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ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ
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"), ve stavebním
řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne
15.12.2017 podala
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, IČO 70946078, České
mládeže č.p. 632/32, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec 6,
kterou zastupuje PRAGOPROJEKT, a.s., IČO 45272387, K Ryšánce č.p. 1668/16, 147 00 Praha 47
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:
I.

Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
stavební povolení

na stavbu:
Silnice III/28723 Mukařov - rekonstrukce silnice
(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 71, 92, 371, parc. č. 551/1, 551/3, 601/1, 629, 630/1, 634, 636, 637,
639/1, 639/2, 647, 653/1, 667/2, 668/1, 668/2, 668/3, 669/1, 669/2, 669/3, 670/1, 671/1, 671/2, 674/1,
674/2, 687/1, 688/1, 694/2, 738/1, 745/2, 750/2, 842, 844/4, 847, 848/1, 848/2, 852/1, 852/2, 853, 854,
857, 869, 870/2, 1156, 1159, 1163, 1167, 1174/1, 1176, 1177, 1195/1, 1196/2, 1558/4, 1568/1, 1568/2,
1568/4, 1570/2, 1582, 1588, 1630, 1632, 1633/1, 1639/2, 1640, 1641, 1642, 1643, 1675, 1679, 1681
v k.ú. Mukařov u Jablonce nad Nisou,
parc.č.1071, 1072, 1074, 1075, 1076 v k.ú. Bzí u Železného Brodu,
parc.č.3650, 3845 a 3846 v k.ú.Skuhrov u Jablonce nad Nisou.
Stavba obsahuje:
Navrhovaná rekonstrukce komunikace III/28723 vedoucí od křižovatky se silnicí I/10 v osadě
Splzov přes Želeč, Mukařov až ke křižovatce se silnicí III/28721 vychází ze stávajícího šířkového a
výškového řešení a je upravena tak, aby došlo v celé délce úpravy k homogenizaci šířkového
uspořádání a byla zajištěna minimální šířka jízdního pásu 4,0m s výhybnami nebo 4,5m bez
výhyben. Celková délka stavební úpravy bude 3470m.
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Součástí stavby je oprava stávajícího mostu 28723-1 v km 0,084 a rekonstrukce mostu 28723-2 v km
0,407, který je ve špatném technickém stavu a bude nahrazen novou mostní konstrukcí. Most je
navržen na stejném místě a jeho světlost vychází z rozměrů dnešního mostu.
Stávající opěrné zdi budou nahrazeny novými. Doplnění záchytných systémů nebo šířková
homogenizace silnice si vyžádá rozšíření tělesa silniční komunikace, které vyvolává doplnění
nových opěrných zdí a jedné zárubní zdi.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou
vypracoval Ing.Michal Bočánek, ĆKAIT 0501308; případné změny nesmí být provedeny bez
předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
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/28721 a I/10.
7. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
8. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
a) Dokončení jednotlivých etap (úseků)
b) Závěrečná kontrolní prohlídka
9. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
10. Budou dodrženy podmínky z vyjádření správce drobného vodní toku Lesy ČR, s.p., správa toků,
oblast Povodí Labe Hradec Králové, a to:
- stavba musí být provedena v souladu s příslušnou ČSN 75230 (Křížení a souběhy vodních toků
s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními) a s ČSN 73601 (projektování mostních
objektů)
- nově navrženými opěrnými zdmi (S0 251-256, S0 262) a rekonstrukcemi mostů S0201 a S202,
kterými bude dotčen „Přítok Jizery z Dalešického vrchu“ (10181349), se nezhorší odtokové a
průtokové vlastnosti vodního toku, nebude zmenšen průtočný profil, niveleta a pokud možno i
stupňovitost dna zůstane zachována
- výpust dešťové kanalizace S0 301, kterou bude dotčen tok „od Mukařova“ (10181355), bude
provedena v souladu s PD-S0 301 Dešťová kanalizace – Vyústění – č. přílohy 7
- výstavba zdí, mostů a dešťové kanalizace bude provedena tak, aby nedocházelo ke vzdutí na toku
v úseku nad stavbou
- při stavebních pracích nesmí dojít k ohrožení kvality vody ve vodoteči, tzn., voda nebude
znečištěna stavebním odpadním materiálem a ropnými látkami z případné mechanizace
- při provádění stavebních prací nebude na přilehlých pozemcích vodního toku skladován žádný
stavební materiál, který by mohl být splaven do koryta toku při zvýšených průtocích či vydatných
srážkách
- plochy dotčené zemními pracemi (břehy vodoteče a případné pobřežní pozemky) budou
ohumusovány, osety travním semenem a vrátí se do původního stavu
- stavbou budou dotčeny pozemky vedené jako vodní plocha p.p.č. 1630, 1632, 1633/1, 1076 a
3846 v kú Mukařov u Jablonce nad Nisou, ve vlastnictví ČR s právem hospodařit pro Lesy ČR,
s.p., proto bude uzavřena nejpozději do doby vydání stavebního povolení smlouva o smlouvě
budoucí o zřízení služebnosti, nájmu nebo odkupu pozemku, dle způsobu dotčení konkrétní
parcely (věcné břemeno, dočasný zábor, trvalý zábor). Do kolaudace budou uzavřeny definitivní
smlouvy
- jako správci vodoteče požadujeme být přizvání k převzetí dokončených prací – kolaudaci nebo
jen před převzetím prací k odsouhlasení.
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11. Budou dodrženy podmínky z koordinovaného závazného stanoviska MÚ Turnov, ORM ze dne
18.4.2018 pod zn. ORM/18/576, a to:
OŽP 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
OŽP ovzduší:
- během stavebních a terénních úprav se mohou uvolňovat emise polétavého prachu. 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, omývání vozidel opouštějících stavbu, skrápění ploch staveniště, apod.)
OŽP ochrana přírody a krajiny: I-A
- 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
- v kořenové zóně stromů se nesmí provádět žádná navážka zeminy nebo jiného materiálu. Jestliže
tomu nelze v určitém případě 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 půdy musí být prováděna ve výsečích a
provzdušňovací výseče musí zaujímat nejméně 1/3 kořenové zóny. Za kořenovou zónu je
považována plocha půdy pod korunou stromu rozšířená do stran o 1,5 m, u sloupovitých forem o
5 m. 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 poškozujících
kořeny, nebo nedostatku kyslíku. Do kořenové zóny se smí navážet pouze hrubozrnný materiál
propouštějící vzduch a vodu. Jestliže má být dostatečně navezena vegetační vrstva, je třeba
zpravidla nejprve navézt uvedený materiál ve vrstvě 20 cm a následně, jeho vegetační vrstvu,
zeminu půdní skupiny 2 nebo 3 podle ČSN 83 9011 o mocnosti nejvýše 20 cm. Vegetační vrstva
nesmí být rozprostřena blíže než 1 m od kmene. Při navážení se v kořenové zóně nesmí jezdit
- 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. 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
- v kořenové zóně stromů nemají být zřizovány základy. Nelze-li tomu v určitých případech
zabránit, je třeba zřídit místo základových pasů základové patky, které smí mít vzájemně mezi
sebou a od paty kmene vzdálenost nejméně 1,5 m. Patky by měly být uspořádány tak, aby kořeny
s důležitou statickou funkcí zůstaly zachovány
- kořenová zóna stromů nesmí být zatěžována soustavným přecházením, pojížděním, odstavováním
strojů a vozidel, zařízeními staveniště a skladováním materiálů. Nelze-li se v kořenové zóně
vyhnout dočasnému zatížení, musí být zatěžovaná plocha co možná nejmenší. plochu je nutno
pokrýt geotextilií a nejméně 20 cm tlustou vrstvou z vhodného drenážního materiálu, na kterou je
třeba položit pevnou konstrukci z fošen nebo podobného materiálu. Opatření má být jen
krátkodobé, omezené nejvýše na jedno vegetační období. Pominou-li důvody tohoto opatření, je
nutno zakrytí neprodleně odstranit, a poté půdu, při šetrném zacházení s kořeny, ručně mělce
nakypřit
- v kořenové zóně stromů nemají být pokládány žádné kryty pokrývající povrch půdy. Nelze-li se
tomu vyhnout, kořenová zóna by měla být volbou stavebních materiálů a způsobem provedení co
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nejméně ohrožena, např. použitím propustných krytů, co nejmenší tloušťky nosné vrstvy,
nepatrného zhutnění, vyzvednutí krytů nad úroveň terénu. Nepropustné kryty by neměly pokrývat
více než 30%, propustné kryty více než 50% kořenové zóny vzrostlých stromů. Při výměně
stávajících krytů má být dosaženo nejméně těchto hodnot
- před mechanickým poškozením (např. pohmoždění a potrhání kůry, dřeva a kořenů, poškození
koruny) vozidly, stavebními stroji a ostatními stavebními postupy budou stromy v prostoru
stavby chráněny stabilním, asi 2,0 m vysokým plotem, postaveným s bočním odstupem 1,5 m od
paty kmene stromů. Plot by měl obklopovat celou kořenovou zónu stromů
- není-li možné postupovat podle výše uvedeného bodu, bude kmen stromů opatřen
vypolštářovaným bedněním z fošen, vysokým nejméně 2,0 m. bednění je třeba připevnit na kmen
bez jeho poškození a nesmí být osazeno přímo na kořenové náběhy
- koruny stromů je nutné chránit před poškozením stroji a vozidly, popř.vyvázat ohrožené větve
vzhůru. Místa uvázání je nutné rovněž vypolštářovat
- 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 ochrany přírody dle § 8 zákona č. 114/1992 Sb.,
- v případě výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů je nutné předem získat povolení
výjimky z ochranných podmínek zvláštně chráněných druhů – nutné vyžádat u KÚ LK ve smyslu
§ 77a odst. 5 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb. Bez udělení této výjimky z ochranných podmínek
zvláštně chráněného druhu nelze práce provádět
OŽP ochrana přírody a krajiny: I-B-závazné stanovisko – zásah do významného krajinného prvku –
vodní tok „Přítok Jizery z Dalešického vrchu“ a jeho nivy:
- těsně před převedením vodoteče do provizorního obtoku bude proveden odborný odlov ryb
z prostoru stavby a odlovené ryby budou vysazeny cca 500 m nad stavbou proti proudu vody.
Z provedeného odlovu ryb bude orgánu přírody doložena písemná zpráva
- do vodního toku nesmí uniknout jakékoliv stavební hmoty (z důvodu možného udušení ryb –
zanešení žáber a otravy ostatních vodních živočichů)
- před opětovným odjímkováním a proplachem staveniště vodou z vodního toku bude prostor
staveniště důkladně vyčištěn od veškerých stavebních hmot, aby bylo zamezeno splachu do
vodního toku
- případný zásah do dřevin, jež jsou součástí břehových porostů, bude prováděn mimo hnízdní
období roku (mimo období duben-srpen příslušného roku)
- při provádění prací bude dodržována Česká státní norma ČSN 83 9061 z února roku 2006 –
Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních pracích – zejména ochrana kořenové
zóny při navážce, ochrana kořenového porostu proti snižování terénu, ochrana kořenového
prostoru při hloubení stavebních jam a jiných hloubených výkopů, atd.,
- v případě provádění prací v kořenovém prostoru stromů, pokud s tomu nelze v jednotlivých
případech vyhnout, musí být výkop prováděn ručně a musí být zajištěny další podmínky dle ČSN
83 9061 z roku 2006 – Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních pracích.
V případě porušení kořenů je nutné tyto zajistit proti vysychání, ošetřit prostředky k ošetření ran a
v co nejkratší době zajistit jejich zasypání
- pozemky dotčené stavbou budou po ukončení prací uvedeny do původního stavu nebo do stavu
požadovaného vlastníky přilehlých pozemků, příp.správcem toku
- toto závazné stanovisko nenahrazuje povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les ve smyslu §
8 zákona o ochraně přírody a krajiny, závazné stanovisko ke kácení dřevin bude vydáno před
podáním žádosti o stavební povolení
OŽP lesy: závazné stanovisko k dotčení lesních pozemků:
- souhlas platí pro danou stavbu, a to jen v kú Mukařov u Jablonce nad Nisou
- podklad ke kolaudaci stavby bude právoplatné rozhodnutí o trvalém odnětí lesních pozemků pro
danou stavbu včetně ploch, které v důsledku stavby nemohou trvale plnit funkce lesa. Před
geodetickým zaměřením, podle předložené projektové dokumentace se jedná o tyto lesní
pozemky a jejich dotčenou plochu: 844/4 (56 m2), 647 (8 m2), 639/2 (93 m2), 668/1 (22 m2),
750/2 (44 m2), 639/1 (8 m2), 653/1 (8 m2), 667/2 (7 m2) vše v kú Mukařov u Jablonce nad Nisou
- grafický návrh geometrického odměření ploch, které se navrhují k trvalému odnětí lesních
pozemků, bude předem odsouhlasen státní správou lesů
- výkopy do vzdálenosti 5 m od kmenů stromů na lesních pozemcích budou po vyhloubení v co
nejkratším termínu zahrnuty
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při výkopu maximálně šetřit kořenový systém a využít nejvyšší možné vzdálenosti od lesního
okraje a jednotlivých stromů
- po skončení prací budou přímo dotčené lesní pozemky uvedeny do původního stavu včetně
zhutnění, zpevnění
- pokud se v uvedeném řízení nechá investor zastupovat, bude předloženo zplnomocnění k tomuto
zastupování. V tomto zmocnění je potřeba jednoznačně uvést, zda je zmocněn i pro úhradu
poplatku za odnětí a náhrad škod
- platnost tohoto souhlasu je stanovena na 2 roky od data jeho vydání, pokud se v této době nebude
využit jako podklad pro vydání platného rozhodnutí stavebního úřadu
OŠKS archeologie:
- upozorňujeme stavebníka na dodržování památkového zákona dle § 22 odst. 2 zákona č.20/1987
Sb., o státní památkové péči v platném znění, který se dotýká provádění stavebních prací na
území s archeologickými nálezy (celá ČR) a povinnosti stavebníků tuto činnost předem oznámit
skutečnost Archeologickému ústavu Akademie věd ČR 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 - 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 archeolog. výzkumu (§ 23 památkového zákona).
12. Budou dodrženy podmínky z koordinovaného závazného stanoviska MÚ Železný Brod, OŽP ze dne
6.6.2018 pod spis.zn. ŽP/453/2018, a to:
Ochrana přírody a krajiny
- v souladu s § 8 odst. 6 ZOPS se žadateli povoluje kácení dřevin rostoucích mimo les na ppč. 1075
v kú Bzí u Železného brodu, konkrétně jednoho javoru klenu (Acer pseudoplatanus) o obvodu
126 cm, jednoho jasanu ztepilého (Farxinus excelsior) o obvodu 110 cm, jednoho javoru mléče
(acer platanoides) o obvodu 141 cm a porostu o ploše 25 m2 složeného z javoru klenu, javoru
mléče, jabloně domácí a třešně ptačí
- dřeviny mohou být pokáceny pouze v období vegetačního klidu a to od 1.11 do 31.3
kalendářního roku, a to s ohledem na útlum fyziologických funkcí dřevin a další zájmy
chráněné ZOPK, zejména ochranu volně žijících ptáků v období hnízdění
- náhradní výsadba se neukládá
- záměrem dojde k zásahu do významného krajinného prvku (dále jen „VKP“ dle § 3 odst. 1. písm
b), kterým je vodní tok a údolní niva
- zásah je možné uskutečnit při dodržení podmínek týkajících se zásahu do VKP stanovených
v koordinovaném závazném stanovisku MÚ Turnov, které bylo vydáno dne 18.4.2018 pod
č.evidenčním: 24996/18-MUTU a č.j. s: ORM/18/576
Ochrana ovzduší:
- během stavebních a terénních úprav se mohou uvolňovat emise polétavého prachu. 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, omývání vozidel opouštějících stavbu, skrápění ploch staveniště, apod.)
Ochrana lesa:
- souhlas platí pro danou stavbu pouze v kú Bzí u Železného brodu a Skuhrov
- podkladem ke kolaudaci stavby bude právoplatné rozhodnutí o trvalém odnětí lesních pozemků
pro danou stavbu včetně ploch, které v důsledku stavby nemohou trvale plnit funkci lesa. (Před
geodetickým zaměřením, podle předložené PD se jedná o tyto lesní pozemky a jejich dotčenou
plochu: 1071 (16 m2), 1074 (11 m2), 1075 (83 m2) v kú Bzí u Železného Brodu a 3650 (6 m2)
v kú Skuhrov u Železného Brodu
- grafický návrh geometrického odměření ploch, které se navrhují k trvalému odnětí lesních
pozemků, bude odsouhlasen státní správou lesů
- výkopy do vzdálenosti 5 m od kmenů stromů na lesních pozemcích budou po vyhloubení v co
nejkratším termínu zahrnuty
- při výkopu max.šetřit kořenový systém a využít nejvyšší možné vzdálenosti od lesního okraje a
jednotlivých stromů
- po skončení prací budou přímo dotčené lesní pozemky uvedeny do původního stavu včetně
zhutnění, zpevnění
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platnost tohoto souhlasu je stanovena na 2 roky od data jeho vydání, pokud v této době nebude
využit jako podklad pro vydání platného rozhodnutí stavebního úřadu
doprava na pozemních komunikací:
- při stavbě nebude docházet na přilehlých PK k omezení silničního provozu i na přilehlých PK
nebude skladován stavební materiál ani výkopek a přilehlé PK nebudou znečišťovány. Případné
znečištění je zhotovitel stavby povinen ihned odstranit
- zhotovitel stavby „Rekonstrukce sil. III/287723 Mukařov“ požádá v dostatečném předstihu (min.
60ti dní před započetím prací) zdejší správní orgán, (odbor dopravy) o „Rozhodnutí“ zvláštního
užívání PK pro umístění inženýrských sítí a dále o „Rozhodnutí“ o povolení částečné, případně
úplné uzavírky silnice pro stavbu a o stanovení dopravního značení, v souladu s § 24, odst. 1 a §
25, odst. 6) , písm. c), bod 3,. zákona o pozemních komunikacích ve znění zákonů, a to jen
v případě zásahu do silničního pozemku.
13. Bude dodržena podmínka z vyjádření SčVK a.s., Teplice ze dne 19.3.2018 pod zn.
O18610074581/UTPCTU/Val, a to:
- budou dodrženy podmínky hospodaření v ochranném pásmu II.st. vodního zdroje Mukařov
- požadujeme v celé trase úprav komunikace, opěrných zdí atd. a při realizaci přeložek inž.sítí
dodržet ČSN 73 6005 a další předpisy pro ukládání inž.sítí. Dále požadujeme při umístění objektů
sloupů (základů) veřejného osvětlení a souvisejících objektů k inž.sítím (HUP, kiosek) 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 a dalších objektů požadujeme provést
sondy do hloubky uložení vod.řadů 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 přímo na místě). Dále 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.řadů
- při rekonstrukci komunikace požadujeme zachování st.nivelety terénu v ochranném pásmu
vodohospodářského zařízení (odchylka +- 20,0 cm je možná)
- požadujeme při realizaci rekonstrukce komunikace a výstavby provést vyzdvižení veškerých
zařízení a příslušenství vodovodních a kanalizačních stok do nové úrovně povrchu a úpravy
komunikace dle zákona č. 274/20001 Sb.,
- před zahájením stavebních (výkopových) prací si investor zajistí vytýčení st.vodohospodářského
zařízení na místě, přímo ve staveništi (trase) a v prostoru potřebném pro provádění stavby.
Následně pak lze s konečnou platností určit trasu pokládaného zařízení
- investor prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět práce, s polohou tohoto vedení a
zařízení, včetně jeho profilu, upozorní organizace provádějící práce na možnou polohovou
odchylku uložených sítí od výkresové dokumentace
- zahájení prací nám bude s předstihem písemně oznámeno včetně jména a telefonického spojení
stavebního dozoru a dodavatele stavby, aby v případě sporů mohla být rychle a účelně sjednána
náprava. Rovněž bude písemně provozu vodovodů, kanalizací oznámeno ukončení stavebních
prací
- požadujeme být přizváni ke každé činnosti v ochranném pásmu námi provozovaného
vodohospodářského zařízení, ke kontrole pokládky inž.sítí před záhozem a ke kolaudačnímu
řízení (k užívání stavby) akce
- každé poškození sítí či zařízení musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provozu vodovodů a
kanalizací. Upozorňujeme, že při porušení námi provozovaného zařízení budou veškeré náklady
na opravu a náhradní zásobování účtovány investoru stavby
- přizvání zástupců SčVK a.s. na staveniště před zásypem položených zařízení ke kontrole
provedených prací. Kontrolu zapíše zástupce SčVK a.s. do stavebního deníku a tento zápis bude
sloužit jako podklad pro vydání souhlasu provozovatele ke kolaudaci, o který stavebník před
kolaudací požádá
- při provádění stavby bude dodržena ČSN 733050 „Zemní práce“.
14. Budou dodrženy podmínky ČEZ Distribuce a.s. ze dne 9.5.2018, vydané pod zn.1098106355.
15. Budou dodrženy podmínky z vyjádření Policie ČR, KŘP LK, ÚO Jablonec nad Nisou, DI ze dne
19.3.2018, a to:
- stavba a dopravní řešení bude provedeno dle projektové dokumentace žadatele. Stavba bude po
dokončení odpovídat platným normám a technickým podmínkám včetně vybavení silnice
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odpovídajícím záchytným systémem nebo vodícím bezpečnostním zařízením (např. směrové
sloupky). Z důvodu BESIP požadujeme stavbu propustků se šikmým čelem
- místní úprava provozu (SDZ a VDZ) na pozemní komunikaci bude odpovídat platným TP 65 a
TP 133 a dalším technickým předpisům a normám, bude zakreslena do koordinační situace
společně s původním DZ a bude předložena ke schválení před dokončením stavby. DI PČR
požaduje zachování stávajícího DZ B17 (viz. opravená „Situace dopravního značení 2.1 a 2.5).
při délce přímého úseku mezi dvěma oblouky mimo obec do 250 m doporučuje použít DZ A2a
resp. A2b
- přechodná úprava (DIO) provozu na pozemních komunikacích bude při stavbě řešena dle
platných TP 66 (II.vydání) a dalších technických předpisů a norem a bude před stavbou
projednána v dostatečném předstihu se zdejším DI a u příslušného silničního úřadu
- v místě křížení silnice III/28723 s MK požadujeme DZ P2, P4 (P6) + V2b, v místě napojení lesní
cesty nebo jiné účelové PK se zpevněným (asfaltovým) povrchem na silnici III/28723 bude
použito DZ Z 11c,d nebo Z11g (nepoužívat v případě napojení rodinných domů sjezdem) + V4
- dopravní inspektorát KŘ Policie ČR LK v Jablonci nad Nisou si vzhledem k problematice
silničního provozu v době a místě stavby vyhrazuje přechodnou a místní úpravu k provozu na
pozemní komunikaci případně upravit.
16. Stavba bude prováděna dodavatelsky, po výběrovém řízení bude dodavatel oznámen stavebnímu
úřadu.
17. Zahájení stavebních prací bude včas oznámeno vlastníkům dotčených pozemků.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Krajská správa silnic Libereckého kraje, přísp. organizace, České mládeže č.p. 632/32, 460 06 Liberec 6
Obec Malá Skála, Vranové 1.díl č.p. 122, Malá Skála, 468 22 Železný Brod
Obec Líšný, Líšný č.p. 60, 468 22 Železný Brod
Město Železný Brod, Husova č.p. 697, 468 22 Železný Brod
Zbyšek Hošek, nar. 17.1.1949, Železný Brod č.p. 281, 468 22 Železný Brod
Zbyšek Hošek, nar. 31.12.1969, Železný Brod č.p. 281, 468 22 Železný Brod
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8
Hana Pěničková, nar. 5.3.1950, Na Hranici č.p. 1654/26, 466 01 Jablonec nad Nisou 1
Jirina Tuschmann, nar. 20.2.1948, Kettelerstrasse č.p. 10, 90469 Nuernberg, Německo
Jindřich Exner, nar. 17.2.1955, Brodecká č.p. 723, 468 22 Železný Brod
Věra Exnerová, nar. 31.10.1955, Brodecká č.p. 723, 468 22 Železný Brod
Richard Hajný, nar. 13.8.1966, Želeč č.p. 22, Malá Skála, 468 22 Železný Brod
Jan Exner, nar. 19.1.1978, Želeč č.p. 4, Malá Skála, 468 22 Železný Brod
Jindra Baboráková, nar. 21.4.1956, Zámecký vrch č.p. 1405, 463 11 Liberec 30
Marek Hajník, nar. 30.3.1982, Želeč č.p. 20, Malá Skála, 468 22 Železný Brod
Bronislav Svetĺák, nar. 22.3.1937, Ivana Olbrachta č.p. 4212/24, 466 04 Jablonec nad Nisou 4
Jaroslav Horna, nar. 25.2.1946, Svahová č.p. 643, 468 22 Železný Brod
Dana Hornová, nar. 30.5.1952, Svahová č.p. 643, 468 22 Železný Brod
Zdena Francová, nar. 30.1.1951, Mukařov č.p. 12, Malá Skála, 468 22 Železný Brod
Martin Hujer, nar. 10.12.1963, V Nivách č.p. 2438/30, 466 01 Jablonec nad Nisou 1
Richard Hujer, nar. 23.10.1976, Svatopluka Čecha č.p. 1128/58, 466 02 Jablonec nad Nisou 2
Ester Mynářová, nar. 25.3.1998, Čtveřín č.p. 47, 463 45 Pěnčín u Liberce
Libor Bryknar, nar. 22.11.1963, Horecká č.p. 809, 468 22 Železný Brod
Miloslav Bryknar, nar. 25.6.1968, Jiráskovo nábřeží č.p. 714, 468 22 Železný Brod
Jiří Pavlata, nar. 20.1.1935, Pasecká č.p. 4229/25, 466 02 Jablonec nad Nisou 2
Karolína Filipová, nar. 17.7.1995, Mukařov č.p. 117, Malá Skála, 468 22 Železný Brod
Tělocvičná jednota Sokol Mukařov, Mukařov č.p. 98, Malá Skála, 468 22 Železný Brod
Libuše Kotrbová, nar. 12.4.1955, Mukařov č.p. 93, Malá Skála, 468 22 Železný Brod
Lenka Nosková, nar. 3.6.1977, Mukařov č.p. 99, Malá Skála, 468 22 Železný Brod
Mgr. Michaela Tučani, nar. 22.4.1985, Mukařov č.e. 368, Malá Skála, 468 22 Železný Brod
Michal Tučani, nar. 4.6.1972, Mukařov č.e. 368, Malá Skála, 468 22 Železný Brod
Zdeněk Knížek, nar. 22.9.1947, Mírová č.p. 373, Daliměřice, 511 01 Turnov 1
Věra Kubištová, nar. 11.3.1948, Vysoká č.p. 3301/92, Jablonecké Paseky, 466 02 Jablonec nad Nisou 2
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Mgr. Zdeněk Jumr, nar. 13.10.1958, Za Rybníkem č.p. 558, 252 42 Jesenice u Prahy
Taťána Schovánková, nar. 15.6.1961, Stříbrný kopec č.p. 51, 463 03 Stráž nad Nisou
Iva Hermsdörferová, nar. 5.5.1955, Palackého č.p. 3863/38, 466 04 Jablonec nad Nisou 4
Jana Svatoňová, nar. 8.10.1954, Pujmanové č.p. 1546/40, 140 00 Praha 4-Nusle
Vlastimil Vrbata, nar. 28.5.1953, Komenského č.p. 641, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou
Jana Novotná, nar. 24.6.1951, Granátová č.p. 1899, 511 01 Turnov 1
Odůvodnění:
Dne 15.12.2017 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu,
uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. Stavební záměr se nachází na území dvou místně
příslušných stavebních úřadů, a to MÚ Turnov a MÚ Železný Brod, a proto KÚ LK, odbor územního
plánování a stavebního úřadu v Liberci stanovil k provedení řízení MÚ Turnov, stavební úřad. Žádost
byla podána před novelou stavebního zákona (č.225/2017 Sb.), která je platná od 1.1.2018, proto stavební
úřad dokončí správní řízení podle dosavadních právních předpisů.
Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné
posouzení, byl stavebník dne 15.12.2017 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla
doplněna dne 13.12.2018.
Stavební úřad vydal územní rozhodnutí o umístění stavby spis.zn. SÚ/6889/17/HOZ dne 4.10.2018.
Speciální stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným
orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a
ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné
podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou
účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.
Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek
uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že
jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy
vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné
požadavky na výstavbu a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby (v průvodní zprávě „A“
str.24-35 je příloha č.1, kde je popsáno-potvrzeno splnění podmínek z vydaného územního rozhodnutí).
Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení podle § 144 zákona, odst.6) č.
500/2004 Sb., správního řádu, stavební povolení se účastníkům řízení podle § 112 odst 1) doručuje
veřejnou vyhláškou.
Stanoviska sdělili:
Stanovení stavebního úřadu k provedení řízení KÚ LK, OÚPSŘ ze dne 28.2.2018, souhlasné
koordinované závazné stanovisko HZS LK, ÚO Jablonec nad Nisou ze dne 20.2.2018, závazné
stanovisko KHS LK se sídlem v Liberci ze dne 22.3.2018, vyjádření Povodí Labe, s.p., Hradec Králové
ze dne 31.3.2017 a 6.4.2018, vyjádření Policie ČR, KŘP LK, ÚO Jablonec nad Nisou, DI ze dne
19.3.2018, vyjádření Policie ČR, KŘP LK, ÚO Jablonec nad Nisou, OIKT Liberec ze dne 15.2.2017,
vyjádření NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., Jihlava ze dne 28.3.2018, koordinované závazné stanovisko
MÚ Turnov, ORM ze dne 18.4.2018, závazné stanovisko MÚ Turnov, OŽP ze dne 19.7.2018,
koordinované závazné stanovisko MÚ Železný Brod, OŽP ze dne 6.6.2018, stanovisko KÚ LK, OŽPZ ze
dne 12.3.2018, rozhodnutí MÚ Železný Brod, odbor dopravy ze dne 27.3.2018, vyjádření MÚ Turnov,
odbor dopravní ze dne 28.3.2018, vyjádření Lesy ČR, LS Ještěd Liberec ze dne 8.3.2018, vyjádření Lesy
ČR, s.p. správa toků, oblast Povodí Labe, Hradec Králové ze dne 22.2.2017 a 7.3.2018, vyjádření Obec
Malá Skála ze dne 15.3.2018, 6.3.2017 a 7.9.2017, vyjádření SčVK a.s., Teplice ze dne 17.5.2018 a
19.3.2018, rozhodnutí OÚ Jablonec nad Nisou, RŽP ze dne 8.5.1991, vyjádření CETIN a.s., prac.Liberec
ze dne 14.2.2017 a 16.11.2017, vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., Děčín ze dne 14.3.2018 a 11.4.2018,
19.12.2018, vyjádření ČD-Telematika a.s., Praha ze dne 14.2.2017, vyjádření České radiokomunikace,
a.s., Praha ze dne 1.6.2018, vyjádření Telco Pro Services, a.s., Praha ze dne 11.4.2018, vyjádření KSS
LK, ÚTSO oddělení východ ze dne 7.3.2017, sdělení MÚ Železný Brod, stavební úřad ze dne 20.2.2017,
územně plánovací informace MÚ Turnov, stavební úřad ze dne 1.3.2017, vyjádření Sekce ekonomická a
majetková Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů Pardubice ze dne 28.4.2018 a
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12.10.2018, vyjádření NET4GAS, s.r.o., Praha ze dne 14.2.2017 (2x), vyjádření Obec Líšný ze dne
24.2.2017, vyjádření Obec Skuhrov ze dne 27.2.2017, vyjádření GridServices, s.r.o., Brno ze dne
28.2.2017, 17.8.2018 a 20.8.2018, vyjádření Státní pozemkový úřad, odbor vodohospodářských staveb
Praha ze dne 22.3.2017, vyjádření T-Mobile Czech Republic a.s., Praha ze dne 3.5.2018, vyjádření UPC
Česká republika, s.r.o., Praha ze dne 3.5.2018, vyjádření Vodafone Czech Republic, a.s., Praha ze dne
3.5.2018, stanovisko MÚ Turnov, OŽP ze dne 16.4.2018, smlouva č. Z-S14-12-8122265066 o smlouvě
budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení mezi ČEZ Distribuce, a.s., Děčín a KSS, LK Liberec
ze dne 22.5.2018, smlouva s vlastníkem technické infrastruktury o vybudování nové (úpravě stávající)
infrastruktury mezi CETIN a.s., Praha a KSS LK, Liberec ze dne 27.3.2018, smlouva o zajištění přípravy
a realizace objektů vyvolaných stavbou a o vypořádání některých práv a povinností souvisejících
s přípravou a realizace stavby „Silnice III/28723 Mukařov, rekonstrukce silnice“ mezi KSS LK, Liberec a
Obcí Malá Skála ze dne 21.5.2018, souhlas s prodejem pozemku Obec Malá Skála, vyjádření MěÚ odbor
dopravy - kácení mimolesní zeleně na sil.pozemcích ze dne 6.11.2018, Souhlas s kácením stromů Krajská
správa silnice LK ze dne 29.10.2018, vyjádření Lesy ČR s.p. ze dne 12.10.2018 a 15.11.2018 ke kácení
stromů, Rozhodnutí – povolení kácení stromů ze dne 5.12.2018 od Obecního úřadu Malá Skála, dále
povolení kácení stromů ze dne 7.11.2018 od Obecního úřadu Skuhrov, Dočasné vynětí z PUPFL ze dne
10.12.2018 od MěÚ Železný Brod, Dočasné vynětí z PUPFL ze dne 26.11.2018 od MěÚ Turnov,
Městský úřad Železný Brod, odbor dopravy vydal dne 27.3.2018 pod spis.zn. OD/538/2018/MR, č.j. OD3889/2018-RADM rozhodnutí, ve kterém bylo povoleno zvláštní užívání komunikace III/28723 p.č. 1072
v kú Bzí u Železného Brodu pro umístění inženýrských sítí, Okresní úřad v Jablonci nad Nisou, referát ŽP
vydal dne 8.5.1991 pod č.j. ŽP 212/1991/235.1 rozhodnutí, ve kterém bylo stanoveno ochranné pásmo 1.
stupně, ochranné pásmo 2.stupně – vnitřní, ochranné pásmo 2. stupně – vnější a byly vydány zásady
hospodaření a provozu v ochranných pásmech vodního zdroje Mukařov – zářez, a asanace, ochrana a
kontrolní činnost.
Stanoviska vlastníků dotčených pozemků k jejich záboru a použití pro stavbu „Silnice III/28723
Mukařov, rekonstrukce silnice“, a to od: Baboráková Jindra ze dne 2.3.2018, Bryknar Libor ze dne
18.2.2018, Bryknar Miloslav ze dne 5.3.2018, Exner Jan ze dne 24.5.2018, Exner Jindřich a Exnerová
Věra ze dne 20.2.2018 a 20.5.2018, Filipová Karolína ze dne 15.5.2018, Francová Zdena ze dne
28.2.2018, Hajník Marek ze dne 16.2.2018, Hajný Richard ze dne 8.2.2018, Hermsdörferová Iva ze dne
12.3.2018, Horna Jaroslav a Hornová Dana ze dne 15.3.2018, Hornová Jitka ze dne 21.2.2018, Hošek
Zbyšek ze dne 20.2.2018, Hošek Zbyšek ze dne 20.2.2018, Hujer Martin ze dne 18.2.2018, Hujer Richard
ze dne 18.2.2018, Jandová Michaela Mgr. ze dne 15.6.2018, Jumr Zdeněk Mgr., ze dne 23.2.2018,
Knížek Zdeněk ze dne 13.5.2018, Kotrbová Libuše ze dne 29.3.2018, Kubištová Věra ze dne 20.2.2018,
Mynářová Ester ze dne 28.2.2018, Novotná Jana ze dne 23.2.2018, Pavlata Jiří ze dne 19.3.2018,
Pěničková Hana ze dne 23.2.2018, Schovánková Taťána ze dne 21.2.2018, Svatoňová Jana ze dne
27.4.2018, Svetlák Bronislav ze dne 31.5.2018, Tučani Michal ze dne 15.6.2018, Tuschmann Jiřina ze
dne 15.2.2018, Vrbata Vlastimil ze dne 5.3.2018, Tělovýchovná jednota Sokol Mukařov 19.2.2018, Obec
Malá Skála ze dne 27.2.2018, Nosková Lenka ze dne 10.9.2018.
Účastníci řízení - další dotčené osoby:
-

-

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
st. p. 65, 66, 79, 80/2, 87, 155, 156, 159/1, 159/2, 160, 161, 162, 260, 274, 292, 293, 304, 310, 323,
324, 332, 339, 340, 342, 343, 344, 345, 357/1, 360, 391, 398, 399, 400, 442, 444, 450, 454, 458, 461,
464, 470, 471,
parc. č. 265, 269, 270/1, 360/2, 361/2, 361/3, 404, 406/2, 406/3, 408/1, 408/2, 550/1, 550/2, 551/4,
552/2, 560/2, 568/1, 569, 596/2, 598/2, 602/1, 602/11, 625/1, 627/1, 627/2, 630/2, 631, 633/1, 633/4,
638/1, 638/2, 645, 650, 653/2, 659, 660, 661, 662, 664/1, 667/1, 668/4, 668/5, 670/2, 675, 687/2,
688/2, 688/3, 689/2, 689/3, 690/1, 693/2, 694/1, 694/3, 701, 702, 703, 704, 705/1, 705/2, 706/1, 732,
733/1, 733/4, 734, 735, 738/2, 738/3, 738/6, 744/1, 744/2, 744/3, 745/1, 750/1, 751, 753, 754/1,
754/2, 754/3, 754/4, 757/2, 757/3, 757/4, 758, 759/1, 844/1, 846/2, 849/1, 855, 1154, 1161/1, 1161/2,
1161/3, 1166, 1168, 1175, 1184, 1185, 1186, 1192/1, 1196/1, 1197, 1538/2, 1554/1, 1556/1, 1557,
1561/1, 1561/2, 1561/3, 1561/6, 1562, 1565/1, 1565/2, 1569, 1570/1, 1571, 1574/3, 1580/1, 1583,
1605/3, 1631, 1646, 1676, 1677 v k.ú. Mukařov u Jablonce nad Nisou,
parc.č.912, 1048/1, 1070/1 a 1070/2 v k.ú. Bzí u Železného Brodu,
parc.č.3610 v k.ú.Lišný,
parc.č.3462, 3464, 3504, 3496 a 3497 v k.ú. Skuhrov u Železného Brodu.
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Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení 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.

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 stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno
vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě.
Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.
Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště 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.
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá
platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Ing. Eva Zakouřilová
vedoucí stavebního úřadu

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Turnov a
Železný Brod a na úřední desce Obecního úřadu Malá Skála, Skuhrov a Líšný a to i způsobem
umožňující dálkový přístup.

Vyvěšeno dne: ..............................

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

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.
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Obdrží:
Účastníci do vlastních rukou (dodejky)
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: bdnkk7w
PRAGOPROJEKT, a.s., IDDS: 4kifr54
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
Obec Skuhrov, IDDS: ivfavr5
Vodohospodářské sdružení Turnov, IDDS: c97yj33
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
Obec Malá Skála, IDDS: 9b5bpvq
Obec Líšný, IDDS: rrkan5g
Město Železný Brod, IDDS: zbgbryd
Zbyšek Hošek, Železný Brod č.p. 281, 468 22 Železný Brod
Zbyšek Hošek, Železný Brod č.p. 281, 468 22 Železný Brod
Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn
Hana Pěničková, Na Hranici č.p. 1654/26, 466 01 Jablonec nad Nisou 1
Jirina Tuschmann, Kettelerstrasse č.p. 10, 90469 Nuernberg, Německo
Jindřich Exner, Brodecká č.p. 723, 468 22 Železný Brod
Věra Exnerová, Brodecká č.p. 723, 468 22 Železný Brod
Richard Hajný, Želeč č.p. 22, Malá Skála, 468 22 Železný Brod
Jan Exner, Želeč č.p. 4, Malá Skála, 468 22 Železný Brod
Jindra Baboráková, Zámecký vrch č.p. 1405, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, 463 11 Liberec 30
Marek Hajník, Želeč č.p. 20, Malá Skála, 468 22 Železný Brod
Bronislav Svetĺák, Ivana Olbrachta č.p. 4212/24, Mšeno nad Nisou, 466 04 Jablonec nad Nisou 4
Jaroslav Horna, Svahová č.p. 643, 468 22 Železný Brod
Dana Hornová, Svahová č.p. 643, 468 22 Železný Brod
Zdena Francová, Mukařov č.p. 12, Malá Skála, 468 22 Železný Brod
Martin Hujer, IDDS: bhveuzx
Richard Hujer, Svatopluka Čecha č.p. 1128/58, 466 02 Jablonec nad Nisou 2
Ester Mynářová, Čtveřín č.p. 47, 463 45 Pěnčín u Liberce
Libor Bryknar, Horecká č.p. 809, 468 22 Železný Brod
Miloslav Bryknar, Jiráskovo nábřeží č.p. 714, 468 22 Železný Brod
Jiří Pavlata, Pasecká č.p. 4229/25, 466 02 Jablonec nad Nisou 2
Karolína Filipová, Mukařov č.p. 117, Malá Skála, 468 22 Železný Brod
Tělocvičná jednota Sokol Mukařov, Mukařov č.p. 98, Malá Skála, 468 22 Železný Brod
Libuše Kotrbová, Mukařov č.p. 93, Malá Skála, 468 22 Železný Brod
Lenka Nosková, Mukařov č.p. 99, Malá Skála, 468 22 Železný Brod
Mgr. Michaela Tučani, Mukařov č.e. 368, Malá Skála, 468 22 Železný Brod
Michal Tučani, Mukařov č.e. 368, Malá Skála, 468 22 Železný Brod
Zdeněk Knížek, Mírová č.p. 373, Daliměřice, 511 01 Turnov 1
Věra Kubištová, Vysoká č.p. 3301/92, Jablonecké Paseky, 466 02 Jablonec nad Nisou 2
Mgr. Zdeněk Jumr, Za Rybníkem č.p. 558, 252 42 Jesenice u Prahy
Taťána Schovánková, Stříbrný kopec č.p. 51, 463 03 Stráž nad Nisou
Iva Hermsdörferová, Palackého č.p. 3863/38, Mšeno nad Nisou, 466 04 Jablonec nad Nisou 4
Jana Svatoňová, Pujmanové č.p. 1546/40, 140 00 Praha 4-Nusle
Vlastimil Vrbata, Komenského č.p. 641, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou
Jana Novotná, Granátová č.p. 1899, 511 01 Turnov 1
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům- doručení veřejnou vyhláškou:
- st. p. 65, 66, 79, 80/2, 87, 155, 156, 159/1, 159/2, 160, 161, 162, 260, 274, 292, 293, 304, 310, 323,
324, 332, 339, 340, 342, 343, 344, 345, 357/1, 360, 391, 398, 399, 400, 442, 444, 450, 454, 458, 461,
464, 470, 471,
- parc. č. 265, 269, 270/1, 360/2, 361/2, 361/3, 404, 406/2, 406/3, 408/1, 408/2, 550/1, 550/2, 551/4,
552/2, 560/2, 568/1, 569, 596/2, 598/2, 602/1, 602/11, 625/1, 627/1, 627/2, 630/2, 631, 633/1, 633/4,
638/1, 638/2, 645, 650, 653/2, 659, 660, 661, 662, 664/1, 667/1, 668/4, 668/5, 670/2, 675, 687/2,
688/2, 688/3, 689/2, 689/3, 690/1, 693/2, 694/1, 694/3, 701, 702, 703, 704, 705/1, 705/2, 706/1, 732,
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733/1, 733/4, 734, 735, 738/2, 738/3, 738/6, 744/1, 744/2, 744/3, 745/1, 750/1, 751, 753, 754/1,
754/2, 754/3, 754/4, 757/2, 757/3, 757/4, 758, 759/1, 844/1, 846/2, 849/1, 855, 1154, 1161/1, 1161/2,
1161/3, 1166, 1168, 1175, 1184, 1185, 1186, 1192/1, 1196/1, 1197, 1538/2, 1554/1, 1556/1, 1557,
1561/1, 1561/2, 1561/3, 1561/6, 1562, 1565/1, 1565/2, 1569, 1570/1, 1571, 1574/3, 1580/1, 1583,
1605/3, 1631, 1646, 1676, 1677 v k.ú. Mukařov u Jablonce nad Nisou,
parc.č.912, 1048/1, 1070/1 a 1070/2 v k.ú. Bzí u Železného Brodu,
parc.č.3610 v k.ú.Lišný,
parc.č.3462, 3464, 3504, 3496 a 3497 v k.ú. Skuhrov u Železného Brodu.

dotčené orgány
Městský úřad Turnov, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01 Turnov 1
Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, územní odbor Jablonec nad Nisou, IDDS: hv4aivj
Policie České republiky, Dopravní inspektorát, IDDS: vsmhpv9
Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, územní pracoviště Jablonec nad Nisou,
IDDS: nfeai4j
Městský úřad Železný Brod, odbor životního prostředí, IDDS: zbgbryd
Městský úřad železný Brod, odbor dopravy, IDDS: zbgbryd
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
Městský úřad Turnov, odbor dopravní, Antonína Dvořáka č.p. 335, Turnov, 511 01 Turnov 1
Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast Povodí Labe, IDDS: e8jcfsn
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2
Městský úřad Železný Brod, stavební úřad, náměstí 3. května č.p. 1, 468 22 Železný Brod
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns

