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7.12.2020

OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ
Obec Ohrazenice, IČO 275956, Ohrazenice č.p. 81, 511 01 Turnov 1,
kterou zastupuje Ing. Petr Štěpánek, nar. 13.12.1978, Bedřicha Smetany č.p. 2010, 511 01 Turnov 1
(dále jen "žadatel") podal dne 25.11.2020 žádost o vydání společného povolení na stavbu:
stavební úprava - rekonstrukce - komunikací III/28728, III/28729 a III/28729
(dále jen "stavba") na pozemku na ppč. 1048/40, 1048/44, 1048/11, 86/6, 886/2, 876/1, 886/1, 876/2,
886/4, st.30, 886/5, 906/1, 905/1, 906/2, 225/1, 900, 898, 894, 891, 889/1, 905/3, 905/2, 905/4, 1048/25,
98/50, 1048/24 v katastrálním území Ohrazenice u Turnova. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné
územní a stavební řízení (dále jen "společné řízení").
Stavba obsahuje:
Předmětem dokumentace je stavební úprava komunikací III/28728, III/28729 a III/28729a v kat. obce
Ohrazenice včetně jejich přidružených dopravních prostor na ppč. 1048/40, 1048/44, 1048/11, 86/6,
886/2, 876/1, 886/1, 876/2, 886/4, st.30, 886/5, 906/1, 905/1, 906/2, 225/1, 900, 898, 894, 891, 889/1,
905/3, 905/2, 905/4, 1048/25, 98/50, 1048/24 v kú Ohrazenice u Turnova. Součástí projektu je řešení
odvodnění komunikací a jejich přidružených dopravních prostor.
Stavba je členěna na objekty:
SO-101 - Silnice III/28728
SO-102 - Silnice III/28729
SO-103 - Silnice III/28729a
SO-301 - Odvodnění silnice III/28728
SO-302 - Odvodnění silnice III/28729
SO-303 - Odvodnění silnice III/28729a
Délka silnicí:
SO-101 - Silnice III/28728 - dl.738,3m
SO-102 - Silnice III/28729 - dl.761,0m
SO-103 - Silnice III/28729a - dl.148,1m
Délka nové dešťové kanalizace:
SO-302 Stoka A:
88,3m
SO-303 Stoka B:
73,3m
Zatrubnění příkopů:
SO-301: 38m a 47m
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Architektonické řešení respektuje materiálové pojetí chodníků a ploch v obci. Jedná se o koncept
betonových silničních obrubníků, betonové dlažby a živičného povrchu. Základní odstín dlažby a
obrubníků je klasická šedá, vjezdy na pozemky jsou řešeny v barvě červené. Bezbariérové prvky jsou
navrženy v barvě antracitové.
SO-101 Silnice III/28728
Tento stavební objekt řeší rekonstrukci silnice III/28728 v obci Ohrazenice u Turnova a to od odbočky s
místní komunikací na p.č.889/1 až po křižovatku se silnicí III/28729 v koncové části obce Ohrazenice.
Dispoziční a provozní řešení zůstává shodné, resp. bez zásadní změn oproti stávajícímu stavu. Novým
prvkem v prostoru silnice je návrh chodníku, případně odrazného proužku, přemístění autobusové
zastávky Ohrazenice-školka a dispoziční změny oboustranné zastávky Ohrazenice-pod hřbitovem.
SO-102 Silnice III/28729
Tento stavební objekt řeší rekonstrukci silnice III/28729 v obci Ohrazenice u Turnova a to od nájezdu na
rychlostní komunikaci R35 až po křižovatku se silnicí III/28728 v koncové části obce Ohrazenice.
Dispoziční a provozní řešení zůstává shodné, resp. bez zásadních změn oproti stávajícímu stavu. Novým
prvkem v prostoru silnice je návrh odstavného pruhu. Projekt byl koordinován se souběžným projektem
na revitalizaci návsi.
SO-103 Silnice III/28729a
Tento stavební objekt řeší rekonstrukci silnice III/28729a v obci Ohrazenice u Turnova. Jedná se o
spojovací ulici mezi silnicemi III/28728 a III/287829. Dispoziční a provozní řešení zůstává shodné, resp.
bez zásadních změn oproti stávajícímu stavu. Novým prvkem v prostoru silnice je návrh chodníku po celé
délce silnice. Dále dojde k rozšíření průjezdného profilu silnice ze současných 4m na 5m.
Skladby konstrukcí:
Skladba S1 - doplnění konstrukčních vrstev
D1-N-2-III, PIII, dle TP 170:
- Asfaltový beton střednězrnný ACO 11+
- Postřik spojovací emulzní PSE 0,3kg/m2
- Obalované kamenivo ACL 16+
- Postřik spojovací emulzní PSE 0,3kg/m2
- Obalované kamenivo ACL 16+
- Postřik infiltrační emulzní PSI 1,0kg/m2
- Štěrkodrť ŠDA
- Štěrkodrť ŠDA
- Upravená zhutněná pláň
- Celkem
Skladba S2 - úprava krytu vozovky
- Asfaltový beton střednězrnný ACO 11+
- Postřik spojovací emulzní PSE 0,3kg/m2
- Odfrézování obrusné vrstvy v průměrné tl.
Skladba S3 - Chodník
D2-D-1-CH, PII, dle TP 170:
- Betonová dlažba DL
- Lože L
- Štěrkodrť ŠDA
- Celkem

50mm
60mm
90mm
200mm
150mm
550mm

min.50mm
40mm

60mm
30mm
150mm
240mm
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Skladba S4 - Vjezdy
D2-D-1-VI, PIII, dle TP 170:
- Betonová dlažba DL
- Lože L
- Štěrkodrť ŠDA
- Upravená zhutněná pláň
- Celkem

80mm
40mm
250mm

Skladba S5 - Plochy zatravňovací dlažby
D2-D-1-VI, PIII, dle TP 170:
- Zatravňovací dlažba DL
- Lože L
- Štěrkodrť ŠDA
- Upravená zhutněná pláň
- Celkem

80mm
40mm
250mm

370mm

370mm

Bezbariérové úpravy:
Bezbariérové úpravy jsou navrženy s podmínkami uvedenými ve vyhl. č.398/2009 Sb. Všechny snížené
obrubníky jsou lemovány varovným pásem šířky 0,4m. Jako přirozená vodící linie je navržen záhonový
obrubník s nadvýšením 60mm, případně jako přirozená vodící linie slouží podezdívky stávajících
oplocení. V místech, kde tyto podezdívky nejsou min. 60mm nad úrovní budoucího chodníku je navržen
záhonový obrubník přisazený k těmto podezdívkám.
SO-301 Odvodnění silnice III/28728
Tento stavební objekt řeší odvod dešťových vod na silnici III/28728, pomocí stávajících uličních vpustí.
V současné době je dešťová voda odváděna podélným a příčným sklonem do stávajících uličních vpustí,
případně do příkopů, které také ústí do stávající kanalizace. V koncové části dešťová voda volně odtéká
do přilehlých příkopů a tam zasakuje.
V rámci projektu dojde k úpravě polohy stávajících vpustí a jejich doplnění v problematických místech.
Dále budou zatrubněny dva úseky příkopů a bude upraven příkop v koncové části objektu. Nově navržená
zpevněná krajnice je navržena ze zasakovací dlažby.
Nové zatrubnění příkopů bude v délkách 38m a 47m.
SO-302 Odvodnění silnice III/28729
Tento stavební objekt řeší odvod dešťových vod na silnici III/28729, pomocí stávajících uličních vpustí.
V současné době je dešťová voda odváděna podélným a příčným sklonem do stávajících uličních vpustí,
které jsou připojeny na stávající obecní dešťovou kanalizaci.
V rámci projektu dojde k úpravě polohy stávajících vpustí a jejich doplnění v problematických místech.
Jejich připojení zůstane stejné, bude pouze přizpůsobeno nové poloze nebo vyspraveno. Dále bude
kanalizace prodloužena o stoku A. Nově navržená zpevněná krajnice je navržena ze zasakovací dlažby.
Nová dešťové kanalizace je navržena v délce 88,25m.
SO-303 Odvodnění silnice III/28729a
Tento stavební objekt řeší odvod dešťových vod na silnici III/28729a, pomocí nově navržené dešťové
kanalizace, která je zaústěna do obecní dešťové kanalizace. V současné době dešťová voda částečně
zasakuje podél komunikace v zeleném pruhu a částečně odtéká do uliční vpusti na křižovatce se silnicí
III/28729.
Dešťové vody budou ze silnice svedeny sklonem ploch do nových uličních vpustí a dále do nové dešťové
kanalizace, která se napojuje na opravenou obecní dešťovou kanalizaci silnice III/28729 (řešeno v SO302) a dále do stávající obecní dešťové kanalizace.
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Nová dešťové kanalizace je navržena v délce 73,27m.
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 § 94 k stavebního zákona, a to :
Účastníkem je podle § 94k stavebního zákona:
a) stavebník - Obec Ohrazenice
b) obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn - Obec Ohrazenice
c) vlastník stavby, na které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem,
nebo ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám stavebníkem - Liberecký kraj
d) vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem,
nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku - Liberecký kraj, KONTAKT - služby motoristům
spol.s.r.o.
e) osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům
nebo stavbám na nich, může být společným povolením přímo dotčeno - vlastníci ppč. 98/51, 1048/23,
101/3, st.470, 889/9, 889/3, 102/1, st.214, 102/6, st.208, st.502, 105/3, st.226, 105/2, st.211, 108/2, st.504,
st.60, 108/1, st.61, 112, st.62, 113/1, 122/4, st.63/2, st.154, 172/2, 170, st.73, 187/2, st.74/2, st.74/1,
187/1, 198/1, st.76/1, st.76/4, 198/2, st.76/3, 198/3, 200, st.78, st.507, 225/7, 225/8, 225/2, 225/9, st.244,
222/2, st.247, 222/3, 222/4, 391/4, st.679, 393/3, st.636, 396/10, st.650, 396/18, 396/8, st.662, 396/9,
130/2, st.695/1, st.404, 130/3, 130/1, st.66, 125/2, st.64, 125/1, 126/2, st.440, 126/1, st.406, 169, st.183,
168/1, st.75, 168/5, st.617, 168/4, st.463, 168/3, 199/3, st.315, 199/2, 199/4, st.461, 203/2, st.430, 202/3,
202/2, 202/1, st.77, 201/3, 223/5, 223/2, st.396, st.459, 220/7, st.442, 220/2, st.297, 393/2, 396/7, 86/9,
86/11, st.469, 86/10, 86/1, 86/5, st.587, 86/2, st.57, 83/2, st.54, st.29, 181, st.43, 182, 189, 190/1, st.40/1,
190/3, st.654, 232, st.82, 230/2, 230/1, st.155, 389/3, st.684, 391/1, st.185, 393/1, st.658, 396/1, st.647,
1048/33, 1048/9, 1048/10, st.4/1, 70/3, 1055, st.4/3, st.254, 77/2, st.6, 77/3, st.295, 77/1, st.161, st.28,
263/5, 263/4, 257/4, 245/2, 245/1, st.33, 244/3, st.663, 914/2, 242, st.35, 234/4, 234/2, st.157, st.38/1,
233, 230/3, 1038/3, 909/1, 909/3, st.590, 1036, 909/2, st.165, 386/4, 386/5, st.166, 386/2, st.200, st.486,
386/9, st.671, st.717, 386/14, st.309, 386/3, st.673, 1163/1, 1177, 226/5, st.243/1, 226/7, 226/6, 228, st.80,
1258, st.723, 226/2, 389/2, st.438, 389/1, 390/1, st.693

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"), oznamuje zahájení společného řízení podle § 94m stavebního zákona, ve
kterém upouští od ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska, účastníci řízení
své námitky a veřejnost připomínky do
15 dnů od doručení tohoto oznámení.
Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Turnov, stavební úřad, úřední dny
pondělí a středa 8-12 hod. a 13-17 hod.).
Do 3 dnů od uplynutí lhůty pro vznesení námitek budou shromážděny podklady pro vydání rozhodnutí ,
které bude vydáno do 7 dní , a účastníci řízení mají možnost se v této lhůtě seznámit se shromážděnými
podklady v souladu s § 36, odst.3 spr.řádu .
Poučení:
Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být
uplatněny v uvedeném termínu, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námitkám k věcem,
o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží. K námitkám, které
překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve
svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání
námitek.
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Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo stavby,
na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné
právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním
stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo
dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo
dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky
pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle
zvláštního právního předpisu zabývá.
Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové
dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi
přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo
právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě; k námitkám, které překračují uvedený
rozsah, se nepřihlíží.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Ing. Eva Zakouřilová
vedoucí stavebního úřadu

Vyřizuje: Iva Hadravová

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: ..............................

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

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

Obdrží:
účastníci (dodejky)
Ing. Petr Štěpánek, Vejrichova č.p. 272, 511 01 Turnov 1
GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
PAMICO CZECH, s.r.o., IDDS: ze4u2cg
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: bdnkk7w
KONTAKT - služby motoristům, spol. s r.o., IDDS: ejxgeaf
ostatní účastníci řízení veřejnou vyhláškou
dotčené orgány
Městský úřad Turnov, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01 Turnov 1
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
Policie ČR KŘP Libereckého kraje, ÚO Semily, dopravní inspektorát, IDDS: vsmhpv9
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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 dopravní, Antonína Dvořáka č.p. 335, Turnov, 511 01 Turnov 1
Městský úřad Turnov, odbor rozvoje města, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01 Turnov 1

