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Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, Pobočka Semily,
Bítouchovská 1, 513 01 Semily, IČO 01312774

OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, Pobočka Semily,
Bítouchovská 1, 513 01 Semily, IČO 01312774 podal dne 28.06.2018 k Městskému úřadu
Semily, odboru dopravy – speciálnímu stavebnímu úřadu žádost o vydání stavebního
povolení na stavbu: „Stavby polních cest C1, C6, C15 v katastrálním území Nová Ves
nad Popelkou“, C1 na pozemcích parc.č. 5170, 5175, 5182, k.ú. Nová Ves nad Popelkou,
C6 na pozemcích parc.č. 5170, 5171, 5175, k.ú. Nová Ves nad Popelkou, C15 na pozemku
parc.č. 5208, 5211, 5213, k.ú. Nová Ves nad Popelkou a parc.č. 2159, k.ú. Syřenov.
Uvedeným dnem bylo zahájeno správní řízení.
Popis stavby:
Podle předloženého projektu stavby, který vypracovala společnost APC SILNICE s.r.o.,
Palackého třída 768/12, Královo Pole, 612 00 Brno, IČO 60705981, zodpovědný projektant
Ing. Martin Rambousek, ČKAIT 1004379, jsou předmětem stavby tyto objekty:
SO 101 Účelová komunikace (polní cesta) C1
Akce řeší realizaci polní cesty C1 v k.ú. Nová Ves nad Popelkou. Jedná se o stávající
nezpevněnou polní cestu. Trasa polní cesty je navržena jako jednopruhová na návrhovou
rychlost 30 km/h s výhybnami pro možnost vyhnutí vozidel. Součástí cesty jsou pouze sjezdy
na okolní pozemky, žádné další objekty nejsou navrhovány. Vozovka je zde navržena s
krytem z asfaltového betonu, tloušťka konstrukce vozovky 37 cm. Základní šířka vozovky je
4,00 m, v místě výhybny 6,00 m. Na vozovku bude oboustranně navazovat krajnice
zpevněná štěrkodrtí š. 0,25 m. Základní příčný sklon silnice je navržen jednostranný 2,50%.
Navazující prostor bude upraven, ohumusován a zatravněn. Navržená konstrukce využívá
stávající nezpevněnou polní cestu jako velmi únosnou konsolidovanou pláň. Stávající
niveleta komunikace je tedy nadvýšena nad stávající o tloušťku nově navržené konstrukce
(370mm). V místech rozšíření polní cesty mimo stávající zpevnění je navržena výměna
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podloží v tloušťce 600mm. Odvedení povrchových vod bude zajišťovat podélný a příčný
sklon vozovky. Voda z vozovky bude odtékat na terén.
SO 102 Účelová komunikace (polní cesta) C6
Akce řeší realizaci polní cesty C6 v k.ú. Nová Ves nad Popelkou. Jedná se o stávající
zpevněnou polní cestu, která kříží trasu C1. Trasa polní cesty je navržena jako jednopruhová
na návrhovou rychlost 30 km/h s výhybnami pro možnost vyhnutí vozidel. Součástí cesty
jsou pouze sjezdy na okolní pozemky, žádné další objekty nejsou navrhovány. Typově lze
trasu rozdělit na 4 úseky, u kterých místní podmínky určují možnou technologii úpravy. Nová
niveleta bude nadvýšena oproti stávajícímu stavu o 37 cm. Vozovka je zde navržena s
krytem z asfaltového betonu, tloušťka konstrukce vozovky 37 cm. Základní šířka vozovky je
4,00 m, v místě výhybny 6,00 m. Na vozovku bude oboustranně navazovat krajnice
zpevněná štěrkodrtí š. 0,25 m. Základní příčný sklon silnice je navržen jednostranný 2,50%.
Navazující prostor bude upraven, ohumusován a zatravněn. Navržená konstrukce využívá
stávající nezpevněnou polní cestu jako velmi únosnou konsolidovanou pláň. Stávající
niveleta komunikace je tedy nadvýšena nad stávající o tloušťku nově navržené konstrukce
(370mm). V místech rozšíření polní cesty mimo stávající zpevnění je navržena výměna
podloží v tloušťce 600mm. Rozdíl nastává v 1. a 3. úseku, kde nelze využít stávající
zpevnění. V1. úseku se předpokládá odebrání 30 cm zeminy pod plání, zlepšení podloží
hydraulickými pojivý a provedení výměny podloží v tloušťce 30 cm. Ve 3. úseku je značný
podélný spád, který negativně ovlivňuje základové poměry. Výměna podloží zde bude
provedena v tloušťce 60 cm. Prostor pod paraplání bude zlepšen hydraulickými pojivý,
předpokládaný dosah 30 cm. Odvedení povrchových vod bude zajišťovat podélný a příčný
sklon vozovky. Voda z vozovky bude odtékat na terén.
SO 103 Účelová komunikace (polní cesta) C15
Akce řeší realizaci polní cesty C15 v k.ú. Nová Ves nad Popelkou. Jedná se o stávající
zpevněnou polní cestu. Trasa polní cesty je navržena jako jednopruhová na návrhovou
rychlost 30 km/h s výhybnami pro možnost vyhnutí vozidel. Součástí cesty jsou pouze sjezdy
na okolní pozemky, žádné další objekty nejsou navrhovány. V km 1,117 - 1,145 je třeba
podchytit svah zemního tělesa. K podchycení svahu je navržena gabionová zeď. Vozovka je
zde navržena s krytem z asfaltového betonu, tloušťka konstrukce vozovky 37 cm. Základní
šířka vozovky je 4,00 m, v místě výhybny 6,00 m. Na vozovku bude oboustranně navazovat
krajnice zpevněná štěrkodrtí š. 0,25 m. Základní příčný sklon silnice je navržen jednostranný
2,50%. Navazující prostor bude upraven, ohumusován a zatravněn. Navržená konstrukce
využívá stávající nezpevněnou polní cestu jako velmi únosnou konsolidovanou pláň.
Stávající niveleta komunikace je tedy nadvýšena nad stávající o tloušťku nově navržené
konstrukce (370mm). V místech rozšíření polní cesty mimo stávající zpevnění je navržena
výměna podloží v tloušťce 600mm. Odvedení povrchových vod bude zajišťovat podélný a
příčný sklon vozovky. Voda z vozovky bude odtékat na terén.
Městský úřad Semily, odbor dopravy, jako věcně a místně příslušný speciální stavební úřad
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.
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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.
Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz
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
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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

Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce Města Semily, Města Lomnice nad
Popelkou, Obce Nová Ves nad Popelkou, Obce Syřenov, Obce Bělá u Staré Paky a
zveřejněno
způsobem
umožňujícím
dálkový
přístup
na
www.semily.cz,
www.lomnicenadpopelkou.cz,
www.novavesnadpopelkou.cz,
www.syrenov.cz,
www.belasm.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
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Obdrží:
Účastníci řízení, dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu:
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, pobočka Semily,
Bítouchovská 1, 513 01 Semily
Obec Nová Ves nad Popelkou, Nová Ves nad Popelkou 244, 512 71 Nová Ves nad
Popelkou
Obec Syřenov, Syřenov 68, 512 51 Lomnice nad Popelkou
Účastníci řízení, dle § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu – doručení
veřejnou vyhláškou:
Grid Services, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4
Česká telekomunikační infrastruktura, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 Žižkov
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
Správa železniční dopravní cesty, s.o., U Fotochemy 259/1, 501 01 Hradec Králové
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
C1: parc.č. 5871, 5876, 5900, 5928, v k.ú. Lomnice nad Popelkou, parc.č. 1378, 1437, 4437,
4444, 4445, 4448, 4451, 4455, 4459, 4464, 4465, 4471, 4476, 4575, 4582, 4583, 4584,
4586, 4593, 4594, 4595, 4603, 4613, 4620, 4628, 4631, 4635, 4636, 4643, 4644, 4645,
4649, 4659, 4931, 4932, 4933, 4934, 4935, 4936, 4967, 4968, 4970, 4971, 4972, 4973,
4975, 4977, 4978, 5033, 5034, 5037, 5038, 5062, 5063, 5066, 5070, 5071, 5073, 5076,
5079, 5084, 5183, 5184, 5185, 5186, 5187, 5188, 5189, 5365, 5366, v k.ú. Nová Ves nad
Popelkou
C6: parc.č. 1394, 1395/1, 1729/1, v k.ú. Bělá u Staré Paky, parc.č. st. 427/1, parc.č. 1437,
1440/1, 1440/2, 3362/2, 4023, 4024, 4061, 4062/1, 4063, 4070, 4077, 4089, 4173, 4186,
4187, 4427, 4429, 4430, 4431, 4438, 4439, 4440, 4441, 4445, 4497, 4938, 4939, 4940,
4941, 4966, 4991, 4992, 5172, 5173, 5174, 5176, 5177, 5178, v k.ú. Nová Ves nad Popelkou
C15: parc.č. 3438/1, 3448/1, 3533, 3534/1, 3532, 4198, 4199, 4200, 4201, 4208, 4214,
4225, 4244, 4260, 4263, 4264, 4268, 4269, 4286, 4288, 4299, 4501, 4502, 4515, 4516,
4681, 4682, 4684, 4688, 4689, 4697, 4699, 4708, 4720, 4730, 4735, 4739, 4740, 4744,
4749, 4757, 5207, 5209, 5210, 5212, 5214, 5215, k.ú. Nová Ves nad Popelkou, parc.č.
2152,2153, k.ú. Syřenov
Dotčené správní úřady:
Městský úřad Semily, odbor životního prostředí, Husova 82, 513 13 Semily
Městský úřad Lomnice nad Popelkou, odbor vnitřní správy, oddělení stavební úřad, Husovo
náměstí 6, 512 51 Lomnice nad Popelkou
Drážní úřad, stavební sekce, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2
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:
Muzeum Českého ráje, archeologické oddělení, Skálova 71, 511 01 Turnov
ČD – Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové
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