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ROZHODNUTÍ
STAVE BN Í POV O LE NÍ
VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor dopravy (dále jen „Krajský úřad Libereckého kraje“ nebo
„speciální stavební úřad“), jako správní úřad příslušný podle ustanovení § 40 odst. 3 písm. d) a
ustanovení § 16 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), a jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15
odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, stavební zákon, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), po přezkoumání žádosti podle ustanovení
§ 111 stavebního zákona, kterou podalo dne 19.2.2019 Ředitelství silnic a dálnic ČR,
IČO: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, Nusle, PSČ: 140 00, zastoupené
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Správou Liberec, se sídlem Zeyerova 1310, Liberec, PSČ: 460 55
(které je dále zastoupeno na základě plné moci společností Valbek, spol. s r.o., IČO: 48266230, se
sídlem Vaňurova 505/17, Liberec, PSČ: 460 02), r o z h o d l podle ustanovení § 115 stavebního
zákona, za použití ustanovení § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj, o
podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění
pozdějších předpisů, takto:
stavba s názvem I/35 Ktová, odstranění úrovňového přejezdu v rozsahu stavebních objektů
s názvy SO 020 Příprava území, SO 101 Přeložka I/35, SO 110 Okružní křižovatka,
SO 170 Provizorní komunikace, SO 180 Přechodné dopravní značení, SO 190 Dopravní
značení, SO 201 Most na silnici I/35 v km 0,138, SO 250 Opěrná zeď v km 0,750 – 0,900 vlevo,
SO 301 Odvodnění I/35, Borek-Ktová, SO 760 Protihluková opatření, SO 801 Vegetační
úpravy a SO 830 Rekultivace území se p o v o l u j e .
Základní údaje o stavbě
Stavebník: Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4,
Nusle, PSČ: 140 00.
Projektant:

projektová dokumentace byla vyhotovena ve sdružení VALBEK-NOVÁK-BUNG,
hlavní inženýr projektu Ing. Miroslav Hanžl, autorizovaný inženýr pro dopravní
stavby, ČKAIT 0500954, v měsíci červnu 2018 pod zakázkovým číslem: 17-LI34-020.

Zhotovitel: bude oznámen Krajskému úřadu Libereckého kraje, odboru dopravy.
Městský úřad Turnov, stavební úřad, se sídlem Antonína Dvořáka 335, Turnov, PSČ: 511 01, vydal
územní rozhodnutí o umístění stavby dne 3.7.2017 pod sp. zn.: SÚ/2233/17/HOZ a
č.j.: SU/17/3390/HOI (v právní moci od 9.8.2017). Tentýž správní orgán vydal souhlas k povolení
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stavby speciálnímu stavebnímu úřadu dne 22.8.2018 pod sp. zn.: SÚ/4302/18/HOZ a
č.j.: SU/18/4492/HOI.
Druh stavby a její účel:
Jedná se o novostavbu - přeložku silnice I/35 v úseku mezi obcemi Hrubá Skála – Borek a Ktovou,
jejímž účelem je odstranění úrovňového železničního přejezdu, čímž dojde ke zlepšení dopravně
technického i stavebního stavu dotčené pozemní komunikace a ke zvýšení bezpečnosti silničního
provozu.
Stručný popis stavby - stavebních objektů:
SO 020 Příprava území - před samotnou výstavbou bude provedeno vykácení všech dřevin, které
zasahují do staveniště stavby. Budou vybourány stávající komunikace.
SO 101 Přeložka I/35 - jedná se o přeložku silnice I/35. Trasa je navržena jako silnice S9,5 s
návrhovou rychlostí v=70 km/h v délce 1020 m. Úprava začíná za obcí Hrubá Skála-Borek, odkud
dojde k optimalizaci trasy použitím oblouků velkých poloměrů. Dojde k odstranění nebezpečného
sledu dvou oblouků malých poloměrů. Následně je trasa zahloubena do hlubokého zářezu, kde
podchází nově navržený železniční most. Úsek je zakončen nově navrženou okružní křižovatkou,
která spojuje silnici I/35 a silnici II/282. Na konci úseku jsou navrženy po obou stranách
autobusové zastávky tvořené autobusovým zálivem s nástupní hranou délky 15 m.
Směrové řešení: Nově budovaný úsek začíná v přímé, ze které následuje oblouk o poloměru
R=2000 m. Poté následují oblouky R=750 m a R=300 m.
Výškové řešení: Začátek trasy vychází ze stávajícího stoupajícího sklonu 1,00 %, následuje
stoupání 1,80 %. U trasy dochází ke klesání pod sklonem 2,60 %. Dlouhým údolnicovým obloukem
o poloměru R=4500 m se trasa opět zvedá se sklonem 2,20 %. Vypuklé oblouky: R=6000 m.
Vyduté oblouky: R= 5000 m a R=4500 m.
Příčné sklony: Základní příčný sklon je střechovitý p= 2,5 %, v obloucích jsou navrženy dostředné
příčné sklony p=4 % a p= 5 %.
Šířkové uspořádání: Jízdní pruh: 2x 3,50 m. Vodící proužek: 2x 0,25 m. Nezpevněná
krajnice: 2x 0,50 m. V místě rozšíření u odbočení do chatové oblasti je pravý jízdní pruh v délce
60 m a v šíři 5,50 m pro bezpečné projetí okolo vozidel odbočujících vlevo.
Konstrukce vozovky: Konstrukce vozovky je navržena dle TP 170 „Navrhování vozovek
pozemních komunikací“ s ohledem na výhledové zatížení vozovky. Konstrukce vozovky byla
navržena na třídu dopravního zatížení II a návrhovou úroveň porušení D0. Předpokládaná tloušťka
vrstev činí 0,65 m.
Odvodnění: Povrchová voda z vozovky je odvedena příčným a podélným sklonem do příkopů, které
ústí do lapačů splavenin se zabudovanou nornou stěnou, odkud je voda pomocí kanalizace vyústěna
do stávajících propustků.
Svahy zemního tělesa: Sklony násypových a zářezových svahů zemního tělesa jsou navrženy dle
ČSN 73 6133. Sklony v zářezu jsou navrženy pod sklonem 1:2, násypové svahy pod sklonem 1:2,5.
SO 110 Okružní křižovatka - Okružní křižovatka je navržena na konci navrhované přeložky
silnice I/35. Nahrazuje stávající stykovou křižovatku se silnicí II/282. Průměr okružní křižovatky
činí D=40 m. Skládá se z jednoho jízdního pruhu šířky 5,00 m, krajnice a vodícího proužku šíře
2x 0,25 m, dlážděného pojížděného prstence o šíři 1,50 m. Středový ostrůvek bude zatravněn,
případně osázen vegetací. Okružní křižovatka je lemována obrubníky a odvodněna pomocí uličních
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vpustí. Na okružní křižovatku navazují úpravy větve ve směru Jičín. Konstrukce vozovky je
navržena dle TP 170 „Navrhování vozovek pozemních komunikací“ s ohledem na výhledové
zatížení vozovky. Konstrukce vozovky byla navržena na třídu dopravního zatížení II a návrhovou
úroveň porušení D0. Předpokládaná tloušťka vrstev činí 0,65 m. V úseku za okružní křižovatkou ve
směru na Jičín bude stávající vozovka v délce 130 m odfrézována a nahrazena asfaltovou vrstvou z
tichého povrchu.
SO 170 Provizorní komunikace - po dobu výstavby zářezu přeložky I/35 bude nutné zajistit
provoz převedením na provizorní komunikaci. Ta bude vybudována nad nově navrženým zářezem
vlevo, v souběhu nalevo od stávající silnice I/35. Po dobu výstavby bude zachován provoz na
železničním přejezdu. Poté, co se vybuduje přeložka silnice I/35 bude provizorní komunikace
zrekultivována, následně vybudována místní komunikace. Šíře provizorní komunikace činí 6,00 m a
bude obousměrná. Po obou stranách bude nezpevněná krajnice šíře 0,50 m. Konstrukce bude mít
předpokládanou tloušťku 0,45 m.
SO 180 Přechodné dopravní značení - během výstavby bude zhotovitelem zajištěno provizorní
dopravní značení dle použité technologie a etapizace výstavby.
SO 190 Dopravní značení - dopravní značení zahrnuje vodorovné dopravní značení a svislé
dopravní značení. VDZ bude provedené z materiálů s dlouhou životností, musí být profilované pro
zvýšení reflexivity. Čáry o šířce 0,25m budou doplněny prvky vytvářejícími při jejich přejetí
zvukovou výstrahu. Svislými dopravními značkami bude vybavena křižovatka s odbočkou
k chatové oblasti, kde bude vyznačena hlavní komunikace „P1“ a vedlejší komunikace značkou
„P4“. V místě před nově navrženým železničním mostem bude osazena značka snižující rychlost na
70 km/h „B20a-70“ ve směru k OK. V opačném směru bude osazena značka „B20b-70“. 100 metrů
před OK budou osazeny značky obce „IS12a a IS12b“. Okružní křižovatka bude osazena značkami
„C1 a P4“ a dále budou osazeny značky určující směry. Materiál použitý pro provedení VDZ a SDZ
musí být schválen MD a ŘSD ČR.
SO 201 Most na silnici I/35 v km 0,138 - mostní objekt je navržen jako železobetonová
integrovaná deska s parapetními zídkami, o rozpětí 16,0 m, přemosťující stávající kamenný
klenbový propustek, který je v havarijním stavu a v současné době je provizorně zajištěný
výdřevou. Jedná se o kolmý most, hlubině založený na pilotách, přesypaný s normovou
zatížitelností. Po dokončení nové NK nebudou na stávající propustek přenášeny účinky od zatížení
dopravou, je uvažováno se sanací stávajícího propustku.
SO 250 Opěrná zeď v km 0,750 – 0,900 vlevo - opěrná konstrukce je navržena jako tížná zeď z
gabionů ze svařovaných sítí plněných ručně skládaným kamenem. Opěrná zeď má výšku max. 3,5
m a je plošně založená. Délka gabionové zdi proměnné výšky je 150 m.
SO 301 Odvodnění I/35, Borek – Ktová - dešťové vody budou zachyceny v příkopech podél
silnice I/35 a podél přilehlé nově budované místní komunikace. V nadzářezovém příkopu nad
cyklostezkou budou v nejnižších místech vybudovány vtokové jímky. V zářezových příkopech
podél nové komunikace budou v nejnižších místech umístěny lapače splavenin se zabudovanou
nornou stěnou, která bude sloužit pro případné zachycení ropných látek z havárie. Z vtokové jímky
i z lapačů splavenin budou vody odváděny pomocí kanalizací, v km 0,350 stokou „A“ a v km 0,770
– 0,860 stokou „B“ a v km 0,000 – 0,150 stoku „C“ a v km 1,080 – 1,150 stoku „D“. Při současné
situaci je z daného území odváděno 152,9 l/s, po výstavbě nové komunikace je uvažováno s
navýšením množství odváděných dešťových vod do konečného recipientu Libuňka o 90 l/s na
celkových 242,9 l/s. Proto bude na lapačích splavenin vytvořen dostatečný usazovací prostor se
škrcením na odtoku tak, aby nedošlo k navýšení původního množství dešťových vod. Stoka „A“
3 / 30

OD 246/2019-5/280.13/Hk
KULK 26565/2019
Rozhodnutí – stavební povolení

začíná zaústěním pomocí výústního objektu do nově budovaného příkopu podél železniční trati
těsně před zaústěním do stávajícího železničního propustku v km 0,280. Dále vede podél nově
budované komunikace až do km 0,350, kde přechází na druhou stranu, kde se do ní napojují vody z
lapače splavenin a z horské vpusti a končí vtokovou jímkou nad místní komunikací. Celková délka
stoky je 128,420 m. Stoka bude provedena z kanalizačního potrubí DN 800 a z potrubí DN 600 s
betonovými prefabrikovanými šachtami. Stoka „B“ začíná zaústěním do stávajícího otevřeného
odpadu pomocí vyústního objektu. Dále vede podél zatrubněného kanalizačního odpadu a dále
podél železniční trati až k nově navržené komunikaci, kde podejde železniční trať pod novým
viaduktem až do km 0,770, kde končí zaústěním lapačů splavenin v nejnižším místě pravého
silničního příkopu. Dále bude do této kanalizace napojeno z druhé strany komunikace levá strana
silničního příkopu, do které budou napojeny dešťové vody z okružní křižovatky ze stoky „D“. Ve
dvou místech vtokové jímky, které zachycují vody z nadzářezových příkopů nad nově budovanou
cyklostezkou. Celková délka stoky je 407,53 m. Stoka bude provedena z kanalizačního potrubí DN
1000 a z potrubí DN 500 a DN 600 s betonovými prefabrikovanými šachtami. Stoka „C“ začíná
zaústěním pomocí výústního objektu do nově budovaného příkopu podél náspu nové komunikace,
který povede k železniční trati těsně před zaústěním do stávajícího železničního propustku v km
0,140. Dále vede podél nově budované komunikace až do km 0,000, kde se do ní napojují vody ze
stávajícího příkopu pomocí vtokové jímky. Celková délka stoky je 103,30 m. Stoka bude provedena
z plastového kanalizačního potrubí DN 500 s betonovými prefabrikovanými šachtami. Stoka „D“
začíná zaústěním do nově navrženého silničního příkopu, který vede až do nejnižších míst, kde jsou
navrženy lapače splavenin v rámci stoky „B“. Stoka „D“ povede od místa vyústění do sil. příkopu
(bet. čelo) podél nově navržené komunikace za autobusovou zastávkou, podél kruhového objezdu
až do nejnižšího místa příkopů, kde bude ukončena vtokovou jímkou. Stoka „D“ dále povede přes
část komunikace do SDP, kde je navržena lomová revizní šachta, ze které povede kanalizace do
nepojížděné části okružní křižovatky, kde bude ukončena revizní šachtou. Do šachet budou
zaústěny přípojky z uličních vpustí. V nejnižším místě okruž. křižovatky a v místě vjezdu na
autobusovou zastávku budou umístěny uliční vpusti, které budou zaústěny do kanalizace pomocí
tvarovek nebo přímo do revizních šachet. Zaústění dešťových vod do příkopu bude řešeno pomocí
vyústního čela. Celková délka stoky je 125,50 m. Stoka pod komunikací bude provedena, pro svou
malou hloubku uložení, z litinového kanalizačního potrubí DN 300 a DN 400 s betonovými
prefabrikovanými šachtami a přípojky od UV z plastového potrubí DN 200.
SO 760 Protihluková opatření - na stávající silnici I/35 v obci Ktová bude před nově
vybudovanou okružní křižovatkou nutné v délce 130 m odfrézovat stávající asfaltový povrch a
nahradit ho pokládkou asfaltového krytu s tichým povrchem. U okružní křižovatky je navržena
protihluková stěna výšky 3,50 m a délky 65 m, která chrání objekt č. p. 98. PHS je navržena jako
pohltivá se vzduchovou neprůzvučností minimální kategorie B2 a zvukovou pohltivostí minimálně
kategorie A3 dle TP 104.
SO 801 Vegetační úpravy - vegetační úpravy slouží pro co nejlepší začlenění stavby do krajiny a
částečně i jako náhrada za zeleň pokácenou z důvodu stavby. Budou provedeny především na
násypových a zářezových svazích silničního tělesa, dále na vhodných místech v okolí silnice tak,
aby nová vegetace navazovala na stávající zeleň. Zároveň bude sloužit pro odclonění komunikace
pro pěší a cyklisty od silnice I/35. Vegetační úpravy budou tvořeny udržovanými, pravidelně
sečenými trávníky a výsadbami dřevin. Společně budou zpevňovat svahy a chránit je před
působením vodní a větrné eroze. Vegetační úpravy budou plnit především funkci krajinotvornou
(začlenění liniové stavby do krajiny), dále funkci estetickou a hygienickou. Zatravnění bude
provedeno výsevem travní směsi v rovině a hydro osevem na svazích. Při výběru travní směsi je
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třeba brát ohled na klimatické podmínky oblasti a řídit se vlastnostmi druhů trav, velikostí semen a
užitnou hodnotou osiva.
SO 830 Rekultivace území - v rámci tohoto objektu bude provedena rekultivace ploch dočasného
záboru stavby. Dále jsou do objektu zahrnuty rekultivace ploch dočasných záborů pro přeložky
inženýrských sítí – dočasné zábory do jednoho roku. Po vybouraných stávajících komunikacích
bude provedeno dosypání terénu a položení kulturních vrstev. V rámci tohoto objektu bude
provedena technická i biologická rekultivace. Kulturní vrstvy, které budou sejmuty v rámci přípravy
území na plochách dočasného záboru, budou zpětně rozprostřeny na tyto plochy v původních
tloušťkách – následně se provede biologická rekultivace (2-3 letá). Kromě úprav na zemědělských a
lesních pozemcích proběhne úprava terénu i na ostatních (nezemědělských) plochách dotčených
dočasným záborem. Cílem rekultivace je úprava dočasně zabraných ploch do původního stavu,
tj. do přibližně stejného stavu v jakém jsou ostatní zemědělské pozemky poblíž stavby. Po
rekultivaci budou plochy dočasného záboru vráceny a připojeny k původním nebo sousedním
zemědělským pozemkům. Rekultivace musí zajistit svými technickými a biologickými prostředky
vytvoření nové půdy, urychlení a zkvalitnění přeměny devastovaných ploch na půdu s dostatečnou
produkcí a s vytvořením funkční, vysoce ekologicky hodnotné a biologicky plně aktivní krajiny
přilehlé k tělesu silnice.
Technická rekultivace - v rámci technické rekultivace dojde k vyčištění lokalit od zanechaných
stavebních zbytků. Tyto zbytky budou odvezeny na skládku a provede se vyrovnání terénu. Na
takto upravených pozemcích bude pro zlepšení fyzikálních vlastností spodních vrstev zhutnělé půdy
provedeno hloubkové meliorační kypření. Následně budou navezeny a rozprostřeny sejmuté
kulturní vrstvy v původních mocnostech (ornice, podorničí, lesní hrabanka).
Biologická rekultivace - po technické rekultivaci bude následovat tříletá biologická rekultivace –
pro zlepšení fyzikálních, chemických a biologických vlastností půdy s využitím rekultivačních
plodin v prvních dvou letech – založení nového kulturního porostu. Kvalitní příprava půdy, její
rozpracování včetně urovnání terénu, je základním předpokladem úspěšného založení porostu, jeho
plné hustoty.
Pozemky (nebo jejich části) dotčené trvale či dočasně stavebním záměrem:
Katastrální území Hnanice pod Troskami a obec Hrubá Skála pozemky: parcelní číslo 321/4,
321/11, 329/2, 330, 331/2, 331/3, 331/4, 335, 336, 337/1, 337/4, 337/9, 337/10, 860/1, 860/2, 935/1
a 935/2.
Katastrální území a obec Ktová pozemky: parcelní číslo 586, 590, 591/10, 591/19, 591/20, 591/21,
591/24, 591/34, 600/1, 600/2, 600/3, 600/4, 601, 602/4, 602/7, 602/8, 602/10, 602/11, 602/13,
602/14, 602/15, 602/16, 602/17, 602/18, 602/19, 609/1, 609/2, 610, 611/1, 611/2, 611/3, 612, 613/2,
614/1, 616/2, 619, 620, 621/1, 621/4, 621/5, 632/3, 632/5, 632/6, 770/2, 770/5, 770/6, 770/7, 770/9,
770/10, 770/11, 810/1, 810/2, 810/3, 817/1, 817/2, 859, 860/1, 860/2, 860/3, 860/4 a parcelní číslo
stavební 156.
Sousední pozemky (včetně staveb na nich) pozemků (nebo jejich části) dotčených stavebním
záměrem, u nichž může být vlastnické právo jejich vlastníků prováděním stavby přímo
dotčeno:
Katastrální území Hnanice pod Troskami a obec Hrubá Skála pozemky: parcelní číslo 321/2, 321/6,
321/7, 321/9, 321/10, 323, 324, 325, 327, 329/1, 332, 334, 337/2, 337/3, 337/5, 337/8, 338/2, 338/6,
a parcelní číslo stavební 85 a 91.
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Katastrální území a obec Ktová pozemky: parcelní číslo 511, 513/4, 513/5, 513/6, 582/1, 582/16,
582/22, 582/25, 585/11, 587/15, 589, 591/13, 591/14, 591/22, 591/23, 591/25, 591/28, 591/30,
591/31, 591/32, 594/2, 594/7, 594/10, 594/13, 594/14, 594/15, 594/16, 594/20, 597/1, 598/2, 602/1,
602/9, 602/12, 607/1, 607/2, 608, 613/1, 616/1, 618/1, 618/2, 621/3, 633, 675/3, 675/4, 675/5,
675/9, 675/10, 675/11, 675/13, 821, a parcelní číslo stavební 105, 124, 125, 126, 127, 148, 149,
157, 158, 160, 164, 165, 172, 175, 180, 181, 186, 189, 190, 215/1 a 215/2.
Katastrální území a obec Rovensko pod Troskami pozemky: parcelní číslo 2221/2 a 2221/3.
Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace vypracované ve sdružení VALBEKNOVÁK-BUNG, hlavní inženýr projektu Ing. Miroslav Hanžl, autorizovaný inženýr pro
dopravní stavby, ČKAIT 0500954, v měsíci červnu 2018 pod zakázkovým číslem: 17-LI34-020,
ověřené ve stavebním řízení a podle podmínek tohoto rozhodnutí. Případné změny nesmí být
provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Při stavbě budou dodrženy obecné technické požadavky na stavbu pozemních komunikací
/vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění
(dále jen „vyhláška č. 104/1997“), část pátá/ a ustanovení obsažená v příslušných technických
normách, zejména ČSN obsažených v příloze č. 1 vyhlášky č. 104/1997.
3. Stavebník bude stavbu realizovat pouze na pozemcích vymezených v tomto stavebním povolení
/pozemky (nebo jejich části) dotčené trvale či dočasně stavebním záměrem/, které jsou v jeho
vlastnictví nebo ve vlastnictví jiných osob, ke kterým doložil smlouvy a souhlasy o právu
provést stavbu.
4. Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby podle ověřené dokumentace orgánem nebo
organizací k tomu oprávněnou.
5. Stavebník zajistí vytýčení podzemních inženýrských sítí na staveništi.
6. Stavebník nejméně 15 dnů před zahájením stavebních prací oznámí správcům dotčených
inženýrských sítí či vedení termín jejich provádění; v nezbytném případě si vyžádá jejich
odborný dozor. Stavebník bude při provádění stavebních prací v blízkosti inženýrských sítí či
vedení respektovat předem stanovené požadavky jejich správců.
7. Vyskytnou-li se při provádění stavebních prací inženýrské sítě či vedení v projektu
nezakreslené, musí být další provádění stavby přizpůsobeno skutečnému stavu za dozoru
příslušných správců těchto inženýrských sítí či vedení, aby nedošlo k jejich narušení nebo
poškození.
8. Při provádění stavby je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických
zařízení, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, v platném znění,
a NV č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při
práci na staveništích, a dbát na ochranu zdraví všech osob na staveništi.
9. Stavbu smí provádět pouze oprávněná organizace.
10. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených v předloženém závazném stanovisku Krajského
úřadu Libereckého kraje, odboru životního prostředí, se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec 2,
PSČ: 461 80, ze dne 4.12.2018 pod zn.: KULK 86739/2018, které mu bylo doručeno a jež
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předložil jako podklad pro toto stavební řízení, a to zejména:
-

Před uskutečněním nezemědělské činnosti, povolené rozhodnutím stavebního úřadu
(stavebním povolením), je investor stavby (stavebník) povinen na plochách trvale a dočasně
odnímaných zabezpečit provedení skrývky kulturních vrstev půdy dle skutečné mocnosti
orničního profilu. Skutečné množství skrývek investor ihned po jejich provedení nahlásí
orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, který vydal souhlas s odnětím zemědělské
půdy a rovněž dané množství zaznamenané do pracovního deníku. Doklad o manipulaci se
skrývkami kulturních vrstev půdy, odsouhlasený orgánem ochrany ZPF krajského úřadu
bude podkladem ke kolaudaci stavby.

-

Dočasně odnímané části zemědělské půdy v celé trase komunikace budou rekultivovány
způsobem uvedeným v dokumentaci „I/35 Ktová, odstranění úrovňového přejezdu“,
zhotovené spol. s r.o. Valbek, zák. č. 17-LI34-020 z 06/2018. Orgán ochrany ZPF tímto
způsob rekultivace dočasně odňatých ploch (str. 7-12) podle § 9 odst. 6 písm. d) zákona
schvaluje.

-

V souladu s § 11 odst. 2 zákona o ochraně ZPF rozhodne orgán ochrany ZPF příslušný dle
§ 15 písm. k) zákona o ochraně ZPF (obecní úřad obce s rozšířenou působností – Městský
úřad Turnov) o výši odvodů za dočasné odnětí půdy ze ZPF podle přílohy k tomuto zákonu
po zahájení realizace záměru. V katastrálním území Ktová se předpokládá výše odvodů ve
výši 14 491,83 Kč za roční dočasné odnětí půdy, v katastrálním území Hnanice pod
Troskami za dočasné odnětí půdy roční odvod vše výši 2 001,28 Kč. Uvedené částky jsou
orientační a budou upřesněny v samostatném řízení o odvodech. Odvody za zemědělskou
půdu dočasně odňatou ze ZPF se platí každoročně až do doby ukončení rekultivace podle
schváleného plánu.

-

Ostatní podmínky souhlasu (závazného stanoviska Krajského úřadu Libereckého kraje,
odboru životního prostředí) ze dne 20.4.2017 pod č.j.: KULK 30907/2017, OŽPZ 384/2017,
zůstávají beze změn a stavebník musí zajistit jejích splnění.

11. Stavebník zajistí splnění požadavků uvedených v závazném stanovisku Ministerstva obrany,
IČO: 60162694, sekce nakládání s majetkem, odboru ochrany územních zájmů, se sídlem
Tychonovova 1, Praha 6, PSČ: 160 01, ze dne 5.12.2018 pod sp. zn.: 11178/74512/2018-1150OÚZ-PCE, které mu bylo doručeno a jež předložil jako podklad pro toto stavební řízení, a to
zejména :
-

Po dobu realizace akce požaduji zachovat průjezdnost silnice I/35 v celém profilu. Pokud
bude zachování průjezdnosti nemožné, souhlasím s omezením průjezdního úseku, se
zajištěním jeho minimální šířky 3,5 m pro zabezpečení přesunů nadrozměrných nákladů a
vojenských kolon.

-

V případě úplné uzavírky silnice požaduji zabezpečit objízdné trasy v parametrech –
únosnost objektů – min. 70 t, směrové poloměry oblouků - 20 až 30 m, podjezdná výška
4,5 m, šířka vozovky 7 m.

-

Při uzavírce silnice I/35 požaduji tuto skutečnost oznámit Agentuře logistiky - Regionálnímu
středisku vojenské dopravy Hradec Králové, Velké náměstí 1, 500 01 Hradec Králové
(K. Obermajerové tel. č. 973 251 519) min. 3 týdny předem k provedení zvláštních
opatření.

12. Stavebník zajistí splnění požadavků uvedených v závazném stanovisku Městského úřadu
Turnov, odboru životního prostředí, se sídlem Antonína Dvořáka 335, Turnov, PSČ: 511 01, ze
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dne 10.11.2018 pod č.j.: OŽP/18/3151/ALL, které mu bylo doručeno a jež předložil jako
podklad pro toto stavební řízení, a to zejména:
-

Umístit výjezd ze staveniště, přístupovou cestu, skladovací plochy, skládku sypkých
materiálů, parkování a obratiště strojů a vozidel tak, aby byly minimalizovány pojezdy po
nezpevněné ploše stavby a aby byl v maximálně možné míře redukován vliv na nejbližší
chráněnou zástavbu.

-

Optimalizovat výběr strojní techniky (dle velikosti, výkonu strojů, počtu a součinnost
v rámci jednoho pracovního dne).

-

Preferovat použití prefabrikovaných stavebních materiálů namísto jejich výroby na místě.

13. Stavebník zajistí splnění požadavků uvedených ve vyjádření Státního pozemkového úřadu,
IČO: 01312774, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3 – Žižkov, PSČ: 130 00, ze dne
27.11.2018 pod sp. zn.: SPU 389384/2018 a SZ SPU 625079/2016, které mu bylo doručeno a
jež předložil jako podklad pro toto stavební řízení, a to zejména:
-

SPÚ nebude přebírat žádný nově budovaný objekt ani jeho část do svého majetku či správy.

-

Bude respektována existence staveb vodních děl HOZ a POZ a zachována jejich funkčnost.

-

Práce budou prováděny v souladu s ČSN 75 4030 – Křížení a souběhy melioračních zařízení
s dráhami, pozemními komunikacemi a jinými vedeními.

-

Do HOZ nebudou zaústěny žádné odpadní vody.

-

Při pročištění části HOZ 1 bude dodržen původní tvar průtočného profilu (jednoduchý
lichoběžník se šířkou dna 60 cm a sklony svahu 1:1,5).

-

Zaslepení v rámci ukončení HOZ 1 a HOZ 2 budou provedena tak, aby v žádném případě
nedocházelo ke splavování betonu a jiných inertních materiálů do navazujících nedotčených
zakrytých kanálů.

-

Při provádění prací bude zamezeno únikům ropných a jiných provozních kapalin a bude
zamezeno vnikání mechanických nečistot a splavování zeminy do HOZ.

-

Zahájení prací bude písemně oznámeno SPÚ, odboru vodohospodářských staveb, alespoň
7 dnů předem.

-

Zástupce SPU, odboru vodohospodářských staveb bude přizván na kontrolní dny související
s dotčením staveb vodních děl HOZ včetně závěrečné kontrolní prohlídky (kontaktní osoba:
Ing. Jana Křivská).

14. Stavebník zajistí splnění požadavků uvedených ve vyjádření Krajské správy silnic Libereckého
kraje, příspěvkové organizace, IČO: 70946078, se sídlem České mládeže 632/32, Liberec 6,
PSČ: 460 06, ze dne 8.2.2019 pod zn.: KSSLK/1022/2019, které mu bylo doručeno a jež
předložil jako podklad pro toto stavební řízení, a to zejména:
-

Stavba bude provedena dle předložené projektové dokumentace a dle našich podmínek,
případné změny je nutno s námi předem konzultovat.

-

Zhotovitel musí postupovat dle technických zásad a podmínek, pro zásady do povrchu
komunikací, pro ukládání inženýrských sítí. Technické podmínky jsou veřejně přístupné na
http://www.ksslk.cz

-

Zhotovitel doloží po skončení stavebních prací dokumentaci ve stupni DSPS včetně

8 / 30

OD 246/2019-5/280.13/Hk
KULK 26565/2019
Rozhodnutí – stavební povolení

fotodokumentace, která bude předána správci komunikací v tištěné podobě/elektronické
podobě (formát ⃰ .dwg ⃰. pdf).
-

Stavba musí být prováděna v souladu se zněním prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb. (ve
znění pozdějších předpisů) § 12, kterou se provádí zákon č. 13/1997 Sb. (ve znění
pozdějších předpisů) o pozemních komunikacích.

-

Výkop bude zabezpečen proti podmáčení a sesuvu, aby nedošlo k narušení konstrukce
silnice. Při provádění výkopů a zásypů rýh pro vedení ve vozovce a přilehlých pozemcích
musí být dodrženy a konstrukce provedeny dle „Technických podmínek č. 146“ schválené
MDS ČR dne 30.3.2001.

-

Kabelové vedení bude provedeno překopem. Požadujeme, abychom byli přizváni ke
kontrole před zahrnutím rýh a jam. Zemní práce v blízkosti ostatních pozemních zařízení
budou prováděny ručně. Je nutné dbát, aby nedošlo k poškození podzemních zařízení
ostatních správců.

-

Kontrolní statické zkoušky hutnění budou provedeny dle ČSN 72 1006, a to zkušebnou
oprávněnou MD ČR. Míra hutnění musí odpovídat požadavkům na konstrukci vozovky dle
katalogu „TP 170“.

-

Následná obnova povrchu silnice po překopu bude provedena strojně v celé délce zásahu
s přesahem minimálně 0,5 m od hrany výkopu na obě strany, celková šíře minimálně 1,5 m.

-

Styk nové obrusné vrstvy s vozovkou bude proříznut a opatřen zálivkou z modif. asfaltu na
hloubku 30 mm.

-

Veškeré silniční stavby musí být zachovány, nebo po stavbě obnoveny – silniční příkop,
propustky. Vytěžený výkopek musí být ihned po vytěžení odvážen na skládku, nesmí být
ukládán na vozovku silnice. Stavebník musí komunikaci udržovat v čistotě.

-

Zhotovitel musí postupovat dle technických zásad a podmínek, pro zásahy do povrchu
komunikací, pro ukládání inženýrských sítí. Technické podmínky jsou veřejně přístupné na
http://www.ksslk.cz.

-

Krytí ukládané IS musí být v souladu s ČSN 73 6005.

-

Veškerá odvodňovací zařízení komunikací (silniční propustky, zatrubnění, atd.) a mosty
budou nově ukládanými IS podcházeny nebo obcházeny.

-

KSSLK neručí za případné škody vzniklé provozem na silnici, silniční údržbou nebo
v důsledku porušení podloží vozovky. Případně poškozený silniční majetek musí být uveden
do původního stavu.

-

Technické podmínky správce nenahrazují povolení k zásahu do silničního pozemku, před
zahájením prací požádejte příslušný Městský úřad, odbor dopravní, o vydání rozhodnutí
ke zvláštnímu užívání komunikace pro stavbu. Podmínky KSSLK p.o. budou jeho součástí.

-

Vedení inženýrských sítí v silničním pozemku bude zaměřeno odpovědným geodetem a
jejich měření předáno KSSLK.

-

Ponesete odpovědnost po dobu 60 měsíců od dokončení a předání za stav na silničním
majetku v místech narušení. Rovněž po tuto dobu ponesete záruky za škody na majetku a
zdraví uživatelů silnice, ke kterým by došlo prováděním prací nebo nedokonalou výspravou
v místech zásahů.
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-

Práce v silničním pozemku nesmí být prováděny v době od 1.11. – 31.3. (v případě dobrých
klimatických podmínek bude možné projednat posunutí termínu ukončení stavby před
zimou).

-

Před zahájením stavebních prací požádá stavebním KSSLK – pana Milana Šádka, na tel. č.
602 171 595 (e-mail milan.sadek@ksslk.cz) o protokolární předání staveniště dotčeného
úseku pozemní komunikace k provedení prací. Po ukončení akce bude KSSLK prokazatelně
vyzvána k protokolárnímu převzetí provedené stavby.

-

Požadujeme, aby oboustranně potvrzený protokol byl podkladem pro uvedení stavby do
užívání (vydání kolaudačního souhlasu).

15. Stavebník zajistí splnění požadavků uvedených v závazném stanovisku Agentury ochrany
přírody a krajiny České republiky, IČO: 62933591, se sídlem Kaplanova 1931/1, Praha –
Chodov, Praha 11, PSČ: 148 00, Správa Chráněné krajinné oblasti Český ráj, se sídlem
Antonína Dvořáka 294, Turnov, PSČ: 511 01, ze dne 27.8.2018 pod č.j.: SR/1534/LI/2018-2,
které mu bylo doručeno a jež předložil jako podklad pro toto stavební řízení, a to zejména:
-

Veškerý odstraňovaný materiál nebude skladován na okolních parcelách, ale bude ihned
odvážen na řízenou skládku nebo předem určené místo pro deponii, které bude mimo území
CHKO Český ráj.

-

Práce budou prováděny tak, aby nebyly poškozeny okolní pozemky, např. vjížděním a
manipulací těžké techniky.

-

Konečná úprava dotčené plochy bude plynule modelována podle okolního terénu a budou
provedeny vegetační úpravy.

16. Stavebník zajistí splnění požadavků uvedených v závazném stanovisku Drážního úřadu,
IČO: 61379425, se sídlem Wilsonova 300/8, Vinohrady, Praha 2, PSČ: 121 06, ze dne
12.9.2018 pod značkou: MP-SOP1864/18-2/Lh DUCR-50300/18/Lh, které mu bylo doručeno a
jež předložil jako podklad pro toto stavební řízení, a to zejména:
- Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené Drážnímu úřadu.
Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním
úřadem.
- Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.
- Na stavbě nesmějí být umístěna ani dočasně taková světla nebo barevné plochy, které by
mohly vést k záměně s drážními znaky.
- 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 (SZDC, s. o.).
- Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení výše uvedené
stavby, a to v rozsahu stavby zasahující do obvodu dráhy.
- Stavbou nesmí být zhoršen nebo zamezen přístup pracovníkům k drážním stavbám a
zařízením, z důvodu jejích údržby a opravy.
- Případné narušení drážního zařízení, porušení geometrické polohy koleje je nutné
neprodleně hlásit provozovateli dráhy nebo drážního zařízení.
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-

Po ukončení stavby požádá stavebník o vydání závazného stanoviska ke kolaudaci, který
Drážní úřad vydává podle § 7 odst. 3 zákona.

17. Stavebník zajistí splnění požadavků uvedených v předloženém souhrnném stanovisku Správy
železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO: 70994234, se sídlem Dlážděná 1003/7, Praha
1 – Nové Město, PSČ: 110 00 (Oblastní ředitelství Hradec Králové, se sídlem U Fotochemy
259/1, Hradec Králové, PSČ: 501 01), ze dne 19.9.2018 pod zn.: 24378/2018-OŘ HKR-NT, a to
zejména:
-

Výluky a/nebo pomalé jízdy je nutné projednat v dostatečném předstihu. Výluky delší než
24 hodin a výluky delší než 5 hodin konaných více než 5 dní po sobě musí být zahrnuty v
ročním plánu výluk (žádost pro následující rok je nutné podat nejpozději do 31. 7.
předchozího roku). Ostatní výluky se objednávají min, 120 dní před jejich zahájením.
Rozsah výluk a/nebo pomalých jízd požadujeme konzultovat již při přípravě přesného
harmonogramu s pracovníkem OŘ HKR p. Starým tel. 972 341 211. Minimálně 60 dni před
výlukou a/nebo pomalou jízdou projedná investor nebo jim pověřená osoba se SŽDC,
Odbor plánováni a koordinace výluk, Dláždění 1003/7, 110 00 Praha 1 (p. Adamec tel. 972
244 551), uzavření smluvního vztahu o poskytnutí výluk a/nebo pomalých jízd na tratích
provozovaných SŽDC (na náklady objednavatele). Bez tohoto smluvního vztahu nebudou
výluky ani pomalé jízdy umožněny.

-

Zaměstnanci, kteří se budou podílet na realizaci stavby v obvodu dráhy, musí být
prokazatelné proškoleni z drážního předpisu Bpl tím, že mají vydaný „Průkaz pro vstup do
provozované ŽDC" (dle předpisu SŽDC Zaml část II). Při vykonávání prací odpovídá
zhotovitel za dodržování bezpečnostních předpisů podle platné legislativy.

-

Prováděcí firma musí pro práce v obvodu dráhy doložit platné odborné způsobilosti (kopie)
zaměstnanců ve funkcích vedoucích prací a zaměstnanců dle platného předpisu SŽDC Zaml
„Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy".
Základní informace pro dodavatele, kteří chtějí vyvíjet pracovní činnost na drahách, kde je
provozovatelem SŽDC, jsou uveřejněny na internetových stránkách SŽDC
http://www.szdc.cz.

-

V předstihu před zahájením výstavby (min. 30 dní) požadujeme vyrozumět drážní dohled
nad stavbami v OPD Správu tratí Liberec, vedoucího provozního oddělení p. Bayera, tel.
724 259 127 a vedoucího TO Libuň p. Rybu tel. 724 230 589. Rozsah dohledu bude
prokazatelně projednán s vedoucím TO dle předloženého technologického postupu
stavebních prací. Pro všechny požadované práce ze strany SŽDC OŘ HKR je třeba zaslat
nebo předat písemnou objednávku. Objednávka bude obsahovat identifikační údaje
objednavatele, jméno odpovědného pracovníka a jeho telefonní číslo, určení místa a
kontraktní údaje o požadovaných úkonech. O všech úkonech ze strany pracovníků SŽDC
bude proveden zápis ve stavebním deníku. Vyhrazujeme si právo zápisu do stavebního
deníku. Drážní dohled bude prováděn na náklady objednavatele dohledu.

-

Realizace stavby smí být zahájena až po protokolárním předání drážních stavebních
pozemků a zařízení SŽDC zhotoviteli za účasti pracovníka úseku technického náměstka OŘ
HKR, kontakt Ing. Kuna, tel. 601 394 950, Kuna@szdc.cz a všech dotčených správců sítí a
zařízení nebo jimi určených zástupců dle podmínek tohoto stanoviska.

-

V zájmovém prostoru se nachází sdělovací a zabezpečovací kabelové vedení ve správě
SŽDC OŘ HKR a dálkový kabel ve správě ČD Telematika. Při realizaci stavby nutno
postupovat dle PD SO 672 a SO 673. Vytýčení kabelů OŘ HKR zajistí VM SZT p. Bílek
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tel,: 972 366 506, 602 653 279 nejméně 21 dnů před zahájením prací.
-

Prováděcí firma musí při realizaci stavby respektovat pokyny výše uvedených odpovědných
zástupců SŽDC OŘ HKR týkající se bezpečnosti žel, dopravy a žel. zařízení.

-

Veškeré náklady na stavby dráhy a na části stavby zasahující do infrastruktury železnice
SŽDC ponese investor stavby.

-

Sledování mostu po dobu záruky, případně i dále bude hrazeno z prostředků stavby.

-

Veškeré geodetické práce týkající se stavby dráhy budou vyhotoveny v souladu s platnými
předpisy SŽDC s.o,, které jsou uvedeny na adrese "http://www.szdc,cz/o-nas/organizacnijednotky-szdc/szg-praha/dokumenty-ke-stazeni/extemi.html".

-

Ještě před zahájením prací požadujeme předložit k posouzení další stupeň dokumentace tj.
RDS/PDPS, do kterého budou zapracovány následující připomínky:

-

Při provádění prací musí být dodržena především vyhláška č. 177/1995 Sb, stavební a
technický řád drah v platném zněni, Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah,
předpisy SŽDC S3 - Železniční svršek, SŽDC S 4 - Železniční spodek, S5/2 Správa
mostních provizorií, S 5/4 Předpis protikorozní ochrana ocelových konstrukcí a další
příslušné normy, přepisy a směrnice SŽDC v platném znění.

-

Pracoviště bude jako pracovní místo po celou dobu provádění stavby řádně označeno ve
smyslu předpisu SŽDC Dl.

-

Pracovní činností nesmí dojít k ohroženi bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy.
Stavbou nesmí být ohrožena bezpečnost provozování dráhy a drážní dopravy. SŽDC si
vyhrazuje právo na dočasné zastavení stavebních prací v případě ohrožení bezpečnosti
provozování dráhy a drážní dopravy.

-

Na provozované trati nebudou mimo výluku v kolejišti umístěna žádná zařízení, stroje atp.,
a to ani dočasné. Žádným způsobem nebude zasahováno do obrazce průjezdného průřezu,
tj. svisle 5500 mm měřeno od temene kolejnice. Vně koleje bude vždy dodržen předepsaný
volný schůdný a manipulační prostor, tj. do vzdálenosti 3000mm od osy koleje. Bez
souhlasu zaměstnance Správy trati Liberec nebude do tohoto vymezeného prostoru cizim
právním subjektem nijak zasahováno ani vstupováno.

-

Pokud při realizaci prací vznikne škoda na majetku ve správě SŽDC, zhotovitel neprodleně
o této skutečnosti bude informovat OŘ HKR a zajisti uvedeni dotčeného úseku dráhy do
původního stavu, a není-li to možné, do stavu odpovídajícího původnímu účelu nebo užiti
dotčeného úseku dráhy zcela na své náklady včetně finanční postihů z případného
vyloučení dopravy.

-

Likvidaci příp. odpadů požadujeme řešit v souladu s platnou legislativou v aktuálním zněni
dle stupně jejich nebezpečnosti, nesmí dojít k ekologické zátěži pozemků v naši správě.

-

Stavba bude provedena tak, aby ani v budoucnu nedošlo k porušení funkce objektu vlivem
provozu dráhy.

-

Po dokončení prací požádá investor Drážní úřad o zavedení zkušebního provozu a OŘ HKR
o účast na prohlídce dokončené stavby a o kontrolu splněni výše uvedených podmínek. K
žádosti předloží doklady potřebné pro uvedení stavby do zkušebního provozu (získané na
náklady investora), zejména: dokumentace skutečného provedeni stavby (tištěná +
elektronická verze) - geodetické zaměření stavby v souladu s TKP, zápis o předáni a
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převzetí mezi zhotovitelem a investorem, stavební deník, další doklady potřebné k uvedení
do zkušebního provozu dle požadavků jednotlivých dotčených zpráv, (např. TBZ technicko-bezpečnostní zkouška, průkaz způsobilosti určeného technického zařízeni (UTZ),
výchozí revize ....).
- V průběhu zaváděni stavby Drážním úřadem do zkušebního provozu bude stavba předána do
provozování SŽDC předávacím protokolem.
- Veškeré změny v projektové dokumentaci požadujeme předložit k novému posouzeni a to
ještě před zahájením prací.
18. Stavebník zajistí splnění požadavků uvedených ve stanovisku Policie České republiky,
Krajského ředitelství Libereckého kraje, Odboru služby dopravní policie, se sídlem Nám. Dr. E.
Beneše 24, Liberec, PSČ: 460 32, ze dne 13.8.2018 pod č.j.: KRPL-80933-1/ČJ-2018-1800DP06, které mu bylo doručeno a jež předložil jako podklad pro toto stavební řízení, a to zejména:
-

Stavba bude svým umístěním a provedením splňovat podmínky uvedené v příslušných
technických podmínkách a předpisech.

-

Přechodné dopravní značení potřebné během stavby je nutné projednat s příslušným
Krajským ředitelstvím policie Libereckého kraje, Územním odborem Semily, Dopravním
inspektorátem.

19. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených v předloženém závazném stanovisku
Krajské hygienické stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, IČO: 71009302, se sídlem
Husova 64, Liberec, PSČ: 460 31, ze dne 12.9.2018 pod č.j.: KHSLB 17112/2018, které mu
bylo doručeno a jež předložil jako podklad pro toto stavební řízení, a to:
-

Před uvedením stavby do trvalého užívání bude ve zkušebním provozu provedeno měření
hluku v chráněném venkovním prostoru staveb nejbližších objektů, prokazující
nepřekročení hygienického limitu hluku pro denní a noční dobu při provozu na novém
úseku komunikace I/35 a novém úseku železnice
podle § 30 odst. 1 zákona
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 12 a příl. č. 3 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.
Protokol z měření bude předložen na Krajskou hygienickou stanici.

20. Stavebník zajistí splnění požadavků uvedených ve stanovisku Povodí Labe, státní podnik,
IČO: 70890005, se sídlem Víta Nejedlého 951/8, Hradec Králové - Slezské Předměstí,
PSČ: 500 03, ze dne 15.8.2018 pod čj.: PVZ/18/32784/Fa/0, které mu bylo doručeno a jež
předložil jako podklad pro toto stavební řízení, a to zejména:
-

Množství vypouštěných dešťových vod svedených do vodoteče – HOZ (IDVT 10181582)
bude projednáno s jejím správcem, kterým je Státní pozemkový úřad.

-

Při výstavbě nesmí dojít k ohrožení kvality povrchové ani podzemní vody.

21. Stavebník zajistí splnění požadavků uvedených v koordinovaném závazném stanovisku
Městského úřadu Turnov, Odboru rozvoje města, se sídlem Antonína Dvořáka 335, Turnov,
PSČ: 511 01, ze dne 11.10.2018 pod č.j.: ORM/18/1755 a ev. č.: 58414/18-MUTU, které mu
bylo doručeno a jež předložil jako podklad pro toto stavební řízení, a to zejména:
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-

Kořenové prostory stromů a vegetační plochy nesmí být zamokřeny nebo zaplaveny vodou
odváděnou ze stavby.

-

V kořenové zóně stromů se nesmí provádět žádná navážka zeminy nebo jiného materiálu.
Jestliže tomu nelze v určitém případě zabránit, musí být při mocnosti navážky a způsobu
navážení zohledněna druhově specifická snášenlivost, věk, vitalita a utváření kořenového
systému dřeviny, půdní poměry, jakož i druh materiálu. Navážka půdy musí být prováděna
ve výsečích a provzdušňovací výseče musí zaujímat nejméně 1/3 kořenové zóny. Za
kořenovou zónu je považována plocha půdy pod korunou stromu rozšířená do stran o 1,5 m,
u sloupovitých forem o 5 m. Před navážkou je nutno z povrchu kořenové zóny šetrně
odstranit veškerý rostlinný pokryv, listí a další organické materiály, aby se tím zabránilo
vzniku rozkladných produktů poškozujících kořeny, nebo nedostatku kyslíku. Do kořenové
zóny se smí navážet pouze hrubozrnný materiál propouštějící vzduch a vodu. Jestliže má být
dodatečně navezena vegetační vrstva, je třeba zpravidla nejprve navézt uvedený materiál ve
vrstvě 20 cm a následně, jako vegetační vrstvu, zeminu půdní skupiny 2 nebo 3 podle
ČSN 83 9011 o mocnosti nejvýše 20 cm. Vegetační vrstva nesmí být rozprostřena blíže než
1 m od kmene. Při navážení se v kořenové zóně nesmí jezdit.

-

V kořenové zóně stromů se nesmí hloubit rýhy, koryta a stavební jámy. Nelze-li tomu v
určitých případech zabránit, smí se hloubit pouze ručně nebo s použitím odsávací techniky.
Nejmenší vzdálenost od paty kmene stromů je 2,5 m. Při výkopech se nesmí přetínat kořeny
o průměru větším než 2 cm. Kořeny je třeba ostře přetnout a místa řezu zahladit. Obnažené
kořeny je nutné chránit před vysycháním a působení mrazu. Zásypové materiály musí svou
zrnitostí a zhutněním zajišťovat trvalé provzdušňování potřebné k regeneraci poškozených
kořenů. Při větší ztrátě kořenů musí být proveden řez v koruně.

-

V kořenové zóně stromů nemají být zřizovány základy. Nelze-li tomu v určitých případech
zabránit, je třeba zřídit místo základových pásů základové patky, které smí mít vzájemně
mezi sebou a od paty kmene vzdálenost nejméně 1,5 m. Patky by měly být uspořádány tak,
aby kořeny s důležitou statickou funkcí zůstaly zachovány.

-

Kořenová zóna stromů nesmí být zatěžována soustavným přecházením, pojížděním,
odstavováním strojů a vozidel, zařízeními staveniště a skladováním materiálů. Nelze-li se v
kořenové zóně vyhnout dočasnému zatížení, musí být zatěžovaná plocha co možná
nejmenší. Plochu je nutno pokrýt geotextilií a nejméně 20 cm tlustou vrstvou z vhodného
drenážního materiálu, na kterou je třeba položit pevnou konstrukci z fošen nebo podobného
materiálu. Opatření má být jen krátkodobé, omezené nejvýše na jedno vegetační období.
Pominou-li důvody tohoto opatření, je nutno zakrytí neprodleně odstranit, a poté půdu, při
šetrném zacházení s kořeny, ručně mělce nakypřit.

-

V kořenové zóně stromů nemají být pokládány žádné kryty pokrývající povrch půdy.
Nelze-li se tomu vyhnout, kořenová zóna by měla být volbou stavebních materiálů a
způsobem provedení co nejméně ohrožena, např. použitím propustných krytů, co nejmenší
tloušťky nosné vrstvy, nepatrného zhutnění, vyzvednutí krytů nad úroveň terénu.
Nepropustné kryty by neměly pokrývat více než 30%, propustné kryty více než 50%
kořenové zóny vzrostlých stromů. Při výměně stávajících krytů má být dosaženo nejméně
těchto hodnot.

-

Orgán ochrany přírody dále upozorňuje, že pro nezbytně nutné kácení dřevin rostoucích
mimo les z důvodu realizace výše uvedeného záměru - pokud pozemek nesplňuje vymezení
dle vyhlášky č. 189/2013 Sb. - je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody dle § 8 odst. 1
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zákona č. 114/1992 Sb. O povolení kácení dřevin rostoucích mimo les bude rozhodovat v
samostatném správním řízení místně a věcně příslušný orgán ochrany přírody, tj. příslušný
obecní či městský úřad. Vzhledem k tomu, že na stavební záměr již bylo vydáno územní
rozhodnutí, nelze postupovat podle ustanovení § 8 odst. 6 zákona o ochraně přírody a
krajiny.
-

Ke kácení stromořadí, i ke kácení jednotlivých stromů, které jsou součástí stromořadí, je
třeba povolení orgánu ochrany přírody, a to bez ohledu na obvod kmene ve výčetní výšce.

-

Kácení dřevin je doporučeno provést v období vegetačního klidu, minimálně však mimo
hlavní hnízdní období ptáků (březen - srpen).

-

Navržené vegetační úpravy budou provedeny do doby kolaudace stavby.

-

K části záměru, jež se nachází na území CHKO Český ráj, je dle § 78 odst. 1 zákona o
ochraně přírody a krajiny příslušná Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - regionální
pracoviště Liberecko.

-

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 (používání techniky v dobrém stavu a neznečišťování
v nadměrné míře okolí, skrápění ploch staveniště apod.).

-

Požadujeme, aby odpady vzniklé při realizaci akce byly řádně vytříděny a jednotlivé druhy
následně využity, případně nabídnuly 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.

-

Stavebníka pouze upozorňujeme na dodržování památkového zákona dle § 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 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).

-

Při umístění inženýrských sítí a provádění stavebních prací v silničním pozemku si podá
žadatel samostatnou žádost o povolení zvláštního užívání silnice na Městském úřadě
Turnov, odboru dopravním, dle ustanovení § 25, § 36 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
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komunikacích, v platném znění a § 40 vyhl. č, 104/1997 Sb., kterou se tento zákon provádí.
Vydání rozhodnutí je podmíněno souhlasem KSS LK, p.o., který musí být vydán před
vydáním rozhodnutí. Vydání rozhodnutí podléhá správnímu poplatku ve výši 1000,-Kč,
22. Stavebník zajistí splnění požadavků uvedených ve vyjádření Obce Ktová, IČO: 00580821, se
sídlem Ktová 62, Ktová, PSČ: 512 63, ze dne 7.9.2018 bez č.j., které mu bylo doručeno a jež
předložil jako podklad pro toto stavební řízení, a to zejména:
-

Žádáme, aby nedošlo k porušení vedení. V případě potřeby manipulace se stávajícím
vedením nás prosím informujte o postupu prací. Pokud dojde k jakémukoliv přerušení
vedení, žádáme o okamžité uvedení do původního stavu.

23. Stavebník zajistí splnění požadavků uvedených ve vyjádření společnosti Severočeské vodovody
a kanalizace, a.s., IČO: 49099451, se sídlem Přítkovská 1689, Teplice, PSČ: 415 50, ze dne
15.8.2018 pod zn.: O18610209890/UTPCTU/Val, které mu bylo doručeno a jež předložil jako
podklad pro toto stavební řízení, a to zejména:
-

Souhlasíme s rekonstrukcí komunikace dle předložené dokumentace. V prostoru za
navrženým kruhovým objezdem směr Jičín je ve stávající komunikaci uložen nový
vodovodní řad PE 110 v naší správě.

-

Při výstavbě protihlukové stěny nedojde ke styku s podzemním zařízením v naší správě.

-

Požadujeme v celé trase úpravy komunikace, chodníků a atd. a při realizaci přeložek inž. sítí
dodržet ČSN 73 6005 a další přepisy pro ukládání inž. sítí. Dále požadujeme při umístění
objektů sloupů (základů) veřejného osvětlení a souvisejících objektů k inž. sítím (HUP,
kiosek) dodržet ochranné pásmo vodohospodářského zařízení dle zákona č. 274/2001 Sb. o
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu o změně některých zákonů ve znění
pozdějších předpisů a příslušné ČSN.

-

Při rekonstrukci komunikace požadujeme zachování st. nivelety terénu v ochranném pásmu
vodohospodářského zařízení (odchylka +- 20,0 cm je možná).

-

Požadujeme při realizaci rekonstrukce komunikace a výstavby nových chodníků provést
vyzdvižení veškerých zařízení a příslušenství vodovodních řadů a kanalizačních stok do
nové úrovně povrchu a úpravy komunikace dle zákona č. 274/2001 Sb.

-

Před zahájením stavebních (výkopových) prací si investor zajistí vytýčení st.
vodohospodářského zařízení na místě, přímo ve staveništi (trase) a v prostoru potřebném pro
provádění stavby - tel, 840 111 111. Následné pak lze s konečnou platností určit trasu
pokládaného zařízení.

-

Investor stavby prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět práce, s polohou
tohoto vedení a zařízení, včetně jeho profilu, upozorní organizace provádějící práce na
možnou polohovou odchylku uložených sítí od výkresové dokumentace.

-

Zahájení prací nám bude s předstihem písemně oznámeno včetně jména a telefonického
spojení stavebního dozoru a dodavatele stavby, aby v případě sporů mohla být rychle a
účelně sjednána náprava. Rovněž bude písemně provozu vodovodů, kanalizací oznámeno
ukončení stavebních prací.

-

Požadujeme být přizváni ke každé činnosti v ochranném pásmu námi provozovaného
vodohospodářského zařízení, ke kontrole pokládky inž. sítí před záhozem a ke
kolaudačnímu řízení (k užívání stavby) akce.
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-

Každé poškození sítí či zařízení musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provozu
vodovodů a kanalizací. Upozorňujeme, že při porušení námi provozovaného zařízení budou
veškeré náklady na opravu a náhradní zásobování účtovány investoru stavby.

-

Při provádění stavby bude dodržena ČSN 733050 „ Zemní práce“.

24. Stavebník zajistí splnění požadavků uvedených ve vyjádřeních společnosti ČEZ Distribuce a. s.,
IČO: 24729035, se sídlem Teplická 877/8, Děčín, Děčín IV. – Podmokly, PSČ: 405 02, ze
dne 12.2.2019 pod zn.: 0101057840, zn.: 0101057844 a zn.: 0101057845, která mu byla
doručena a jež předložil jako podklad pro toto stavební řízení, a to zejména:
-

Energetické zařízení (mimo nadzemních sítí NN), zařízení sítě pro elektronickou
komunikaci a zařízení technické infrastruktury je chráněno ochranným pásmem podle § 46
zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických
odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Přibližný průběh tras energetických zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci (v trase
kabelového vedení může být uloženo několik kabelů energetických i komunikačních) a tras
zařízení technické infrastruktury zasíláme v příloze tohoto dopisu. V případě existence
podzemních energetických zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení
technické infrastruktury je povinností stavebníka alespoň 14 dní před započetím zemních
prací požádat telefonicky na 800 850 860 nebo e-mailem na info@cezdistribuce.cz o tzv.
vytyčení trasy podzemního zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení
technické infrastruktury. O vytyčení lze požádat pouze na základě vydaného sdělení o
existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické
infrastruktury, a to (mimo havárií) nejpozději 30 dní před koncem jeho platnosti.

-

Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízeni, sítě pro
elektronickou komunikaci nebo zařízení se síti pro elektronickou komunikaci související
nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahlaste nám
prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860.

-

Pokud uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení,
trafostanic nebo sítě pro elektronickou komunikaci, popř. bude po vytyčení zjištěno, že
zasahuje do ochranného pásma podzemních energetických zařízení nebo zařízení pro
elektronickou komunikaci, je nutné písemně požádat společnost ČEZ Distribuce, a. s., o
souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v
části Formuláře / Činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti
naleznete v zápatí). Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo
přemístěni některých prvků energetického zařízení nebo sítě pro elektronickou komunikaci
včetně souvisejícího zařízení, je nutné včas společnost ČEZ Distribuce, a. s., požádat o
přeložku zařízení podle § 47 energetického zákona.

25. Stavebník zajistí splnění požadavků uvedených v předloženém vyjádření společnosti
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČO: 04084063, se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov,
Praha 3, PSČ: 130 00, ze dne 1.8.2018 pod č.j.: 681639/18, které mu bylo doručeno a jež
předložil jako podklad pro toto stavební řízení, a to zejména:
-

Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro
důvod vydání Vyjádření stanovený žadatelem v žádosti.

-

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto Vyjádření uvedené, změnou
rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání Vyjádření uvedeného v žádosti,
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nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu (3) tohoto Vyjádření, anebo pokud se žadatel či
stavebník bezprostředně před zahájením realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území
prokazatelně neujistí u společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. o tom, zda
toto Vyjádření v době předcházející zahájení realizace stavby ve vyznačeném zájmovém
území stále odpovídá skutečnosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná
pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.
-

Podmínky ochrany SEK jsou stanoveny v tomto Vyjádření a ve Všeobecných podmínkách
ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., které jsou nedílnou
součástí tohoto Vyjádření. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit se
těmito Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační
infrastruktura a.s.

26. Vzhledem k tomu, že stavební práce budou probíhat za omezení obecného užívání silnice I/35
podá zhotovitel prací u příslušného silničního správního úřadu (Krajský úřad Libereckého kraje,
odbor dopravy) v dostatečném časovém předstihu (minimálně 30 dní předem) žádost o povolení
uzavírky provozu na dotčených pozemních komunikací, a to v souladu s ustanovením § 24
zákona o pozemních komunikacích (náležitosti žádosti jsou uvedeny v ustanovení § 39 odst. 1
vyhlášky č. 104/1997). O povolení částečné uzavírky rozhodne příslušný silniční správní úřad
v samostatném správním řízení. Omezení obecného užívání pozemních komunikací nižší kategorie
musí být povoleno příslušným silničním správním úřadem. Bez příslušného povolení silničního
správního úřadu nelze provoz na pozemních komunikacích uzavřít. Musí být, mimo jiné,
respektováno i ustanovení § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích o přístupu k sousedním
nemovitostem.
27. Zhotovitel stavby je povinen provádět stavbu v souladu s tímto rozhodnutím a s ověřenou
projektovou dokumentací, dodržet obecné požadavky na výstavbu, popřípadě jiné technické
předpisy a technické normy. Zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního
prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních předpisů (ustanovení § 160 odst. 2
stavebního zákona).
28. Prováděním stavebních prací nesmí být ve svých právech poškozeni vlastníci a uživatelé
sousedních nemovitostí a ostatních prostorů. Dotčené pozemky musí být nejpozději při
ukončení stavby uvedeny do původního stavu. Sjednání příslušných dohod a náhrady škody je
povinen provádět stavebník.
29. Vzhledem tomu, že zhotovitel stavby bude vybrán na základě výběrového řízení, bude po jeho
provedení na speciální stavební úřad zaslán písemný doklad s jeho identifikačními údaji (název
společnosti, adresa, IČO).
30. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěna tabule
s uvedením identifikačních údajů o povolené stavbě ze štítku (jeho náležitosti stanoví prováděcí
předpis), která bude ponechána na místě do doby vydání kolaudačního souhlasu /viz ustanovení
§ 152 odst. 3 písm. b) stavebního zákona/. Jedná se zejména o označení stavby, stavebníka,
zhotovitele, způsob provádění stavby, který orgán a kdy stavbu povolil, termín dokončení
stavby.
31. O stavbě musí být veden stavební deník se všemi náležitostmi v souladu s ustanovením § 157
stavebního zákona. Stavební deník bude na staveništi k dispozici při případném výkonu státního
stavebního dohledu.
32. Přesný termín zahájení stavby bude oznámen speciálnímu stavebnímu úřadu na adresu Krajský
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úřad Libereckého kraje, odbor dopravy, se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, PSČ: 461 80, a to
minimálně s týdenním předstihem.
33. Kontrolní prohlídky stavby, ve smyslu ustanovení § 133 odst. 1 stavebního zákona, budou
prováděny podle plánu kontrolních prohlídek stavby a před vydáním kolaudačního souhlasu.
34. Funkčnost a vlastnosti provedené stavby podle projektové dokumentace budou ověřeny ve
zkušebním provozu podle ustanovení § 124 stavebního zákona, který bude trvat nejméně jeden
rok. Jde zejména o ověření funkčnosti protihlukových opatření i bezpečnosti a plynulosti
silničního provozu. Zkušební provoz stavební úřad povolí na odůvodněnou žádost stavebníka
nebo nařídí na základě požadavku dotčeného orgánu nebo v jiném odůvodněném případě. V
rozhodnutí uvede zejména dobu trvání zkušebního provozu stavby, a je-li to nutné, stanoví pro
něj podmínky, popřípadě podmínky pro plynulý přechod zkušebního provozu do užívání stavby.
O povolení zkušebního provozu požádá stavebník, a to s minimálně třicetidenním předstihem.
35. Stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu v souladu s ustanovením § 122
stavebního zákona. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu bude obsahovat předepsané
náležitosti (náležitosti žádosti jsou uvedeny v ustanovení § 122 odst. 1 stavebního zákona a
v ustanovení § 18i odst. 1 vyhlášky č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů). Pro vydání
kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů. Pokud je stavba
předmětem evidence v katastru nemovitostí, zajistí stavebník geometrický plán.
36. Stavba bude dokončena nejpozději do 15.5.2021.
Současně toto rozhodnutí navazuje na:
1. Územní rozhodnutí Městského úřadu Turnov, stavebního úřadu, se sídlem Antonína
Dvořáka 335, Turnov, PSČ: 511 01, ze dne 3.7.2017 pod sp. zn.: SÚ/2233/17/HOZ a
č.j.: SU/17/3390/HOI (v právní moci od 9.8.2017).
2. Souhlas Městského úřadu Turnov, stavebního úřadu, se sídlem Antonína Dvořáka 335,
Turnov, PSČ: 511 01, ze dne 22.8.2018 pod sp. zn.: SÚ/4302/18/HOZ a
č.j.: SU/18/4492/HOI.
3. Rozhodnutí Městského úřadu Turnov, Odboru dopravního, se sídlem Antonína Dvořáka
335, Turnov, PSČ: 511 01, ze dne 18.1.2019 pod č.j.: OD/19/1672/KOM.
Účastníci řízení na něž se rozhodnutí správního orgánu vztahuje:
-

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4,
Nusle, PSČ: 140 00.

-

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, IČO: 70946078, se sídlem
České mládeže 632/32, Liberec 6, PSČ: 460 06.

-

Liberecký kraj, IČO: 70891508, se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec IV-Perštýn, PSČ: 460 01.

-

Obec Ktová, IČO: 00580821, se sídlem Ktová 62, Ktová, PSČ: 512 63.

-

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO: 70994234, se sídlem Dlážděná
1003/7, Praha 1 – Nové Město, PSČ: 110 00.

-

Státní pozemkový úřad, IČO: 01312774, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3 –
Žižkov, PSČ: 130 00.
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-

Jiřina Bartůsková, nar. 3.2.1937, bytem Košťálov 73, Košťálov, PSČ: 512 02.

-

Mgr. Svatava Bukvičková, nar. 10.5.1955, bytem Obránců míru 938, Mnichovo Hradiště,
PSČ: 295 01.

-

Alexandra Býmová, nar. 14.8.1951, bytem Studentská 1607, Turnov, PSČ: 511 01.

-

Jitka Drapáková, nar. 11.10.1957, bytem Havlíčkova 94, Rovensko pod Troskami,
PSČ: 512 63.

-

Ludmila Hornová, nar. 30.7.1933, bytem Pražská 1047/122, Jablonec nad Nisou,
PSČ: 466 01.

-

MVDr. Josef Král, nar. 24.2.1946, bytem Na Pískovně 648/6, Liberec XIV - Ruprechtice,
Liberec, PSČ: 460 14.

-

Marie Králová, nar. 24.4.1948, bytem U Potůčku 620/10, Liberec VI - Rochlice, Liberec 6,
PSČ: 460 06.

-

Jiří Kopecký, nar. 21.6.1971, bytem Alešova 1556, Turnov, PSČ: 511 01.

-

Pavel Kopecký, nar. 13.5.1964, Masarykova 466, Železný Brod, PSČ: 468 22.

-

Vladimír Kopecký, nar. 5.11.1978, Ktová 122, Ktová, PSČ: 512 63.

-

Ing. Vladislav Kopecký, nar. 21.5.1964, Přepeře 282, Přepeře, PSČ: 512 61.

-

Ing. Alfred Miller, nar. 24.5.1969, Kokonínská 18, Rychnov u Jablonce nad Nisou,
PSČ: 468 02.

-

Ing. Stanislav Padrůněk, nar. 11.10.1948, bytem Sedmihorky 91, Karlovice, PSČ: 511 01.

-

Roman Skála, nar. 23.3.1973, bytem Borek 10, Hrubá Skála, PSČ: 512 63.

-

Monika Šimečková, nar. 30.6.1977, bytem Žitná 824, Liberec VI - Rochlice, Liberec 6,
PSČ: 460 06.

-

Ing. Josef Šonský, nar. 4.10.1947, bytem Rákosova 587, Mikovice, Kralupy nad Vltavou,
PSČ: 278 01.

-

Vladimír Špringl, nar. 20.5.1957, Ktová 71, Ktová, PSČ: 512 63.

-

Dagmar Špringlová, nar. 1.11.1959, Ktová 71, Ktová, PSČ: 512 63.

-

Václav Vaníček, nar. 30.4.1950, bytem Doubravice 111, Hrubá Skála, PSČ: 511 01.

-

Irena Valentová, nar. 24.11.1972, bytem Jablonecká 704/22, Prosek, Praha 9, PSČ: 190 00.

-

Bc. Miloslav Wolf, nar. 9.3.1966, bytem Na Radouči 1312, Mladá Boleslav II, Mladá
Boleslav, PSČ: 293 01.

-

Petra Wolfová, nar. 11.9.1968, bytem Na Radouči 1312, Mladá Boleslav II,
Boleslav, PSČ: 293 01.

Mladá

Odůvodnění
Shora označený speciální stavební úřad obdržel dne 19.2.2019 od stavebníka, kterým je Ředitelství
silnic a dálnic ČR, IČO: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, Nusle, PSČ: 140 00,
zastoupené Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Správou Liberec, se sídlem Zeyerova 1310, Liberec,
PSČ: 460 55, které je dále zastoupeno na základě plné moci společností Valbek, spol. s r.o.,
IČO: 48266230, se sídlem Vaňurova 505/17, Liberec, PSČ: 460 02, žádost o vydání stavebního
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povolení na stavbu s názvem I/35 Ktová, odstranění úrovňového přejezdu v rozsahu stavebních
objektů s názvy SO 020 Příprava území, SO 101 Přeložka I/35, SO 110 Okružní křižovatka,
SO 170 Provizorní komunikace, SO 180 Přechodné dopravní značení, SO 190 Dopravní značení,
SO 201 Most na silnici I/35 v km 0,138, SO 250 Opěrná zeď v km 0,750 – 0,900 vlevo, SO 301
Odvodnění I/35, Borek-Ktová, SO 760 Protihluková opatření, SO 801 Vegetační úpravy a SO 830
Rekultivace území /pozemky nebo jejich části dotčené stavebním záměrem – pozemky p. č. 321/4,
321/11, 329/2, 330, 331/2, 331/3, 331/4, 335, 336, 337/1, 337/4, 337/9, 337/10, 860/1, 860/2, 935/1
a 935/2 v katastrálním území Hnanice pod Troskami a obci Hrubá Skála, pozemky p. č. 586, 590,
591/10, 591/19, 591/20, 591/21, 591/24, 591/34, 600/1, 600/2, 600/3, 600/4, 601, 602/4, 602/7,
602/8, 602/10, 602/11, 602/13, 602/14, 602/15, 602/16, 602/17, 602/18, 602/19, 609/1, 609/2, 610,
611/1, 611/2, 611/3, 612, 613/2, 614/1, 616/2, 619, 620, 621/1, 621/4, 621/5, 632/3, 632/5, 632/6,
770/2, 770/5, 770/6, 770/7, 770/9, 770/10, 770/11, 810/1, 810/2, 810/3, 817/1, 817/2, 859, 860/1,
860/2, 860/3, 860/4 a parcelní číslo stavební 156 v katastrálním území a obci Ktová/. Dnem podání
žádosti bylo zahájeno stavební řízení.
V daném případě je vedeno řízení s velkým počtem účastníků podle ustanovení § 144 odst. 1
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), přičemž
podle tohoto ustanovení (nestanoví-li zvláštní zákon jinak) se tímto řízením rozumí řízení s více než
30 účastníky. Podle ustanovení § 112 odst. 1 stavebního zákona v případě řízení s velkým počtem
účastníků se v oznámení o zahájení řízení a v dalších úkonech řízení účastníci řízení podle § 109
písm. e) a f) identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí přímo
dotčených vlivem záměru.
Vymezení účastníků stavebního řízení podle ustanovení § 109 stavebního zákona:
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, Nusle,
PSČ: 140 00, se přiznávají práva podle ustanovení § 109 písm. a) stavebního zákona s právy
účastníka řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“).
Krajské správě silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizaci, IČO: 70946078, se sídlem České
mládeže 632/32, Liberec 6, PSČ: 460 06, Libereckému kraji, IČO: 70891508, se sídlem U Jezu
642/2a, Liberec IV-Perštýn, PSČ: 460 01, Obci Ktová, IČO: 00580821, se sídlem Ktová 62, Ktová,
PSČ: 512 63, Správě železniční dopravní cesty, státní organizaci, IČO: 70994234, se sídlem
Dlážděná 1003/7, Praha 1 – Nové Město, PSČ: 110 00, Státnímu pozemkovému úřadu,
IČO: 01312774, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3 – Žižkov, PSČ: 130 00,
Jiřině Bartůskové, nar. 3.2.1937, bytem Košťálov 73, Košťálov, PSČ: 512 02, Mgr. Svatavě
Bukvičkové, nar. 10.5.1955, bytem Obránců míru 938, Mnichovo Hradiště, PSČ: 295 01,
Alexandře Býmové, nar. 14.8.1951, bytem Studentská 1607, Turnov, PSČ: 511 01, Jitce
Drapákové, nar. 11.10.1957, bytem Havlíčkova 94, Rovensko pod Troskami, PSČ: 512 63, Ludmile
Hornové, nar. 30.7.1933, bytem Pražská 1047/122, Jablonec nad Nisou, PSČ: 466 01,
MVDr. Josefu Královi, nar. 24.2.1946, bytem Na Pískovně 648/6, Liberec XIV - Ruprechtice,
Liberec, PSČ: 460 14, Marii Králové, nar. 24.4.1948, bytem U Potůčku 620/10, Liberec VI Rochlice, Liberec 6, PSČ: 460 06, Jiřímu Kopeckému, nar. 21.6.1971, bytem Alešova 1556,
Turnov, PSČ: 511 01, Pavlu Kopeckému, nar. 13.5.1964, Masarykova 466, Železný Brod,
PSČ: 468 22, Vladimíru Kopeckému, nar. 5.11.1978, Ktová 122, Ktová, PSČ: 512 63,
Ing. Vladislavu Kopeckému, nar. 21.5.1964, Přepeře 282, Přepeře, PSČ: 512 61, Ing. Alfredu
Millerovi, nar. 24.5.1969, Kokonínská 18, Rychnov u Jablonce nad Nisou, PSČ: 468 02,
Ing. Stanislavu Padrůňkovi, nar. 11.10.1948, bytem Sedmihorky 91, Karlovice, PSČ: 511 01,
Romanu Skálovi, nar. 23.3.1973, bytem Borek 10, Hrubá Skála, PSČ: 512 63, Monice Šimečkové,
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nar. 30.6.1977, bytem Žitná 824, Liberec VI - Rochlice, Liberec 6, PSČ: 460 06, Ing. Josefu
Šonskému, nar. 4.10.1947, bytem Rákosova 587, Mikovice, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01,
Vladimíru Špringlovi, nar. 20.5.1957, Ktová 71, Ktová, PSČ: 512 63, Dagmar Špringlové,
nar. 1.11.1959, Ktová 71, Ktová, PSČ: 512 63, Václavu Vaníčkovi, nar. 30.4.1950, bytem
Doubravice 111, Hrubá Skála, PSČ: 511 01, Ireně Valentové, nar. 24.11.1972, bytem Jablonecká
704/22, Prosek, Praha 9, PSČ: 190 00, Bc. Miloslavu Wolfovi, nar. 9.3.1966, bytem Na Radouči
1312, Mladá Boleslav II, Mladá Boleslav, PSČ: 293 01, a Petře Wolfové, nar. 11.9.1968, bytem
Na Radouči 1312, Mladá Boleslav II, Mladá Boleslav, PSČ: 293 01, se přiznávají práva podle
ustanovení § 109 písm. c) stavebního zákona s právy účastníka řízení podle ustanovení § 27 odst. 1
písm. a) správního řádu.
Společnosti ČD - Telematika a. s., IČO: 61459445, se sídlem Pernerova 2819/2a, Praha 3,
PSČ: 130 00, společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČO: 04084063, se sídlem
Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ: 130 00, společnosti ČEZ Distribuce a. s., IČO: 24729035, se
sídlem Teplická 877/8, Děčín IV. – Podmokly, PSČ: 405 02, Lesům České republiky, s.p.,
IČO: 42196451, se sídlem Přemyslova 1106, Hradec Králové, PSČ: 501 68, Městu Rovensko pod
Troskami, IČO: 00276073, se sídlem náměstí prof. Drahoňovského 1, Rovensko pod Troskami,
PSČ: 512 63, Obci Hrubá Skála, IČO: 00275751, se sídlem Hrubá Skála – Doubravice 37, Hrubá
Skála, PSČ: 511 01, Povodí Labe, státnímu podniku, IČO: 70890005, se sídlem Víta Nejedlého
951/8, Hradec Králové - Slezské Předměstí, PSČ: 500 03, a společnosti Severočeské vodovody a
kanalizace, a.s., IČO: 49099451, se sídlem Přítkovská 1689, Teplice, PSČ: 415 50, se přiznávají
práva podle ustanovení § 109 písm. e) stavebního zákona s právy účastníka řízení podle ustanovení
§ 27 odst. 2 správního řádu.
Vlastníkům pozemků v katastrálním území Hnanice pod Troskami a obec Hrubá Skála - parcelní
číslo 321/2, 321/6, 321/7, 321/9, 321/10, 323, 324, 325, 327, 329/1, 332, 334, 337/2, 337/3, 337/5,
337/8, 338/2, 338/6, a parcelní číslo stavební 85 a 91, v katastrálním území a obci Ktová - parcelní
číslo 511, 513/4, 513/5, 513/6, 582/1, 582/16, 582/22, 582/25, 585/11, 587/15, 589, 591/13, 591/14,
591/22, 591/23, 591/25, 591/28, 591/30, 591/31, 591/32, 594/2, 594/7, 594/10, 594/13, 594/14,
594/15, 594/16, 594/20, 597/1, 598/2, 602/1, 602/9, 602/12, 607/1, 607/2, 608, 613/1, 616/1, 618/1,
618/2, 621/3, 633, 675/3, 675/4, 675/5, 675/9, 675/10, 675/11, 675/13, 821, a parcelní číslo stavební
105, 124, 125, 126, 127, 148, 149, 157, 158, 160, 164, 165, 172, 175, 180, 181, 186, 189, 190,
215/1 a 215/2, v katastrální území a obci Rovensko pod Troskami - pozemky parcelní číslo 2221/2
a 2221/3, se přiznávají práva účastníka řízení podle ustanovení § 109 písm. e) a f) stavebního
zákona s právy účastníků řízení podle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu.
V souladu s ustanovením § 112 odst. 1 stavebního zákona a podle ustanovení § 47 odst. 1 správního
řádu speciální stavební úřad dne 26.2.2019 pod č.j.: OD 246/2019-2/280.13/Hk
a KULK 14624/2019 oznámil zahájení stavebního řízení všem známým účastníkům řízení i
dotčeným orgánům. Současně stanovil podle téhož ustanovení stavebního zákona lhůtu k uplatnění
závazných stanovisek dotčeným orgánům i lhůtu k uplatnění námitek, popřípadě důkazů,
účastníkům řízení. Zároveň je poučil, že k později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám,
popřípadě důkazům, nebude přihlédnuto. Lhůta byla stanovena do deseti dnů od doručení oznámení
o zahájení řízení. Vzhledem k tomu, že speciálnímu stavebnímu úřadu jsou poměry staveniště dobře
známy, žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení
podmínek k jejímu provádění, upustil podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona od ohledání
na místě i od ústního jednání.
Po oznámení zahájení stavebního řízení nevznesl nikdo z účastníků námitky či připomínky vůči
předmětné stavbě, závazné stanovisko neuplatnil ani žádný dotčený orgán.
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V průběhu stavebního řízení přezkoumal speciální stavební úřad předloženou žádost a posoudil
shromážděná stanoviska a vyjádření, a to z hledisek uvedených v ustanovení § 111 stavebního
zákona. Zjistil, že projektová dokumentace byla zpracována osobou s příslušnou autorizací a
vyhovuje kritériím uvedeným v ustanovení § 111 odst. 1 a 2 stavebního zákona.
Jednotlivá závazná stanoviska a stanoviska dotčených orgánů byla zvážena a využita při stanovení
podmínek tohoto rozhodnutí, rovněž tak byly zohledněny požadavky účastníků řízení (zejména
podmínky č. 1 až 28). Jde o tato závazná stanoviska, stanoviska a vyjádření:
a) Závazné stanovisko Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru životního prostředí, se
sídlem U Jezu 642/2a, Liberec 2, PSČ: 461 80, ze dne 4.12.2018 pod
zn.: KULK 86739/2018.
b) Závazné stanovisko Ministerstva obrany, IČO: 60162694, sekce nakládání s majetkem,
odboru ochrany územních zájmů, se sídlem Tychonovova 1, Praha 6, PSČ: 160 01, ze dne
5.12.2018 pod sp. zn.: 11178/74512/2018-1150-OÚZ-PCE.
c) Závazné stanovisko Městského úřadu Turnov, odboru životního prostředí, se sídlem
Antonína Dvořáka 335, Turnov, PSČ: 511 01, ze dne 10.11.2018 pod
č.j.: OŽP/18/3151/ALL.
d) Vyjádření Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizace, IČO: 70946078,
se sídlem České mládeže 632/32, Liberec 6, PSČ: 460 06, ze dne 8.2.2019 pod
zn.: KSSLK/1022/2019.
e) Závazné stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, IČO: 62933591,
se sídlem Kaplanova 1931/1, Praha – Chodov, Praha 11, PSČ: 148 00, Správa Chráněné
krajinné oblasti Český ráj, se sídlem Antonína Dvořáka 294, Turnov, PSČ: 511 01, ze dne
27.8.2018 pod č.j.: SR/1534/LI/2018-2.
f) Závazné stanovisko Drážního úřadu, IČO: 61379425, se sídlem Wilsonova 300/8,
Vinohrady, Praha 2, PSČ: 121 06, ze dne 12.9.2018 pod značkou: MP-SOP1864/18-2/Lh
DUCR-50300/18/Lh.
g) Souhrnné stanovisko Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO: 70994234,
se sídlem Dlážděná 1003/7, Praha 1 – Nové Město, PSČ: 110 00 (Oblastní ředitelství
Hradec Králové, se sídlem U Fotochemy 259/1, Hradec Králové, PSČ: 501 01), ze dne
19.9.2018 pod zn.: 24378/2018-OŘ HKR-NT.
h) Stanovisko Policie České republiky, Krajského ředitelství Libereckého kraje, Odboru služby
dopravní policie, se sídlem Nám. Dr. E. Beneše 24, Liberec, PSČ: 460 32, ze dne 13.8.2018
pod č.j.: KRPL-80933-1/ČJ-2018-1800DP-06.
i) Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci,
IČO: 71009302, se sídlem Husova 64, Liberec, PSČ: 460 31, ze dne 12.9.2018 pod
č.j.: KHSLB 17112/2018.
j) Stanovisko Povodí Labe, státní podnik, IČO: 70890005, se sídlem Víta Nejedlého 951/8,
Hradec Králové - Slezské Předměstí, PSČ: 500 03, ze dne 15.8.2018 pod
č.j.: PVZ/18/32784/Fa/0.
k) Koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Turnov, Odboru rozvoje města, se
sídlem Antonína Dvořáka 335, Turnov, PSČ: 511 01, ze dne 11.10.2018 pod
č.j.: ORM/18/1755 a ev. č.: 58414/18-MUTU.¨
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l) Stanovisko Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru životního prostředí, ze dne
27.8.2018 pod č.j.: KULK 68318/2018.
m) Vyjádření Obce Ktová, IČO: 00580821, se sídlem Ktová 62, Ktová, PSČ: 512 63, ze dne
7.9.2018 bez č.j.
n) Vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IČO: 49099451, se sídlem
Přítkovská
1689,
Teplice,
PSČ:
415
50,
ze
dne
15.8.2018
pod
zn.: O18610209890/UTPCTU/Val.
o) Vyjádření společnosti ČEZ Distribuce a. s., IČO: 24729035, se sídlem Teplická 877/8,
Děčín, Děčín IV. – Podmokly, PSČ: 405 02, ze dne 12.2.2019 pod zn.: 0101057840,
zn.: 0101057844 a zn.: 0101057845.
p) Vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČO: 04084063, se sídlem
Olšanská 2681/6, Žižkov, Praha 3, PSČ: 130 00, ze dne 1.8.2018 pod č.j.: 681639/18.
Podklady pro vydání stavebního povolení, které stavebník doložil k žádosti o vydání stavebního
povolení od orgánů veřejné moci či společností, které souhlasí se stavbou bez dalších podmínek
nebo jde o samostatná rozhodnutí, jsou uvedeny následně. Jedná se o tyto podklady:
a) Územní rozhodnutí Městského úřadu Turnov, stavebního úřadu, se sídlem Antonína Dvořáka
335, Turnov, PSČ: 511 01, ze dne 3.7.2017 pod sp. zn.: SÚ/2233/17/HOZ a
č.j.: SU/17/3390/HOI.
b) Souhlas Městského úřadu Turnov, stavebního úřadu, se sídlem Antonína Dvořáka 335,
Turnov, PSČ: 511 01, ze dne 22.8.2018 pod sp. zn.: SÚ/4302/18/HOZ a
č.j.: SU/18/4492/HOI.
c) Rozhodnutí Městského úřadu Turnov, Odboru dopravního, se sídlem Antonína Dvořáka 335,
Turnov, PSČ: 511 01, ze dne 18.1.2019 pod č.j.: OD/19/1672/KOM.
d) Sdělení společnosti ČEZ ICT Services, a. s., IČO: 26470411, se sídlem Duhová 1531/3,
Praha 4, PSČ: 140 53, ze dne 12.2.2019 pod zn.: 0700007239, ze dne 12.2.2019 pod zn.:
0700007238, ze dne 12.2.2019 pod zn.: 0700007235, ze dne 12.2.2019 pod zn.: 0700007234.
e) Závazné stanovisko Městského úřadu Turnov, Odboru školství, kultury a sportu, se sídlem
Antonína Dvořáka 335, Turnov, PSČ: 511 01, ze dne 8.10.2018 pod sp. zn.: ŠKO/18/1917 a
č.j.: ŠKO/18/2065/RUA.
f) Vyjádření Muzea Českého ráje v Turnově, příspěvkové organizace, IČO: 00085804, se
sídlem Skálova 71, Turnov, PSČ: 511 01, ze dne 18.9.2018 pod č.j.: vyj. 215/2018.
g) Potvrzení Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i., IČO: 67985912, se sídlem
Letenská 123/4, Praha 1 - Malá Strana, PSČ: 118 00, ze dne 18.9.2018 bez č.j.
h) Sdělení Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Libereckého kraje, Územního
odboru Semily, dopravního inspektorátu, se sídlem Vysocká 225, Semily, PSČ: 513 15, ze
dne 23.8.2018 pod č.j.: KRPL-80933-3/ČJ-2018-1800DP-06.
i) Vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56,
Praha 4, Nusle, PSČ: 140 00, zastoupeného Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Správou
Liberec, se sídlem Zeyerova 1310, Liberec, PSČ: 460 55, ze dne 20.8.2018 pod
zn.: 3076/2018.
j) Vyjádření Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizace, IČO: 70946078,
se sídlem České mládeže 632/32, Liberec 6, PSČ: 460 06, ze dne 8.2.2019 pod
zn.: KSSLK/1016/2019.
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k) Vyjádření Lesů České republiky, s.p., IČO: 42196451, se sídlem Přemyslova 1106, Hradec
Králové, PSČ: 501 68, ze dne 20.8.2018 pod č.j.: LCR170/001874/2018 i ze dne 12.3.2019
pod č.j.: LCR170/000654/2019.
l) Vyjádření Městského úřadu Turnov, Odboru školství, kultury a sportu, se sídlem Antonína
Dvořáka 335, Turnov, PSČ: 511 01, ze dne 17.8.2018 pod sp. zn.: ŠKO/18/1803/RUA.
m) Stanovisko Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru dopravy, ze dne 13.9.2018 pod
č.j.: KULK 68313/2018.
n) Vyjádření společnosti UPC Česká republika, s.r.o., IČO: 00562262, se sídlem Závišova
502/5, Praha 4 – Nusle, PSČ: 140 0, ze dne 20.9.2018 pod č.j.: E015432/18.
o) Vyjádření Hrubá Skála, IČO: 00275751, se sídlem Hrubá Skála – Doubravice 37, Hrubá Skála,
PSČ: 511 01, ze dne 31.8.2018 pod č.j.: 602/2018.
p) Vyjádření Policie České republiky, Krajského ředitelství Libereckého kraje, Odboru sprívy
majetku, Oddělení správy nemovitého majetku, se sídlem Nám. Dr. E. Beneše 24, Liberec,
PSČ: 460 32, ze dne 10.8.2018 pod č.j.: KRPL-11816-2/ČJ-2018-1800SU-5.
q) Vyjádření společnosti České Radiokomunikace a.s., IČO: 24738875, se sídlem
Skokanská 2117/1, Praha 6, Břevnov, PSČ: 169 00, ze dne 17.9.2018 pod
zn.: UPTS/OS/202142/2018.
r) Sdělení společnosti Telco Pro Services, a. s., IČO: 29148278, se sídlem Duhová 1531/3,
Michle, Praha 4, PSČ: 140 00, ze dne 12.2.2019 pod zn.: 0200867023, zn.: 0200867024,
zn.: 0200867026, zn.: 0200867027.
s) Vyjádření společnosti ČEZ Distribuce a. s., IČO: 24729035, se sídlem Teplická 877/8,
Děčín, Děčín IV. – Podmokly, PSČ: 405 02, ze dne 12.2.2019 pod zn.: 0101057839.
t) Vyjádření společnosti Vodafone Czech Republic a.s., IČO: 25788001, se sídlem náměstí
Junkových 2808/2, Stodůlky, Praha 5, PSČ: 155 00, ze dne 30.7.2018 pod
zn.: 180730-162588502.
u) Vyjádření společnosti T-Mobile Czech Republic, a.s., IČO: 64949681, se sídlem Tomíčkova
2144/1, Praha 4 – Chodov, PSČ: 148 00, ze dne 30.7.2018 pod zn.: E27968/18.
v) Vyjádření společnosti GridServices, s.r.o., IČO: 27935311, se sídlem Plynárenská 499/1,
Zábrdovice, Brno, PSČ: 602 00, ze dne 27.8.2018 pod zn.: 5001781576.
Speciální stavební úřad dospěl po provedeném stavebním řízení k závěru, že uskutečněním stavby
s názvem I/35 Ktová, odstranění úrovňového přejezdu v rozsahu stavebních objektů s názvy
SO 020 Příprava území, SO 101 Přeložka I/35, SO 110 Okružní křižovatka, SO 170 Provizorní
komunikace, SO 180 Přechodné dopravní značení, SO 190 Dopravní značení, SO 201 Most na
silnici I/35 v km 0,138, SO 250 Opěrná zeď v km 0,750 – 0,900 vlevo, SO 301 Odvodnění I/35,
Borek-Ktová, SO 760 Protihluková opatření, SO 801 Vegetační úpravy a SO 830 Rekultivace
území /pozemky nebo jejich části dotčené stavebním záměrem – pozemky p. č. 321/4, 321/11,
329/2, 330, 331/2, 331/3, 331/4, 335, 336, 337/1, 337/4, 337/9, 337/10, 860/1, 860/2, 935/1 a 935/2
v katastrálním území Hnanice pod Troskami a obci Hrubá Skála, pozemky p. č. 586, 590, 591/10,
591/19, 591/20, 591/21, 591/24, 591/34, 600/1, 600/2, 600/3, 600/4, 601, 602/4, 602/7, 602/8,
602/10, 602/11, 602/13, 602/14, 602/15, 602/16, 602/17, 602/18, 602/19, 609/1, 609/2, 610, 611/1,
611/2, 611/3, 612, 613/2, 614/1, 616/2, 619, 620, 621/1, 621/4, 621/5, 632/3, 632/5, 632/6, 770/2,
770/5, 770/6, 770/7, 770/9, 770/10, 770/11, 810/1, 810/2, 810/3, 817/1, 817/2, 859, 860/1, 860/2,
860/3, 860/4 a parcelní číslo stavební 156 v katastrálním území a obci Ktová/, ve výše
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specifikovaném rozsahu, nebudou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena
práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.
Protože v průběhu stavebního řízení nebyly shledány důvody, které by bránily povolení navrhované
stavby, rozhodl speciální stavební úřad způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dnů, ode dne jeho doručení, podat odvolání k Ministerstvu
dopravy, podáním učiněným u Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru dopravy.
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.
Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení
ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě.
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. Jan Čáp
vedoucí odboru dopravy

Rozdělovník:
Účastníci řízení podle ustanovení § 109 písm. a), c), d) stavebního zákona s právy účastníků řízení
podle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, Nusle,
PSČ: 140 00, zastoupené Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Správou Liberec, se sídlem Zeyerova
1310, Liberec, PSČ: 460 55, které dále zastupuje na základě plné moci společnost Valbek, spol.
s r.o., IČO: 48266230, se sídlem Vaňurova 505/17, Liberec, PSČ: 460 01 (datovou schránkou).
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, Nusle,
PSČ: 140 00 (datovou schránkou).
- Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, IČO: 70946078, se sídlem
České mládeže 632/32, Liberec 6, PSČ: 460 06 (datovou schránkou).
- Liberecký kraj, IČO: 70891508, se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec IV-Perštýn, PSČ: 460 01
(osobně).
- Obec Ktová, IČO: 00580821, se sídlem Ktová 62, Ktová, PSČ: 512 63 (datovou schránkou).
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- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO: 70994234, se sídlem Dlážděná 1003/7,
Praha 1 – Nové Město, PSČ: 110 00 (datovou schránkou).
- Státní pozemkový úřad, IČO: 01312774, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3 – Žižkov,
PSČ: 130 00 (datovou schránkou).
- Bartůsková Jiřina, nar. 3.2.1937, bytem Košťálov 73, Košťálov, PSČ: 512 02 (doporučeně do
vlastních rukou).
- Mgr. Bukvičková Svatava, nar. 10.5.1955, bytem Obránců míru 938, Mnichovo Hradiště,
PSČ: 295 01 (doporučeně do vlastních rukou).
- Býmová Alexandra, nar. 14.8.1951, bytem Studentská 1607, Turnov, PSČ: 511 01 (doporučeně
do vlastních rukou).
- Drapáková Jitka, nar. 11.10.1957, bytem Havlíčkova 94, Rovensko pod Troskami, PSČ: 512 63
(doporučeně do vlastních rukou).
- Hornová Ludmila, nar. 30.7.1933, bytem Pražská 1047/122, Jablonec nad Nisou, PSČ: 466 01
(doporučeně do vlastních rukou).
- MVDr. Král Josef, nar. 24.2.1946, bytem Na Pískovně 648/6, Liberec XIV - Ruprechtice,
Liberec, PSČ: 460 14 (doporučeně do vlastních rukou).
- Králová Marie, nar. 24.4.1948, bytem U Potůčku 620/10, Liberec VI - Rochlice, Liberec 6,
PSČ: 460 06 (doporučeně do vlastních rukou).
- Kopecký Jiří, nar. 21.6.1971, bytem Alešova 1556, Turnov, PSČ: 511 01 (doporučeně do
vlastních rukou).
- Kopecký Pavel, nar. 13.5.1964, Masarykova 466, Železný Brod, PSČ: 468 22 (doporučeně do
vlastních rukou).
- Kopecký Vladimír, nar. 5.11.1978, Ktová 122, Ktová, PSČ: 512 63 (doporučeně do vlastních
rukou).
- Ing. Kopecký Vladislav, nar. 21.5.1964, Přepeře 282, Přepeře, PSČ: 512 61 (doporučeně do
vlastních rukou).
- Ing. Miller Alfred, nar. 24.5.1969, Kokonínská 18, Rychnov u Jablonce nad Nisou, PSČ: 468 02
(doporučeně do vlastních rukou).
- Ing. Padrůněk Stanislav, nar. 11.10.1948, bytem Sedmihorky 91, Karlovice, PSČ: 511 01
(doporučeně do vlastních rukou).
- Skála Roman, nar. 23.3.1973, bytem Borek 10, Hrubá Skála, PSČ: 512 63 (doporučeně do
vlastních rukou).
- Šimečková Monika, nar. 30.6.1977, bytem Žitná 824, Liberec VI - Rochlice, Liberec 6,
PSČ: 460 06 (doporučeně do vlastních rukou).
- Ing. Šonský Josef, nar. 4.10.1947, bytem Rákosova 587, Mikovice, Kralupy nad Vltavou,
PSČ: 278 01 (doporučeně do vlastních rukou).
- Špringl Vladimír, nar. 20.5.1957, Ktová 71, Ktová, PSČ: 512 63 (doporučeně do vlastních
rukou).
- Špringlová Dagmar, nar. 1.11.1959, Ktová 71, Ktová, PSČ: 512 63 (doporučeně do vlastních
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rukou).
- Vaníček Václav, nar. 30.4.1950, bytem Doubravice 111, Hrubá Skála, PSČ: 511 01 (doporučeně
do vlastních rukou).
- Valentová Irena, nar. 24.11.1972, bytem Jablonecká 704/22, Prosek, Praha 9, PSČ: 190 00
(doporučeně do vlastních rukou).
- Bc. Wolf Miloslav, nar. 9.3.1966, bytem Na Radouči 1312, Mladá Boleslav II, Mladá Boleslav,
PSČ: 293 01 (doporučeně do vlastních rukou).
- Wolfová Petra, nar. 11.9.1968, bytem Na Radouči 1312, Mladá Boleslav II, Mladá Boleslav,
PSČ: 293 01 (doporučeně do vlastních rukou).
Účastníci řízení podle ustanovení § 109 písm. e) a f) stavebního zákona s právy účastníků řízení
podle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu, kteří jsou identifikováni označením pozemků a staveb
evidovaných v katastru nemovitostí:
- katastrální území Hnanice pod Troskami a obec Hrubá Skála pozemky: parcelní číslo 321/2,
321/6, 321/7, 321/9, 321/10, 323, 324, 325, 327, 329/1, 332, 334, 337/2, 337/3, 337/5, 337/8,
338/2, 338/6, a parcelní číslo stavební 85 a 91.
- katastrální území a obec Ktová pozemky: parcelní číslo 511, 513/4, 513/5, 513/6, 582/1, 582/16,
582/22, 582/25, 585/11, 587/15, 589, 591/13, 591/14, 591/22, 591/23, 591/25, 591/28, 591/30,
591/31, 591/32, 594/2, 594/7, 594/10, 594/13, 594/14, 594/15, 594/16, 594/20, 597/1, 598/2,
602/1, 602/9, 602/12, 607/1, 607/2, 608, 613/1, 616/1, 618/1, 618/2, 621/3, 633, 675/3, 675/4,
675/5, 675/9, 675/10, 675/11, 675/13, 821, a parcelní číslo stavební 105, 124, 125, 126, 127, 148,
149, 157, 158, 160, 164, 165, 172, 175, 180, 181, 186, 189, 190, 215/1 a 215/2.
- katastrální území a obec Rovensko pod Troskami pozemky: parcelní číslo 2221/2 a 2221/3.
Další účastníci řízení podle ustanovení § 109 písm. e) stavebního zákona s právy účastníků řízení
podle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu:
- ČD - Telematika a. s., IČO: 61459445, se sídlem Pernerova 2819/2a, Praha 3, PSČ: 130 00
(datovou schránkou).
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČO: 04084063, se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3,
PSČ: 130 00 (datovou schránkou).
- ČEZ Distribuce a. s., IČO: 24729035, se sídlem Teplická 877/8, Děčín IV. – Podmokly,
PSČ: 405 02 (datovou schránkou).
- Lesy České republiky, s.p., IČO: 42196451, se sídlem Přemyslova 1106, Hradec Králové,
PSČ: 501 68 (datovou schránkou).
- Město Rovensko pod Troskami, IČO: 00276073, se sídlem náměstí prof. Drahoňovského 1,
Rovensko pod Troskami, PSČ: 512 63 (datovou schránkou).
- Obec Hrubá Skála, IČO: 00275751, se sídlem Hrubá Skála – Doubravice
PSČ: 511 01 (datovou schránkou).

37, Hrubá Skála,

- Povodí Labe, státní podnik, IČO: 70890005, se sídlem Víta Nejedlého 951/8, Hradec Králové Slezské Předměstí, PSČ: 500 03 (datovou schránkou).
- Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IČO: 49099451, se sídlem Přítkovská 1689, Teplice,
PSČ: 415 50 (datovou schránkou).
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Dotčené orgány podle ustanovení § 136 správního řádu:
- Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, IČO: 62933591, se sídlem Kaplanova
1931/1, Praha – Chodov, Praha 11, PSČ: 148 00, Správa Chráněné krajinné oblasti Český ráj, se
sídlem Antonína Dvořáka 294, Turnov, PSČ: 511 01 (datovou schránkou)
- Drážní úřad, IČO: 61379425, se sídlem Wilsonova 300/8, Vinohrady, Praha 2, PSČ: 121 06
(datovou schránkou).
- Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, IČO: 70888744, se sídlem Barvířská 29/10, Liberec,
PSČ: 460 01 (datovou schránkou).
- Městský úřad Turnov, stavební úřad, se sídlem Antonína Dvořáka 335, Turnov, PSČ: 511 01
(datovou schránkou).
- Městský úřad Turnov, odbor dopravní, se sídlem Antonína Dvořáka 335, Turnov, PSČ: 511 01
(datovou schránkou).
- Městský úřad Turnov, odbor životního prostředí, se sídlem Antonína Dvořáka 335, Turnov,
PSČ: 511 01 (datovou schránkou).
- Městský úřad Turnov, odbor rozvoje města, se sídlem Antonína Dvořáka 335, Turnov,
PSČ: 511 01 (datovou schránkou).
- Městský úřad Turnov, odbor školství, kultury a sportu, se sídlem Antonína Dvořáka 335, Turnov,
PSČ: 511 01 (datovou schránkou).
- Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, se sídlem U Jezu 642/2a,
Liberec IV-Perštýn, PSČ: 460 01 (osobně).
- Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, IČO: 71009302, se sídlem
Husova 64, Liberec, PSČ: 460 31 (datovou schránkou).
- Ministerstvo obrany, IČO: 60162694, Sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních
zájmů, se sídlem Tychonova 1, Praha 6, PSČ: 160 00 (datovou schránkou).
- Policie České republiky, Krajské ředitelství Libereckého kraje, Odbor služby dopravní policie, se
sídlem Nám. Dr. E. Beneše 24, Liberec, PSČ: 460 32 (datovou schránkou).
- Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, Územní odbor Semily,
dopravní inspektorát, se sídlem Vysocká 225, Semily, PSČ: 513 15 (datovou schránkou).
Dále obdrží k vyvěšení na úřední desce:
- Městský úřad Rovensko pod Troskami, se sídlem náměstí prof. Drahoňovského 1, Rovensko pod
Troskami, PSČ: 512 63 (datovou schránkou).
- Obecní úřad Hrubá Skála, se sídlem Hrubá Skála – Doubravice 37, Hrubá Skála, PSČ: 511 01
(datovou schránkou).
- Obecní úřad Ktová, se sídlem Ktová 62, Ktová, PSČ: 512 63 (datovou schránkou).
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Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce shora označeného správního orgánu, dále na
úřední desce Městského úřadu Rovensko pod Troskami, se sídlem náměstí prof. Drahoňovského 1,
Rovensko pod Troskami, PSČ: 512 63, Obecního úřadu Hrubá Skála, se sídlem Hrubá Skála –
Doubravice 37, Hrubá Skála, PSČ: 511 01, a Obecního úřadu Ktová, IČO: 00580821, se sídlem Ktová
62, Ktová, PSČ: 512 63, po dobu 15 dnů, přičemž patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost
považuje za doručenou.

Vyvěšeno dne: ....................

Sejmuto dne: ....................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.
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