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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 § 114 stavebního zákona ve
stavebním řízení žádost Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu
pro Liberecký kraj, pobočka Semily, Bítouchovská 1, 513 01 Semily, IČO 01312774, o
vydání stavebního povolení na stavbu „Stavby polních cest C1, C6, C15 v katastrálním
území Nová Ves nad Popelkou“ a po jejím přezkoumání rozhodl takto:
Stavba „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, pro kterou vydal podle § 15
odst. 2 stavebního zákona Městský úřad Lomnice nad Popelkou, odbor vnitřní správy,
oddělení stavební úřad vyjádření o souladu navrhované stavby se záměry územního
plánování, č.j. PD 4883/2018 ze dne 10.10.2018, 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.

Městský úřad Semily
E-mail: podatelna@mu.semily.cz
Telefon: +420 481 629 211

www.semily.cz

IČO 00276111
DIČ CZ00276111
ID datové schránky: d36bywp

Stavba obsahuje:
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
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.
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Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou 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. Případné odchylky
nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu stavebního úřadu.
2. Při stavbě budou dodržena 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. Při realizaci stavby nutno dodržet podmínky stanoviska ze dne 24.05.2018 zn.
5001715498, které vydala Grid Services, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00
Brno.
Souběh polní cesty s VTL plynovodem:
- Stávající cestu, která je vedena v souběhu s VTL plynovodem nerozšiřovat směrem k
VTL plynovodu;
- Případnou novou cestu v nové trase vést v souběhu s VTL plynovodem mimo ochranné
pásmo VTL plynovodu - 4 m od plynovodu;
Křížení polní cesty s VTL plynovodem:
- V místě křížení polní cesty (účelové komunikace) s VTL plynovodem požadujeme
položit nad plynovod silniční panely;
- Panely se ukládají kolmo k ose plynovodu do pískového lože min. 0,5 m (a více) nad
plynovod a to v celé šíři komunikace:
- Povrch polní cesty (účelové komunikace) je libovolně volitelný (štěrkový povrch,
zámková dlažba, asfaltový povrch atd.);
- Před záhozem v místě křížení s VTL plynovodem přizvat zaměstnance GridServices,
s.r.o. - Regionální oblast Čechy 4 ke kontrole dodržení výše uvedených podmínek
(www.gridservices.cz);
- V případě existence našeho nadzemního zařízení na plynovodu (orientační sloupek,
propojovací objekt, čichačka na sloupku atd.) nesmí toto naše zařízení být umístěno v
tělese cesty (komunikace) - zachovat minimální vzdálenost tohoto zařízení 2 m od okraje
komunikace (cesty) popřípadě odvodňovacího příkopu;
Výhybny:
- Výhybny umístit min. mimo ochranné pásmo VTL plynovodu - 4 m od plynovodu;
Další důležité podmínky.
- Před zahájením prací Vám naše zařízení vytyčíme - žádost o vytyčení se nachází na
internetových stránkách www. gridservices.cz/ds-online-vytyceni-pz/;
- Pracovníky, kteří budou provádět práce, prokazatelně seznámit s trasou a umístěním
našeho zařízení;
- Výkopové a zemní práce v ochranném pásmu VTL plynovodu (4 m na obě strany od
plynovodu) provádět pokud možno ručně s ohledem na existenci našeho zařízení;
- Nepoškodit nadzemní části VTL plynovodu (orientační sloupky, uzávěry atd.);
- Nesnižovat ani nezvyšovat stávající krytí VTL plynovodu;
- V ochranném pásmu VTL plynovodu neskladovat žádný stavební ani jiný materiál;
- Případné dočasné zařízení staveniště (maringotky, mobilní buňky atd.) umístit min. 20
m od VTL plynovodu;
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- Po dobu výstavby požadujeme zabezpečit VTL plynovod proti mechanickému
poškození vhodným způsobem (přejezdy zabezpečit silničními panely, ochranné pásmo
VTL plynovodu ohraničit výstražnou páskou).
- V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či
správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez
dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.
- Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu
jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších
předpisů.
- Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka
za vzniklé škody.
- Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších
předpisů.
Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:
- Za 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.
- 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.
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- 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 plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o
nepoškození 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
(není-li 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.
7. Při realizaci stavby nutno dodržet podmínky Souhlasu s umístěním stavby a
s prováděním činnosti v ochranném pásmu elektrického zařízení ze dne 28.02.2018 zn.
1097030772, který vydal ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4.
Nadzemní kabelové vedení VN 35 kV.
- 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.
- Souběhy a křižovatky 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.
- Ochranné pásmo stávajícího nadzemního vrchního vedení VN 35 kV je 10 metrů od
krajního vodiče.
- Umístění polní cesty od paty stávajících stožárů č. 193,199 nadzemního vedení VN 35
kV v majetku ČEZ Distribuce, a. s. minimálně 4 m.
- Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi
pověřených firem k našemu zařízení.
- Při realizaci stavby nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob,
věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím tj. musí být
dodržena minimální vzdálenost 2 m od vodičů dle ČSN EN 50110-1. V případě, že
nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí
předmětného vedení.
- Při případné úpravě povrchu v ochranném pásmu vedení nesmí dojít ke změně výškové
nivelety země oproti současnému stavu.
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- V ochranném pásmu energetického zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s. nesmí být
skladována zemina ani žádný jiný stavební materiál.
- Při realizaci stavby požadujeme dodržet Podmínky pro práce v ochranných pásmech
vedení, které jsou přílohou tohoto souhlasu.
- Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při
nedodržení bezpečnostních předpisů.
- S ohledem k provádění prací v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost
nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně
zhotovitele výše uvedené stavby. 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.
- Jakákoliv poškození nebo mimořádné události, způsobené na elektrickém zařízení
stavebníkem, musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 800 850 860 a budou
opraveny na náklady viníka. Zahrnutí poškozených míst může být provedeno pouze po
souhlasu vydaném naší společností.
- Jakékoliv události mající vliv na provoz předmětných vedení musí být neprodleně
oznámeny na poruchovou linku 800 850 860 nebo včas oznámeny naší společnosti.
- Souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu se
nevztahuje na zařízení ČEZ ICT Services, a.s.
8. Při realizaci stavby nutno dodržet podmínky vyjádření ze dne 23.02.2018 č.j. POS
147/18, které vydala Česká telekomunikační infrastruktura, Olšanská 2681/6, 130 00
Praha 3 Žižkov.
- V místech křížení, nebo uložení tel. kabelů pod komunikací, požadujeme provedení
kontrolních sond a pokud vedení není uloženo v chránlčkách, tak jeho uložen! do
půlených chrániček (např. Kopohalf).
- Případné kolize stel. vedením a postup prací musí být řešeny na místě se správcem
sítě CETIN - Petr Ježek tel. 602413278.
- Vprůběhu stavebních prací požadujeme dodržení všech podmínek platného vyjádření o
existenci sítě elektronických komunikací č.j. 792341/17 ze dne 13.12.2017, za kterých lze
provádět zemní, nebo jiné práce v blízkosti tel. vedení.
- Během stavby musí být zajištěna taková opatření, aby nedošlo k poškození tel. vedení
a zařízení (trasu tel. kabelů vytyčit, prokazatelně seznámit pracovníky provádějící zemní
práce na průběh tel. vedení, zemní práce v blízkosti vedení SEK provádět ručně).
- V prostoru odkrytého tel. vedení musí být zaměstnanci společnosti Česká
telekomunikační infrastruktura a.s. provedena před záhozem kontrola uložení kabelů.
9. Při realizaci stavby nutno dodržet podmínky Souhrnného závazného stanoviska ze dne
20.04.2018 č.j. ŽP/551/18, které vydal Městský úřad Semily, Odbor životního prostředí,
Husova 82, 513 13 Semily.
Orgán ochrany přírody a krajiny.
- V průběhu stavebních výkopových prací je nutné dodržovat normu ČSN. 83 9061
Technologie vegetačních úprav v krajině a Standardy péče o přírodu a krajinu A01 002 Ochrana dřevin při stavební činnosti.
- Vyžádá-li si stavba kácení vzrostlé mimolesní zeleně a to musí být provedeno v souladu
s § 8 zákona č. 114/1992 Sb. a vyhláškou č. 189/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- Jakýkoliv zásah do mimolesní zeleně bude prováděn v době vegetačního klidu.
Odpadové hospodářství.
- S nepoužitelnými stavebními odpady, včetně výkopových zemin, vzniklými při stavbě je
třeba nakládat v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o
změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Odpady budou
důkladně vytříděny dle jednotlivých druhů a kategorií, zejména odpady nebezpečné.
Odpady budou přednostně předány k recyklaci nebo využití, pouze pokud to nebude
možné, budou uloženy na řízené skládce.
- Doklady o likvidaci všech vzniklých odpadů budou stavebníkem uschovány a
předloženy MěÚ Semily, odboru životního prostředí do 14 dnů po dokončení stavby.
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Ochrana ovzduší.
- Během stavebních prací se mohou uvolňovat emise polétavého prachu (ze skládek
sypkých materiálů, při terénních úpravách, při bouracích činnostech 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, apod.).
10. Při realizaci stavby nutno dodržet podmínky Závazného stanoviska ze dne 21.05.2018
č.j. ŽP/1923/18-221 Les, které vydal Městský úřad Semily, Odbor životního prostředí,
vodoprávní úřad, Husova 82, 513 13 Semily,
- Při realizaci záměru výstavby účelových komunikací (polních cest) Cl, C6 a C15 v k.ú.
Nová Ves nad Popelkou nesmí dojít k poškození okolních lesních pozemků a na nich
rostoucích stromů a vegetace.
- Při provádění stavebních prací nebudou dotčeny lesní pozemky p.č. 1378, 4445,
1440/1, 1440/2, 4991, 4941, 4966, 4244, 4264, 4688 a 4730 v katastrálním území Nová
Ves nad Popelkou.
11. Při realizaci stavby nutno dodržet podmínky Závazného stanoviska ze dne 07.06.2018
č.j. ŽP/2200/18, které vydal Městský úřad Semily, Odbor životního prostředí, vodoprávní
úřad, Husova 82, 513 13 Semily,
Podmínky souhlasu podle § 17 odst. 2 vodního zákona:
- Po dobu stavby nesmí dojít ke znečištění vodních toků stavebním materiálem ani
únikem ropných látek z mechanizace.
- Při realizaci stavby nebudou v těsné blízkosti vodních toků skladovány lehce
splavitelné nebo pro životní prostředí vodního toku zatěžující látky (např. písek, dřevo,
cement, ropné látky). Výkopek ze stavby nesmí být ukládán do vodních toků.
- Budou splněny podmínky správce dotčeného vodního toku - Lesy České repliky, s.p.,
uvedené ve vyjádření č.j.: LCR953/004715A/2017 ze dne 12.01.2018, tj. zejména:
- stavba musí být provedena v souladu s příslušnou ČSN 752130 (Křížení a souběhy
vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními);
- křížení komunikace s vodním tokem v místě, kde je vodní tok zakrytý v delším úseku,
provádět s nejvyšší opatrností se souhlasem vlastníka tohoto objektu;
- zabezpečení úseku proti poškození těžkou technikou
- zabránit poškození a znečištění koryta vodního toku prováděním prací
12. Při realizaci stavby nutno dodržet podmínky Vyjádření ze dne 25.05.2018 č.j.
LCR953/000913/2018, které vydaly Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19,
Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,
- Při realizaci požadujeme dodržet ČSN 752130 (křížení a souběhy vodních toků s
dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními),
- Křížení komunikace s vodním tokem, v místě, kde je vodní tok zakrytý v delším úseku,
požadujeme provést s nejvyšší opatrností se souhlasem vlastníka tohoto objektu.
Stavební objekt, kterým je veden vodní tok pod zemským povrchem, není dlouhodobým
majetkem LČR, s.p., a proto je třeba informovat vlastníka tohoto zařízení.
- Úsek bude zabezpečen proti poškození těžkou technikou.
- Při provádění prací nesmí dojít k poškození koryta vodního toku ani jeho znečištění.
- Vlastník stavby bude vykonávat povinnosti dle zákona o vodách č.254/2001 Sb., v
platném znění.
- Ostatní navrhované komunikace se svým zásahem netýkají vodních toků ve správě
naší organizace.
- Jako správci vodoteče požadujeme být přizváni k převzetí dokončených prací kolaudaci.
13. Při realizaci stavby nutno dodržet podmínky Souhrnného stanoviska ze dne 10.05.2018
č.j. 16390/2018-SŽDC-OŘ HKR-ÚT, které vydala, Správa železniční dopravní cesty, s.o.,
U Fotochemy 259/1, 501 01 Hradec Králové,
- V předstihu před zahájením výstavby (min. 14 dní) požadujeme vyrozumět drážní
dohled nad stavbami v OPD vedoucího TO Libuň p. Ryba tel. 972 354 827 Oznámení
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bude obsahovat identifikační údaje oznamovatele, jméno odpovědného pracovníka a
jeho telefonní číslo a termín provádění a ukončení.
- Při akci Realizace účelových komunikací (polních cest) C1, C6 a C15 v k. ú. Nová Ves
nad Popelkou dojde ke styku s telekomunikačním vedením (TK 10xn, HDPE trubka) v
majetku SŽDC s. o., které je chráněno ochranným pásmem dle § 102 zákona č.
127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, viz vyjádření ČD Telematika č. j.
4288/2018-O ze dne 23.4.2018. Požadujeme objednat u ČD Telematika před stavbou
vytýčení tohoto kabelu a v případě, že by stavbou došlo k přiblížení k jeho trase, je nutné
projednat způsob jeho ochrany s majitelem tj. SŽDC s. o., TÚDC Praha dle platných
Všeobecných podmínek pro kabely SŽDC.
- Zhotovitel musí při realizaci stavby respektovat pokyny výše uvedených odpovědných
zástupců SŽDC s. o. týkající se bezpečnosti žel. dopravy, žel. zařízení a sítí.
- Dešťové vody z komunikace budou svedeny mimo pozemky SŽDC a odvodňovací
zařízení SŽDC.
- Komunikace u přejezdu nesmí být širší než je stávající šíře přejezdové konstrukce.
- Při provádění prací musí být dodržena vyhláška č. 177/1995 Sb. stavební a technický
řád drah v platném znění, ČSN 73 6380 Železniční přejezdy a přechody.
- Stavebními pracemi nebudou nijak dotčeny pozemky SŽDC, nebude na ně ukládán
žádný stavební materiál, ani vytěžená zemina. Likvidaci příp. odpadů požadujeme řešit v
souladu s platnou legislativou v aktuálním znění dle stupně jejich nebezpečnosti, nesmí
dojít k ekologické zátěži pozemků SŽDC.
- Při realizaci stavby nesmí dojít k přiblížení pracovníků zhotovitele, jeho mechanizmů a
stavebních dílů na vzdálenost menší než 3 m od osy krajní koleje bez vědomí a souhlasu
vedoucího TO. Upozorňujeme, že prostor do vzdálenosti 2,5 m od osy krajní koleje je
prostorem veřejně nepřístupným (§ 4a zákona č. 266/1994Sb. v platném znění).
- Pracovní činností nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti provozování dráhy a drážní
dopravy. Při realizaci stavby musí být respektován provoz železniční dopravy a rozsah
drážních zařízení včetně přístupu k nim v plném rozsahu.
- Pokud při realizaci prací vznikne škoda na majetku ve správě SŽDC (např. dojde k
znečištění štěrkového lože, přejezdu, poškození drážního zařízení, ohrožení stability
drážního tělesa apod.), zhotovitel bude okamžitě o této skutečnosti informovat vedoucího
TO a zajistí uvedení dotčeného úseku dráhy do původního stavu, a není-li to možné, do
stavu odpovídajícího původnímu účelu nebo užití dotčeného úseku dráhy zcela na své
náklady včetně finančních postihů z případného vyloučení dopravy.
- Stavba bude provedena tak, aby ani v budoucnu nedošlo k porušení funkce objektu
vlivem provozu dráhy.
- Veškeré změny v projektové dokumentaci požadujeme předložit k novému posouzení a
to ještě před zahájením prací.
14. Při realizaci stavby nutno dodržet podmínky Závazného stanoviska ze dne 06.08.2018
č.j. DUCR-44949/18/Su, které vydal Drážní úřad, stavební sekce, Wilsonova 300/8, 121
06 Praha 2,
- Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené Drážnímu úřadu.
Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním
úřadem.
- Stavbou nesmí byt nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.
- Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu.
Veškeré kroky při provádění stavby v obvodu dráhy - tj. harmonogram prací, nutná
ochranná opatření, případné výluky kolejí, apod. je třeba řádně v předstihu projednat s
vlastníkem a provozovatelem dráhy.
- Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení výše uvedené
stavby.
- Po ukončení stavby požádá stavebník o vydání závazného stanoviska ke kolaudaci,
který Drážní úřad vydává podle § 7 odst. 3 zákona.
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15. Stavba bude probíhat za úplné uzavírky komunikací. O povolení úplné uzavírky a
dopravních opatření požádá zhotovitel v dostatečném předstihu silniční správní úřad.
16. Vzhledem k tomu, že dotčená nemovitost se nachází na území s archeologickými nálezy,
je stavebník povinen dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v
platném znění, při jakýchkoliv zemních pracích oznámit tento stavební záměr již v době
přípravy stavby Archeologickému ústavu AV ČR Praha (nejbližší smluvní organizace pro
Semily je Muzeum Českého ráje Turnov, Skálova 71, Dr. Prostředník) a zároveň umožnit
provedení případného výzkumu na dotčeném území. Při provádění zemních nebo jiných
prací je stavebník povinen oznámit nejbližšímu muzeu, případně prostřednictvím místně
příslušné obce i případné náhodné porušení archeologických situací (nálezy zdiva, jímek,
hrobů, atd.), stejně jako nálezy movitých artefaktů (keramiky, kostí, mincí, zbraní, apod.),
které nebyly zjištěny v rámci záchranného archeologického výzkumu (§ 23 památkového
zákona).
17. 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.
18. 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.
19. Stavebník je povinen speciálnímu stavebnímu úřadu oznámit termín zahájení stavby a
název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
20. Speciální stavební úřad dále stanovil, že stavba bude dokončena nejpozději do
31.12.2020.
21. Stavební úřad nestanovuje stavebníku povinnost oznámit fáze výstavby za účelem
provedení kontrolní prohlídky stavby v průběhu jejího provádění.
Speciální stavební úřad kvalifikoval účastníky řízení takto:
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1, písm. a) 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
Vypořádání námitek účastníků řízení:
Námitky nebyly vzneseny.
Odůvodnění
Městský úřad Semily, odbor dopravy – speciální stavební úřad obdržel dne 28.06.2018
žádost Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj,
pobočka Semily, Bítouchovská 1, 513 01 Semily, IČO 01312774, 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.
Speciální stavební úřad oznámil veřejnou vyhláškou dne 10.08.2018 zahájení stavebního
řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy. Z důvodů poskytnutí
dostatečného podkladu pro posouzení navrhované stavby od ústního jednání a místního
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šetření speciální stavební úřad upustil. Pro uplatnění námitek účastníků řízení stanovil lhůtu
do deseti dnů po obdržení oznámení.
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:
- Grid Services, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno: Stanovisko ze dne
24.05.2018 zn. 5001715498,
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4: Souhlas s umístěním stavby a
s prováděním činnosti v ochranném pásmu elektrického zařízení ze dne 28.02.2018 zn.
1097030772,
- Česká telekomunikační infrastruktura, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 Žižkov: Vyjádření
ze dne 23.02.2018 č.j. POS 147/18,
- Městský úřad Semily, Odbor životního prostředí, Husova 82, 513 13 Semily: Souhrnné
závazné stanovisko ze dne 20.04.2018 č.j. ŽP/551/18, Závazné stanovisko ze dne
21.05.2018 č.j. ŽP/1923/18-221 Les a Závazné stanovisko ze dne 07.06.2018 č.j.
ŽP/2200/18,
- Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec
Králové: Vyjádření ze dne 25.05.2018 č.j. LCR953/000913/2018,
- Správa železniční dopravní cesty, s.o., U Fotochemy 259/1, 501 01 Hradec Králové:
Souhrnné stanovisko ze dne 10.05.2018 č.j. 16390/2018-SŽDC-OŘ HKR-ÚT,
- Drážní úřad, stavební sekce, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2: Závazné stanovisko ze dne
06.08.2018 č.j. DUCR-44949/18/Su,
- Povodí Labe, statní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové: Stanovisko ze dne
12.03.2018 č.j. PVZ/18/7317/Hm/0,
- Policie ČR, Úz. odbor, Dopravní inspektorát, Vysocká 225, 513 15 Semily: Vyjádření ze
dne 12.06.2018 č.j. KRPL-17115-1/ČJ-2018-181106-06,
- Telco Pro Services, a.s. Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4: Sdělení ze dne 14.12.2017 zn.
0200687168, 0200687173, 0200687174, 0200687177, 0200687178, 0200687183,
0200687193, 0200687247, 0200687250, 0200687255, 0200687256,
- ZEOS Lomnice a.s., K Urnovému háji 1276, 512 51 Lomnice nad Popelkou: Vyjádření ze
dne 14.05.2018,
- ČD – Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3: Vyjádření ze dne 23.04.2018
zn. 04288/2018-0,
- Ministerstvo obrany, Pardubice, Teplého 1899, 530 02 Pardubice: Závazné stanovisko ze
dne 04.05.2018 zn. 1498/68885/2018-1150-OÚZ-PCE,
- Státní pozemkový úřad, Odbor vodohospodářských staveb, Husinecká 1024/11a, 130 00
Praha 3 – Žižkov: Vyjádření ze dne 24.04.2018 zn. SPU 130565/2018,
- Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, Husova tř. 64, 460 31
Liberec 1: Vyjádření ze dne 12.03.2018 č.j. KHSLB 03246/2018,
- Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, úz. odb. Semily, Nábřeží Svatopluka Čecha
185, 513 01 Semily: Souhlasné závazné stanovisko ze dne 14.03.2018 č.j. HSLI-527-2/SMP-PRE-2018,
- Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice: Vyjádření ze
dne 21.02.2018 zn. O18610049148/UTPCTU/Val,
- Krajská správa silnic Lb kraje, České mládeže 632/32, 460 06 Liberec: Vyjádření ze dne
21.02.2018 zn. KSSLK/1251/2018,
- České Radiokomunikace, a.s., Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6 – Břevnov: Vyjádření ze
dne 19.02.2018 zn. UPTS/OS/188289/2018,
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- ČD – Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3: Vyjádření ze dne 04.01.2018
zn. 00210/2018-0,
- T- Mobile Czech Republic a.s. Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4: Vyjádření ze dne
15.12.2017 zn. E43296/17,
- Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5: Vyjádření ze dne
15.12.2017 zn.171215-105664835,
Souhlas o souladu navrhované stavby se záměry územního plánování k vydání stavebního
povolení na stavbu „Stavby polních cest C1, C6, C15 v katastrálním území Nová Ves nad
Popelkou“ podle § 15 odst. 2 stavebního zákona vydal Městský úřad Lomnice nad Popelkou,
odbor vnitřní správy, oddělení stavební úřad dopisem č.j. PD 4883/2018 ze dne 10.10.2018.
Námitky účastníků nebyly v řízení uplatněny. 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
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
2. Účastnící řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu
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
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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

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.)
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Toto rozhodnutí 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

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
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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

Vydání tohoto stavebního povolení je podle zákona č.634/2004 Sb., o správních poplatcích
v platném znění od správního poplatku osvobozeno.
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