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2.9.2020

ROZHODNUTÍ
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 a § 169 odst. 4 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 3.7.2020 podal
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, IČO 70946078, České
mládeže č.p. 632/32, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec 6,
kterého zastupuje ADVISIA s.r.o., IČO 24668613, Pernerova č.p. 659/31a, Praha 8-Karlín, 186
00 Praha 86,
(dále jen "stavebník"), 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:
rekonstrukce silnice II/279 a III/27917 Svijany
(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 31, st. p. 32/2, st. p. 37, st. p. 38, st. p. 76, parc. č. 62/1, parc. č.
63/1, parc. č. 63/3, parc. č. 63/4, parc. č. 79/1, parc. č. 79/4, parc. č. 79/5, parc. č. 80/1, parc. č. 80/2, parc.
č. 82/2, parc. č. 96/1, parc. č. 96/2, parc. č. 96/3, parc. č. 106/37, parc. č. 123/1, parc. č. 125/1, parc. č.
208, parc. č. 224/3, parc. č. 224/9, parc. č. 224/10, parc. č. 224/11, parc. č. 224/25, parc. č. 225/1, parc. č.
227/12, parc. č. 228/4, parc. č. 245/1, parc. č. 245/6, parc. č. 256/1, parc. č. 261/1, parc. č. 269, parc. č.
278/1, parc. č. 278/2, parc. č. 279/1, parc. č. 280, parc. č. 288/1, parc. č. 288/2, parc. č. 288/8, parc. č.
297/1 v katastrálním území Svijany.
Stavba obsahuje:
Záměrem je rekonstrukce silnic II. a III. třídy v obci Svijany. Plochy stávajících komunikací budou
upraveny tak, aby vyhověly současným požadavkům dopravy. Směrové poměry a vzdálenost
jízdních pruhů od stávající obytné zástavby zůstanou zachovány. Povrch dotčených komunikací je
zasažen kavernami a ztrátou asfaltového tmelu. Povrch vozovek není homogenní.
Předmětem rekonstrukce je silnice II/279 v úseku od křižovatky se silnicí III/27917 (nad pivovarem)
až po křižovatku se silnicí D 10 (nájezd na dálnici) v celkové délce 878 a šířce jednoho pruhu 3,25m.
Minimální šířka komunikace v popsaném úseku bude 6,5m. Rekonstrukce této komunikace je
rozdělena na dva úseky.
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Na prvním úseku km 7,431 - 8,120 bude frézováním odstraněna vrstva krytu v tl. 150 mm,
provedena sanace okrajů vozovky. Dále rozfrézování do hloubky 250 mm a recyklace zbylého
konstrukčního souvrství, infiltrační postřik povrchu, podkladní vrstva asfaltového betonu, spojovací
postřik, ložní vrstva z asfaltové směsi, spojovací postřik a pokládka obrusné vrstvy z asfaltového
betonu ACO 11 S.
Na druhém úseku km 8,120 - 8,262 bude frézováním odstraněna vrstva krytu v tl. 100 mm a
vyčištěn povrch. Dále bude provedena sanace ulámaných okrajů vozovky, vizuální prohlídka
povrchu za účelem posouzení podkladní vrstvy a případných trhlin, spojovací postřik povrchu
modifikovanou emulzí a položena ložní vrstva z asfaltové směsi typu asfaltový beton ACL 16 S.
Dále spojovací postřik povrchu a položení obrusné vrstvy z asfaltového betonu ACO 11 S.
Voda z povrchu komunikace bude v extravilánu obce odváděna příčným a podélným spádem do
přilehlého terénu. V intravilánu je voda příčným a podélným sklonem odváděna do přilehlých
příkopů. Příkopy budou v rámci stavby pročištěny a prohloubeny.
Všechny propustky budou řádně pročištěny, případně vyměněny. Čela propustků budou provedena
jako šikmé ve sklonu přilehlého svahu a odlážděné z přírodního kamene.
Předmětem rekonstrukce je silnice III/27917 včetně křižovatky s komunikací č. II/279. Jedná se o
úsek od této křižovatky (nad pivovarem) až na křižovatku silnice II/610 (u mostu přes Jizeru).
Minimální šířka komunikace v popsaném úseku bude 5,5m.
Dojde k celkové rekonstrukci konstrukčního souvrství, včetně úpravy pláně. Stávající křižovatka se
silnicí II/297 (nad pivovarem) bude v zájmu zvýšení bezpečnosti upravena na dvě stykové
křižovatky s upravenou předností v jízdě. Část stávající komunikace v křižovatce bude vybourána a
nahrazena zelení.
Odvodnění komunikace bude probíhat do uličních vpustí, prováděných v rámci stavby nových
chodníků v obci Svijany. V místě pod železničním nadjezdem bude voda odváděna v nejnižším místě
do přilehlého potoka. Podél levé hrany vozovky v tomto místě vzniknou dlážděné rigoly.
U obou rekonstruovaných úseků silnic budou všechny zatrubněné sjezdy budou řádně pročištěny, na
vtoku a výtoku odlážděny a opatřeny novými šikmými čely. Pokud bude zatrubnění poškozeno,
dojde k jeho výměně.
Šířka a únosnost projektem navržených komunikací vyhovuje průjezdu vozidel Hasičského
záchranného sboru.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:
1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného
stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným
umístěním 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, kterou vypracoval ADVISIA s.r.o. Praha;
případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Před zahájením zemních prací zajistí stavebník odborné vytyčení všech inženýrských sítí v území
stavbou dotčeném.
4. Při realizaci záměru dojde ke střetu se sítí el. zařízení ve správě CETIN a.s. Praha. Stavebník je proto
při realizaci stavby povinen dodržet požadavky uvedené ve vyjádření CETIN a..s Praha vydaného
27.1.2020 pod čj.: 523654/20.
5. V zájmovém území záměru se nachází železniční most. Při provádění stavby proto musí být dodrženy
podmínky, uvedené v závazném stanovisku, které dne 30.7.2020 pod Sp.zn.: MP-SOP1582/20-2/Rj
vydal Drážní úřad v Praze a to:
- Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené Drážnímu úřadu. Případné změny
této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem.
- Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.
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Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně
s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy.
- Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu. Veškeré
kroky při provádění stavby v obvodu dráhy – tj. harmonogram prací, nutná ochranná opatření, apod.,
je třeba řádně v předstihu projednat s vlastníkem a provozovatelem dráhy.
- Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení výše uvedené stavby.
- Po ukončení stavby požádá stavebník o vydání závazného stanoviska ke kolaudaci, které Drážní úřad
vydává podle § 7 odst.3 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách (ve znění pozdějších předpisů).
6. Správa železnic, státní organizace, Praha 1 ve svém souhrnném stanovisku z 22.7.2020 pod Zn.:
17418/2020-SŽ-OŘ HKR-OPS se záměrem souhlasí při splnění následujících podmínek:
-V předstihu min. 14 dní před zahájením stavby požadujeme vyrozumět drážní dohled nad stavbami
v OPD vedoucího TO Mladá Boleslav Debř p. Brož tel.: 972 254 417, 723 279 164. Oznámení bude
obsahovat identifikační údaje oznamovatele, jméno odpovědného pracovníka a jeho telefonní číslo a
termín provádění a ukončení prací.
- Zahájení prací v prostoru železničního mostu je nutno oznámit min. 14 dní předem správci mostního
objektu p. Těhník tel.: 972 365 119, 724 357 158.
- Před zahájením prací uzavře stavebník (investor) se Správou železnic, státní organizace nájemní
smlouvu na stavební zábor pozemku p.p.č. 297/1 v k.ú. Svijany.
- Pracovní činností nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy. Po
dokončení prací bude pozemek dráhy náležitě uklizen a upraven.
7. Při realizaci záměru musí být splněna následující podmínka, kterou vznesla Sekce nakládání
s majetkem Ministerstva obrany odboru ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru ve
stanovisku z 21.4.2020 pod Sp.zn.: 84003/2020-1150-OÚZ-PCE : Při uzavírce silnice II/279 bude
tato skutečnost oznámena Agentuře logistiky – Regionálnímu středisku vojenské dopravy, Velké
náměstí 33, 500 01 Hradec Králové, minimálně 3 týdny předem, včetně navržených objízdných tras
k provedení zvláštních opatření. Kontaktní osoba: Kateřina Obermajerová, tel. 973251519, email.:
obermajerovak@army.cz.
8. Stavebník zajistí splnění připomínek uvedených ve vyjádření Policie ČR KŘP LB kraje, DI Semily ze
6.5.2020 pod Čj.: KRPL-9853-1/ČJ-2020-181106-06 a to:
-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. R(větší nebo rovno) 0,50m; tj. provedení stavby bude bez ostrých výčnělků a hran.
- Vodorovné dopravní značení doporučujeme realizovat v materiálu strukturovaný plast nezvučící.
Vodící čáru č. V4 navrhujeme provést v šíři 0,125m; V2b (1,5/1, 5/0,25) pouze v křižovatkách.
- Pro označení připojení lesní cesty, polní cesty, nebo jiné účelové pozemní komunikace na silnici
bude případně užito dopravní zařízení íč. Z11c,d nebo č. Z11g v extravilánu, či v úsecích komunikace
s nesouvislou zástavbou v obci.
9. Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky uvedené v koordinovaném závazné stanovisku,
které odbor rozvoje města MÚ Turnov vydal 23.3.2020 pod Čj.: ORM/20/78 a to:
Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, je nutné při
stavbě dodržet tyto podmínky:
-Vegetační plochy nesmí být znečišťovány látkami poškozujícími rostliny nebo půdu, např. rozpouštědly, minerálními oleji, kyselinami, louhy, barvami, cementem nebo jinými pojivy.
- Kořenové zóny stromů a vegetační plochy nesmí být zamokřeny, nebo zaplaveny vodu odváděnou
ze stavby. Za kořenovou zónu je považována plocha půdy pod korunou stromu rozšířená do stran o
1,5 m, u sloupovitých forem o 5 m.
- V kořenové zóně stromů se nesmí provádět žádná navážka zeminy nebo jiného materiálu. Jestliže
tomu nelze v určitých případech zabránit, musí být při mocnosti navážky a způsobu navážení
zohledněna druhově specifická snášenlivost, věk, vitalita a utváření kořenového systému dřeviny,
půdní poměry, jakož i druh materiálu. Navážka musí být prováděna ve výsečích a provzdušňovací
výseče musí zaujímat minimálně 1/3 kořenové zóny. Před navážkou je nutno z povrchu kořenové
zóny šetrně odstranit veškerý rostlinný pokryv, listí a další organické materiály, aby se tím zabránilo
vzniku rozkladných produktů. Do kořenové zóny se smí navážet pouze hrubozrnný materiál
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propouštějící vzduch a vodu. Vegetační vrstva nesmí být rozprostřena blíže jak 1m od kmene., Při
navážení se v kořenové zóně nesmí jezdit.
- V kořenové zóně stromů se nesmí hloubit rýhy, koryta a stavební jámy. Když tomu nelze zabránit,
může se hloubit jen ručně. Při výkopech se nesmí přetínat kořeny o průměru větším než 2 cm.
Nejmenší vzdálenost výkopů od paty kmene stromů je 2,5m. Slabší kořeny je třeba ostře přetnout a
místa řezu zahladit. Obnažené kořeny je nutné chránit před vysycháním a působení mrazu. Obnažené
kořeny je nutné chránit před vysycháním a působením 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.
- V kořenové zóně stromů nemají být pokládány žádné kryty pokrývající povrch půdy. Nepropustné
kryty by neměly pokrývat více než 30 %, propustné kryty více než 50 % kořenové zóny vzrostlých
stromů. Při výměně stávajících krytů musí být dosaženo minimálně těchto hodnot.
- K ochraně před mechanickým poškozením stromů (např. pohmoždění a potrhání kůry, dřeva a
kořenů, poškození koruny vozidly), budou stromy v prostoru stavby chráněny plotem, který musí
obklopovat celou kořenovou zónu.
- Ve výjimečných případech, kdy nebude možné zajistit oplocení kořenové zóny, bude kmen stromů
opatřen vypolštářovaným bedněním z fošen, vysokým nejméně 2 m. Ochranné zařízení bude
připevněno bez poškození kmene a kořenových náběhů.
- Koruny stromů je nutné chránit před poškozením, případně vyvázat ohrožené větve vzhůru.
- Kácení dřevin rostoucích mimo les bude provedeno v období vegetačního klidu.
- Výsadba nových listnatých stromů bude provedena do kolaudace stavby.
- Orgán ochrany přírody dále upozorňuje, že pro případné nezbytné nutné kácení dřevin rostoucích
mimo les z důvodu realizace výše uvedeného záměru – pokud pozemek nesplní vymezení dle
vyhlášky č. 189/2013 Sb., - je nezbytné povolení orgánu ochran přírody dle § 8 odst. 1 nebo odst. 6
zákona č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny. Bez rozhodnutí o povolení kácení nelze
dřeviny kácet.
Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů:
Městský úřad Turnov- odbor životního prostředí, jako dotčený orgán ochrany zemědělského půdního
fondu, podle § 13 odst.1 písm.a) a § 15 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního
fondu v platném znění, vdává toto vyjádření:
Záměrem stavby rekonstrukce silnice je na pozemkových parcelách č. 62/1, 225/1, 207/31 (trvalé
travní porosty), 224/11, 224/3, 245/1, 224/10, 224/9, 224/25 (orná půda), 228/4, 123/1, 125/1, 82/2,
96/2, 96/1, 96/3, 106/(17 a 106/37 (zahrada) v kat. úz. Svijany dotčen zemědělský půdní fond (dále
jen ZPF). Souhlas k trvalému odnětí půdy ze ZPF bude udělen na základě samostatné žádosti
stavebníka.
Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve
znění pozdějších předpisů:
Městský úřad Turnov, odbor životního prostředí, jako dotčený orgán státní správy lesů, podle § 48
odst.2 písm.c) v souvislosti s § 14 odst.2 zák.č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a o doplnění
některých zákonů, (dále jen lesní zákon), vydává toto stanovisko:
- Souhlasí s dotčením pozemků do vzdálenosti 50m od kraje lesa uvažovanou stavbou „Silnice
II/2749 a III/27917 Svijany, rekonstrukce silnice, pozemek p.č. (viz pozemky uvedené v odst.1
tohoto rozhodnutí) pro stavebníka Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace,
kterou zastupuje ADVISIA s.r.o. Praha, v rozsahu předložené situace ve vzdálenosti cca 5m od
lesních pozemků. Souhlas se uděluje bez podmínek.
Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, je nutné při stavbě
dodržet tuto podmínku:
Během stavebních prací se mohou uvolňovat emise polétavého prachu (ze skládek sypkých
materiálů, aj.). Při stavebních a terénních činnostech je třeba využít dostupných prostředků ke
snížení emisí prachu ze staveniště ( zaplachtování stavby, používání techniky v dobrém stavu a
neznečišťování v nadměrné míře okolí, skrápění ploch staveniště apod.).
Odbor životního prostředí MÚ Turnov závazným stanoviskem z 8.6.2020 pod Č.j.: OŽP/20/1731/KOM-
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S76 udělil souhlas s trvalým odnětím zemědělské půdy k projednávanému záměru. Odvody se za
trvale odňatou půdu nestanovují.
Žadatel oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
a) Provedené vytyčení záměru.
b) Odstraněná vrstva krytu komunikace.
c) Provedený spojovací postřik povrchu před pokládkou obrusné vrstvy komunikace.
Stavba bude dokončena do 31.8.2021.
Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: firmou ( stavebním podnikatelem ) , která bude
vybrána na základě výběrového řízení. Patnáct dní před zahájením stavby bude stavebnímu úřadu
písemně ohlášena a bude doloženo oprávnění firmy k provádění prací. Při provádění prací musí být
zabezpečeno odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím / § 160 stavebního zákona/.
Dokončenou stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu. Souhlas vydává na žádost
stavebníka příslušný stavební úřad. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná
stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy Pokud je
stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí, zajistí stavebník geometrický plán..( §122
stavebního zákona ).

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, České mládeže č.p. 632/32,
Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec 6
Vladimír Krátký, nar. 14.7.1965, V Luzích č.p. 2695/62, 466 02 Jablonec nad Nisou 2
Andrea Ložková, nar. 19.11.1968, Drahoňovice č.p. 3, Vyskeř, 511 01 Turnov 1
Obec Svijany, Svijany č.p. 71, 463 46 Příšovice
Vladimír Bičík, nar. 23.2.1946, Svijany č.p. 83, 463 46 Příšovice
Jaroslav Pažout, nar. 8.2.1953, Dobiášova č.p. 889/38, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec 6
Petr Anděl, nar. 27.6.1975, Svijany č.p. 43, 463 46 Příšovice
Vlasta Andělová, nar. 22.11.1976, Svijany č.p. 43, 463 46 Příšovice
Jan Bednář, nar. 3.11.1966, Nad Parkem č.p. 2826, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Jakub Kvášovský, nar. 22.9.1978, Slévárenská č.p. 608, Střední Předměstí, 541 01 Trutnov 1
Jiří Zaplatílek, nar. 21.1.1949, Svijany č.p. 31, 463 46 Příšovice
Miloslav Bulíř, nar. 1.2.1956, Svijany č.p. 49, 463 46 Příšovice
Irena Bulířová, nar. 23.2.1956, Svijany č.p. 49, 463 46 Příšovice
Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Hradec Králové, Dlážděná č.p. 1003/7, 110 00
Praha 1-Nové Město
Pavel Trnka, nar. 28.1.1971, Svijany č.p. 48, 463 46 Příšovice
Kristýna Trnková, nar. 19.4.1977, Svijany č.p. 48, 463 46 Příšovice
Václav Šantin, nar. 4.8.1955, Svijany č.p. 77, 463 46 Příšovice
Eva Šantinová, nar. 1.3.1959, Svijany č.p. 77, 463 46 Příšovice
Libuše Bláhová, nar. 28.1.1952, Svijany č.p. 42, 463 46 Příšovice
Josef Valtr, nar. 25.3.1977, Svijany č.p. 50, 463 46 Příšovice
PIVOVAR SVIJANY, a.s., Svijany č.p. 25, 463 46 Příšovice
MLÝN PERNER SVIJANY, spol. s r. o., Svijany č.p. 17, 463 46 Příšovice
Zdeněk Randa, nar. 3.7.1979, Svijany č.p. 45, 463 46 Příšovice
Lucie Randová, nar. 11.1.1989, Svijany č.p. 45, 463 46 Příšovice
Odůvodnění:
Dne 3.7.2020 podal stavebník žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno
společné řízení. Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a závaznými stanovisky
potřebnými pro její řádné posouzení, byl žadatel dne 28.7.2020 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo
přerušeno. Žádost byla doplněna 5.8.2020.
Speciální 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
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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.
Speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanovení § 94l
stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány. Speciální 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. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které
by bránily povolení záměru.
Stanoviska sdělili:
- Vyjádření českých radiokomunikací a.s. Praha z 26.6.2020
- Souhlas ČEZ Distribuce a.s. Děčín s prováděním prací v ochranném pásmu el. zařízení z 28.1.2020
- Vyjádření T-mobile CR Praha z 11.3.2019
- Vyjádření Nej.cz s.r.o. Praha o existenci sítí v jejich správě v zájmovém území ze 14.3.2019
- Vyjádření o existenci sítí CETIN a.s. Praha z 27.1.2020 Čj.: 523654/20
- Stanovisko GridServices s.r.o. Brno z 5.2.2020
- Správa železniční dopravní cesty Hradec Králové z 1.4.2019
- Sdělení Vodafone CR k předloženému záměru ze 31.1.2020
- Vyjádření SčVK a.s. Teplice k projektu stavby z 20.2.2020
- Koordinované závazné stanovisko z 23.3.2020
- Závazné stanovisko HZS LB kraje z 28.2.2020
- Závazné stanovisko KHS LB kraje ze 17.2.2020
- Závazné stanovisko Ministerstva obrany, sekce nakládání s majetkem, Praha z 21.4.2020
- Odborné souhlasné stanovisko Regionálního střediska vojenské dopravy Hradec Králové z 27.1.2020
- Stanovisko Krajského úřadu LB kraje, odboru životního prostředí z 12.2.2020
- Závazné stanovisko Krajského úřadu LB kraje, odboru dopravy ze 30.1.2020
- Vyjádření k projektové dokumentaci stavby od DI Policie Semily ze 6.5.2020
- Souhrnné stanovisko Správy železnic s.o. Hradec Králové z 22.6.2020
- Souhrnné stanovisko ČD – Telematika Praha z 12.6.2020
- Závazné stanovisko Drážního úřadu, Praha ze 30.7.2020
- Závazné stanovisko odboru ŽP MÚ Turnov z 8.6.2020
- Vyjádření obce Svijany k existenci sítí v jejich správě, na stavbou dotčeném území z 11.3.2019
- Souhlasy vlastníků pozemků s umístěním a provedením stavby
Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních
předpisů ve výroku uvedených.
Stanovení okruhu účastníků společného 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 - Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, Liberec
b) obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn – Město Turnov
c) vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem,
nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku - Vladimír Krátký, Andrea Ložková, Obec
Svijany, Vladimír Bičík, Jaroslav Pažout, Petr Anděl, Vlasta Andělová, Jan Bednář, Jakub Kvášovský,
Jiří Zaplatílek, Miloslav Bulíř, Irena Bulířová, Správa železnic Hradec Králové , Pavel Trnka, Kristýna
Trnková, Václav Šantin, Eva Šantinová, Libuše Bláhová, Josef Valtr, PIVOVAR SVIJANY, a.s.,
MLÝN PERNER SVIJANY, spol. s r. o., Zdeněk Randa, Lucie Randová.
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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 níže uvedených
pozemků a T-Mobile Czech Republic a.s., CETIN a.s. Praha, GridServices, s.r.o. Brno, Vodafone Czech
Republic a.s. Praha,ČEZ Distribuce, a. s. Děčín, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
st. p. 32/1, 33, 34/1, 48/1, 49, 146, 170, parc. č. 79/6, 82/3, 82/5, 82/7, 82/8, 87/3, 106/2, 106/15,
106/17, 106/38, 107, 123/3, 123/4, 124, 126, 127/1, 156/1, 156/2, 157, 158/1, 158/2, 207/30,
207/31, 209/18, 259, 260/1, 262/2, 262/3, 262/5, 262/6, 263, 264/1, 279/5, 288/7, 298, 307, 311,
313, 316, 317 v katastrálním území Svijany.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a
stavebního řádu Krajského úřadu Libereckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý
výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci 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 speciálnímu 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 speciálnímu 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 speciálnímu stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby,
umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se
zúčastnit,
ohlásit speciálnímu stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují
životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby,
oznámit speciálnímu 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
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Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce MÚ Turnov a OÚ Svijany. Po
stejnou dobu musí být zveřejněno i způsobem, umožňujícím dálkový přístup. Patnáctý den vyvěšení
na úřední desce je dnem doručení.
Vyvěšeno dne: ..............................

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

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Obdrží:
Úřad města Turnov a úřad obce Svijany k podání zprávy o vyvěšení a sejmutí tohoto rozhodnutí.
Účastníci stavebního řízení dle ust. § 27 odst.1 správního řádu a ust.§ 94k písm.a) stavebního zákona do
vlastních rukou:
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, IČO 70946078, České mládeže č.p.
632/32,460 06 Liberec 6
kterého na základě doložené plné moci zastupuje ADVISIA s.r.o., IČO
24668613, Pernerova č.p. 659/31a, Praha 8-Karlín, 186 00 Praha 86
Účastníci stavebního řízení dle § 94k písm. d) stavebního zákona - do vlastních rukou
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Hradec Králové, IDDS: uccchjm
T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
Vodafone Czech Republic a.s., IDDS: 29acihr
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns
Vladimír Krátký, V Luzích č.p. 2695/62, 466 02 Jablonec nad Nisou 2
Andrea Ložková, Drahoňovice č.p. 3, Vyskeř, 511 01 Turnov 1
Obec Svijany, IDDS: 256bj9m
Vladimír Bičík, Svijany č.p. 83, 463 46 Příšovice
Jaroslav Pažout, Dobiášova č.p. 889/38, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec 6
Petr Anděl, Svijany č.p. 43, 463 46 Příšovice
Vlasta Andělová, Svijany č.p. 43, 463 46 Příšovice
Jan Bednář, Nad Parkem č.p. 2826, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Jakub Kvášovský, Slévárenská č.p. 608, Střední Předměstí, 541 01 Trutnov 1
Jiří Zaplatílek, Svijany č.p. 31, 463 46 Příšovice
Miloslav Bulíř, Svijany č.p. 49, 463 46 Příšovice
Irena Bulířová, Svijany č.p. 49, 463 46 Příšovice
Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Hradec Králové, IDDS: uccchjm
Pavel Trnka, Svijany č.p. 48, 463 46 Příšovice
Kristýna Trnková, Svijany č.p. 48, 463 46 Příšovice
Václav Šantin, Svijany č.p. 77, 463 46 Příšovice
Eva Šantinová, Svijany č.p. 77, 463 46 Příšovice
Libuše Bláhová, Svijany č.p. 42, 463 46 Příšovice
Josef Valtr, Svijany č.p. 50, 463 46 Příšovice
PIVOVAR SVIJANY, a.s., IDDS: fhcvht4
MLÝN PERNER SVIJANY, spol. s r. o., IDDS: x78m7pf
Zdeněk Randa, Svijany č.p. 45, 463 46 Příšovice
Lucie Randová, Svijany č.p. 45, 463 46 Příšovice
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Účastníci stavebního řízení dle ust. § 94k písm. e) stavebního zákona – doručí se veřejnou vyhláškou:
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům a stavbám: st. p. 32/1, 33,
34/1, 48/1, 49, 146, 170, parc. č. 79/6, 82/3, 82/5, 82/7, 82/8, 87/3, 106/2, 106/15, 106/17, 106/38, 107,
123/3, 123/4, 124, 126, 127/1, 156/1, 156/2, 157, 158/1, 158/2, 207/30, 207/31, 209/18, 259, 260/1,
262/2, 262/3, 262/5, 262/6, 263, 264/1, 279/5, 288/7, 298, 307, 311, 313, 316, 317 v katastrálním území
Svijany.
Dotčené orgány:
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
Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, IDDS: nfeai4j
Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, IDDS: hv4aivj
Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného
dozoru, Tychonova č.p. 1, 160 01 Praha 6
Agentura logistiky, Regionální středisko vojenské dopravy Hradec Králové, Velké náměstí č.p. 33, 500
01 Hradec Králové 11
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: c5kbvkw
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor dopravy, IDDS: c5kbvkw
Policie ČR KŘP Libereckého kraje, ÚO Semily, dopravní inspektorát, IDDS: vsmhpv9
Drážní úřad, sekce stavební - oblast Praha, IDDS: 5mjaatd
Ostatní:
Měst. úřad Turnov, stavební úřad, Antonína Dvořáka č.p. 335, Turnov

Příloha pro stavebníka: Ověřená projektová dokumentace stavby bude stavebníkovi zaslána až po nabytí
právní moci tohoto rozhodnutí.

