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ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ
Výroková část:
Městský úřad Turnov, stavební úřad, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a)
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o
pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a)
zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním
řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne
20.7.2017 podal
Obec Hrubá Skála, IČO 00275751, Doubravice č.p. 37, Hrubá Skála, 511 01 Turnov 1
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:
I.

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

na stavbu: Cyklostezka Radvánovice - Borek , I etapa Radvánovice – Hnanice; Cyklostezka
Radvánovice - Borek , II etapa Hnanice- Borek (dále jen "stavba") na pozemku st. p. 67, 108, parc.
č. 15/1, 15/2, 57/1, 57/2, 57/3, 57/4, 58/6, 58/8, 71/2, 72/1, 72/6, 74/1, 76/9, 111/2, 112/1, 157/3, 165/5,
171/1, 173, 183/1, 183/2, 186, 190/1, 190/2, 197/1, 197/2, 831/1, 831/2, 831/3, 842/2, 854, 860 v
katastrálním území Hnanice pod Troskami.
Stavba obsahuje: - Cyklostezka Radvánovice - Borek , I etapa Radvánovice - Hnanice
- Cyklostezka Radvánovice - Borek , II etapa Hnanice- Borek
II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou
vypracoval JAP projekt s.r.o., Generála Svobody 45, Liberec 13, IČO 27344444 – I etapa
a Ing. Miroslav Belda – projekty dopravních staveb , V Pastvinách 5110/21, Jablonec n. N. , IČO
04238524 – II etapa; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního
stavebního úřadu.
2. Cyklostezka Radvánovice - Borek , I etapa Radvánovice – Hnanice na pozemcích parc. č. 831/3,
831/1 ,58/6, 58/8, 57/4, 57/3, 57/1, 57/2 ,74/1, 72/1, 71/2, 72/6, 76/9, 860, 842/2 v katastrálním
území Hnanice pod Troskami .
Navržená trasa stezky se nachází v extravilánu mezi obcemi Radvánovice a Hnanice (délka
extravilánového úseku 540m) a intravilánu obce Hnanice (délka úseku v obci 280m). Stezka bude
obousměrná , v extravilánovém úseku směrově oddělená od komunikace 1/35 (silničním příkopem,
krajnicemi a svahem), v intravilánovém úseku přidružená ke kraji jižních pruhů. Pro potřeby
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provedení souvislého vedení stezky v obci došlo v rámci návrhu i k úpravám stávajících BUS
zastávek a vjezdů / sjezdů.
Začátek úseku stezky je situován na pozemek p.č. 79/6 v návaznosti na ukončení plánovaného
chodníku provedeného v rámci opravy propustku sil. 1/35 (investice ŘSD ČR a samostatná stavení
akce). Dále stezka vede přes níže uvedené pozemky paraelně podél sil. 1/35 v trase stávajícího
chodníku pro pěší ve směru do Hnanic. Za začátkem obce, již v intravilánové části dojde s ohledem
na stísněné dispoziční podmínky k přidružení stezky k jízdnímu pásu vozovky - sil. 1/35. V této části
jsou v souvislosti s potřebou souvislého vedení stezky řešeny úpravy BUS zastávek a zároveň je
navržen přechod přes sil. 1/35 se směrovým ochranným ostrůvkem . Konec I. etapy stezky je na
pozemku p.č. 831/3 - v napojení místních komunikací na sil. 1/35. Ukončení stezky je provedeno tak,
aby byla možná volná návaznost II. etapy - pokračování stezky směr Bořek.
Cyklostezka Radvánovice - Borek , II etapa Hnanice- Borek na pozemku st. p. 108, 67, parc. č. 831/3,
831/2, 15/2, 15/1, 111/2, 112/1, 165/5, 854, 171/1, 157/3, 173, 197/2, 197/1, 190/1, 190/2, 186, 183/1,
183/2, 860 v katastrálním území Hnanice pod Troskami .
Stavba se nachází v intravilánu obcí Hnanice a Bořek a mezilehlý úsek mezi obcemi je veden v
extravilánu. Navržená trasa stezky začíná na p.p.č. 831/3 v obci Hnanice v návaznosti na I. etapu
stezky v úseku Radvánovice - Hnanice a je vedena odděleně od silnice 1/35. Odděleně je stezka
vedena až do blízkosti objektu č.p. 26, kde vzhledem k umístění objektu a realizované protihlukové
stěně je vedena stezka v souběhu se silnici 1/35 na vzdálenost cca 80 m. Tato vzdálenost je volena s
ohledem na rozhledové poměry ve stávajícím vjezdu a z pohledu bezpečnosti na samotné stezce. Dále
je stezka opět vedena odděleně od silnice 1/35 až k objektu č.p. 8, kde dochází k převedení stezky do
souběhu se silnicí 1/35 v návaznosti na projektované zatrubnění silničního příkopu a řešení
odvodnění silnice 1/35. V místě odděleného vedení od silnice 1/35 je stezka vedena v linii stávajících
sloupů a je umístěna ve směru od silnice 1/35 za těmito sloupy. Od objektu č.p. 8 je stezka vedena v
souběhu se silnicí 1/35 až do konce úseku na p.p.č. 337/4 této etapy stezky, kde stezka navazuje na
vedení stezky Ktová. Tato stezka je řešena v rámci projektu odstranění úrovňového železničního
přejezdu v blízkosti obce Ktová. Přístup na stavební pozemek v hranicích úprav bude umožněn po
stávající komunikaci silnici 1/35 v dané lokalitě. Napojení bude umožněno na začátku a na konci
navrhované stezky. Přístup a pohyb stavebních strojů v prostoru staveniště bude řešen vybraným
dodavatelem stavby. Navržená trasa stezky svým dispozičním uspořádáním optimálně využívá
předmětnou lokalitu pro dané účely.
Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
a) Předání staveniště a vytyčení stavby
b) Dokončení podkladních vrstev
c) Dokončení kolizních míst ( přechod pro chodce , ostrůvek na i/35, Bus zastávky…)
d) Celkové dokončení stavby
Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: firmou( stavebním podnikatelem ) , která bude
vybrána na základě výběrového řízení. Patnáct dní před zahájením stavby bude stavebnímu
úřadu písemně ohlášena a bude doloženo oprávnění firmy k provádění prací. Při provádění prací
musí být zabezpečeno odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím / § 160 stavebního zákona/
Stavba bude dokončena do 36 měsíců ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
Dokončenou stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu. Souhlas vydává na
žádost stavebníka příslušný stavební úřad. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří
závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby, vyžadovaná zvláštními právními předpisy.
Pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí, zajistí stavebník geometrický plán.
Budou dodrženy podmínky vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR ze dne 20.7.2017 pod zn
2971/17/36200-Ba/7.1.3
- příprava a realizace stavby bude v souladu se zněním zákona č. 13/1997 Sb. ( ve znění pozdějších
předpisů) a jeho prováděcí vyhlášky č. 104/97 Sb (dále jen "zákon o PK"),
- před vydáním stavebního povolení, uzavře stavebník s ŘSD ČR, pověřeným majetkovým správcem
sil. pozemku p.č. 860, k.ú. Hnanice pod Troskami, SMLOUVU O PRÁVU PROVÉST STAVBU na
části uvedeného pozemku, ve smyslu ustanovení § 86 odst. 2 zák. č. 183/2006 Sb.
- na úsecích stavby cyklostezky vedených v extravilánu nebudou v posuzovaném dopravně
bezpečnostním prostoru mezinárodní sinice č. I/35 (E442 zařazené do TEN-T) realizovány stavební
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prvky charakteru pevných překážek např. kovové konstrukce - trubkové zábradlí, betonové
konstrukce - vtoková a výtokové čela zatrubnění bez normového úkosu a pod. V případě instalace
prvků s bezpečnostním deficitem budou provedena opatření ochrany na náklady investora (např. sil.
svodidly)
- v úseku staničení 1,3 - 1,4 II.etapy cyklostezky Hnanice - Bořek bude navržená přídlažba šířky 0,75
m - kamenná dlažba z kostky vel. 100mm do betonového lože nahrazena asfaltovým krytem
- investor zabezpečí na své náklady veškeré kroky spojené s vydáním přechodné a místní úpravy
provozu, včetně plnění podmínek uvedených v rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu, po
nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí bude dopravní značení příslušné k silnici č. 1/35, k.ú.
Hnanice pod Troskami, předáno jejímu správci ŘSD ČR
- zhotovitel zajistí u KÚLK odboru dopravy Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání na dobu trvání
stavebních prací, kde bude specifikován termín a rozsah realizace. V souladu s tímto rozhodnutím
uzavře zhotovitel s ŘSD ČR nájemní smlouvu na dobu trvání stavebních prací s vyčíslením úhrady.
Výše nájemného je stanovena ve formátu aktuální sazba v Kč/m2/den (pracovní zábor manipulační
plochy). Nájemní smlouva musí být uzavřena před zahájením stavebních prací.
- realizační činností nedojde k narušení funkčnosti stávajícího odvodňovacího systému na dotčeném
úseku silnice 1/35
- investor stavby zodpovídá za bezpečnost dopravy a veškeré škody, které vzniknou jeho realizační
činností na předmětném úseku sil. č. 1/35, včetně vybavení a příslušenství komunikace ( dle §12
zákona o PK)
- po dokončení díla, na podkladech zaměření skutečného provedení předmětné stavby zajistí investor
- Obec Hrubá Skála vyhotovení geometrického oddělovacího plánu jednotlivých etap stavby pro
následné majetkoprávní vypořádání s ŘSD ČR
9. Budou dodrženy podmínky MÚ Turnov , odbor rozvoje města z koordinovaného závazného
stanoviska ze dne 26.9.2016 pod čj spisu ORM/16/1604, číslo evidenční 64387/16 - MUTU
a koordinovaného závazného stanoviska ze dne 1.11. 2016 pod čj spisu ORM/16/1793, číslo
evidenční 72772/16 - MUTU
část IV. - Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů:
Během stavebních prací se mohou uvolňovat emise polétavého prachu (ze skládek sypkých materiálů
aj). Při stavebních a terénních činnostech je třeba využít dostupných prostředků ke snížení emisí
prachu ze staveniště (zaplachtování stavby, používání techniky v dobrém stavu a neznečišťování v
nadměrné míře okolí, omývání vozidel opouštějících stavbu, skrápění ploch staveniště apod.).
část VI. - Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů:
Požadujeme, aby odpady vzniklé při realizaci akce byly řádně vytříděny a jednotlivé druhy následně
využity, případně nabídnuty k dalšímu využití nebo recyklaci oprávněné osobě.
Teprve v případě, že je nebude možné využít, je třeba zajistit jejich řádné odstranění v souladu se
zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Odpady znečištěné
škodlivinami je nutné odstranit pouze na zařízeních k tomu určených a osobami, které mají potřebná
oprávnění pro likvidaci příslušného druhu odpadu. Bude-li akce prováděna podnikajícím subjektem,
bude řádně vedena průběžná evidence odpadů a předložena při závěrečné kontrolní prohlídce nebo na
požádání. Tyto obecné povinnosti vyplývají ze zákona o odpadech, § 10 a 12. Dále upozorňujeme, že
zákon o odpadech se nevztahuje pouze na nakládání s nekontaminovanou zeminou a jiným přírodním
materiálem vytěženým během stavební činnosti, pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém
přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen. V jiném případě je třeba
postupovat podle zákona o odpadech.
část VII. - Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpis
Správní orgán stavebníka upozorňuje na dodržování památkového zákona v § 22 odst. 2, který se
dotýká provádění stavební činnosti na území s archeologickými nálezy (celá ČR) a povinnosti
stavebníků tuto činnost předem oznámit Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, Letenská 4, 118
01 Praha 1, případně umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný
archeologický výzkum.
Při provádění zemních nebo jiných prací je stavebník povinen nejpozději do druhého dne od zjištění
archeologického nálezu oznámit tuto skutečnost Archeologickému ústavu Akademie věd ČR nebo
nejbližšímu muzeu, případně obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu (i náhodně) došlo k porušení
archeologických situací (nálezy zdivá, jímek, hrobů, atd.), stejně jako nálezy movitých artefaktů
(keramiky, kostí, mincí, zbraní, apod.), které nebyly zjištěny v rámci záchranného archeologického
výzkumu, (§ 23 památkového zákona).
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10. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska HZS LK , ÚO Semily
ze dne 13.7.2017 pod čj HSLI -2267-2/SM-P-PRE-2017 a ze dne 13.7.2017 pod čj HSLI -22673/SM-P-PRE-2017
K případným změnám proti posouzené projektové dokumentaci je třeba vyžádat si nové závazné
stanovisko z hlediska požární ochrany.
11. Budou dodrženy podmínky ČEZ Distribuce a.s ze dne 18.7.2017 pod zn. 1093537256 , podmínky
souhlasu s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení ze
dne 18.7.2017 pod zn. LB/707/17/OP a souhlasu s umístěním stavby a s prováděním činností v
ochranném pásmu elektrického zařízení ze dne 18.7.2017 pod zn. LB/938/17/OP
12. Budou dodrženy podmínky RWE Distribuční služby , s.r.o. ze dne 27.9.2016 pod zn. 5001355528 a
ze dne 29.9.2016 pod zn. 5001376756
V zájmovém prostoru stavby dojde k dotyku s těmito plynárenskými zařízeními: STL PE 63 + příp.
Pro realizaci stavby stanovujeme tyto podmínky:
-Před zahájením stavby bude provedeno vytyčení PZ viz.odst.3 (http://www.rwe.cz/ds/ds-onlinevytyceni-pz/)- poskytnutý zákres je pouze ORIENTAČNÍ.
-Při realizaci stavby, souběhu a křížení IS požadujeme dodržet ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702
04, zákon č.458/2000 5b., případně další předpisy a ČSN související s uvedenou stavbou.
-Orientační sloupky budou přemístěny na okraj cyklostezky (mezi cyklostezku a silnici). Na náklady
investora budou sloupky doplněny orientačními tabulkami pro určení polohy STL plynovodu v terénu
dle TPG 70024.
-Pokud stavba vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení, bude
zpracována PD přeložek plynárenských zařízení. Info a následné stanovisko k přeložce:
http://www.rwe.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.
-Dopravní značení musí být umístěno od stávajícího plynárenského zařízení v minimální 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 (příp. ochranu) 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. Info a následné
stanovisko k přeložce: http://www.rwe.cz/ds/ kontaktni-system/.
-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).
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 činností:
-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.j. SU/17/5242/PEJ

str. 5

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. rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 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 činností 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.
-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.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840
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.
-Neprodlené 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.
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Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Obec Hrubá Skála, Doubravice č.p. 37, Hrubá Skála, 511 01 Turnov 1 ;Lukáš Mazánek, nar. 4.4.1985,
Jiráskovo nábřeží č.p. 713, 468 22 Železný Brod; Milan Mazánek, nar. 6.8.1962, Příšovice č.p. 50, 463
46 Příšovice ; Jaroslava Podrábská, nar. 22.1.1950, Pionýrů č.p. 676, 293 06 Kosmonosy ; Ing. Vratislav
Šimek, nar. 16.10.1944, Hnanice č.p. 14, Hrubá Skála, 512 63 Rovensko pod Troskami ; Ivo Pavel, nar.
7.3.1937, Jilemnického č.p. 1123, Mladá Boleslav III, 293 01 Mladá Boleslav 1; Lubomír Pavel, nar.
2.10.1947, Vančurova č.p. 777/8, Borovina, 674 01 Třebíč 1; Svatava Pavlová, nar. 8.8.1943, Tkalcovská
č.p. 302, Střední Předměstí, 541 01 Trutnov 1; Lenka Zálišová, nar. 20.11.1950, Káranská č.p. 360/14,
Praha 10-Malešice, 108 00 Praha 108 ; Státní pozemkový úřad, Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha
3-Žižkov ; Ing. Petr Šreiber, nar. 10.5.1970, Kadeřavec č.p. 35, 511 01 Turnov 1 ; Pavel Šreiber, nar.
27.12.1975, Hnanice č.p. 26, Hrubá Skála, 512 63 Rovensko pod Troskami ;Bohuslav Vlk, nar.
22.7.1953, Hnanice č.p. 8, Hrubá Skála, 512 63 Rovensko pod Troskami; Marcela Vlková, nar.
24.4.1956, Hnanice č.p. 8, Hrubá Skála, 512 63 Rovensko pod Troskami; Mgr. Petra Houšková, nar.
12.8.1977, Studentská č.p. 1529, 511 01 Turnov 1 ; Monika Šichová, nar. 15.12.1979, Hnanice č.p. 38,
Hrubá Skála, 512 63 Rovensko pod Troskami ; Ředitelství silnic a dálnic ČR, Zeyerova č.p. 1310, 460
01 Liberec 1 ; Eliška Houšková, nar. 29.11.2000, Hnanice č.p. 37, Hrubá Skála, 512 63 Rovensko pod
Troskami ; Tereza Houšková, nar. 23.7.2003, Hnanice č.p. 37, Hrubá Skála, 512 63 Rovensko pod
Troskami ; Libor Houška, nar. 11.5.1975, Borek č.p. 9, Hrubá Skála, 512 63 Rovensko pod Troskami;
Jiří Miller, nar. 23.2.1967, Ktová č.p. 116, 512 63 Rovensko pod Troskami ; Petr Hladík, nar. 8.2.1967,
Ještědská č.p. 8/75, Liberec VIII-Dolní Hanychov, 460 08 Liberec 8 ; Jiří Horáček, nar. 20.12.1958, V.
Dobiáše č.p. 509, Holínské Předměstí, 506 01 Jičín 1 ; Jaroslava Kopalová, nar. 10.6.1957, Nad Hájkem
č.p. 191, Mašov, 511 01 Turnov 1; Jindřich Leitner, nar. 25.12.1948, Sedmihorky č.p. 60, Karlovice, 511
01 Turnov 1; Milan Leitner, nar. 9.6.1958, Textilní č.p. 547, Podmoklice, 513 01 Semily .

Odůvodnění:
Dne 20.7.2017 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným
dnem bylo zahájeno stavební řízení.
Územní rozhodnutí pro stavbu : Cyklostezka Radvánovice - Borek , I etapa Radvánovice - Hnanice bylo
vydáno dne 6.4.2017 pod spisovou značkou SÚ/519/17/HOZ, číslo jednací SU/17/1953/HOI, rozhodnutí
nabylo právní moci dne 13.5.2017
Územní rozhodnutí pro stavbu : Cyklostezka Radvánovice - Borek , II etapa Hnanice- Borek bylo vydáno
dne 2.1.2017 pod spisovou značkou SÚ/6197/16/HOZ, číslo jednací SU/17/101/HOI, rozhodnutí nabylo
právní moci dne 8.2.2017
Speciální stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným
orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a
ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné
podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou
účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska. Účastníci byli zároveň poučení o
možnosti seznámení se shromážděnými podklady v souladu s § 36, odst.3 spr.řádu .
Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek
uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že
jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy
vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné
požadavky na výstavbu a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Speciální stavební úřad v
průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.
Stanoviska sdělili: Ředitelství silnic a dálnic ČR - vyjádření ze dne 20.7.2017 pod zn 2971/17/36200Ba/7.1.3 ; Městský úřad Turnov , odbor rozvoje města - koordinované závazné stanovisko ze dne
26.9.2016 pod čj spisu ORM/16/1604, číslo evidenční 64387/16 – MUTU a koordinované závazné
stanovisko ze dne 1.11. 2016 pod čj spisu ORM/16/1793, číslo evidenční 72772/16 – MUTU ; Městský
úřad Turnov, odbor životního prostředí - závazné stanovisko ze dne 11.1.2017 pod čj. OŽP/16/4526/JIAS2 a závazné stanovisko ze dne 12.12.2016 pod čj. OŽP/16/4243/JIA -S82 - souhlas s trvalým odnětím
zemědělské půdy ze ZPF ; Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, oddělení Správa CHKO Český ráj
Turnov - závazné stanovisko ze dne 24.7.2017 pod čj SR//LI/2017- 2 - budou dodrženy podmínky
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uvedené v závazných stanoviscích vydaných dne 2.5.2016 pod čj. SR/0160/CR/2016-3 a dne 9.3.2017
pod čj SR/0439/LI/2017-2 a stanoviska ze dne 17.8.2016 pod čj SRP1162/LI/2016/740-2a ze dne
5.10.2016 pod čj. SR/1467/LI/2016/740-2 - stanoviska - existenci významného vlivu na evropsky
významné lokality a ptačí oblasti lze vyloučit ; Policie ČR KŘP Libereckého kraje, ÚO Semily, dopravní
inspektorát - stanovisko ze dne 11.7.2017 pod čj. KRPL- 64382-1/ČJ-2017-1800DP-06 ; NIPI
bezbariérové prostředí, o.p.s. – stanovisko ze dne 30.6.2017 pod zn. 065170020 a pod zn. 065170021 vybavení stavby bezbariérovými prvky a jejich provedení bude prověřeno při závěrečné kontrolní
prohlídce stavby ; Krajský úřad Libereckého kraje, odbor dopravy – vyjádření ze dne 3.7.2017 pod čj
KULK 50989v/2017/280.3/Ur a rozhodnutí ze dne 14.12.2016 pod čj. OD 1295/2016 a KULK
96076/2016/280.3/Sy - rozhodnutí o povolení stavby v ochranném pásmu silnice I/35 ; Krajský úřad
Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství – vyjádření ze dne 31.8.2016 pod zn. KULK
67925/2016 a ze dne 13.10.2016 pod zn KULK 79531/2016 - záměr nemůže mít samostatně ani ve
spojení s jinými záměry významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti ; KORID LK ,
spol s.r.o. - vyjádření k PD ze dne 20.10.2016 pod zn. 28/2016/RŠ - souhlas s přesunem autobusové
zastávky Hrubá Skála, Borek ; Ministerstvo obrany ČR , sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany
územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury- závazné stanovisko ze dne 12.12.2013 pod
zn. 58821/2016 -8201- OÚZ –PCE ; Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, územní odbor Semily závazné stanovisko ze dne 13.7.2017 pod čj HSLI -2267-2/SM-P-PRE-2017 a ze dne 13.7.2017 pod čj
HSLI -2267-3/SM-P-PRE-2017 ; AQUA ČR s.r.o. – souhlas s projektovou dokumentací ze dne
29.6.2017 pod zn. 2017-090 a pod zn. 2017-091 ; ČEZ Distribuce, a. s.- souhlas ze dne 18.7.2017 pod
zn. 1093537256 , souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického
zařízení ze dne 18.7.2017 pod zn. LB/707/17/OP a souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v
ochranném pásmu elektrického zařízení ze dne 18.7.2017 pod zn. LB/938/17/OP ; ČEZ distribuce a.s sdělení o existenci energetického zařízení v majetku spol ČEZ Distribuce a.s ze dne 3.7.2017 pod zn.
0100769642 ; GridServices, s.r.o. – stanovisko ze dne 27.9.2016 pod zn. 5001355528 a ze dne
29.9.2016 pod zn. 5001376756 ; Česká telekomunikační infrastruktura a.s.- stanovisko - vyjádření o
existenci sítě lektronických komunikací ze dne 13.6.2016 pod čj 657188/16 ; UPC Česká republika vyjádření ze dne 28.6.2017 pod zn 19407/Ru ; Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.- vyjádření
ze dne 18.7.2016 pod zn O16610113969/TPCV/Val a ze dne 28.6.20107 pod zn
O17610155725/TPCV/Val .
Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních
předpisů ve výroku uvedených.
Stanovení okruhu účastníků řízení :
V řízení bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemků a
staveb na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich. Na základě výsledku byl stanoven okruh
účastníků řízení ve smyslu § 109 stavebního zákona, a to :
- podle § 109 písm. a) stavebního zákona - stavebník - Obec Hrubá Skála
- podle § 109 c) stavebního zákona - vlastník pozemku na kterém má být stavba prováděna, není - li
stavebníkem - vlastníkem dotčených parcel : 15/2, 831/3 , 831/2 , 76/9, 74/1, 831/1 je stavebník - Obec
Hrubá Skála a dále jsou to vlastníci dotčených pozemků parc.č. : 860 - Česká republika - Ředitelství
silnic a dálnic ČR ; st. 67 a ppč 183/2 - Miller Jiří; 183/1, 190/1 a 190/2 - Horáček Jiří, Kopalová
Jaroslava, Leitner Jindřich a Leitner Milan ; 171/1 a 186 - Hladík Petr; st 108 a ppč 197/2 - Šreiber
Pavel; 173 - Houška Libor ; 157/3 - Houšková Eliška a Houšková Tereza ; 854 a 165/5 - Šichová Monika
; 112/1 a 111/2 - Houšková Petra Mgr. ; 15/1- Vlk Bohuslav a Vlková Marcela ; 197/1 -Šreiber Petr;
842/2 - Česká republika - Státní pozemkový úřad ; 72/1- Pavel Ivo, Pavel Lubomír, Pavlová Svatava a
Zálišová Lenka ; 71/2 - Šimek Vratislav ; 72/6, 58/6, 58/8, 57/4 a 57/3 - Podrábská Jaroslava ; 57/1 a
57/2 - Mazánek Lukáš a Mazánek Milan
- podle § 109 ísm.e ) stavebního zákona - vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm , může-li
být jeho vlastnické právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno : Osoby s vlastnickými nebo jinými
věcnými právy k sousedním pozemkům: st. p. 6, 17, 19, 77, 115, 129, 171, 188, 192, 197, 198, parc. č.
111/4, 179/6, 181/1, 181/2, 181/5, 182, 189/1, 190/3, 337/4, 347/2, 350/3, 351, 352/1, 352/2, 352/3,
352/4, 831/1, 831/5, 857/1, 873/1, 874, 998 ,2/8 st. 90 ,841/5, 52/3 a 52/5, 55 , 48/4 st. 189 ,st. 5/1 , 3/2,
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15/2, 832/5, 833, 831/1 ,831/2 , st. 115 , 86/3, 86/2 ,st. 116 ,87, 1/2 st. 82, 837 ,15/1 , 831/5 ,1/1 , st. 3/1 v
katastrálním území Hnanice pod Troskami ; vlastník sousedního pozemku parc.č.748/2 v katastrálním
území Karlovice a osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: Hrubá
Skála, Hnanice č.p. 8, č.p. 34 , č.p. 33, č.p.19, č.p.15, č.p.35, č.p.3, č.p.34, č.p.36 a čp. 28 a Hrubá Skála,
Borek č.p. 6 a č.p. 4.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: Účastníci se k podkladům rozhodnutí
nevyjádřili.

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a
stavebního řádu Krajského úřadu Libereckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý
výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno
vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě.
Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.
Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a
ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se
mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá
platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Ing. Eva Zakouřilová
vedoucí stavebního úřadu

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce MÚ Turnov , OÚ Hrubá Skála
a OÚ Karlovice to i způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Vyvěšeno dne: ..............................
Sejmuto dne: ....................................
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.
Poplatek: Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1
písm. f) ve výši 10000 Kč byl zaplacen dne 14.8.2017.

Obdrží:
Účastníci řízení podle § 27 odst 1 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád (dodejky)
Obec Hrubá Skála, IDDS: ieubdzk
Lukáš Mazánek, Jiráskovo nábřeží č.p. 713, 468 22 Železný Brod
Milan Mazánek, Příšovice č.p. 50, 463 46 Příšovice
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Jaroslava Podrábská, Pionýrů č.p. 676, 293 06 Kosmonosy
Ing. Vratislav Šimek, Hnanice č.p. 14, Hrubá Skála, 512 63 Rovensko pod Troskami
Ivo Pavel, Jilemnického č.p. 1123, Mladá Boleslav III, 293 01 Mladá Boleslav 1
Lubomír Pavel, Vančurova č.p. 777/8, Borovina, 674 01 Třebíč 1
Svatava Pavlová, Tkalcovská č.p. 302, Střední Předměstí, 541 01 Trutnov 1
Lenka Zálišová, Káranská č.p. 360/14, Praha 10-Malešice, 108 00 Praha 108
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3
Ing. Petr Šreiber, Kadeřavec č.p. 35, 511 01 Turnov 1
Pavel Šreiber, Hnanice č.p. 26, Hrubá Skála, 512 63 Rovensko pod Troskami
Bohuslav Vlk, Hnanice č.p. 8, Hrubá Skála, 512 63 Rovensko pod Troskami
Marcela Vlková, Hnanice č.p. 8, Hrubá Skála, 512 63 Rovensko pod Troskami
Mgr. Petra Houšková, Studentská č.p. 1529, 511 01 Turnov 1
Monika Šichová, Hnanice č.p. 38, Hrubá Skála, 512 63 Rovensko pod Troskami
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz
Vladimíra Houšková, Hnanice č.p. 37, Hrubá Skála, 512 63 Rovensko pod Troskami
Libor Houška, Borek č.p. 9, Hrubá Skála, 512 63 Rovensko pod Troskami
Jiří Miller, Ktová č.p. 116, 512 63 Rovensko pod Troskami
Petr Hladík, Ještědská č.p. 8/75, Liberec VIII-Dolní Hanychov, 460 08 Liberec 8
Jiří Horáček, V. Dobiáše č.p. 509, Holínské Předměstí, 506 01 Jičín 1
Jaroslava Kopalová, Nad Hájkem č.p. 191, Mašov, 511 01 Turnov 1
Jindřich Leitner, Sedmihorky č.p. 60, Karlovice, 511 01 Turnov 1
Milan Leitner, Textilní č.p. 547, Podmoklice, 513 01 Semily
Účastníci řízení podle § 144 odst 6 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád (doručuje se veřejnou
vyhláškou ) :
Jsou to osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: st. p. 6, 17, 19, 77,
115, 129, 171, 188, 192, 197, 198, parc. č. 111/4, 179/6, 181/1, 181/2, 181/5, 182, 189/1, 190/3, 337/4,
347/2, 350/3, 351, 352/1, 352/2, 352/3, 352/4, 831/1, 831/5, 857/1, 873/1, 874, 998 ,2/8 st. 90 ,841/5,
52/3 a 52/5, 55 , 48/4 st. 189 ,st. 5/1 , 3/2, 15/2, 832/5, 833, 831/1 ,831/2 , st. 115 , 86/3, 86/2 ,st. 116 ,87,
1/2 st. 82, 837 ,15/1 , 831/5 ,1/1 , st. 3/1 v katastrálním území Hnanice pod Troskami ; vlastník
sousedního pozemku parc.č.748/2 v katastrálním území Karlovice a osoby s vlastnickými nebo jinými
věcnými právy k sousedním stavbám: Hrubá Skála, Hnanice č.p. 8, č.p. 34 , č.p. 33, č.p.19, č.p.15, č.p.35,
č.p.3, č.p.34, č.p.36 a čp. 28 a Hrubá Skála, Borek č.p. 6 a č.p. 4.
dotčené orgány
Městský úřad Turnov, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01 Turnov 1
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, oddělení Správa CHKO Český ráj Turnov, IDDS: zqmdynq
Policie ČR KŘP Libereckého kraje, ÚO Semily, dopravní inspektorát, IDDS: vsmhpv9
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor dopravy, IDDS: c5kbvkw
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: c5kbvkw
Ministerstvo obrany ČR , sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních zájmů a řízení
programů nemovité infrastruktury, IDDS: hjyaavk
Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, územní odbor Semily, IDDS: hv4aivj
ostatní
Městský úřad Turnov, stavební úřad, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01 Turnov 1
Městský úřad Turnov, odbor životního prostředí, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01 Turnov 1
Městský úřad Turnov, odbor školství, kultury a sportu, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01 Turnov 1
NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., IDDS: 5ec62h6
AQUA ČR s.r.o., IDDS: 5p6nbp6
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns
Obec Karlovice, IDDS: zq4bnua - k vyvěšení oznámení na úřední desce

