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Žadatel:
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, České mládeže
632/32, 460 06 Liberec VI, IČO 70946078, zastoupená společností Pontex (Pontex
Consulting Engineers, Ltd.), spol. s r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4, IČO 40763439

OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ OPAKOVANÉHO STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor dopravy rozhodnutím ze dne 26.01.2017, č.j.: OD
1310/2016-4/280.10/Hk ve zkráceném přezkumném řízení zrušil rozhodnutí (stavební
povolení), vydané Městským úřadem Semily, odborem dopravy ze dne 15.02.2016, č.j.:
OD/5962/15 a vrátil správnímu orgánu prvního stupně k novému projednání pro stavbu:
Rekonstrukce silnice III/2923, na pozemcích parc.č. st. 107, parc.č. 1910/1, 1911/1, 1892/2,
1911/3, 1911/2, 1901/1, 782/3, 1910/2, 501/1, 712, 1903, k.ú. Chuchelna a parc. č. 3634,
4124, 3618, 3639/1, 3628/1, 3628/2, 3633, 3632, k.ú. Semily.
K výše uvedené akci vydal Městský úřad Semily, obvodní stavební úřad tyto doklady:
§

Územní rozhodnutí č.j. SÚ/3515/15, ze dne 15.12.2015.

Popis stavby:
Podle předloženého projektu stavby, který vypracovala společnost Pontex (Pontex Consulting
Engineers, Ltd.), spol. s r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4, IČO 40763439 je předmětem
stavby rekonstrukce silnice III/2923, v obci Chuchelna a místní části města Semily –
Klinkovice. Km 0,0 je na křižovatce se silnicí III/2829, stavba končí v křižovatce se silnicí
III/2922.
SO 101 – Silnice III/2923
Jedná se o rekonstrukci horních vrstev konstrukce vozovky silnice III/2923 včetně rek.
stávajících objektů odvodnění, příp. doplnění objektů nových. Ve vybraných úsecích bude
pod zpevněné krajnice uložen podélný trativod. Dále bude doplněno vybavení komunikace a d
Osypána a zhutněna nezpevněná krajnice v celém rozsahu. V trase jsou dva mosty přes
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2923-2. Základní šířka vozovky je 5,0 m. Podle možnosti (šířka silničního pozemku) bude ve
směrových obloucích vozovka rozšířena. Podélné rigoly jsou vzhledem k podélnému sklonu
odlážděny betonovou žlabovkou s příložkami a po cca 10m jsou krátké úseky (cca 2m) z
lomového kamene do betonu s vystřídanými vystouplými kameny - zpomalení rychlosti vody.
Konstrukce vozovky je doplněna o podélné trativody PVC DN150. Délka úseku SO101 je cca
1,140 km.
SO 201 – Most ev.č. 2923-1
Stávající nevyhovující mostní objekt bude nahrazen novým mostním objektem. Demolice
nosné konstrukce proběhne najednou v jediné etapě. Demoliční a výkopové práce budou
probíhat současně. Během výstavby bude vodoteč provizorně zatrubněna rourou DN800.
Spodní deska rámu a stojky jsou monoliticky rámově spojeny. Křídla jsou založena na
vlastním základu a částečně jsou zavěšená. Křídla a rám jsou monoliticky rámově spojeny a
tvoří tak jeden dilatační celek. Nosná konstrukce je s opěrami monoliticky rámově spojena a
konstrukce tak tvoří uzavřený rám. Horní povrch desky sleduje střechovitý sklon vozovky.
Hydroizolace mostu je celoplošná natavovanými modifikovanými asfaltovými pásy tl. 5 mm.
Římsy jsou monolitické, šířky 0,80 m s výškou nášlapu 150 mm. Do obou říms bude osazena
jedna rezervní tyčová chránička 110/94 mm. Na obou římsách bude osazeno ocelové zábradlí
se svislou výplní. S ohledem na malou délku mostu nebudou použity mostní závěry. Před
opěrou O2 budou na obou stranách vozovky umístěny mostní odvodňovače 500 mm x 300
mm vyvedené do prostoru pod mostem.
SO 202 – Most ev.č. 2923-2
Stávající nevyhovující mostní objekt bude nahrazen novým mostním objektem. Demoluje se
celá nosná konstrukce. Po odbourání nosné konstrukce lze postupně provádět částečnou
demolici stávajících opěr. Opěry budou ubourány na požadovanou úroveň dle projektu. Na
stávající spodní stavbě (po částečném odbourání) bude vybetonován nový práh z betonu,
v šířce nutné pro převedení komunikace. Nosnou konstrukci bude tvořit monolitická
železobetonová deska o jednom poli s rozpětím 4,60 m. V příčném řezu má most obdélníkový
průřez s okrajovými náběhy o výšce 0,450 m. Horní povrch nosné konstrukce sleduje
pravostranný sklon vozovky. Hydroizolace mostu je celoplošná natavovacími asfaltovými
izolačními pásy z modifikovaného asfaltu. Římsy jsou monolitické, šířky 1,80 m s výškou
nášlapu 150 mm. Do levé chodníkové římsy budou osazeny 4 kusy chráničky 110/93 mm pro
protažení sítí. Na obou římsách bude osazeno ocelové zábradlí výšky 1,10 m se svislou
výplní. S ohledem na malou délku mostu nebudou použity mostní závěry. Voda z vozovky je
sváděna příčným a podélným sklonem do odvodňovacích proužků u zvýšené obruby u nižší
římsy. Z něho pak odtéká podélným sklonem do odvodňovače. Je použit odvodňovač 500 mm
x 300 mm s přímým výtokem pod mostní konstrukci do koryta potoka.

SO 191 - DIO
Stavba bude prováděna za vyloučeného provozu na dotčených úsecích silnice III/2923 se
zajištěním přístupu pro dopravní obsluhu nebo jinak, po dohodě s vlastníky přilehlých
nemovitostí.
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podle ustanovení § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4, písm. a), zákona č.13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen silniční zákon), § 15 odst. 1 písm. c)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon)
o z n a m u j e p o d l e ustanovení § 112 odst. 1 stavebního zákona z a h á j e n í
s t a v e b n í h o ř í z e n í a jelikož jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost
poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby u p o u š t í ve smyslu § 112
odst. 2 stavebního zákona od ohledání na místě a ústního jednání.
Účastníci stavebního řízení mohou své námitky a případné důkazy a dotčené orgány svá
závazná stanoviska uplatnit nejpozději
do deseti dnů po doručení tohoto oznámení.
K později uplatněným námitkám, důkazům nebo závazným stanoviskům nebude přihlédnuto.
Nechá-li se některý z účastníků stavebního řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou
plnou moc.
Do podkladu pro vydání rozhodnutí mohou účastníci řízení nahlédnout v úřední dny (pondělí,
středa 8.00 – 17.00 hodin, jiné dny po dohodě) ve shora uvedené lhůtě u odboru dopravy
Městského úřadu Semily, Riegrovo nám. čp. 63 Semily.
Poučení:
Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové
dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů,
pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést
stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě.
Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako
účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují uvedený rozsah, se
nepřihlíží. K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním
řízení, při pořizování regulačního plánu, při vydání územního opatření o stavební uzávěře
anebo územního opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona
nepřihlíží.
Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 2 stavebního zákona oprávněn
při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při
zajišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání
správního rozhodnutí nebo opatření.
Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do
50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle
§ 172 odst. 1 stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí
přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu.
Nechá-li se některý z účastníků stavebního řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou
plnou moc.
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totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je
uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo
území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující
správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného
držitele.
Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci
může za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.
V daném případě je vedeno řízení s velkým počtem účastníků podle ustanovení § 144 odst. 1
správního řádu, přičemž podle tohoto ustanovení (nestanoví-li zvláštní zákon jinak) se tímto
řízením rozumí řízení s více než 30 účastníky. Podle ustanovení § 144 odst. 2 správního řádu
účastníky v řízení s velkým počtem účastníků lze o zahájení řízení uvědomit veřejnou
vyhláškou. Podle ustanovení § 112 odst. 1 stavebního zákona se v případě řízení s velkým
počtem účastníků v oznámení o zahájení řízení a v dalších úkonech řízení účastníci řízení
podle ustanovení § 109 písm. e) a f) identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v
katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru.

Otisk úředního razítka

Mgr. Martin Hubačík
vedoucí odboru dopravy
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zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na www.semily.cz a www.chuchelna.cz
po dobu 15 dnů.
Rozdělovník:
1. Úřední deska
Datum vyvěšení: ...............................................................................................
Datum jméno a podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení – razítko

Datum sejmutí: ...............................................................................................
Datum jméno a podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení - razítko

2. Elektronická úřední deska
Datum vyvěšení: ...............................................................................................
Datum jméno a podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení – razítko

Datum sejmutí: .................................................................................................
Datum jméno a podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení – razítko

Obdrží:
Účastník řízení podle ustanovení § 109 písm. a) stavebního zákona s právy účastníků řízení podle
ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu – doručení datovou schránkou:

Krajská správa silnic Lb kraje, České mládeže 632/32 460 06 Liberec zastoupená společností
Pontex (Pontex Consulting Engineers, Ltd.), spol. s r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4
Účastníci řízení podle ustanovení § 109 písm. e) stavebního zákona s právy účastníků řízení podle
ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu – doručení veřejnou vyhláškou:

Město Semily, Husova 82, 513 13 Semily
Obec Chuchelna, Chuchelna 269, 513 01 Semily
Miluška Kratejlová, Chuchelna 53, 513 01 Semily
Eva Musilová, Chuchelna 53, 513 01 Semily
Olga Morávková, Chuchelna 263, 513 01 Semily
Simona Schuld, In der Luft 58, 464 85 Wesel, Německo
Dana Morávková, Chuchelna 143, 513 01 Semily
Michal Ceé, Chuchelna 135, 513 01 Semily
Magdalena Ceé, Chuchelna 135, 513 01 Semily
Jaroslav Vocelka, Chuchelna 306, 513 01 Semily
Olga Hejralová, Chuchelna 250, 513 01 Semily
Olga Vrabcová Chuchelna 250, 513 01 Semily
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Šárka Ševčíková, Chuchelna 52, 513 01 Semily
Iva Peštová, Chuchelna 156, 513 01 Semily
Jana Peštová Chuchelna 314, 513 01 Semily
Jaroslav Havlíček, Chuchelna 60, 513 01 Semily
Hana Havlíčková, Veverkova 1411/6, Holešovice, 170 00 Praha 7
Jiří Skrbek, Pipice 7, Záhoří, 513 01 Semily
Bohumil Šimek, Chuchelna 58, 513 01 Semily
Lidmila Koucká, Chuchelna 59, 513 01 Semily
Johannes Saarloos, Valtherzandweg 72, 7815 AX Emmen, Nizozemsko
Stanislav Mach Nad Rybníkem 431, 250 83 Škvorec
Jaroslav Marek, Palučiny 148, 513 01 Semily
Jiří Dolenský, Palučiny 514, 513 01 Semily
Martin Chlupáč, Palučiny 86, 513 01 Semily
Jaroslav Chlupáč, Palučiny 86, 513 01 Semily
Věra Chlupáčová, Palučiny 86, 513 01 Semily
Mgr. Aleš Zeman Voskovcova 1130/26, 152 00 Praha 5
Ladislav Pelc, Palučiny 155, 513 01 Semily
Vlasta Pelcová, Palučiny 155, 513 01 Semily
Tomáš Buriánek, Kozákovská 64, 513 01 Semily
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4
Telco Pro Services, a.s. Duhová 1531/3, Michle, 140 00 Praha 4
Česká telekomunikační infrastruktura, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 Žižkov
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
Grid Services, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno
Další účastníci řízení podle ustanovení § 109 písm. e) a f) stavebního zákona s právy účastníků řízení
podle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu, kteří jsou identifikováni označením pozemků a staveb
evidovaných v katastru nemovitostí:

parc.č. st. 98, 99, 60, 255, 82, 74, 71, 101, 56/1, parc.č. 569, 1840, 611, 624/2, 630/1, 630/2,
630/6, 630/3, 630/4, 1849/2, 629, 708/2, 710/1, 710/2, 780, 1854, 781, 784, 1834/2, 559,
548/3, 548/1, 548/2, 534/3, 534/1, 534/4, 532/5, 501/2, 498, 497/1, 783/1, 483/5, 483/6, 483/1
v katastrálním území Chuchelna, parc.č. 3645, 3640, 3642, 3641, 3639/2, 3638, 3635, 3655,
3656, 3630/2, v katastrálním území Semily.
Dotčené správní úřady:
Městský úřad Semily, odbor životního prostředí, Husova 82, 513 13 Semily
Městský úřad Semily, Obvodní stavební úřad, Husova 82, 513 13 Semily
Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, úz. odb. Semily, Nábřeží Svatopluka Čecha 185,
513 01 Semily
Krajská hygienická stanice, úz. pracoviště, Ke Stadionu 204, 513 01 Semily
Česká republika – Ministerstvo obrany, VÚSS Pardubice, Teplého 1899/C, 530 02 Pardubice
Policie ČR, Úz. odbor, Dopravní inspektorát, Vysocká 225, 513 15 Semily,
Ostatní:
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
Muzeum Českého ráje, archeologické oddělení, Skálova 71, 511 01 Turnov

