízení dle zákona č. 274/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacích pro
veřejnou potřebu o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů a příslušné ČSN.
V kolizních místech pro umístění sloupů požadujeme provést sondy do hloubky uložení vod.řadů
a kan.stok a v případě nedodržení ochranného pásma je nutno dodržet uložení vod.řadů a
kan.stok a v případě nedodržení ochranného pásma je nutno dodržet vodorovnou vzdálenost min.
0,9 m se založením pilot pod úrovní vod. zařízení (dle dohody při provádění vytýčení zařízení
přímo na místě). Upozorňujeme, že v případě, kde dojde ke kolizním místům při pokládce
kabelů musí být provedeny sondy a pokládka kabelů bude prováděna po úsecích cca 20,0 m a
trasa bude upřesňována dle výskytu vod. a kan.řadů
• dále upozorňujeme na existenci vodovodních a kanalizačních přípojek (ve správě majitele
nemovitosti), které je nutné taktéž respektovat. V místech střetů s naším zařízením bude kopáno
pouze ručně bez použití stavební mechanizace. Křížení kabelů s naším zařízením bude k tomuto
zařízení provedeno kolmo a bude opatřeno ochranným potrubím (chráničky musí být zřetelně
označeny a nesmí být zaměnitelné s rozvody pitné vody), které bude přesahovat min. 1 m na
každou stranu od osy našeho zařízení
• při provádění prací protlakem musí být dodržena ČSN 73 3050. Požadujeme být přizváni ke
kontrole prováděných prací před zásypem startovacích jam
• stavebník je povinen neprodleně ohlásit případné poškození vodohospodářského zařízení
provozovateli. Stavebník odpovídá za eventuální škodu na vodohospodářském zařízení
způsobenou svojí činností
• vytýčení skutečného umístění zařízení včetně všech příslušných ochranných a bezpečnostních
pásem je nutné objednat u naší společnosti
• podle zákona č. 274/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacích v platném znění je ochranné pásmo
vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně 1,5 m a nad průměr 500 mm
2,5 m, a to od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu
• v ochranném pásmu lze provádět stavební činnost a další činnosti uvedené v zákoně pouze
s písemným souhlasem vlastníka nebo provozovatele uvedených sítí
• při souběhu Vámi navrhovaných zařízení a doprovodných objektů s vodovodem a kanalizací
požadujeme min. vodorovnou vzdálenost 1 m od půdorysných obrysů potrubí
• ve zdůvodněných případech, např. ve stísněných poměrech lze připustit menší vzdálenost, kterou
je ale nutné předem projednat a zápisem do stavebního deníku nechat odsouhlasit mistrem
příslušné sítě (nejmenší dovolenou vzdálenost určuje ČSN 736005)
• při křížení navrženého zařízení s vodovodem a kanalizaci dodržet přibližně pravý úhel a svislou
odstupovou vzdálenost dle ČSN 73 6005
• k realizaci stavby investor zajistí:
• písemné oznámení termínu zahájení výkopových prací na provoz Turnov alespoň 14 dní
předem
• písemné oznámení jména odpovědného pracovníka prováděcí firmy a jeho telefonní spojení
• vytýčení polohy vodovodních sítí přímo v terénu
• seznámení zástupců firmy prováděcí výkopové práce s polohou zařízení ve správě SčVK a.s.,
a s trasou navrženého zařízení
• ochranu zařízení ve správě SčVK a.s., před poškozením v průběhu výkopových prací
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přizvání zástupců SčVK a.s., na staveniště před zásypem položených zařízení ke kontrole
provedených prací. Kontrolu potvrdí zástupce našeho provozu zápisem do stavebního deníku
• přízvání zástupců SčVK a.s, ke kolaudačnímu řízení
• neprodlené ohlášení každého poškození zařízení SčVK a.s.,
• k závěrečné kontrolní prohlídce požadujeme doložit souhlas provozovatele SčVK a.s.,
s provedenou stavbou.
12. Budou dodrženy podmínky z vyjádření CETIN, a.s., prac.Liberec ze dne 16.4.2018 pod č.j.
589068/18 a ze dne 22.3.209 pod č.j. POS 102/19, a to :
• stavebník nebo žadatel je-li stavebníkem je povinen řídit se všeobecnými podmínkami ochrany
SEK, které jsou nedílnou součástí tohoto vyjádření
• pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy přeložení SEK její vlastník, společnost
CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona o
elektronických komunikacích povinen nahradit společnosti CETIN a.s., veškeré náklady na
nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení
• pro účely přeložení SEK je stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s., smlouvu o
realizaci překládky SEK
• během stavby musí být zajištěna taková opatření, aby nedošlo k poškození tel.vedení a zařízení
(trasu tel.vedení vytyčit, prokazatelně seznámit pracovníky provádějící zemní práce na průběh
tel.vedení, zemní prácev blízkosti vedení SEK provádět ručně)
• případné kolize s tel.vedením musí být řešeny na místě se správcem sítě CETIN.
13. Budou dodrženy podmínky ze stanoviska GridServices, s.r.o., Brno ze dne 5.10.2018 pod zn.
5001791408, a to:
• před zahájením stavby bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení
• při realizaci stavby, souběhu a křížení inž.sítí požadujeme dodržet ČSN 73 6005, TPG 702 01,
TPG 702 04, zákon č. 458/2000 Sb., případně další předpisy a ČSN související s uvedenou
stavbou
• pokud stavba vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení, bude
zpracována PD přeložek plynárenských zařízení.
• v ochranném pásmu plynovodů (1+1 m) budou práce prováděny výhradně ručním způsobem
• vzdálenost vnější hrany betonového základu stožáru od ulice plynárenského zařízení a
plynovodních přípojek požadujeme 1,0 m, v odůvodněných případech musí být min. 500 mm
• hloubku základu stožáru nutno určit tak, aby stabilita stožáru zůstala zachována i při odkrytí
sousedního plynárenského zařízení
• pro uložení kabelů veřejného osvětlení bude dodržena prostorová norma ČSN 73 6005
• zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i
dlouhodobě nefunkční /neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich
poloze a vlastnictví
• plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu jsou
chráněny ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
• nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé
škody
• rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
• při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti
prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení:
- za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné
v ochranném pásmu plyn.zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti
mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např.trhací práce, sesuvy půdy, vibrace,
apod.)
- stavební činnosti v ochran. pásmu plyn. zařízení, viz.§ 68 zákona je možné realizovat pouze při
dodržování podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy,
budou stavební činnosti považovány dle § 68 odst. 6 zákona č. 670/2004 Sb. a zákona č.
458/2000 Sb. za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo
stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k
této změně
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- před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní
oblast. O provedeném vytýčení bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plyn.zařízení a
plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a
přesného určení uložení plyn.zařízení a plynovodních přípojek stavebník nesmí být vlastní
stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek
považujeme za zahájení stavební činnosti
- bude dodržena mj. ČSN 736005, ČSN 733050, TPG 70204 – tab.8, zákon č. 458/2000 Sb., ve
znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou
- pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plyn.zařízení
a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami
- při provádění stavební činnosti, vč.přesného uložení plyn.zařízení je stavebník povinen učinit
taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek
nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí,
zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a
motorových nářadí
- odkryté plyn. zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno
proti možnému poškození
- v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební
činnosti provedeno úplné obnažení plyn.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 plyn.zařízení nebo
plynovodních přípojek ( vč. izolace signalizačního vodiče, výstražné fólie atd. )
- před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola podmínek stanovených pro stavební
činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná
provozní oblast. Povinnost kontroly se vztahuje i na plyn.zařízení která nebylo odhaleno. O
provedené kontrole musí být 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 s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami
- plyn.zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno
těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN
EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04
- neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní
prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek
- poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojek,
vč.hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přípustné a
funkční po celou dobu trvání stavební činnosti
- případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno
mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení
- bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek
- při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd
přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložením panelů v místě přejezdu
plynárenského zařízení.
14. Budou dodrženy podmínky ze souhlasu s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném
pásmu elektrického zařízení ČEZu Distribuce, a.s., Děčín ze dne 28.1.2019 pod zn.1102473934, a to:
• podmínkou pro zahájení činnosti v ochranném pásmu je platné vyjádření k existenci sítí
společnosti ČEZ Distribuce, a.s., v daném zájmovém území a dodržení podmínek uvedených
v tomto vyjádření
• 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 vedení VN, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení a
ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení
• umístění stavby a provádění činností v ochranném pásmu elektrického vedení bude prováděno
podle projektové dokumentace
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před realizací stavby požádá investor stavby nebo jeho zástupce na základě plné moci o vytýčení
stávajícího podzemního kabelového vedení VN 35 kV a NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce,
a.s.,
písemný požadavek na vytýčení podzemního kabelového vedení VN 35 kV a NN 0,4 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
umístění optické sítě požadujeme v souběhu a křížení minimálně 0,3 m (v chráničce 0,1 m) od
kabelu podzemního vedení NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s.,
umístění stožárků veřejného osvělení minimálně 0,5 m a kabelů veřejného osvětlení (přílož NN)
od podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s.,
zemními pracemi nesmí být narušeno podzemní kabelové vedení NN 0,4 kV a VN 35 kV
v majetku ČEZ Distribuce, a.s.,
výška krytí podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV a VN 35 kV v majetku ČEZ Distribuce,
a.s., bude zachována
výkopové práce v ochranném pásmu energetického zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s.,
budou prováděny ručně s největší opatrností
konstrukční vrstvy stavebních úprav nesmí zasahovat do stávajícího krytí podzemního
kabelového vedení VN 35 kV a NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s.,
s kabely pod napětím je jakákoliv manipulace zakázána
obnažené podzemní kabelové vedení NN 0,4 kV a VN 35 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s.,
musí být chráněno před mechanickým poškozením a opatřeno výstražnou tabulkou
ochranné pásmo stávajícího nadzemního vrchního vedení VN 35 kV je 10 m od krajního vodiče
umístění stožárků veřejného (8 m) min. 7 m od krajního vodiče VN 35 kV tak, aby byla
zachována min. vzdálenost 1 m od živých částí při případném pádu stožáru
kontrolu dodržení výše uvedených podmínek požadujeme před užíváním předmětné stavby, na
výzvu investora nebo jeho zástupce na základě plné moci, provést zaměstnanci ČEZ Distribuce,
a.s., oddělení sítě Semily se zápisem do montážního deníku stavby
před započetím realizace předmětné stavby musí realizační společnost vlastníkovi stávajícího
energetického zařízení (ČEZ Distribuce, a.s.) upřesnit postup prací a použitou techniku pro výše
uvedené práce v ochranném pásmu stávajícího energetického zařízení v majetku ČEZ Distribuce,
a.s.,
umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi
pověřených firem k našemu zařízení
při realizaci stavby nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení
nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální
vzdálenost 2 m od vodičů VN 35 kV dle ČSN EN 50110-1. V případě, že nebude možné tuto
vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného vedení
ochranné pásmo vedení VN bude po celou dobu stavby označeno výstražnou cedulí „POZOR –
ochranné pásmo nadzemního vedení VN“ ze všech stran možného vjezdu do tohoto pásma
při případné úpravě povrchu v ochranném pásmu vedení nesmí dojít ke změně výškové nivelety
země oproti současnému stavu
v ochranném pásmu energetického zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s., nesmí být skladována
zemina ani žádný jiný stavební materiál
zemními pracemi nesmí být narušeno uzemnění zařízení distribuční soustavy, při případném
obnažení zemnící pásky je nutné toto neprodleně ohlásit na poruchovou linku
při realizaci stavby požadujeme dodržet Podmínky pro práce v ochranných pásmech vedení, které
jsou přílohou tohoto souhlasu
pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení
bezpečnostních předpisů
s ohledem k provádění prací v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů
od elektrického zařízení. Opatření 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 zařízení za nepředvídaných
okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek
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jakákoliv poškození nebo mimořádné události, způsobené na elektrickém zařízení stavebníkem,
musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku a budou opraveny na náklady viníka.
Zahrnutí poškozených míst může být provedeno pouze po souhlasu vydaném naší společností
• jakékoliv události mající vliv na provoz předmětných vedení musí být neprodleně oznámeny na
poruchovou linku nebo včas oznámeny naší společnosti.
15. Bude dodržena podmínka z vyjádření MÚ Turnov, odbor dopravní ze dne 11.3.2019 pod zn.
OD/19/9255/KOM, a to:
• před zahájením samotné stavby, bude potřeba zažádat odbor dopravy o umístění inženýrských sítí
do komunikace.
16. Budou dodrženy podmínky z vyjádření Povodí Labe, s.p., Hradec Králové ze dne 28.3.2019 pod č.j.
PLa/2019/011125, a to:
• podél toku musí být zachován volný nezastavěný pruh šíře 6 m pro jeho správu a údržbu
(případná zde umístěná zařízení musí být přejezdná mechanizací). Případné zásahy do tohoto
pruhu a záplavového území budou konzultovány se zástupcem Povodí Labe, s.p., provozní
středisko Turnov
• v tomto pruhu nesmí dojít k negativnímu ovlivnění odtokových poměrů umisťováním staveb
nebo změnami nivelety terénu. Zařízení staveniště, stavební materiál a výkopek ze stavby bude
uložen mimo tento pruh
• při křížení Odolenovického potoka nesmí dojít ke zmenšení průtočného profilu koryta toku.
Požadujeme před zahájením stavebních prací upřesnit způsob křížení a konzultovat na Povodí
Labe, s.p., provozní středisko Turnov
• při výstavbě nesmí dojít k ohrožení kvality povrchové ani podzemní vody
• během výstavby nesmí dojít k napadání žádného materiálu do koryta vodního toku, napadaný
materiál musí být na náklady investora neprodleně odstraněn
• upozorňujeme, že Povodí Labe, s.p., nenese odpovědnost za škody způsobené průchodem
velkých vod.
17. Budou dodrženy podmínky z vyjádření KSS LK, ÚTSO východ Liberec ze dne 11.3.2019 pod zn.
KSSLK/1842/2019, a to:
• stavba bude provedena podle předložené projektové dokumentace a dle našich podmínek,
případné změny je nutno s námi předem konzultovat
• zhotovitel musí postupovat podle technických zásad a podmínek, pro zásahy do povrchu
komunikací, pro ukládání inženýrských sítí. Technické podmínky jsou veřejně přístupné na
http://www.ksslk.cz
• krytí inženýrských sítí musí být v souladu s ČSN 73 6005
• zhotovitel doloží po skončení stavebních prací dokumentaci ve stupni DSPS včetně
fotodokumentace, která bude předána správci komunikace v tištěné podobě/elektronické podobě
• stavba musí být prováděna v souladu se zněním prováděcí vyhlášky č. 104/97 Sb. (ve znění
pozdějších předpisů) § 12, kterou se provádí zákon č. 13/1997 Sb. (ve znění pozdějších předpisů)
o pozemních komunikacích
• veškerá odvodňovací zařízení komunikací (silniční propustky, zatrubnění atd.) a mosty budou
nově ukládanými inž.sítěmi podcházeny nebo obcházeny
• výkopy bude zabezpečeny proti podmáčení a sesuvu, aby nedošlo k narušení konstrukce silnice.
Při provádění výkopů a zásypů rýh pro vedení ve vozovce a přilehlých pozemcích musí být
dodrženy a konstrukce provedeny dle „Technických podmínek č.146“ schválené MDS ČR dne
30.3.2001
• požadujeme, abychom byli přizváni ke kontrole před zahrnutím rýh a jam. Zemní práce
v blízkosti ostatních podzemních zařízení budou prováděny ručně. Je nutné dbát, aby nedošlo
k poškození podzemních zařízení ostatních správců
• kontrolní statické zkoušky hutnění budou provedeny dle ČSN 72 1006,a to zkušebnou
oprávněnou MD ČR. Míra zhutnění musí odpovídat požadavkům na konstrukci vozovky dle
katalogu „TP 170“
• překopy – následná obnova povrchu silnice bude provedena strojně v celé délce zásahu
s přesahem min. 0,5 m od hrany výkopu na obě strany, celková šíře min. 1,5 m
• v případě, že budou v místě prováděny více než dva příčné překopy (do 15 m hran řezů od sebe),
bude povrch vozovky proveden v celé šíři a délce vymezené krajními překpy s přsahem 0,5 m od
vnějších hran výkopů
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podélného uložení – stávající povrch dotčené části komunikace v celé délce (s přesahem 2 m od
konců zásahu) a šířce vozovky bude odfrézován do hloubky min. 40 mm a po provedení zásypu
výkopů a obnově podkladních a konstrukčních vrstev nad výkopem bude strojně položena nová
obrusná vrstva bez navýšení nivelety vozovky
styk nové obrusné vrstvy s vozovkou bude proříznut a opatřen zálivkou z modif.asfaltu na
hloubku 30 mm
veškeré silniční stavby musí být zachovány, nebo po stavbě obnoveny – silniční příkop,
propustky. Vytěžený výkopek musí být ihned po vytěžení odvážen na skládku, nesmí být ukládán
na vozovku silnice. Stavebník musí komunikaci udržovat v čistotě
zhotovitel musí postupovat dle technických zásad a podmínek, pro zásahy do povrchu
komunikací, pro ukládání inženýrských sítí. Technické podmínky jsou veřejně přístupné
vedení inženýrských sítí v silničním pozemku bude zaměřeno odpovědným geodetem a jejich
měření předáno KSSLK
KSSLK neručí za případné škody vzniklé provozem na silnici, silniční údržbou nebo v důsledku
porušení podloží vozovky. Případně poškozený silniční majetek musí být uveden do původního
stavtechnické podmínky správce nenahrazují povolení k zásahu do silničního pozemku, před
zahájením prací požádejte MÚ Turnov, odbor dopravní o vydání rozhodnutí k zvláštnímu užívání
komunikace pro stavbu. Podmínky KSS LK p.o., budou jeho součástí
ponesete odpovědnost po dobu 60 měsíců od dokončení a předání za stav na silničním pozemku
v místech narušení. Rovněž po tuto dobu ponesete záruky za škody na majetku a zdraví uživatelů
silnice, ke kterým by došlo prováděním prací nebo nedokonalou výspravou v místech zásahů
práce v silničním pozemku nesmí být prováděny v době od 1.11 do 31.3 (v případě dobrých
klimatických podmínek bude možné projednat posunutí termínu ukončení stavby před zimou)
před zahájením stavebních prací požádá stavebník KSS LK o protokolární předání staveniště
dotčeného úseku pozemní komunikace k provedení prací. Po ukončení akce bude KSS LK
prokazatelně vyzvána k protokolárnímu převzetí provedené úpravy.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
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;
Dalibor Brodský, nar. 1.7.1959, Ohrazenice č.p. 137, 511 01 Turnov 1; Hanna Brodská, nar.
20.1.1961, Ohrazenice č.p. 137, 511 01 Turnov 1; Jaroslav Dvořák, nar. 28.1.1961, Ohrazenice č.p.
288, 511 01 Turnov 1; Oldřich Vele, nar. 6.4.1951, Ohrazenice č.p. 127, 511 01 Turnov 1; TJ
SOKOL OHRAZENICE, z. s., Ohrazenice č.p. 221, 511 01 Turnov 1; Hana Hanušová, nar.
23.5.1974, Ohrazenice č.p. 41, 511 01 Turnov 1; Věra Košková, nar. 29.9.1934, Ohrazenice č.p. 85,
511 01 Turnov 1; Miloš Dostál, nar. 20.10.1954, Smetanovo nábřeží č.p. 2269/11, 470 01 Česká
Lípa 1; Dagmar Dostálová, nar. 18.12.1950, Smetanovo nábřeží č.p. 2269/11, 470 01 Česká Lípa 1.
Odůvodnění:
Dne 18.2.2019 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Protože žádost nebyla úplná a
nebyla doložena všemi podklady a závaznými stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl
žadatel dne 18.2.2019 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne
19.6.2019.
Stavební úřad oznámil dne 28.6.2019 zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným
orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože
mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a
stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky
a dotčené orgány svá závazná stanoviska. V zákonném termínu byl vznesen požadavek paní Vendulky
Doležalové, Ohrazenice 148, 511 01 Turnov, který se týkal umístění stožáru v blízkosti domu čp. 148,
aby lampa nesvítila do jejich oken. Žadatel tomuto požadavku vyhověl, a paní Vendulka Doležalová tento
požadavek vzala poté zpět, protože stožár je umístěn 14,0 m od hrany domu čp. 148 (zakresleno v PD).
Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky
řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním
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zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se
schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.
Stanoviska sdělili: smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti mezi Liberecký kraj a Obec
Ohrazenice ze dne 27.11.2018, souhlas na situačním výkrese od pana Dostála Miloše ze dne 17.6.2019 a
paní Dostálové Dagmar, souhlas na situačním výkrese od paní Brodské Hanny a pana Brodského
Dalibora, souhlas na situačním výkrese od pana Jaroslava Dvořáka, souhlas na situačním výkrese od pana
Oldřicha Veleho, souhlas na situačním výkrese od TJ SOKOL OHRAZENICE, a.s., souhlas na situačním
výkrese od paní Věry Koškové a paní Hanušové Hany, vyjádření PAMICO CZECH s.r.o., ze dne
31.1.2018, vyjádření KSS LK Liberec ze dne 11.3.2019 včetně souhlasu na situačním výkrese, vyjádření
ČEZ Distribuce, a.s., Děčín ze dne 4.2.2019 a souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností
v ochranném pásmu el.zařízení ze dne 28.1.2019, vyjádření ČEZ ICT Services, a.s., Praha ze dne
4.2.2019,vyjádření Telco Pro Services, s.r.o., Praha ze dne 4.2.2019, stanovisko Povodí Labe, s.p.,
Hradec Králové ze dne 28.3.2019, rozhodnutí OÚ Ohrazenice ze dne 12.4.2019, vyjádření MÚ Turnov,
odbor dopravní ze dne 11.3.2019, vyjádření GridServices, s.r.o., Brno ze dne 5.10.2018, vyjádření CETIN
a.s., prac.Liberec ze dne 16.4.2018 a 22.3.2019, vyjádření MÚ Turnov, OŠKS ze dne 22.3.2019,
vyjádření SčVK a.s., Teplice ze dne 27.2.2019, vyjádření MÚ Turnov, OŽP ze dne 8.4.2019, vyjádření
paní Vendulky Doležalové ze dne 18.7.2019, sdělení k námitce od Obce Ohrazenice ze dne 5.8.2019.
Vydaná rozhodnutí:
•

Obecní úřad Ohrazenice vydal dne 12.4.2019 pod č.j. OUO 187/2019 rozhodnutí, ve kterém bylo
povoleno zvláštní užívání silničních pozemků p.č. 396/6, 396/28, 220/10, 220/17, 220/1, 223/9,
906/1, 906/2, 225/, 898, 900, 901/1, 891, 894, 136/2, 143/1, 140/2, 134/6, 889/1, 889/2, 889/3,
889/4, 889/6, 889/7, 889/9, 87/17, 886/5, 925/2, 909/3, 909/1, 230/4, 910/2, 242, 914/2, 886/4,
876/1, 879/2, 897, 93/2, 887/1, 1048/44, 1048/9, 883, 886/2 v obci Ohrazenice v kú Ohrazenice u
Turnova pro umístění kabelů a stožárů veřejného osvětlení pro akci: „Rekonstrukce VO
Ohrazenice“.

Stanovení okruhu účastníků řízení:
V řízení bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemků a
staveb na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich. Na základě výsledku byl stanoven okruh
účastníků řízení ve smyslu § 85 stavebního zákona, a to:
podle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona – žadatel – Obec Ohrazenice, Ohrazenice 81, 511 01
Turnov 1,
podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona – obec, na jejímž území má být požadovaný záměr
uskutečněn – Město Turnov, Obec Ohrazenice,
podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona - je vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být
požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto
pozemku nebo vlastníkem dotčených pozemkových parcel 919/1, 886/1, 905/1, 1048/11, 1048/13 v kat.
území Ohrazenice u Turnova je Liberecký kraj- Krajská správa silnic LK, vlastníkem dotčených
pozemkových parcel 35/2, 35/1, 1044, 34/1, 884, 53/1, 53/6, 885/1, 876/1, 886/4, 886/5, 909/1, 225/1,
898, 906/2, 220/10, 906/1, 897, 876/2, 889/1, 93/1, 886/2, 883, 1048/9, 1048/44, 1048/31, 1048/12, 86/9,
887/1, 93/2, 894, 914/2, 230/4, 910/2, 386/13, 93/2, 242, 889/3, 889/4, 889/6, 889/7, 919/11, 178/2 v kú
Ohrazenice u Turnova je Obec Ohrazenice, vlastníkem dotčené pozemkové parcely 174 v kú Ohrazenice
u Turnova Košková Věra, vlastníkem dotčené pozemkové parcely 120 v kú Ohrazenice u Turnova je
Hanušová Hana, vlastníkem dotčené pozemkové parcely 116/1 v kú Ohrazenice u Turnova je TJ SOKOL
Ohrazenice, vlastníkem dotčené pozemkové parcely 102/6 v kú Ohrazenice u Turnova je Vele Oldřich,
vlastníkem dotčené pozemkové parcely 108/2 v kú Ohrazenice u Turnova je Dvořák Jaroslav, vlastníkem
dotčené pozemkové parcely 222/2 v kú Ohrazenice u Turnova jsou Brodský Dalibor a Brodská Hanna,
vlastníkem dotčené pozemkové parcely 228 v kú Ohrazenice u Turnova jsou Dostál Miloš a Dostálová
Dagmar, a vlastníci inženýrských sítí, kde dojde ke styku s výše uvedenou stavbou: Vodohospodářské
sdružení Turnov, GridServices, s.r.o., ČEZ Distribuce, a.s., Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.,
podle § 85 odst. 2 písm. b ) stavebního zákona – jsou osoby, jejichž vlastnické nebo jiné právo
k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním
rozhodnutím přímo dotčeno – jsou to majitelé sousedních pozemků : Osoby s vlastnickými nebo jinými
věcnými právy k sousedním pozemkům: st. p. 3, 4/1, 4/3, 6, 7, 9, 11/1, 12, 17, 18, 20, 21, 22, 23/1, 23/2,
25, 26, 27, 28, 29, 34, 35, 36, 38/1, 39, 40, 40/1, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 53, 54, 56, 57, 58/1, 60, 61,
62, 63/1, 63/2, 64, 66, 73, 74/1, 74/2, 75, 76/1, 76/3, 76/4, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 147/1, 147/2, 148, 149,
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150, 151, 152, 154, 155, 159, 161, 165, 166, 175/1, 183, 184, 185, 192, 195, 196, 198/2, 200, 203, 205,
206, 207/1, 208, 211, 213, 214, 226, 243/1, 244, 245, 246, 247, 248, 254, 295, 297, 309, 313, 314, 315,
359, 390, 391, 392, 395, 396, 398, 403, 404, 406, 407, 408, 411, 412, 425, 426, 430, 431, 438, 439, 440,
441, 442, 444, 445, 450, 451, 461, 463, 466, 469, 470, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 504,
534, 535, 587, 589, 590, 616, 617, 620, 636, 637, 644, 647, 650, 654, 655, 658, 662, 663, 666, 671, 673,
675, 678, 679, 684, 693, 695/1, 695/2, 696, 701, 707, 710, 723, 724, 726, 729, 736, 741, 30, parc. č. 25/3,
25/4, 25/9, 25/11, 25/17, 25/21, 27/3, 29/1, 45, 53/4, 53/5, 53/7, 54, 55, 60, 61, 63/1, 63/2, 66/1, 66/3,
66/4, 66/5, 66/6, 67, 68/1, 69, 70/1, 70/3, 74, 75/1, 75/2, 77/1, 77/2, 77/3, 82, 83/1, 83/3, 83/4, 83/6, 86/1,
86/2, 86/4, 86/5, 86/6, 86/10, 86/11, 87/5, 87/6, 87/16, 87/17, 87/18, 87/19, 95/1, 95/2, 95/4, 95/7, 97/2,
97/4, 99/2, 101/3, 102/1, 102/2, 102/3, 102/4, 102/5, 102/8, 105/1, 105/2, 105/3, 108/1, 111, 113/1, 115/1,
116/2, 119/1, 122/2, 122/4, 122/6, 122/8, 122/11, 125/1, 125/2, 126/1, 126/2, 130/1, 130/2, 130/3, 168/1,
168/3, 168/4, 168/5, 169, 170, 171/1, 171/2, 171/4, 172/1, 172/2, 173/1, 173/2, 173/4, 178/1, 179, 180/2,
180/3, 180/4, 181, 182, 183/1, 183/2, 185, 186/1, 186/2, 187/1, 187/2, 188/3, 188/5, 188/6, 188/7, 188/8,
189, 190/1, 190/2, 190/3, 191, 192/1, 192/2, 192/4, 193/1, 193/2, 198/1, 198/3, 199/2, 199/3, 199/4, 200,
201/3, 202/1, 202/2, 202/3, 203/2, 220/1, 220/2, 220/3, 220/4, 220/6, 220/7, 220/8, 220/9, 220/15, 220/17,
222/3, 223/1, 223/2, 223/3, 223/4, 223/5, 223/9, 223/11, 225/3, 225/7, 225/8, 225/9, 225/10, 226/2, 226/5,
226/6, 226/7, 230/1, 230/2, 230/3, 231, 232, 233, 234/2, 234/4, 241, 244/1, 244/3, 245/1, 245/2, 246/3,
246/4, 248/1, 257/4, 263/4, 263/5, 270/1, 270/2, 275, 276/2, 278/3, 278/4, 278/5, 280/2, 281/1, 281/2,
284, 286/1, 287/2, 386/1, 386/2, 386/3, 386/4, 386/5, 386/9, 386/10, 386/11, 386/12, 386/14, 389/1,
389/2, 389/3, 390/1, 391/1, 391/3, 391/4, 393/1, 393/2, 393/3, 396/7, 396/8, 396/9, 396/10, 396/11, 876/3,
885/3, 885/4, 891, 900, 909/2, 909/3, 910/3, 919/10, 922/3, 925/2, 1036, 1038/2, 1038/3, 1045/1, 1048/8,
1048/10, 1048/15, 1048/27, 1048/33, 1048/40, 1055, 1062, 1163/1, 1177, 1258, 1267, 192/3, 889/2,
889/8, 889/9, 1264, 112 v katastrálním území Ohrazenice u Turnova a osoby s vlastnickými nebo jinými
věcnými právy k sousedním stavbám: Ohrazenice č.p. 24, č.p. 103, č.p. 229, č.p. 29, č.p. 28, č.p. 70, č.p.
20, č.p. 16, č.p. 21, č.p. 74, č.p. 11, č.p. 13, č.p. 12, č.p. 10, č.p. 88, č.p. 80, č.p. 6, č.p. 4, č.p. 51, č.p. 82,
č.p. 50, č.p. 76, č.p. 39, č.p. 85, č.p. 40, č.p. 37, č.p. 35, č.p. 31, č.p. 30, č.p. 79, č.p. 32, č.p. 66, č.p. 58,
č.p. 42, č.p. 60, č.p. 48, č.p. 43, č.p. 49, č.p. 67, č.p. 61, č.p. 72, č.p. 77, č.p. 62, č.p. 1, č.p. 2, č.p. 3, č.p.
194, č.p. 90, č.p. 94, č.p. 93, č.p. 89, č.p. 96, č.p. 19, č.p. 91, č.p. 98, č.p. 100, č.p. 101, č.p. 106, č.p. 111,
č.p. 41, č.p. 108, č.p. 65, č.p. 115, č.p. 118, č.p. 120, č.p. 123, č.p. 122, č.p. 121, č.p. 127, č.p. 124, č.p.
129, č.p. 128, č.p. 131, č.p. 133, č.p. 135, č.p. 86, č.p. 136, č.p. 137, č.p. 139, č.p. 26, č.p. 140, č.p. 144,
č.p. 147, č.p. 148, č.p. 150, č.p. 114, č.p. 54, č.p. 71, č.p. 177, č.p. 5, č.p. 57, č.p. 184, č.p. 178, č.p. 254,
č.p. 181, č.p. 179, č.p. 180, č.p. 186, č.p. 192, č.p. 187, č.p. 23, č.p. 214, č.p. 190, č.p. 191, č.p. 18, č.p.
17, č.p. 196, č.p. 215, č.e. 34, č.p. 231, č.p. 232, č.p. 233, č.p. 228, č.p. 235, č.p. 236, č.p. 243, č.p. 246,
č.p. 245, č.p. 248, č.p. 241, č.p. 251, č.p. 247, č.p. 259, č.p. 261, č.p. 265, č.p. 266, č.p. 263, č.p. 273, č.p.
271, č.p. 275, č.p. 276 a č.p. 81.
Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení podle § 144 zákona č. 500/2004
Sb., správního řádu, územní rozhodnutí o umístění stavby se účastníkům řízení podle § 85 odst 2, písm. b)
uvědomuje veřejnou vyhláškou.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
-

Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Z hledisek, uvedených v § 90 písm. a), b), c), stavebního zákona posoudil stavební záměr žadatele takto:
- a) s požadavky podle stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů – žádost obsahuje veškeré
náležitosti, které upravuje § 86 stavebního zákona, § 3 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, dokumentace stavby je v souladu s přílohou
č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Projektová dokumentace je v souladu s vyhláškou č.
č. 501/2006 o obecných požadavcích na využívání území,
- b) s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení
nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem– stavba se bude dotýkat
ochranných pásem těchto sítí technické a dopravní infrastruktury: telekomunikační infrastruktura
společnosti CETIN a.s.; podzemní síť a nadzemní síť NN a nadzemní síť VN; STL plynovody PE d63 +
přípojky, veřejné osvětlení; veřejný vodovod; veřejná kanalizace; vodní útvar HSL-1960; silnice III. třídy,
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místní komunikace. Vlastníci a správci výše uvedených technických a dopravních infrastruktury se
stavbou souhlasí a jejich podmínky jsou uvedeny ve výroku tohoto rozhodnutí.
- c) zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených
orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledkem rozporů –
k umístění stavby byla vydána kladná stanoviska všech dotčených orgánů, hájících zájmy chráněné
zvláštními právními předpisy.
Obec Ohrazenice má schválený Územní Ohrazenice zastupitelstvem obce 24.9.2014 s účinností dne
14.10.2014. V Územním plánu Ohrazenice jsou záměrem dotčeny plochy, které předloženou trasu sítě
veřejného osvětlení umožňují. Z hlediska cílů a úkolů územního plánování záměr nebude mít negativní
dopad na možnost využití souvisejícího území podle územně plánovacích dokumentací. Výše uvedený
záměr je v souladu s Územním plánem Ohrazenice a v souladu s cíli a úkoly územního plánování. ¨
Jedná se o podzemní stavbu, kterou nedojde k narušení architektonických a urbanistických hodnot
v území.
Vzhledem k tomu, že na základě povolení umístění stavby je možno stavbu realizovat, posoudil stavební
úřad plnost a přehlednost projektové dokumentace a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecně
technické požadavky na stavby dle příslušných ustanovení vyhl. č. 268/2009 Sb., ve znění vyhl.č.
20/2012 Sb. Na základě výše uvedeného posouzení došel stavební úřad k závěru, že stavba je navržena
v souladu s uvedenými technickými požadavky na výstavbu. Současně stavební úřad ve výroku
rozhodnutí kromě podmínek k umístění stavby stanovil i podmínky pro provedení stavby veřejného
osvětlení.
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a
stavebního řádu Krajského úřadu Libereckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý
výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného
vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou,
stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí, jde-li o
stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.
Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění
stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Ing. Eva Zakouřilová
vedoucí stavebního úřadu

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce MÚ Turnov a na úřední desce
OÚ Ohrazenice. Po stejnou dobu musí být zveřejněno i způsobem, umožňujícím dálkový přístup.
Patnáctý den vyvěšení na úřední desce MÚ Turnov je dnem doručení.
Vyvěšeno dne: ..............................

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

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
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Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. e) ve
výši 1000 Kč byl zaplacen dne 6.3.2019.
Obdrží:
Úřad města Turnov a Ohrazenice k podání zprávy o vyvěšení a sejmutí tohoto oznámení.
Účastníci územního řízení dle ust. 27 odst. 1 správního řádu a ust. § 85 odst. 1, písm. a) stavebního
zákona – do vlastních rukou:
Obec Ohrazenice, IDDS: h6abk57
Účastníci územního řízení dle § 85 odst. 1, písm. b) stavebního zákona – do vlastních rukou:
Obec Ohrazenice, IDDS: h6abk57
Účastníci územního řízení dle ust. § 85 odst. 2, písm. a) stavebního zákona – do vlastních rukou:
Obec Ohrazenice, IDDS: h6abk57
Vodohospodářské sdružení Turnov, IDDS: c97yj33
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: bdnkk7w
Dalibor Brodský, Ohrazenice č.p. 137, 511 01 Turnov 1
Hanna Brodska, Ohrazenice č.p. 137, 511 01 Turnov 1
Jaroslav Dvořák, IDDS: n2ybvdu
Oldřich Vele, Ohrazenice č.p. 127, 511 01 Turnov 1
TJ SOKOL OHRAZENICE, z. s., Ohrazenice č.p. 221, 511 01 Turnov 1
Hana Hanušová, Ohrazenice č.p. 41, 511 01 Turnov 1
Věra Košková, Ohrazenice č.p. 85, 511 01 Turnov 1
Miloš Dostál, Smetanovo nábřeží č.p. 2269/11, 470 01 Česká Lípa 1
Dagmar Dostálová, Smetanovo nábřeží č.p. 2269/11, 470 01 Česká Lípa 1
Účastníci územního řízení dle ust. § 85 odst. 2, písm. b) stavebního zákona – doručí se veřejnou
vyhláškou:
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
st. p. 3, 4/1, 4/3, 6, 7, 9, 11/1, 12, 17, 18, 20, 21, 22, 23/1, 23/2, 25, 26, 27, 28, 29, 34, 35, 36, 38/1, 39,
40, 40/1, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 53, 54, 56, 57, 58/1, 60, 61, 62, 63/1, 63/2, 64, 66, 73, 74/1, 74/2, 75,
76/1, 76/3, 76/4, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 147/1, 147/2, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 155, 159, 161, 165,
166, 175/1, 183, 184, 185, 192, 195, 196, 198/2, 200, 203, 205, 206, 207/1, 208, 211, 213, 214, 226,
243/1, 244, 245, 246, 247, 248, 254, 295, 297, 309, 313, 314, 315, 359, 390, 391, 392, 395, 396, 398,
403, 404, 406, 407, 408, 411, 412, 425, 426, 430, 431, 438, 439, 440, 441, 442, 444, 445, 450, 451, 461,
463, 466, 469, 470, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 504, 534, 535, 587, 589, 590, 616, 617,
620, 636, 637, 644, 647, 650, 654, 655, 658, 662, 663, 666, 671, 673, 675, 678, 679, 684, 693, 695/1,
695/2, 696, 701, 707, 710, 723, 724, 726, 729, 736, 741, 30, parc. č. 25/3, 25/4, 25/9, 25/11, 25/17, 25/21,
27/3, 29/1, 45, 53/4, 53/5, 53/7, 54, 55, 60, 61, 63/1, 63/2, 66/1, 66/3, 66/4, 66/5, 66/6, 67, 68/1, 69, 70/1,
70/3, 74, 75/1, 75/2, 77/1, 77/2, 77/3, 82, 83/1, 83/3, 83/4, 83/6, 86/1, 86/2, 86/4, 86/5, 86/6, 86/10, 86/11,
87/5, 87/6, 87/16, 87/17, 87/18, 87/19, 95/1, 95/2, 95/4, 95/7, 97/2, 97/4, 99/2, 101/3, 102/1, 102/2, 102/3,
102/4, 102/5, 102/8, 105/1, 105/2, 105/3, 108/1, 111, 113/1, 115/1, 116/2, 119/1, 122/2, 122/4, 122/6,
122/8, 122/11, 125/1, 125/2, 126/1, 126/2, 130/1, 130/2, 130/3, 168/1, 168/3, 168/4, 168/5, 169, 170,
171/1, 171/2, 171/4, 172/1, 172/2, 173/1, 173/2, 173/4, 178/1, 179, 180/2, 180/3, 180/4, 181, 182, 183/1,
183/2, 185, 186/1, 186/2, 187/1, 187/2, 188/3, 188/5, 188/6, 188/7, 188/8, 189, 190/1, 190/2, 190/3, 191,
192/1, 192/2, 192/4, 193/1, 193/2, 198/1, 198/3, 199/2, 199/3, 199/4, 200, 201/3, 202/1, 202/2, 202/3,
203/2, 220/1, 220/2, 220/3, 220/4, 220/6, 220/7, 220/8, 220/9, 220/15, 220/17, 222/3, 223/1, 223/2, 223/3,
223/4, 223/5, 223/9, 223/11, 225/3, 225/7, 225/8, 225/9, 225/10, 226/2, 226/5, 226/6, 226/7, 230/1, 230/2,
230/3, 231, 232, 233, 234/2, 234/4, 241, 244/1, 244/3, 245/1, 245/2, 246/3, 246/4, 248/1, 257/4, 263/4,
263/5, 270/1, 270/2, 275, 276/2, 278/3, 278/4, 278/5, 280/2, 281/1, 281/2, 284, 286/1, 287/2, 386/1,
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386/2, 386/3, 386/4, 386/5, 386/9, 386/10, 386/11, 386/12, 386/14, 389/1, 389/2, 389/3, 390/1, 391/1,
391/3, 391/4, 393/1, 393/2, 393/3, 396/7, 396/8, 396/9, 396/10, 396/11, 876/3, 885/3, 885/4, 891, 900,
909/2, 909/3, 910/3, 919/10, 922/3, 925/2, 1036, 1038/2, 1038/3, 1045/1, 1048/8, 1048/10, 1048/15,
1048/27, 1048/33, 1048/40, 1055, 1062, 1163/1, 1177, 1258, 1267, 192/3, 889/2, 889/8, 889/9, 1264, 112
v katastrálním území Ohrazenice u Turnova,
a osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: Ohrazenice č.p. 24, č.p. 103,
č.p. 229, č.p. 29, č.p. 28, č.p. 70, č.p. 20, č.p. 16, č.p. 21, č.p. 74, č.p. 11, č.p. 13, č.p. 12, č.p. 10, č.p. 88,
č.p. 80, č.p. 6, č.p. 4, č.p. 51, č.p. 82, č.p. 50, č.p. 76, č.p. 39, č.p. 85, č.p. 40, č.p. 37, č.p. 35, č.p. 31, č.p.
30, č.p. 79, č.p. 32, č.p. 66, č.p. 58, č.p. 42, č.p. 60, č.p. 48, č.p. 43, č.p. 49, č.p. 67, č.p. 61, č.p. 72, č.p.
77, č.p. 62, č.p. 1, č.p. 2, č.p. 3, č.p. 194, č.p. 90, č.p. 94, č.p. 93, č.p. 89, č.p. 96, č.p. 19, č.p. 91, č.p. 98,
č.p. 100, č.p. 101, č.p. 106, č.p. 111, č.p. 41, č.p. 108, č.p. 65, č.p. 115, č.p. 118, č.p. 120, č.p. 123, č.p.
122, č.p. 121, č.p. 127, č.p. 124, č.p. 129, č.p. 128, č.p. 131, č.p. 133, č.p. 135, č.p. 86, č.p. 136, č.p. 137,
č.p. 139, č.p. 26, č.p. 140, č.p. 144, č.p. 147, č.p. 148, č.p. 150, č.p. 114, č.p. 54, č.p. 71, č.p. 177, č.p. 5,
č.p. 57, č.p. 184, č.p. 178, č.p. 254, č.p. 181, č.p. 179, č.p. 180, č.p. 186, č.p. 192, č.p. 187, č.p. 23, č.p.
214, č.p. 190, č.p. 191, č.p. 18, č.p. 17, č.p. 196, č.p. 215, č.e. 34, č.p. 231, č.p. 232, č.p. 233, č.p. 228,
č.p. 235, č.p. 236, č.p. 243, č.p. 246, č.p. 245, č.p. 248, č.p. 241, č.p. 251, č.p. 247, č.p. 259, č.p. 261, č.p.
265, č.p. 266, č.p. 263, č.p. 273, č.p. 271, č.p. 275, č.p. 276 a č.p. 81.
dotčené orgány
Městský úřad Turnov, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01 Turnov 1
Obecní úřad Ohrazenice, Ohrazenice, 511 01 Turnov 1
ostatní
Městský úřad Turnov, odbor životního prostředí, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01 Turnov 1
Městský úřad Turnov, odbor školství, kultury a sportu, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01 Turnov 1
Městský úřad Turnov, odbor rozvoje města, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01 Turnov 1
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., oblastní závod Turnov, IDDS: f7rf9ns
Městský úřad Turnov, odbor dopravní, Antonína Dvořáka č.p. 335, Turnov, 511 01 Turnov 1
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2

