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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"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení")
posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 25.11.2020
podala
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"), a na základě tohoto posouzení:
I.

Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
schvaluje stavební záměr

na stavbu:
stavební úprava - rekonstrukce komunikací III/28728, III/28729 a III/28729a
(dále jen "stavba") na pozemku.

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
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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
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

50mm
60mm
90mm
200mm
150mm
550mm
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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
Skladba S4 - Vjezdy
D2-D-1-VI, PIII, dle TP 170:
- Betonová dlažba DL
- Lože L
- Štěrkodrť ŠDA
- Upravená zhutněná pláň
- Celkem
Skladba S5 - Plochy zatravňovací dlažby
D2-D-1-VI, PIII, dle TP 170:
- Zatravňovací dlažba DL
- Lože L
- Štěrkodrť ŠDA
- Upravená zhutněná pláň
- Celkem
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min.50mm
40mm

60mm
30mm
150mm
240mm

80mm
40mm
250mm
370mm

80mm
40mm
250mm
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.
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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.
Nová dešťové kanalizace je navržena v délce 73,27m.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:
1. Stavba bude umístěna v souladu s koordinačním situačním výkresem, která obsahuje výkres
současného stavu území v měřítku 1: 500 se zakreslením požadovaného umístění stavby,
s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace č. zak. 19058 z 07/2019, kterou vypracoval
Profes projekt s.r.o., Vejrichova 272, Turnov; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího
povolení stavebního úřadu.
2. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Budou dodrženy podmínky koordinovaného závazného stanoviska Městského úřadu Turnov, odboru
rozvoje města ze dne 6.2.2020 pod č.j. ORM/19/2216, a to :
OŽP odpady :
• Odpady, které vzniknou při realizaci rekonstrukce komunikace, musí být 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.
• Nebezpečné odpady a 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.
• Bude-li při stavebních pracích nakládáno s odpady obsahujícími azbest, musí být voleny takové
technologické postupy, které předcházejí nebo minimalizují uvolňování azbestu do ovzduší.
Azbest a materiály, které jej obsahují, by měly být bezpečně odňaty ze stavby před prováděním
dalších stavebních prací. Odpady a materiály obsahující azbest musí být po odnětí ze stavby (z
místa svého původu, pracoviště) umístěny do obalu (uzavíratelné kontejnery, uzavíratelné
nádoby, plastové pytle apod.), které jsou před dalším nakládáním s nimi utěsněny a označeny
nápisem upozorňujícím na obsah azbestu. Takto nebezpečné odpady musí být následně odvezeny
do zařízení pro nakládání s odpady, které je určeno k jejich sběru nebo odstranění a je
provozováno oprávněnou osobou. Po odstranění odpadu s obsahem azbestu zašle stavebník kopii
dokladu o likvidaci azbestu na Městský úřad Turnov, odbor životního prostředí.
• zákon o odpadech se nevztahuje pouze na nakládání s nekontaminovanou zeminou a jiným
přírodním materiálem vytěženým během stavební činnosti, pokud je zajištěno, že materiál bude
použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterým byl vytěžen. V jiném
případě je třeba postupovat podle zákona o odpadech
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OŽP ochrana ovzduší :
• během stavebních 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.)
OŽP 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 otevřeného výkopu od paty kmene stromů je 2,5 m. Pokud bude vzdálenost výkopu
menší, je třeba provést protlak pod kořenovým systémem stromu. 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 materiálu
- pro případné nezbytně nutné kácení dřevin rostoucích mimo les z důvodu realizace výše
uvedeného záměru – pokud pozemek a dřeviny nesplňují vymezení dle vyhlášky č. 189/2013 Sb.
– je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody dle § 8 zákona č. 114/1992 Sb. Příslušným
orgánem ochrany přírody ve věci povolování kácení dřevin rostoucích mimo les je pro kat. území
Ohrazenice Obecní úřad Ohrazenice.
OŠKS státní památková péče:
- upozorňujeme na dodržování památkového zákona dle § 22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., který
se dotýká provádění stavební činnosti na území s archeologickými nálezy (celá ČR) a povinnosti
stavebníků tuto činnost předem oznámit Archeologickému ústavu AV ČR v Praze, 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 archeologickému nálezu oznámit tuto skutečnost Archeologickému ústavu Akademie věd
ČR nebo nejbližšímu muzeu (tj. Muzeum Českého ráje v Turnově), 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 archeologického výzkumu (§ 23 památkového zákona)
4. Odbor dopravní vydal dne 24.11.2020 pod zn. OD/20/36252/KOM rozhodnutí, kterým povolil
zvláštní užívání části silnice III/28728, III/28729, III/28729a.
5. Budou dodrženy podmínky z vyjádření KSS LK, ÚTSO východ Liberec ze dne 30.10.2020 pod zn.
KSSLK/7865/2020, a to:
Obecné technické podmínky zásahu do komunikace:
Rekonstrukce komunikací a kanalizace bude provedena dle schválené projektové dokumentace.
Zhotovitel musí postupovat dle technických zásad a podmínek pro zásahy do povrchu komunikací,
pro ukládání inženýrských sítí. Technické podmínky jsou veřejně přístupné na http://www.ksslk.cz.
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 komunikací.
Zhotovitel doloží po skončení stavebních prací dokumentaci ve stupni DSPS včetně
fotodokumentace, která bude předána správci komunikace v tištěné podobě/elektronické podobě
(formát*.dwg.pdf)
Specifické technické podmínky zásahu do komunikace:
Kanalizace – 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“
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Zhotovitel musí postupovat dle technických zásad a podmínek pro zásahy do povrchu komunikací,
pro ukládání inženýrských sítí. Technické podmínky jsou veřejně přístupné na http://www.ksslk.cz.
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 stavu.
Technické 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.
Provedená stavba v silničním pozemku bude zaměřena odpovědným geodetem a měření předáno KSS
LK.
Ponesete odpovědnost po dobu 60 měsíců od dokončení a předání za stav na silničním majetku
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).
Budou dodrženy podmínky vyjádření Policie České republiky, Krajského ředitelství policie
Libereckého kraje, Územního odboru Semily, dopravního inspektorátu ze dne 19.3.2020 pod č.j.
KRPL-109658-1/ČJ-2020-181106-06:
- Stavební úpravy musí být realizovány v souladu s vyhl. 398/2009 Sb., o obecných technických
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Z důvodu pasivní bezpečnosti budou
veškerá konvexní nároží zvýšených obrub směřující k pojížděným plochám ukončena poloměrem
min. 50m; příp. proveden zapuštěný náběh, tj. provedení stavby bude bez ostrých výčnělků a hran.
Standardní výškový rozdíl mezi vozovkou a hranou chodníkové obruby bude min. 0,12m. Další
stupeň projektové dokumentace (RDS) bude obsahovat vzorové výkresy řešení bezbariérových
úprav, včetně doporučené barevné skladby.
– Ve smyslu ustanovení § 77 odst.2) písm.b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích vyslovujeme předběžný souhlas s realizací navrženého trvalého dopravního značení.
Předpokládáme, že bude provedena obnova a doplnění svislého dopravního značení. Vodorovné
dopravní značení doporučujeme realizovat v materiálu strukturovaný plast nezvučící. V křižovatkách
navrhujeme provést pro vyznačení kraje jízdního pásu hlavní pozemní komunikace V2b (1, 5/1, 5/0,
25). Místa pro přecházení nebudou vyznačena vodorovným dopravním značením. Během realizace
stavby bude provedena revize umístění dopravního značení přímo v trase stavby tak, aby dopravní
značení tvořilo ucelený systém v předmětném úseku silnice č. III/28728, III/28729, III/28729a a
navazujících pozemních komunikací.
- Předložená projektová dokumentace neobsahuje konkrétní návrh dopravně-inženýrských opatření
pro realizaci stavby. Vybraný zhotovitel si musí zajistit v dostatečném předstihu před zahájením
stavby zpracování a následné projednání návrhu rozmístění přechodného dopravního značení pro
realizaci jednotlivých etap stavby s příslušnými úřady. Vybraný zhotovitel je povinen v dostatečném
předstihu (nejméně 30 kalendářních dnů před zahájením prací) zažádat příslušný silniční správní
úřad – MěÚ Turnov, odbor dopravní o povolení úplné či částečné uzavírky silnice v úseku stavby a
stanovení přechodné úpravy provozu. Je nutné předpokládat, že dopravně-inženýrská opatření budou
znamenat též určité rozpočtové náklady na realizaci stavby. Povolení uzavírky a objízdné trasy bude
však závislé na aktuální dopravně-bezpečnostní situaci na pozemních komunikacích v dotčené
oblasti.
Při stavbě budou splněny podmínky posouzení stavby Národního institutu pro integraci osob
s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s. ze dne 14.12.2019 pod zn.
110190447:
Místa pro přecházení přes silnice III/28728 a III/28729a je třeba doplnit vodicím pásem přechodu
v provedení dle bodu 1.2.3 přílohy č. 1 k vyhlášce č. 398/2009 Sb., o obecných technických
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, protože délka směrového vedení signálních
pásů míst pro přecházení je nedostatečná.
Pro stavbu vydal Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje závazné stanovisko dne 2.1.2020 pod
č.j.: HSLI-3137-2/SM-P-PRE-2019. K případným změnám proti posouzené projektové dokumentaci
je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko z hlediska požární ochrany.
Bude dodrženo závazné stanovisko Městského úřadu Turnov, odboru životního prostředí, kterým byl
udělen souhlas s trvalým odnětím 160 m2 zemědělské půdy ze ZPF ze dne 18.11.2020 pod č.j.
OŽP/20/3530/KOM-S122.
Při stavbě budou dodrženy podmínky vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací
společnosti CETIN a.s. ze dne 4.12.2019 pod č.j. 827502/19, souhlasu s umístěním stavby a
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prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení ČEZ Distribuce a.s. ze dne 27.4.2020
pod zn. 1108687125/SM289, stanoviska GridServices s.r.o. ze dne 4.12.2019 pod zn. 5002048811,
vyjádření o existenci podzemních sítí elektronických komunikací společnosti PAMICO CZECH
s.r.o. ze dne 25.11.2020 pod zn. PAMTU0620b, vyjádření společnosti Severočeské vodovody a
kanalizace a.s. ze dne 27.11.2020 pod zn. O20610217925/UTPCTU/Val a 10.1.2020 pod zn.
O20610004094/UTPCTU/Val.
11. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
12. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: firmou ( stavebním podnikatelem ), která bude
následně vybrána. 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/.

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
KONTAKT - služby motoristům, spol. s r.o., Svobodova č.p. 2050, 511 01 Turnov 1
Odůvodnění:
Dne 25.11.2020 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno
společné řízení.
Stavební úřad podle ustanovení § 94m odst. 1 stavebního zákona oznámil zahájení společného řízení
známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 94m odst. 3
stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v
území a žádost poskytuje 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.
Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanovení § 94l stavebního
zákona, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány. Stavební úřad posoudil a ověřil
stavební záměr podle ustanovení § 94o stavebního zákona a zjistil, že jeho uskutečněním nebo užíváním
nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními
předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje
obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na
výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.
Stavebník k žádosti předložil projektovou dokumentaci stavby, koordinované závazné stanovisko
Městského úřadu Turnov odboru rozvoje města z 6.2.2020 pod č.j. ORM/19/2216, rozhodnutí Městského
úřadu Turnov odboru dopravního z 24.11.2020 pod zn. OD/20/36252/KOM, závazné stanovisko
Městského úřadu Turnov odboru životního prostředí z 18.11.2020 pod č.j. OŽP/20/3530/KOM-S122,
závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje z 2.1.2020 pod č.j. HSLI-31372/SM-P-PRE-2019, závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Libereckého kraje z 2.1.2020 pod č.j.
KHSLB 27469/2019, stanovisko Národního institutu pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a
orientace České republiky o.s. ze 14.12.2019 pod zn. 110190447, závazné stanovisko Policie České
republiky Krajského ředitelství policie Libereckého kraje Územního odboru Semily dopravního
inspektorátu z 19.3.2020 pod č.j. KRPL-109658-1/ČJ-2020-181106-06, sdělení Krajské správy silnic
Libereckého kraje z 29.11.2019 pod zn. KSSLK/9114/2019 a podmínky z 30.10.2020 pod zn.
KSSLK/7865/2020, stanovisko GridServices s.r.o. ze 4.12.2019 pod zn. 5002048811, vyjádření CETIN
a.s. z 4.12.2019 pod č.j. 827502/19, z 23.7.2019 pod č.j. 700083/19, 700098/19 a 700080/19, vyjádření
společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a.s. z 27.11.2020 pod zn. O20610217925/UTPCTU/Val a
z 10.1.2020 pod zn. O20610004094/UTPCTU/Val, souhlasu s umístěním stavby a prováděním činností
v ochranném pásmu elektrického zařízení ČEZ Distribuce a.s. z 27.4.2020 pod zn. 1108687125/SM289,
vyjádření SITEL spol. s r.o. z 19.11.2020 pod zn. 1112004819, vyjádření PAMICO CZECH s.r.o.
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z 20.12.2019 pod zn. PAMTU0620a a z 25.11.2020 pod zn. PAMTU0620b, vyjádření České
Radiokomunikace a.s. z 19.11.2020 pod zn. UPTS/OS/260602/2020, sdělení Telco Pro Services a.s.
z 19.11.2020 pod zn. 0201155324, 0201155320, 0201155310, 0201155307, 0201155266, sdělení ĆEZ
ICT Services a.s. z 19.11.2020 pod zn. 0700295115, 0700295111, 0700295101, 0700295098,
0700295057.
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
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 § 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
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vyhodnocení připomínek veřejnosti:
nejsou
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
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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 společného povolení zašle stejnopis písemného vyhotovení
společného povolení opatřený doložkou právní moci a vyhotovení ověřené dokumentace stavebníkovi,
vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem, dotčeným orgánům a stavebnímu úřadu příslušnému
k umístění nebo povolení vedlejší stavby v souboru staveb, a obecnému stavebnímu úřadu, nejde-li o
soubor staveb. Stavebníkovi zašle také štítek obsahující identifikační údaje o povoleném stavebním
záměru.
Při provádění stavby je stavebník povinen
oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele,
který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a příjmení stavbyvedoucího nebo
osoby, která bude vykonávat stavební dozor; změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně
stavebnímu úřadu,
před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby 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.
zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny
doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,
ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit
provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit,
ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a
zdraví osob, nebo bezpečnost stavby,
oznámit stavebnímu úřadu předem zahájení zkušebního provozu.
Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena,
dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

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.
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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 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
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

