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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
STAVEBNÍ POVOLENÍ
Městský úřad Semily, odbor dopravy, jako věcně a místně příslušný speciální stavební úřad
podle ustanovení § 16 a § 40 odst. 4, písm. a), zákona č.13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen silniční zákon) a § 15 odst. 1 písm. c)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen stavební zákon) projednal podle § 109 až § 115 a podle § 129 odst. 5
stavebního zákona v opakovaném stavebním řízení žádost Krajské správy silnic
Libereckého kraje, příspěvková organizace, České mládeže 632/32, 460 06 Liberec VI,
IČO 70946078, zastoupené na základě plné moci ze dne 20. 08. 2014 společností Pontex
(Pontex Consulting Engineers, Ltd.), spol. s r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4, IČO
40763439, o vydání stavebního povolení na stavbu „Rekonstrukce silnice III/2923“ a po
jejím přezkoumání rozhodl takto:
Stavba „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, pro kterou vydal podle
§ 15 odst. 2 stavebního zákona vyjádření o souladu navrhované stavby se záměry územního
plánování, č.j. SÚ/2905/17, ze dne 20.09.2017 Obvodní stavební úřad, Husova 82, Semily se
podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
povoluje
v rozsahu projektové dokumentace, ověřené ve stavebním řízení, ze které vyplývají hlavní
technické detaily provedení stavby, rozsah záboru staveniště a organizace výstavby.
Stavba obsahuje:
Předmětem stavby je 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.

-2SO 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 zpevněnou krajnicí uložen podélný trativod. Dále bude doplněno vybavení komunikace a
dosypána a zhutněna nezpevněná krajnice v celém rozsahu. V trase jsou dva mosty přes
Palučinský potok a Chuchelenský potok - objekty SO201 Most ev.č. 2923-1 a SO202 Most
ev.č. 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.

-3SO 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.
Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracovala společnost
Pontex (Pontex Consulting Engineers, Ltd.), spol. s r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4,
IČO 40763439. Případné odchylky nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu
stavebního úřadu.
2. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl. č. 268/2009 Sb., o obecných technických
požadavcích na výstavbu a ustanovení § 16 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí
silniční zákon a ustanovení vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
3. Pro stavbu mohou být použity materiály, u nichž byly ověřeny požadované vlastnosti pro
výstavbu. Stavebník bude uchovávat atesty na použité materiály a na požádání je předloží
při řízení k vydání kolaudačního souhlasu.
4. Před zahájením stavby umístí stavebník na viditelném místě stavby informaci (štítek –
STAVBA POVOLENA) v rozsahu stanoveném v § 18d vyhlášky č. 503/2006 Sb., o
podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.
5. Před zahájením stavby zajistí stavebník vytýčení veškerých podzemních zařízení a při
provádění stavby se bude řídit pokyny jednotlivých správců, tak aby bylo vyloučeno
možné poškození těchto zařízení.
6. Budou dodrženy podmínky stanovené ve vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a.s.,
Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, ze dne 04. 05. 2017 zn. 1092615142,
Podmínky pro nadzemní volné a izolované vedení NN 0,4 kV.
- Z předložené projektové dokumentace na předmětnou stavbu je zřejmé, že v místě
stavby se nachází vrchní volné a izolované vedení NN 0,4 kV (vrchní vedení NN nemá ze
zákona ochranné pásmo), které nesmí být stavbou narušeno.
- Veškeré práce v blízkosti stávajícího nadzemního volného a izolovaného vedení NN 0,4
kV v majetku ČEZ Distribuce, a. s. budou prováděny s největší opatrností za dodržení
podmínek bezpečnosti práce v blízkosti elektrického vedení dle ČSN EN 50 110-1 ed. 2 a
PNE 330000-6, zejména nebudou používány jeřáby nebo jiné mechanismy, které mohou
poškodit elektrické vedení.
- Veškeré zemní stavební práce stavby požadujeme provést min. 2m od podpěrných bodů
stávajícího nadzemního volného a izolovaného vedení NN 0,4 kV v majetku ČEZ
Distribuce, a. s.
- Zemními pracemi při realizaci stavby nesmí dojít k narušení statiky podpěrných bodů
stávajícího nadzemního vedení NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s.
- Při realizaci stavby nesmí dojít k navyšování a snižování stávajícího terénu v blízkosti
stávajícího nadzemního volného a izolovaného vedení NN 0,4 kV v majetku ČEZ
Distribuce, a. s.
- V blízkosti stávajícího nadzemního volného a izolovaného vedení NN 0,4 kV v majetku
ČEZ Distribuce, a. s. nesmí být skladována zemina ani žádný jiný stavební materiál.
- Výkopové práce v blízkosti stávajícího nadzemního volného a izolovaného vedení NN
0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s. budou prováděny ručně s největší opatrností.

-4Podmínky pro podzemní kabelové vedení NN 0,4 kV.
- Ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení
řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky činí 1 m po obou stranách krajního kabelu.
- V případě jakýchkoli zemních prací je nutné před jejich zahájením provést vytýčení
trasy tohoto silového zařízení a dodržet ochranné pásmo a podmínky pro práci v tomto
ochranném pásmu.
- Při stavebních pracích v rámci stavby rekonstrukce silnice dojde k souběhu a ke křížení
s podzemním kabelovým vedením NN (0,4 kV) v majetku ČEZ Distribuce a.s. Místo
souběhu a křížení se zařízením energetiky musí být vyprojektováno a provedeno zejména
dle norem ČSN 73 6005, ČSN EN 50 110-1. PNE 34 1050, PNE 330000-6, ČSN EN
50423-1, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti
(práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed. 2.
- Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození kabelového vedení NN (0,4 kV)
v majetku ČEZ Distribuce a. s. Krytí kabelového vedení nesmí být sníženo.
- Stavební činností v rámci stavby rekonstrukce silnice nesmí být ohrožen provoz
energetického zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s.
- Dle předložené projektové dokumentace je zřejmé, že stavební práce zasáhnou do
ochranného pásma kabelového vedení NN (0,4 kV) v majetku ČEZ Distribuce, a.s.
- Při provádění prací v ochranném pásmu kabelového vedeni NN (0,4 kV) v majetku ČEZ
Distribuce a.s požadujeme dodržet podmínky uvedené v „Souhlasu s činností a umístěním
stavby v ochranném pásmu elektrického vedení" vydané pod zn. LB /458 / 17 / OP ze dne
04. 05. 2017.
Podmínky pro distribuční transformační stanice 35 / 0,4 kV.
- Ochranné pásmo stávající distribuční transformační stanice VN 35 / 0,4 kV řeší Vládní
nařízení 80 / 1957 Sb. ze dne 30. prosince 1957, kterým se provádí zákon č 79/1957 Sb. o
výrobě, rozvodu a spotřebě elektřiny (elektrizační zákon)
- V oddíle druhém výše uvedeného Vládního nařízení 80 / 1957 Sb. ze dne 30. prosince
1957 jsou v § 5 a § 6 řešena ochranná pásma.
- Ochranným pásmem je prostor v bezprostřední blízkosti energetického díla, který je
určen k zabezpečení plynulého provozu díla a k zajištění bezpečnosti osob a majetku.
Ochranné pásmo u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním
přívodem s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého
napětí je 7 m od vnější hrany půdorysu stanice ve všech směrech.
- Při stavebních pracích požadujeme respektovat vzdálenosti pro distribuční
transformační stanici 35 / 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s., které jsou určeny
příslušnými články norem ČSN, a PNE.
- V ochranném pásmu stávajícího distribučního zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s.
nesmí být skladována zemina ani žádný jiný stavební materiál.
- Stavbou - Rekonstrukce silnice III/2923 Chuchelna v k. ú. Chuchelna nesmí dojít k
znepřístupnění distribuční transformační stanice VN 35 / 0,4 kV v majetku ČEZ
Distribuce, a.s., a poškození technologie distribuční transformační stanice VN 35 / 0,4 kV
v majetku ČEZ Distribuce, a.s.
- Dle předložené projektové dokumentace je zřejmé, že stavební práce zasáhnou do
ochranného pásma distribuční transformační stanice 35 / 0,4 kV v majetku ČEZ
Distribuce, a.s. Při provádění prací v ochranném pásmu distribuční transformační stanice
35 / 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce a.s. požadujeme dodržet podmínky uvedené v
„Souhlasu s činností a umístěním stavby v ochranném pásmu elektrického vedení"
vydané pod zn. LB /458 / 17 / OP ze dne 04. 05. 2017.

-5- Stavebník zajistí ochranu zařízení energetické společnosti v rozsahu daném zákonem
č.458/2000 Sb., příslušnými ČSN, PNE tak, aby během stavební činnosti ani jejím
následkem nedošlo k jeho poškození. V této souvislosti odpovídá za škody jak na zařízení
energetické společnosti, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám. Ochranu
bezporuchového provozu zařízení energetické společnosti během stavby i po jejím
dokončení zajistí sám nebo u svých dodavatelů.
7. Budou dodrženy podmínky stanovené v souhlasu s umístěním stavby a s prováděním
činností v ochranném pásmu elektrického zařízení společnosti ČEZ Distribuce, a.s.,
Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, ze dne 04. 05. 2017 zn. LB/458/178/OP,
- Podmínkou pro zahájení činnosti v ochranném pásmu je platné vyjádření k existenci sítí
společnosti ČEZ Distribuce, a. s., v daném zájmovém území a dodržení podmínek
uvedených v tomto vyjádření.
- Výše uvedená stavba zasahující do ochranného pásma podzemního kabelového vedeni
NN 0,4 kV, vč. distribuční transformační stanice 35 / 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce,
a.s. bude provedena dle projektové dokumentace č. neuvedeno z 02/2017, kterou
zpracoval projektant Ing. Martin Neudert.
- Zemními pracemi nesmí být narušeno podzemní kabelové vedení NN 0,4 kV v majetku
ČEZ Distribuce, a.s.
- Výška krytí podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s.
bude zachována.
- Před realizací stavby požádá její dodavatel o vytýčení stávajícího podzemního
kabelového vedení NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s.
- Výkopové práce v ochranném pásmu podzemních vedení budou prováděny ručně s
největší opatrností.
- Před záhozem bude místo křížení a souběhu rekonstruované silnice se stávajícím
podzemním kabelovým vedením NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s.
překontrolováno zaměstnanci ČDS s.r.o. oblasti Semily vč. zápisu do montážního deníku
stavby.
- Obnažené podzemní kabelové vedení NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s. musí
být chráněno před mechanickým poškozením a opatřeno výstražnou tabulkou.
- S kabely pod napětím je jakákoli manipulace zakázána.
- Podzemní vedení je zakázáno přejíždět mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t.
- Souběhy a křižovatky rekonstruované silnice s elektrickými vedeními musí být
provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN EN 50110-1, ČSN
EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a PNE 33 3301, ČSN EN 50341-3 pro venkovní vedení VN,
ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení a ČSN 73 6005 o prostorovém
uspořádání sítí technického vybavení.
- Zemními pracemi při předmětné stavbě nesmí dojít k narušení statiky podpěrných bodů
distribuční transformační stanice 35 / 0,4 kV vč. rozvaděče.
- Před započetím stavby musí dodavatel stavby vlastníkovi energetického zařízení (ČEZ
Distribuci, a.s.) upřesnit postup prací a použitou techniku pro stavební práce při výše
uvedené stavbě zasahující do ochranného pásma energetického zařízení v majetku ČEZ
Distribuce, a.s.
- Veškeré práce v ochranných pásmech elektrického zařízení budou prováděny s největší
opatrností za dodržení podmínek bezpečnosti práce v blízkosti elektrického vedení dle
ČSN EN 50 110-1, PNE 330000-6, zejména nebudou používány jeřáby nebo jiné
mechanismy, které se mohou přiblížit k vedení na vzdálenost menší než 2 m.

-6- Pokud nebude možné při výše uvedených pracích v rámci výše uvedené stavby od
stávajícího energetického zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s. dodržet bezpečné
vzdálenosti (ČSN EN 50 110-1 a PNE 330000-6) bude muset být stávající nadzemní
vedení VN 35 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s. po dobu stavby vypnuto a zajištěno.
- V ochranném pásmu energetického zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s. nesmí být
skladována zemina ani žádný jiný stavební materiál.
- Bude zajištěn trvalý přístup k zařízení ČEZ Distribuce, a.s. pro manipulace a údržbu.
- Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při
nedodržení bezpečnostních předpisů.
- Zemními pracemi nesmí být narušeno uzemnění zařízení distribuční soustavy, při
případném obnažení zemnící pásky je nutné toto neprodleně ohlásit na poruchovou linku
800 850 860.
- Při případné úpravě povrchu v ochranném pásmu vedení nesmí dojít ke zvýšení
současné výškové nivelety země oproti současnému stavu.
- Budou dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech vedení, které jsou přílohou
tohoto souhlasu.
- Jakékoliv události mající vliv na provoz předmětných vedení musí být neprodleně
oznámeny na poruchovou linku 800 850 860 nebo včas oznámeny naší společnosti.
- ČEZ Distribuce, a.s. nepřevezme žádnou zodpovědnost za případné škody, které
vzniknou stavebníkovi následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za
nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.
8. Budou dodrženy podmínky stanovené ve vyjádření společnosti Telco Pro Services, a.s.
Duhová 1531/3, Michle, 140 00 Praha 4, ze dne 03.05.2017,
- Před zahájením zemních prací je povinností stavebníka objednat vytýčení přesné polohy
PKV nebo zařízení na staveništi u Telco Pro Services, a. s. 15 dnů předem na e-mail
aeoportal.cezictservices@cez.cz nebo linku t.č. 841 842 843. Zároveň prokazatelně
seznámí provádějící pracovníky s polohou komunikačního vedení.
- Při zemních pracích nutno upozornit na zvýšenou opatrnost v místech střetu s
komunikačním vedením, nebude použito mechanismů (hlubičů, bagrů apod.) v prostoru
1,5m na každou stranu od osy krajního vedení.
- Řádně zabezpečit odkryté podzemní komunikační vedení při práci i proti poškození
nepovolanou osobou.
- Podkopané kabely budou podloženy ve vzdálenosti 1,5m a zemina pod podložením
musí být řádně upěchována. Pro zavěšení kabelu nebude použito sousedních kabelů nebo
potrubí. Kabelové spojky budou uloženy vodorovně na můstku. Při práci s vysazováním a
podkládáním kabelů zajistí přítomnost odpovědného pracovníka přes společnost Telco
Pro Services, a. s.
- Každé poškození PKV okamžitě ohlásit Telco Pro Services, a. s. na e-mail
geooortal.cezictservices@cez.cz nebo linku t.č. 841 842 843.
- Před zakrytím obnaženého kabelu vyzve Telco Pro Services, a. s. ke kontrole, zda
vedení nebylo při provádění prací viditelně poškozeno, a zdaje v původní poloze, O
souhlasu Telco Pro Services, a. s., bude proveden zápis do stavebního deníku firmy
provádějící stavbu.
- Na vytýčenou trasu komunikačního vedeni nebude uskladňován stavební materiál,
zemina a nebude prováděna žádná činnost, která by znesnadňovala přístup ke kabelovému
vedení nebo ohrožovala plynulost a bezpečnost jeho provozu. Přejezdy PKV těžkými
vozidly a mechanismy musí být upraveny podle pokynů pracovníka, kterého zajistí Telco
Pro Services, a. s.
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požadována náhrada, včetně souvisejících škod v plné výši.
- Předat ke schválení realizační dokumentaci stavby v místě přiblížení s PKV před
započetím stavebních prací.
- Stavebník prokazatelně nahlásí ukončení stavby Telco Pro Services, a. s.
- Před započetím stavebních prací v ochranném pásmu komunikačního vedení je nutno
požádat správce sítě o udělení souhlasu s činností v ochranném pásmu na e-mail
aeobortal.cezictservices@cez.cz nebo linku t.č. 841 842 843.
- Ochranné pásmo komunikačního vedení je 1,5m na každou stranu od osy vedení.
9. Budou dodrženy podmínky stanoviska společnosti Grid Services, s.r.o., Plynárenská
499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, ze dne 12.05.2017 zn. 5001499156,
- Před zahájením stavby bude provedeno vytyčení PZ viz. odst. 3
(http://www.gridservices.cz/ds-online-vytyceni-pz)- poskytnutý zákres je pouze
ORIENTAČNÍ.
- Digitální data lze získat: http://www.gasnet.cz/cs/zadost-o-vektorova-data/.
- Při realizaci stavby, souběhu a křížení IS požadujeme dodržet ČSN 73 6005, TPG 702
01,TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb., případně další předpisy a ČSN související s
uvedenou stavbou.
- Veškeré nadzemní stavby (jejich základy, patky, podezdívky) budou umístěny mimo
ochranné pásmo plynárenského zařízení.
- Pokud stavba vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení,
bude zpracována PD přeložek plynárenských zařízení. Info a následné stanovisko k
přeložce: http://www.gridservices.cz/ds-kontaktni-system/.
- V ochranném pásmu plynovodů (1+1 m) budou práce prováděny výhradně ručním
způsobem.
- Po odstranění konstrukce vozovky v úrovni zemní pláně požadujeme chránit plynovodní
přípojky a plynovody umístěné ve vozovce před mechanickým poškozením při pojíždění
betonovými panely, popř. ocelovými plechy o tloušťce min. 3 cm.
- Požadujeme zachovat stávající niveletu vozovky (komunikace). Parkovací stání
doporučujeme provést ze zámkové dlažby.
- Dopravní značení musí být umístěno od stávajícího plynárenského zařízení v minimální
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vzdálenosti 1 m.
- Pokud bude zjištěno, že některé plynovody nebo přípojky budou mít vůči nové niveletě
krytí menší jak 100 cm, bude nutné provést přeložku těchto plynárenských zařízení tak,
aby bylo dosaženo požadovaného krytí. Tyto práce budou provedeny v souladu se
zákonem č. 458/2000 Sb. v platném znění jako přeložka plynárenského zařízení na
náklady investora.
- Při vysazování stromů a okrasných dřevin požadujeme dodržet od stávajícího
plynárenského zařízení vzdálenost minimálně 2 metry na obě strany od osy plynovodu.
- Po odtěžení stávající konstrukce vozovky bude podstatně sníženo krytí stávajícího
plynovodu a přípojek. Proto je vyloučeno použití těžké mechanizace (zejména válců s
trny, zemních fréz atd.) přímo nad potrubím. Zejména je třeba věnovat při provádění prací
zvýšenou pozornost a opatrnost u míst s odbočkami, kde navrtávací odbočkový T- kus
vyčnívá nad vlastní potrubí a mohlo by dojít k jeho odtržení. Dále je třeba ověřit polohu
přípojek, které jsou nad vlastním potrubím plynovodního řadu a navíc zpravidla uloženy
kolmo na plynovod (a tím i komunikaci).
Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

-8Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné
v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové
technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti
mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek
(např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).
- Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v
tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti,
považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez
našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy
navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
- Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná
provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www. gridservices.cz nebo NONSTOP
zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací)
uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol.
Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést
stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského
zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti
zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za
zahájení stavební činnosti.
- Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění
pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
- Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito
podmínkami.
- Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je
stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského
zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti
provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez
použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
- Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení
stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.
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- V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením
stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních
přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka
dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
- Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského
zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie
atd.) na telefon 1239.
- Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek
stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních
přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na
www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede
žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost
kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené
kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a
plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky,
je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a
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plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své
náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními
přípojkami.
- Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně
podsypány a obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena
výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1 -4, TPG 702 01,TPG 702
04.
- Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a
nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.
- Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních
přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat
stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
- Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude
realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek
(není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
- Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (neníli ve stanovisku uvedeno jinak).
- Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný
přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložením panelů v místě
přejezdu plynárenského zařízení.
10. Budou dodrženy podmínky stanovené ve vyjádření společnosti Severočeské vodovody a
kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, ze dne 18.12.2014 zn. O14610130970/
TPCV/Val,
- Souhlasíme s rekonstrukcí komunikace včetně výstavby nových přístupových chodníků.
Ve st. komunikaci a v přilehlém území (zelené plochy) jsou umístěny vodovodní řady
včetně přípojek - přílohou přikládáme orientační zákresy sítí - v dokumentaci nejsou
zakresleny. Vodovodní řady jsou v majetku VHS Turnov a v provozování Severočeských
vodovodů a kanalizací, a.s., závod Turnov. Vodovodní přípojky jsou v majetku připojené
nemovitosti nebo pozemků.
- Navržená přeložka vodovodu při rekonstrukci mostu ev.č. 2931-1 se týká nového úseku,
který byl dokončen r. 2014. S ohledem na způsob uložení potrubí je možné, že k přeložce
nedojde. Pokud to bude možné s ohledem na novou konstrukci mostu, preferujeme stávající způsob uložení vodovodního řadu.
- Požadujeme v celé trase úprav komunikace, chodníků a atd. a při realizaci přeložek inž.
sítí dodržet ČSN 73 6005 a další přepisy pro ukládání inž. sítí. Dále požadujeme při
umístění základů souvisejících objektů 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. Uvedené platí i
při výsadbě vzrostlé zeleně v pohledu k vodohospodářskému zařízení.
- 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 nových chodníků provést
vyzdvižení veškerých zařízení a příslušenství vodovodních řadů do nové úrovně povrchu
a úpravy komunikace dle zákona č. 274/2001 Sb.
- Před zahájením stavebních (výkopových) prací si investor zajistí vytýčení st.
vodohospodářského zařízení na místě, přímo ve staveništi (trase) a v prostoru potřebném
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pokládaného zařízení.
- Investor stavby prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět práce, s polohou
tohoto vedeni 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
spojeni 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.
- Při provádění stavby bude dodržena ČSN 733050 „ Zemní práce".
11. Budou dodrženy podmínky stanovené ve vyjádření společnosti Česká telekomunikační
infrastruktura, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 Žižkov, ze dne 20.04.2017 č.j.
593706/17,
- Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i
pro důvod vydání vyjádření stanovený žadatelem v žádosti.
- Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto Vyjádření uvedené,
změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání Vyjádření uvedeného v
žádosti, nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu (3) tohoto Vyjádření, a nebo pokud se
žadatel či stavebník bezprostředně před zahájením realizace stavby ve vyznačeném
zájmovém území prokazatelně neujistí u společnosti Česká telekomunikační
infrastruktura a.s. o tom, zda toto Vyjádření v době bezprostředně předcházející zahájení
realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území stále odpovídá skutečnosti, to vše v
závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto Vyjádření
nastane nejdříve.
- Podmínky ochrany SEK jsou stanoveny v tomto Vyjádření a ve Všeobecných
podmínkách ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., které
jsou nedílnou součástí tohoto Vyjádření. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je
povinen řídit se těmito Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Česká
telekomunikační infrastruktura a.s.
- Stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, je povinen pouze pro případ, že a) existence a
poloha SEK, jež je zakreslena v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a nebo b) toto Vyjádření, včetně
Všeobecných podmínek ochrany SEK nepředstavuje dostatečnou informaci pro záměr,
pro který podal shora označenou žádost nebo pro zpracování projektové dokumentace
stavby, která koliduje se SEK, nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK vyzvat písemně
společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. k upřesnění podmínek ochrany SEK
a to prostřednictvím zaměstnance společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
pověřeného ochranou sítě - Petr Ježek, e-mail: petr.jezek@cetin.cz (dále jen POS).
- Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č.
127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů
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nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK a to na úrovni stávajícího technického řešení.
- Pro účely přeložení SEK dle bodu (3) tohoto Vyjádření je stavebník povinen uzavřít se
společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK
- Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. prohlašuje, že žadateli byly pro
jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré, ke dni podání shora označené
žádosti, dostupné informace o SEK.
- Žadateli převzetím tohoto Vyjádření vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít
pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté
informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez
souhlasu společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. V případě porušení těchto
povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů,
zejména předpisů práva autorského.
12. O povolení dopravních opatření požádá zhotovitel v dostatečném předstihu silniční
správní úřad, Odbor dopravy MěÚ Semily.
13. Budou dodrženy podmínky stanovené ve vyjádření, které vydal Městský úřad Semily,
odbor školství, kultury a vnějších vztahů, Husova 82, 513 13 Semily ze dne 27.04.2017
č.j. OŠKVV/261/17,
- Vzhledem k tomu, že se dotčená akce bude realizovat na území s archeologickými
nálezy, je stavebník povinen dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové
péči v platném znění, zemní výkonové práce (budou-Ii ještě probíhat) oznámit již v době
přípravy stavby Archeologickému ústavu AV CR Praha (Letenská 4, 11801 Praha 1, email: aruprahafmarup.cas.cz) a zároveň umožnit jemu nebo oprávněné organizaci (smluvní
organizace oprávněná k provádění archeologických výzkumů v okrese Semily je např.
Muzeum Českého ráje, Skálová 71 Turnov, Dr. Prostředník) provést na dotčeném území
případný záchranný archeologický výzkum.
- Dále stavebník neprodleně oznámí AV ČR nebo nejbližšímu muzeu buď přímo nebo
prostřednictvím místně příslušné obce případné náhodné porušení archeologických situací
(nálezy zdivá, jímek, hrobů atd.), stejně jako nálezy movitých artefaktů (keramiky, kostí,
mincí, zbraní apod.), které nebyly zjištěny v rámci provádění archeologického výzkumu
(§ 23 pam. zákona). Je-li stavebníkem právnická osoba (nebo fyzická osoba, při jejímž
podnikání vznikla nutnost záchranného archeologického výzkumu), hradí náklady
záchranného archeologického výzkumu tento stavebník; jinak hradí náklady organizace
provádějící archeologický výzkum (§ 22 odst. 2 památkového zákona).
14. Na stavbě bude veden stavební deník v rozsahu § 6 vyhl. č. 499/2009 Sb., o dokumentaci
staveb, který bude na požádání předložen v průběhu kolaudačního řízení.
15. Při realizaci stavby nutno dodržet podmínky souhrnného závazného stanoviska ze dne
1. 12. 2014 č.j. ŽP/2884/14, které vydal Městský úřad Semily, odbor životního prostředí,
Husova 82, 513 13 Semily,
Orgán ochrany přírody a krajiny:
- Z důvodu střetu se zájmy ochrany přírody a krajiny - zásah do významného krajinného
prvku (vodního tok a niva) zažádá investor akce, na základě dokumentace určené k
územnímu/stavebnímu řízení, o samostatné závazné stanovisko k zásahu do významného
krajinného prvku (dále jen ,,VKP“), vodního toku, dle § 4 odst. 2 zákona. Vodní tok je
dle § 3 odst. 1 písm. b) zákona VKP a k zásahům, které by mohly vést k poškození nebo
zničení VKP si musí ten, kdo takovéto zásahy zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu
ochrany přírody a krajiny (MěÚ Semily). Pokud nedošlo ke změně projektové
dokumentace v rámci rekonstrukce mostu přes Palučinský potok (ev. č. 29231) a mostu
přes Chuchelský potok (ev. č. 2923-2), zůstává v platnosti naše vydané závazné

- 12 stanovisko k zásahu do VKP čj.: ŽP/3203/14 - 246.4 R 75, ze dne 16.12.2014.
- V případě nutnosti kácení podá investor akce v souladu s ustanovením § 8 zákona
žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, po vydání pravomocného
stavebního povolení. V žádosti bude přesně specifikován rozsah kácení jednotlivých
dřevin dle platné vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení,
ve znění pozdějších předpisů a bude navržena náhradní výsadba. Orgán ochrany přírody
a krajiny může uplatnit podmínku náhradní výsadby v souladu s § 9 zákona.
- Po dobu rekonstrukce bude mimolesní zeleň v souladu s ustanovením § 7 zákona
chráněna tak, aby nedošlo k poškození stromů. V průběhu prací je nutné postupovat v
souladu s normu ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině a Standardy
péče o přírodu a krajinu A01 002 - Ochrana dřevin při stavební činnosti. Při hloubení
výkopů nesmějí být porušeny kořeny o průměru větším než 3 cm. Menší kořeny je možné
přerušit hladkým řezem a řezná místa zahladit. Konce kořenů o průměru větším než 2 cm
nutno ošetřit prostředky k ošetření ran. Kořeny je nutné chránit před vysycháním a před
účinky mrazu. Nesmí dojít k znečištění půdy (podzemní vody), ani povrchové vody
únikem ropných látek, olejů, či jiných závadných látek v případě použití mechanizačních
strojů.
- Vzhledem k výskytu zvláště chráněného druhu rostliny - bledule jarní, je nutné zažádat
o stanovisko - udělení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů, kde je příslušný
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství.
Požadujeme, aby byl zachován stávající průtok občasné vodoteče nad silnicí (u čp. 155,
cca v úseku silnice 0.291000), vedoucí dále přes pozemky pč. 3633 a 3628/2, kú. Semily
a nebylo zde svedeno odvodnění ze silnice (zejména kvůli možnému ohrožení zvláště
chráněných druhů rostlin znečištěnými vodami ze silnice).
- Opravy propustků budou probíhat v období minimálních srážek z důvodu vyloučení
možného střetu se zájmy ochrany přírody a krajiny, konkrétně s volně žijícími živočichy
vázanými na vodní a mokřadní společenstva ve smyslu ustanovení § 5 zákona.
Odpadové hospodářství:
- S nepoužitelnými stavebními odpady vzniklými při stavbě je třeba nakládat v souladu s
ustanoveními zákona ě. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve
znění pozdějších předpisů.
- Upozorňujeme, že veškeré odpady kategorie nebezpečný je povinnost předat pouze
osobě oprávněné, není možné ukládat je na běžnou skládku - v předložené projektové
dokumentaci je počítáno se vznikem následujících nebezpečných odpadů: kód 17 01 06,
17 02 04, 17 03 01, 17 04 10, 17 05 03, 17 06 01, 17 06 03, 17 09 03
- V rámci kolaudace stavby budou Městskému úřadu Semily, odboru životního prostředí
předloženy doklady o likvidaci všech vzniklých odpadů - současně budou odstraněny a
bude doložena likvidace odpadů nahromaděných na případných mezideponiích (např.
Semily „u rozvodny“)
Ochrana ovzduší:
- Během stavebních úprav se mohou uvolňovat emise polétavého prachu (ze skládek
sypkých materiálů aj.)
- při stavebních činnostech je třeba využít dostupných prostředků ke snížení emisí prachu
ze staveniště (používání techniky v dobrém stavu, neznečišťování v nadměrné míře okolí,
omývání vozidel opouštějících stavbu, zkrápění ploch apod.)
Orgán ochrany ZPF:
- Před vydáním kolaudačního souhlasu požadujeme předložit zaměření (geo. plán), z
kterého bude patrno, zda došlo nebo nedošlo k záboru zemědělského půdního fondu.

- 13 Při realizaci stavby nutno dodržet podmínky závazného stanoviska – souhlas
vodoprávního úřadu ze dne 19. 1. 2016 č.j. ŽP/250/16, které vydal Městský úřad Semily,
odbor životního prostředí, Husova 82, 513 13 Semily, podle § 17 odst. 2 vodního zákona:
- Po dobu stavby nesmí dojít ke znečištění vodních toků stavebním materiálem ani únikem
ropných látek z mechanizace. Veškeré mechanizační stroje budou opatřeny ekologickými
náplněmi, případný napadaný materiál do vodního toku bude neprodleně odstraněn.
- Při realizaci stavby nebudou v těsné blízkosti vodních toků skladovány lehce splavitelné
nebo pro životní prostředí vodního toku zatěžující látky (písek, dřevo, cement, ropné
látky) vybouraný materiál nesmí být ukládán do vodních toků ani používán k obsypu
kolem stavebních objektů.
- Stavbou nesmí dojít k negativnímu ovlivnění průtočných profilů vodních toků ani
k narušení stávajících břehových opevnění.
- Stavba mostu SO 202 musí být prostorově navázána na již realizovanou úpravu koryta
vodního toku Chuchelský potok, a to jak na výtoku mostu, tak na nátoku – bude
zachována niveleta dna a veškeré provedené břehové opevnění, které nesmí být stavbou
mostu porušeno ani překryto.
- Před vlastní realizací stavby bude správci dotčených vodních toků předložena
k odsouhlasení projektová dokumentace stavby doplněná o návaznost na realizovaná
vodní díla správce toku (Lesy České republiky, s.p.).
- Pozemky koryt vodních toků budou neprodleně po ukončení stavby uvedeny do
předchozího stavu.
16. Při realizaci stavby nutno dodržet podmínky souhlasu se zásahem do významného
krajinného prvku vodního toku a jeho nivy - rozhodnutí orgánu ochrany přírody ze dne
16. 12. 2014 č.j. ŽP/3203/14-246.4 R75, které vydal Městský úřad Semily, odbor
životního prostředí, Husova 82, 513 13 Semily,
- Při rekonstrukci mostů a propustků, případně při zpevňování opevnění toků uvedených
v projektové dokumentaci, budou zajímkované části toku proloveny. Prolovena bude jak
zvodnělá část toku, tak její sedimenty.
- Zajímkováním toku nedojde k narušení vodního režimu jiných částí toku tzn.
neznečištěné vody budou kontinuálně převáděny do nižších partií toku.
- Prolov a manipulace s rybami, případně korýši budou prováděny oprávněnou osobou a
v souladu s právními předpisy o rybářství a ochraně přírody. O termínu prolovu bude
orgán ochrany přírody a prokazatelně vyrozuměn 7 dní před jeho provedením.
- Mezi prolovenými jedinci není vyloučen i výskyt zvláště chráněných druhů. V případě
jejich nálezu je investor akce povinen stavební práce pozastavit a informovat o střetu se
zvláště chráněnými druhy Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a
zemědělství.
- Žadatelem bude do 30 dnů od provedení odlovu zasláno hlášení o počtu odlovených
jedinců a místu, kam byli odlovení jedinci přemístěni.
- V místě rekonstrukce mostních objektů nebude zahlubováno koryto nad úroveň
původního dna a kromě v projektu uvedených záměrů bude ponechán jeho stávající
charakter.
- Pohyb techniky v nezajímkovaném korytě toku bude omezen na dobu maximálně 30
dnů. Před započetím prací žadatel prokazatelně o tomto zásahu uvědomí orgán ochrany
přírody.
- Při provádění stavebních prací bude postupováno tak, aby nedošlo k úniku ropných či
vápenatých látek do koryta toku.

- 14 - Práce v toku nebude prováděna z důvodu ochrany a rozmnožování ryb v období od 01.
03. do 30. 06. běžného roku.
- Případné nevyhnutelné kácení dřevin rostoucích mimo les bude provedeno mimo
hnízdní období tedy mimo období od 01.03. do 30.08. daného roku a v souladu
s právními předpisy ochrany přírody.
- Případné změny v projektové dokumentaci pro stavební objekty mostních konstrukcí
budou předmětem samostatného stanoviska orgánu ochrany přírody a krajiny.
17. Při realizaci stavby nutno dodržet podmínky Rozhodnutí o výjimce, které vydal Krajský
úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, U Jezu 642/2a, 461 80
Liberec 2, ze dne 29.08.2017, čj. KULK 62770/2017 OŽPZ 915/2017,
- Veškeré cibule bledule jarní z trasy bezprostředně dotčené záměrem, zejména v místě
propustku v km. 0,300, budou přemístěny mimo místa postižená stavbou.
- Transfer bude proveden ve vhodném vegetačním období tzn. červenec - září běžného
roku.
- Přesazované cibule bledule budou vysazeny bezprostředně po jejich vyjmutí z půdy na
mírně podmáčené pozemky ppč. 3632 či 3628/2 k.ú. Chuchelna (po dohodě s vlastníky
těchto pozemků), případně budou přemístěny do krajů odvodňovacího zařízení tak, aby
byly ponechány v mírně podmáčeném biotopu. Vysazení bude provedeno do hloubky cca.
1015 cm pod povrch půdy, nejlépe ve skupinách, nikoli jednotlivě.
- Případné změny prací či projektové dokumentace budou předem projednány s krajským
úřadem.
- Výjimka je udělována na období do 31.12.2020. V případě realizace stavby v dřívějším
termínu, končí platnost této vlastní realizací stavby.
- Před a po provedení transferu bude krajský úřad informován o zahájení a ukončení
prací.
- Deponie stavebního materiálu či odpadů ze stavby a případné rozprostření přebytků
zeminy nebude prováděno v ploše s výskytem bledule jarní.
- V biotopu bledule bude vyloučen pohyb těžké techniky, který by vedl k poškození
vegetačního krytu plochy.
18. Při realizaci stavby nutno dodržet podmínky stanoviska, které vydala Policie ČR, Územní
odbor, Dopravní inspektorát, Vysocká 225, 513 15 Semily, ze dne 08.02.2018, č.j. KRPL3977-1/ČJ-2018-181106-11,
- Požadavek na přístup na pozemek p.č. 3631, k.ú. Semily navrhujeme vyřešit přerušením
svodidel, přestože to nepokládáme za vhodné řešení. Od mostu ev.č. 2923-1 navrhujeme
instalovat cca 8,0m svodidla, pak přerušením svodidla v nezbytně nutné délce přístup na
p.p.č. 3631, k.ú. Semily, a následně dále pokračovat s linií svodidel do zatáčky.
19. V souladu s ust. § 115 odst. 1 stavebního zákona speciální stavební úřad stanovil, že
stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu. Žádost o vydání tohoto dokladu
musí být podána stavebníkem v dostatečném časovém předstihu. Pro vydání souhlasu
stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby, geometrický plán
zaměření stavby, protokol o předání a převzetí stavby, atesty použitých materiálů.
20. Stavebník je povinen speciálnímu stavebnímu úřadu oznámit termín zahájení stavby a
název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
21. Speciální stavební úřad dále stanovil, že stavba bude dokončena nejpozději do
31. 12. 2019.
22. Stavební úřad nestanovuje stavebníku povinnost oznámit fáze výstavby za účelem
provedení kontrolní prohlídky stavby v průběhu jejího provádění.

- 15 Speciální stavební úřad kvalifikoval účastníky řízení takto:
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1, písm. a) správního řádu
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

Odůvodnění
Městský úřad Semily, odbor dopravy – speciální stavební úřad obdržel dne 05.11.2015 žádost
Krajské správy silnic Lb kraje, České mládeže 632/32 460 06 Liberec, IČO 70946078,
zastoupené na základě plné moci ze dne 20. 08. 2014 společností Pontex (Pontex Consulting
Engineers, Ltd.), spol. s r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4, IČO 40763439, o vydání
stavebního povolení na stavbu „Rekonstrukce silnice III/2923“. 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.
V daném případě se jedná o opakované stavební řízení, ve kterém stavební úřad postupuje
podle ustanovení § 109 až 115 stavebního zákona, doplnění podkladů požaduje pouze
v rozsahu nezbytném pro opakované projednání stavby. Stavba byla již z velké části
realizována na základě předchozího stavebního povolení, přičemž v opakovaném stavebním
povolení se stanoví podmínky k dokončení stavby.
Speciální stavební úřad vyzval dne 03.03.2017 stavebníka k doplnění žádosti o chybějící
údaje a podklady. Speciální stavební úřad oznámil dne 18.08.2017 a 30.08.2017 zahájení
opakovaného stavebního řízení známým účastníků řízení a dotčeným orgánům státní správy.
Z důvodů poskytnutí dostatečného podkladu pro posouzení navrhované stavby od ústního
jednání a místního šetření speciální stavební úřad upustil. Pro uplatnění námitek účastníků
řízení stanovil lhůtu do deseti dnů po obdržení oznámení. Ve stanovené lhůtě využila
možnosti nahlédnutí do spisu Hana Havlíčková, Veverkova 1411/6, Holešovice, 170 00 Praha
7, o kterém byl sepsán protokol.
V provedeném stavebním řízení speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost o
stavební povolení z hlediska uvedeného v § 111 stavebního zákona, posoudil shromážděná
stanoviska a připomínky, zjistil, že realizací stavby nejsou ohroženy zájmy společnosti ani
nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Zjistil, že
předložená projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu.
Stanoviska sdělili:
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4: Vyjádření ze dne 04. 05. 2017 zn.
1092615142, Souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu
elektrického zařízení, ze dne 04. 05. 2017 zn. LB/458/178/OP,
Telco Pro Services, a.s. Duhová 1531/3, Michle, 140 00 Praha 4: Vyjádření ze dne
03.05.2017,

- 16 - Grid Services, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno: Stanovisko ze dne
12.05.2017 zn. 5001499156,
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice: Vyjádření ze dne
10.05.2017 zn. O17610118052/UTPCTU/Val,
- Česká telekomunikační infrastruktura, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 Žižkov: Vyjádření
ze dne 20.04.2017 č.j. 593706/17,
- Městský úřad Semily, odbor školství, kultury a vnějších vztahů, Husova 82, 513 13 Semily:
Vyjádření ze dne 27.04.2017 č.j. OŠKVV/261/17,
- Městský úřad Semily, odbor životního prostředí, Husova 82, 513 13 Semily: Souhrnné
závazné stanovisko ze dne 1. 12. 2014 č.j. ŽP/2884/14, Rozhodnutí orgánu ochrany přírody
ze dne 16. 12. 2014 č.j. ŽP/3203/14-246.4 R75,
- Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, U Jezu 642/2a,
461 80 Liberec 2: Rozhodnutí o výjimce, ze dne 29.08.2017, čj. KULK 62770/2017 OŽPZ
915/2017,
- Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, Územní odbor Semily, Nábřeží Svatopluka
Čecha 185, 513 01 Semily: Koordinované závazné stanovisko ze dne 19.05.2017, č.j.
HSLI-1508-3/SM-P-PRE-2017,
- Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Semilech: Závazné stanovisko ze
dne 23.05.2017, č.j. KHSLB 08509/2017,
- Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové: Vyjádření ze dne
11.05.2017, č.j. LCR953/001905/2017,
- Policie ČR, Územní odbor, Dopravní inspektorát, Vysocká 225, 513 15 Semily: Vyjádření
ze dne 26.06.2017, č.j. KRPL-42407-1/ČJ-2017-181106-06 a stanovisko ze dne 08.02.2018,
č.j. KRPL-3977-1/ČJ-2018-181106-11,
- Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové: Stanovisko ze dne
02.05.2017, č.j. PVZ/17/17992/Řa/0,
- České Radiokomunikace, a.s., Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6 - Břevnov: Vyjádření ze
dne 11.05.2017, zn. ÚPTS/OS/169562/2017,
- T-Mobile Czech Republic a.s. Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4: Vyjádření ze dne
03.05.2017, zn. E15467/17,
- Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5: Vyjádření ze dne
03.05.2017, zn. MW000006116742176,
- GIVERNY, a.s. nám. 14. října 1307/2 150 00 Praha 5: Vyjádření ze dne 16.05.2017,
- Ministerstvo obrany, Pardubice, Teplého 1899, 530 02 Pardubice: Závazné stanovisko ze
dne 29.05.2017 zn. 4419/62539/2017-8201-OÚZ-PCE.
Vyjádření o souladu navrhované stavby se záměry územního plánování k vydání stavebního
povolení na stavbu „Rekonstrukce silnice III/2923“ podle § 15 odst. 2 stavebního zákona
vydal Obvodní stavební úřad, Husova 82, Semily dopisem č.j. SÚ/2905/17, ze dne
20.09.2016.
Speciální stavební úřad oznámil účastníkům řízení dne 07.12.2017 ukončení dokazování
řízení ve věci vydání stavebního povolení na stavbu „Rekonstrukce silnice III/2923“ a
vyzval k možnosti nahlédnout do spisu a vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí. Ve
stanovené lhůtě možnost nahlédnutí do spisu využil účastník řízení Hana Havlíčková,
Veverkova 1411/6, Holešovice, 170 00 Praha. Na základě zjištěných nedostatků projektové
dokumentace stavebník předložil opravenou projektovou dokumentaci. Speciální stavební
úřad proto opakovaně oznámil účastníkům řízení dne 12.02.2018 ukončení dokazování řízení
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k možnosti nahlédnout do spisu a vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí. Ve
stanovené lhůtě možnost nahlédnutí do spisu využil účastník řízení Hana Havlíčková,
Veverkova 1411/6, Holešovice, 170 00 Praha.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků řízení:
Dne 28.08.2017 pod č.j.: OD/4060/17 speciální stavební úřad obdržel podání účastníka řízení,
Ilony Bažantové, Chuchelna 117, 513 01 Semily, vlastníka pozemku parc.č. st. 74, parc.č.
629, 630/3, 630/4, 1849/2 a 548/1 k.ú. Chuchelna, dotčeného stavbou, ve kterém vyjádřil
následující požadavky:
1) na zamezení vtékání vody ze silnice na pozemek parc.č. st. 74, k.ú. Chuchelna,
2) na obnovu asfaltového povrchu vjezdu na pozemek parc.č. 630/3, k.ú. Chuchelna,
3) sdělení, na koho se obrátit v případu popraskání fasády domu vlivem stavebních prací.
Speciální stavební úřad:
1) V úseku před garáží bude osazena obruba s převýšením, která svede vody mimo garáž.
2) Povrch vozovky vjezdu bude obnoven v celém rozsahu vjezdu na pozemek parc.č. 630/3,
k.ú. Chuchelna a k domu č.p. 117.
3) Stavbu pro stavebníka realizuje ve smyslu § 160 SZ externí zhotovitel. Stavebník se
vyzývá spolu se zhotovitelem stavby k řešení stížnosti k trhlinám budov sousedících se
stavbou uvedených v námitce.
Dne 29.08.2017 pod č.j.: OD/4062/17 speciální stavební úřad obdržel podání účastníků
řízení, Jana a Renaty Maštalířových, Chuchelna 304, 513 01 Semily, vlastníků pozemku
parc.č. 534/3 a 548/2, k.ú. Chuchelna, dotčeného stavbou, ve kterém vyjádřil následující
požadavky:
1) požadavek na doplnění odvodnění podél jejich pozemků,
2) požadavek na zajištění sjízdnosti vjezdu na pozemek,
3) nesouhlas s průběhem katastrální hranice,
4) nesouhlas s koncepcí chodníků,
5) projíždění silnice III/2923 v režimu stavby.
Speciální stavební úřad:
1) V celém úseku silnice podél pozemků parc.č. 534/3 a 548/2, k.ú. Chuchelna ve vlastnictví
Jana a Renaty Maštalířových bude podél vozovky silnice realizován prvek odvodnění
podobrubníkový rigol dle ČSN 736101 a VL2.2. Obruba ukončující rigol bude v místě vjezdu
snížena na 0,02m a v místě, kde je stávající živý plot ustoupen do zahrady, na 0,05m.
2) Vjezd na pozemek upravil účastník řízení samostatně. Stavebník se zavázal při dokončení
stavby nezasahovat do upraveného vjezdu.
3) Stavební úřad, stavebník ani projektant nemůže s ohledem na jejich kompetence řešit
pochybnosti o průběhu hranice pozemku.
4) Chodník je místní komunikace IV. třídy, jejichž vlastníkem je obec. Z uvedeného vyplývá,
že Liberecký kraj nemůže řešit výstavbu chodníku, neboť tyto kompetence náleží obci.
5) Průjezd silnice III/2923 v režimu stavby je zakázán svislým dopravním značením.
Dodržování dopravního značení je věcí Policie ČR.
Dne 04.09.2017 pod č.j.: OD/4145/17 a dne 20.12.2017 pod č.j.: OD/5964/17 speciální
stavební úřad obdržel podání účastníka řízení, Bohumila Šimka, Chuchelna 58, 513 01
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stavbou, ve kterém vyjádřil následující požadavky:
1) záměna asfaltového povrchu před RD č.p. 58 (parc.č. 552) od hrany silnice k odvodňovací
kanálové trase za dlážděný povrch,
2) dořešit sklonové poměry a technicko-stavební provedení/řešení před hlavním vchodem do
RD č.p. 58,
3) dořešení sjezdů/nájezdů na vozovku z přilehlých pozemků vlastníka – nájezdové sklony,
4) výhrady k projektovanému provedení odvodňovacích žlabů podél vozovky.
Speciální stavební úřad:
1) Stavebník dle PD provede požadovanou změnu povrchu před RD č.p. 58.
2) Stavebník dle PD provede úpravu vchodu do domu č.p. 58. Stavebník doplní obrubu na
stranu budoucího nástupiště k domu.
3) Stavebník dle PD upraví vjezdy v nezbytném rozsahu tak, aby byla zajištěna jejich
sjízdnost.
4) Úprava příkopu vlevo byla odsouhlasena všemi dotčenými orgány státní správy vč. orgánu
bezpečnosti dopravy.
Dne 08.09.2017 pod č.j.: OD/4253/17 speciální stavební úřad obdržel podání účastníků
řízení, Martina a Šárky Ševčíkových, Chuchelna 52, 513 01 Semily, uživatelů sjezdu/nájezdu
na pozemku parc.č. 501/1, k.ú. Chuchelna, dotčeného stavbou, ve kterém vyjádřili následující
požadavky:
1) požadavek na úpravu vjezdu v délce min. 3m.
Speciální stavební úřad:
1) Stavebník upraví vjezd dle PD tj. v celé délce vjezdu až k bráně.
Dne 11.09.2017 pod č.j.: OD/4293/17 a dne 29.12.2017 pod č.j.: OD/7/18 speciální stavební
úřad obdržel podání účastníků řízení, Věry Chlupáčové, Palučiny 86, 513 01 Semily,
Jaroslava Chlupáče, Palučiny 86, 513 01 Semily, Martina Chlupáče, Palučiny 86, 513 01
Semily, vlastníků pozemků parc.č. 3628/1, 3628/2, 3630/2 a 3631 k.ú. Semily, dotčeného
stavbou, ve kterém vyjádřili následující požadavky:
1) požadavek na zajištění přístupu na pozemek parc.č. 3631, k.ú. Semily.
Speciální stavební úřad:
1) Přístup na pozemek parc.č. 3631, k.ú. Semily bude zajištěn přerušením svodidel, dle
vyjádření Policie ČR, Úz. odbor, Dopravní inspektorát, Vysocká 225, 513 15 Semily.
Dne 13.09.2017 pod č.j.: OD/4346/17 a dne 27.12.2017 pod č.j.: OD/6/18 speciální stavební
úřad obdržel podání účastníků řízení, Jindry Fleknové, Chuchelna 303, 513 01 Semily,
vlastníka pozemků parc.č. st. 71, parc.č. 534/1, k.ú. Chuchelna a Karla a Jindry Fleknových,
Chuchelna 303, 513 01 Semily, vlastníků pozemku parc.č. 534/4, k.ú. Chuchelna, dotčené
stavbou, ve kterém vyjádřili následující požadavky:
1) odstranění šachty propustku a obnovení poškozených schodů,
2) na předložení výkresu vjezdu na pozemek parc.č. 534/4,
3) na dokončení odvodnění,
4) na čištění odvodnění,
5) na zvětšení odstupu od stodoly na pozemku parc.č. st. 71,
6) úprava vjezdu na pozemek parc.č. 534/1,
7) zabudování plastových směrových sloupků podél obrubníku u domu č.p. 111.

- 19 Speciální stavební úřad:
1) Šachta ležící na silničním pozemku v km 0,728 bude opatřena kanalizačním poklopem.
Podobrubníkový rigol, který lemuje vozovku vpravo od km 0,645 bude ukončen uliční
vpustí, která bude napojena do šachty.
2) V místě vjezdu se nachází příčný řez v km 0,740 (přímo proti garáži), z příčného řezu
vyplývá úprava vjezdu. V místě vjezdu bude osazena betonová obruba s převýšením 0,02m,
která zajistí, že voda nebude odtékat do vjezdu.
3) Dokončení odvodnění (tj. mimo jiné dodláždění podobrubníkových rigolů) bude
provedeno při realizaci dokončení stavby.
4) Údržba silnice je věcí správce silnice a není předmětem stavebního řízení.
5) V rámci stavby byla vozovka oddálena od objektu č.p. 111 o 0,42m. Tento objekt včetně
střechy leží mimo průjezdný profil silnice. Šířkové uspořádání silnice je navrženo
s rozšířením ve směrových obloucích a respektuje obalové křivky při průjezdu vozidel.
6) Provizorní zásyp na vjezdu na pozemek parc.č 534/1 bude odstraněn a obnoven z vodných
materiálů do původního stavu.
7) O instalaci směrových sloupků nutno požádat stavebníka. Jedná se o dopravní zařízení,
které podléhá samostatnému povolení.
Dne 13.09.2017 pod č.j.: OD/4347/17, dne 15.09.2017 pod č.j.: OD/4552/17, dne 05.03.2018
pod č.j.: OD/985/18 speciální stavební úřad obdržel podání účastníků řízení, Hany
Havlíčkové, Veverkova 1411/6, Holešovice, 170 00 Praha 7 a Jaroslava Havlíčka, Chuchelna
60, 513 01 Semily, vlastníků pozemku parc.č. 532/2 a 532/3, k.ú. Chuchelna, dotčené
stavbou. Dále byly na MěÚ Semily sepsány protokoly o provedeném nahlížení do spisu
přítomné Hany Havlíčkové, ze dne 28.08.2017, 18.10.2017, 22.11.2017, 20.12.2017,
10.01.2018 a 05.03.2018 ve kterých vyjádřili následující požadavky:
Podání námitek ze dne 13.09.2017 pod č.j.: OD/4347/17,
1a) předložení k projednání dokumentace k realizaci stavby v potřebné podrobnosti
provedení,
2a) ústního projednání změn dokumentace stavby Rekonstrukce silnice III/2923 před
rozhodnutím o povolení uvedené stavby,
3a) aby podél pravé strany silnice byl, pro odvodnění silnice se sklonem převážně na pravou
stranu, navržený odvodňovací rigol podélně podložený trativodem podle vzorových řešení
v normách,
4a) odstranění vpusti a řádné odvodnění silnice podélným rigolem na straně po spádu silnice,
podél hranice s našimi pozemky, se zatrubněním a odvodňovacími štěrbinami v místech
sjezdů na naše pozemky a u přístupu ke hlavnímu vchodu do domu, který musí být
bezbariérový. Podélné odvodnění s odvodňovací štěrbinou je nezbytné také na sjezdu
z pozemků proti přístupu ke hlavnímu vchodu do našeho domu na protější straně silnice.
5a) aby byly z našich pozemků odstraněny všechny stavební materiály resp. konstrukce
dosud provedené.
Speciální stavební úřad:
1a) Stavebník pro povolení stavby předložil projektovou dokumentaci ve stupni DSP, která je
podkladem pro vydání stavebního povolení.
2a) Dne 20.10.2017 proběhlo na místě stavby jednání za účelem vyjasnění námitek účastníků
řízení Hany Havlíčkové a Jaroslava Havlíčka, za přítomnosti zástupců speciálního stavebního
úřadu, zástupce stavebníka a Hany Havlíčkové. O provedeném jednání byl pořízen záznam.
3a) Stavebník prostřednictvím zhotovitele stavby se zavazuje dokončit dle PD odvodnění
podél pozemku parc.č. 532/2, k.ú. Chuchelna dle dokumentace. Tzn. dokončit
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nedotklo pozemek parc.č. 532/2, k.ú. Chuchelna.
4a) Požadavku na odstranění vpusti a řádné odvodnění silnice podélným rigolem na straně po
spádu silnice, podél hranice pozemku parc.č. 532/2, k.ú. Chuchelna, se zatrubněním a
odvodňovacími štěrbinami v místech sjezdů na pozemek vlastníka a u přístupu ke hlavnímu
vchodu do domu, který musí být bezbariérový se nevyhovuje. Odvodnění silnice bude
zajištěno podobrubníkovým rigolem dle ČSN 73 6101 čl. 10.2.3.3. a VL 2.2 211.05.
Předmětem stavby není výstavba chodníků. Před zahájením stavby na silnici žádný chodník
nenavazoval, a proto z hlediska znění vyhlášky č. 398/2009 Sb. není v možnostech
stavebníka bezbariérový přístup vytvořit. Sjezd z pozemků proti přístupu ke hlavnímu domu
Havlíčkových musí vyhovovat § 12 Vyhlášky č.104/1997 Sb.
5a) Po dokončení stavby musí být dotčené pozemky uklizeny. Na pozemek parc.č. 532/2, k.ú.
Chuchelna nesmí zasahovat žádné stavební konstrukce, mimo konstrukce připojení.
Podání námitek ze dne 15.09.2017 pod č.j.: OD/4552/17,
1b) aby Odbor dopravy MěÚ Semily nařídil vlastníku stavby nezbytné úpravy stavby podle
§ 137, odst. 1b/, d/, e/, f/, h/, aby byla odstraněna bezpečnostní závada, byla umožněna
bezpečnost a plynulost dopravy na pozemních komunikacích, byla s podélným odvodněním
silnice napojena naše komunikace směřující k potoku na silnici, aby byl usnadněn průtok
přívalových vod a zamezeno vnikání povrchových vod do staveb a na přilehlé pozemky, aby
byl zajištěn bezbariérový přístup a užívání pozemků a stavby,
2b) aby podél pravé strany silnice byl, pro odvodnění silnice se sklonem převážně na pravou
stranu, navržený odvodňovací rigol podélně podloženy trativodem podle vzorových řešení
v normách,
3b) odstranění vpustí a řádné odvodnění silnice podélným rigolem na straně po spádu silnice,
podél hranice s našimi pozemky,
4b) návrhu sjezdu pro motorová vozidla, který umožní příležitostný sjezd a výjezd do a ze
zahrady osobním autem s přívěsem a to bez toho, že by se sjezd stal trasou pro odvedení
povrchových vod ze silnice na naše pozemky,
5b) aby byly z našich pozemků odstraněny všechny stavební materiály resp. konstrukce
dosud provedené.
Speciální stavební úřad:
1b) Speciální stavební úřad posoudil požadavky předložené v žádosti k nařízení nezbytných
stavebních úprav podle § 137 zákona č. 183/2006 Sb. a shledal, že je není možné vyřešit
v rámci nařízení stavebních úprav. Vzhledem k tomu, že v téže věci je vedeno opakované
stavební řízení stavby Rekonstrukce silnice III/2923, jsou požadavky řešeny opakovaným
stavebním řízením.
2b) viz. odst. 3a)
3b) viz. odst. 4a)
4b) Stavebník zahrnul úpravu sjezdu na pozemek parc.č. 532/2, k.ú. Chuchelna do
dokumentace. Sjezd bude proveden s povrchem ze zámkové dlažby.
5b) viz. odst. 5a)
Podání námitek ze dne 05.03.2018 pod č.j.: OD/985/18,
1c) aby nám byla předložena před vydáním stavebního povolení k projednání dokumentace
k realizaci stavby v potřebné podrobnosti provedení,
2c) ústní projednání změn dokumentace stavby Rekonstrukce silnice III/2923 před
rozhodnutím o povolení uvedené stavby a to s dokumentací stavby, která je v souladu
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dodržování obecných technických požadavků na výstavbu a s prokázáním práva provádět
stavbu na našich pozemcích,
3c) aby podél pravé strany silnice byl, pro odvodnění silnice se sklonem převážně na pravou
stranu, navržený odvodňovací rigol podélně podložený trativodem podle vzorových řešení
v normách.
4c) odstranění vpusti a řádné odvodnění silnice podélným rigolem na straně po spádu silnice,
podél hranice s našimi pozemky, se zatrubněním a odvodňovacími štěrbinami v místech
sjezdů na naše pozemky a u přístupu ke hlavnímu vchodu do domu, který musí být
bezbariérový. Podélné odvodnění s odvodňovací štěrbinou je nezbytné také na sjezdu
z pozemků proti přístupu ke hlavnímu vchodu do našeho domu na protější straně silnice.
5c) aby byly z našich pozemků odstraněny všechny stavební materiály resp. konstrukce
dosud provedené.
Speciální stavební úřad:
1c) Stavebník pro povolení stavby předložil aktualizovanou projektovou dokumentaci ve
stupni DSP, která je podkladem pro vydání stavebního povolení.
2c) Speciální stavební úřad upustil od dalšího projednání aktualizované projektové
dokumentace. V aktualizované projektové dokumentaci nebyly provedeny žádné zásadní
změny. Na pozemcích ve vlastnictví manželů Havlíčkových je navržena pouze úprava
stávajících sjezdů, které nejsou předmětem stavby Rekonstrukce silnice III/2923. Stavebník
může úpravy sjezdů na pozemcích ve vlastnictví manželů Havlíčkových provádět pouze
s jejich souhlasem.
3c) viz. odst. 3a)
4c) viz. odst. 4a)
5c) viz. odst. 5a)
Dne 14.09.2017 pod č.j.: OD/4373/17 speciální stavební úřad obdržel podání účastníka řízení,
Štěpána Menšíka, Diamantová 1906, 511 01 Turnov, vlastníka pozemku parc.č. 532/5, k.ú.
Chuchelna, dotčeného stavbou, ve kterém vyjádřil následující požadavky:
1) na osazení obrub podél pozemku a snížení obrub v místě vjezdu.
Speciální stavební úřad:
1) Délka snížené části obruby pro vjezd bude provedena v délce 7,5m.
Dne 27.08.2017 a dne 15.09.2017 pod č.j.: OD/4551/17 speciální stavební úřad obdržel
podání účastníka řízení, Jiřího Skrbka, Pipice 7, Záhoří, 513 01 Semily, vlastníka pozemku
parc.č. st. 98, parc.č. 708/2, 710/1 a 715/14, k.ú. Chuchelna, dotčeného stavbou, ve kterém
vyjádřil následující požadavky:
1) na rozšíření sjezdu v km 0,888 na pozemek parc.č. 710/1,
2) na zajištění svahu a plotu.
Speciální stavební úřad:
1) Stavebník prostřednictvím zhotovitele stavby provede zajištění plotu na pozemku parc.č.
708/2 proti pádu.
2) Sjezd na pozemek parc.č. 710/1, bude uveden do původního stavu s umístěním při hranici
zahrádky.
Dne 15.09.2017 pod č.j.: OD/4553/17 speciální stavební úřad obdržel podání účastníka řízení,
Michala Ceé, Chuchelna 135, 513 01 Semily, spoluvlastníka pozemku parc.č. st. 62, parc.č.
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následující požadavky:
1) opravu poškozeného oplocení při rekonstrukci mostu,
2) opravu izolace opěrné zdi.
Speciální stavební úřad:
1) Stavebník prostřednictvím zhotovitele stavby provede opravu plotu.
2) Stavebník prostřednictvím zhotovitele stavby provede opravu izolace opěrné zdi.
Dne 15.09.2017 pod č.j.: OD/4554/17 speciální stavební úřad obdržel podání účastníka řízení,
Obce Chuchelna, Chuchelna 269, 513 01 Semily, dotčené stavbou, ve kterém starosta obce
vyjádřil následující požadavky:
1) provedení obnovy chodníku před školou na náklady KSSLK,
2) na uvedení příčného sklonu vozovky v km 1,041 do souladu se současným stavem ložní
vrstvy,
3) na provedení uliční vpusti v km 1,026 na náklady KSSLK,
4) na napojení chodníkové části mostu SO 202 na odstavnou plochu před obchodem,
5) na úpravu výústního čela propustku v km 1,117,
6) na provedení pokládky obrusné vrstvy podle osazených obrub v úseku od km 0,945 ke
křižovatce se silnicí III/2922,
7) nebezpečnost příkopů pro chodce,
8) na osazení příčného prahu a radaru.
Speciální stavební úřad:
1) Stavebník provede obnovu chodníku před školu v té části, která byla nutná pro
rekonstrukci silnice.
2) Příčný sklon vozovky v km 1,041 bude uveden do souladu se současným stavem ložní
vrstvy.
3) Stavebník osadí uliční vpusť v km 1,026 na své náklady.
4) V PD již řešeno. Napojení bude provedeno dle SO 202 DSP.
5) Výústní čelo nebylo odsouhlaseno součástí stavby.
6) Stavebník prostřednictvím zhotovitele bude respektovat osazené obruby v úseku km 0,945
ke křižovatce se silnicí III/2922 dle aktualizované a schválené PD.
7) Stavba byla odsouhlasena všemi dotčenými orgány státní správy vč. orgánu bezpečnosti
dopravy.
8) Stavba byla odsouhlasena Obcí Chuchelna. Další požadavky na zásadní změny
technického řešení nemohou být vzhledem ke stavu stavby akceptovány.
Stanoviska shromážděná v průběhu stavebního řízení byla zohledněna v podmínkách
rozhodnutí.
V průběhu projednání výše uvedené žádosti nebyly zjištěny skutečnosti, které by bránily
vydání tohoto rozhodnutí, a proto speciální stavební úřad ve věci rozhodl tak, jak shora ve
výroku uvedeno.
Speciální stavební úřad dále kvalifikoval účastníky řízení takto:
1. Účastníci řízení podle § 27 odst. 1, písm. a) správního řádu
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
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Účastníci řízení podle ustanovení § 109 písm. e) stavebního zákona s právy účastníků řízení podle
ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu:

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
Dana Morávková, Chuchelna 143, 513 01 Semily
Jaroslav Marek, Palučiny 148, 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
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
Účastníci řízení podle ustanovení § 109 písm. e) stavebního zákona s právy účastníků řízení podle
ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu – doručení veřejnou vyhláškou:

Olga Morávková, Chuchelna 263, 513 01 Semily
Simona Schuld, In der Luft 58, 464 85 Wesel, Německo
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
Martin Ševčík, Chuchelna 52, 513 01 Semily
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
Jiří Dolenský, Palučiny 514, 513 01 Semily
Tomáš Buriánek, Kozákovská 64, 513 01 Semily
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:
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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.
Poučení účastníků
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 správního
řádu odvolání a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Libereckého
kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 podáním učiněným u odboru dopravy Městského
úřadu Semily, Husova 82, 513 13 Semily (ust. § 86 odst. 1 správního řádu). Právo podat
odvolání nepřísluší účastníkovi, který se po oznámení rozhodnutí tohoto práva vzdal.
Z podání odvolání musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a musí obsahovat označení
správního orgánu, jemuž je určeno. Odvolání se podává v počtu stejnopisů shodném s počtem
účastníků řízení. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady
Městský úřad Semily. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního
řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Počátek lhůty pro odvolání se počítá od prvního dne následujícího po oznámení rozhodnutí.
Jestliže adresát písemnost nevyzvedne ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena
k vyzvednutí, považuje se za doručenou posledním dnem této lhůty. Jestliže adresát
písemnosti pokus o doručení písemnosti znemožní tím, že ji odmítne převzít, odmítne převzít
poučení nebo neposkytne nezbytnou součinnost k řádnému doručení považuje se písemnost
za doručenou dnem, kdy k neúspěšnému pokusu o doručení došlo.
Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do dvou let ode dne, kdy
nabylo právní moci.

Otisk úředního razítka

Mgr. Martin Hubačík
vedoucí odboru dopravy

Příloha:
Ověřená projektová dokumentace (bude předána stavebníkovi po nabytí právní moci tohoto
rozhodnutí.)

- 25 Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce Města Semily a Obce Chuchelna a
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:

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
Dana Morávková, Chuchelna 143, 513 01 Semily
Jaroslav Marek, Palučiny 148, 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
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
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ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu – doručení veřejnou vyhláškou:

Olga Morávková, Chuchelna 263, 513 01 Semily
Simona Schuld, In der Luft 58, 464 85 Wesel, Německo
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
Martin Ševčík, Chuchelna 52, 513 01 Semily
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
Jiří Dolenský, Palučiny 514, 513 01 Semily
Tomáš Buriánek, Kozákovská 64, 513 01 Semily
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

