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USNESENÍ
ZASTAVENÍ ŘÍZENÍ
Výroková část:
Městský úřad Turnov, stavební úřad, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a)
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o
pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a)
zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), podle § 66
odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
zastavuje
stavební řízení zahájené dne 12.8.2020 na základě žádosti, kterou podal
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro LK , pobočka Semily, IČO 01312774,
Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov
(dále jen "stavebník"), na stavbu
polní cesty HPC1, HPC10, VPC2 a VPC12 Ohrazenice
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 886/1, 1107, 1138, 1158/1, 1163/1, 1220 v katastrálním území
Ohrazenice u Turnova.
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro LK , pobočka Semily, Husinecká č.p.
1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov
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
Odůvodnění:
Dnem podání žádosti bylo zahájeno stavební řízení. Jelikož stavebník dne 11.1.2021 vzal svou žádost
zpět a není žadatel, který by se zpětvzetím nesouhlasil, speciální stavební úřad řízení zastavil.
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 :
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- podle § 109 písm. a) stavebního zákona - stavebník - Státní pozemkový úřad
- podle § 109 písm. c) stavebního zákona - vlastník pozemku na kterém má být stavba prováděna, není li stavebníkem - Obec Ohrazenice
- podle § 109 písm. e) stavebního zákona - vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm , může-li
být jeho vlastnické právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno - parc. č. 382, 1158/2, 1163/2, 1176, 385,
386/3, 1160, 1174, 1173, 1175, 1177, 1137, 1139, 1126, 1140, 1144/2, 1145/2, 1142, 1143, 1144/1, 1135,
381/4, 1161, 1162, 249, 1156, 1157, 1159/1, 383/2, 914/2, 1159/2, 1216, 1218, 1217, 472/1, 1215, 1219,
1221, 1222 v katastrálním území Ohrazenice u Turnova
Poučení účastníků:
Proti tomuto usnesení 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. Podle § 76
odst. 5 správního řádu odvolání nemá odkladný účinek.

Ing. Eva Zakouřilová
vedoucí stavebního úřadu
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)
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro LK , pobočka Semily, IDDS: z49per3
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn
Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Liberec, IDDS: zjq4rhz
Obec Ohrazenice, IDDS: h6abk57
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: bdnkk7w
ostatní účastníci veřejnou vyhláškou
dotčené orgány
Městský úřad Turnov, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01 Turnov 1
Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem, Odbor ochrany územních zájmů, IDDS: hjyaavk
Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, územní odbor Semily, IDDS: hv4aivj
Policie ČR KŘP Libereckého kraje, ÚO Semily, dopravní inspektorát, IDDS: vsmhpv9
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor dopravy, IDDS: c5kbvkw
ostatní
Městský úřad Turnov, odbor životního prostředí, 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

