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ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Městský úřad Turnov, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 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"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost
o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne
25.2.2013 podal
AŽD Praha, s.r.o., IČO 48029483, Křižíkova č.p. 32, 612 00 Brno 12,
které zastupuje Robert Janko, nar. 15.8.1977, Růžová č.p. 537, 566 01 Vysoké Mýto
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
I.

Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
rozhodnutí o umístění stavby
MUR 07 - Úsekové měření rychlosti na komunikaci č. I/35

(dále jen "stavba") na pozemkových parcelách 752/1, 752/3 v katastrálním území Karlovice, na
pozemkové parcele 1612/4 v katastrálním území Sněhov, na pozemkových parcelách 685/3, 685/1 a 96/1
v katastrálním území Vranové II, na pozemkových parcelách 698/3, 1216/1, 2600/156, 2600/178,
2600/186, 2600/214, 2623/3, 3881/24, 3905/34, 3905/37 v katastrálním území Turnov.
Druh a účel umisťované stavby:
Obec Malá Skála:
 Jednotlivá stanoviště jsou od sebe vzdálena 645 m.
 Stavba bude umístěna na pozemkových parcelách 685/3, 685/1 a 96/1 v kú Vranové II a na
pozemkové parcele 1612/4 v kú Sněhov.
 První měřící bod bude tvořen vyhodnovací jednotkou MUR-07 umístěnou na novém stožáru ( na
poz.p.č. 1612/4 kú Sněhov ). K této vyhodnovací jednotce budou připojena zařízení pro detekci
vozidel. Tato zařízení budou umístěna na 6m výložníku, který bude umístěn na novém stožáru,
jako vyhodnovací jednotka MUR-07. Výškový profil MUR 07 bude min. 5,45 m nad vozovkou.
Měřící bod bude napájen novým kabelem CYKY 3Cx4 z elektroměrového rozvaděče, který bude
umístěn v plastovém pilíři na podstavci v těsné blízkosti betonového stožáru ČEZ.
 Druhý měřící bod bude tvořen vyhodnovací jednotkou MUR-07 umístěnou na novém stožáru ( na
poz.685/3 v kú Vranové II ). K této vyhodnovací jednotce budou připojena zařízení pro detekci
vozidel. Tato zařízení budou umístěna na 6m výložníku, který bude umístěn na novém stožáru,
jako vyhodnovací jednotka MUR-07, a dále bude vybaven výložníkem pro svítidlo osvětlující
chodecký přechod. Výškový profil MUR 07 bude min. 5,45 m nad vozovkou. Měřící bod bude
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napájen novým kabelem CYKY 3Cx4 ze stávajícího zapínacího bodu veřejného osvětlení. Na
místě nového stožáru bude demontován stávající stožár VO pro přisvětlení chodeckého
přechodu.
 Napájecí bod : jedná se o zřízení jedné nové přípojky NN 230 V a jedno podružné měření ze
zapínacího místa VO. Jedno odběrné místo bude sloužit pro stožár č. 1 a druhé podružné měření
bude sloužit pro stožár č.2. Napájení stožáru č. 1 bude provedeno z neměřené distribuční
soustavy ČEZ, které se nachází na bet. podpěrných bodech. Z vrchního vedení povede nový
kabel CYKY 4Bx10 do elektr.rozvaděče, z kterého povede kabel.vedení CYKY 3Cx4 do
rozvaděče MUR 07. Rozvaděč bude umístěn na novém stožáru v min. výšce 3 m nad povrchem.
Napájení stožáru č.2 bude provedeno ze stávajícího zapínacího bodu VO, kde bude zřízeno
podružné měření MUR 07, z tohoto povede kabelové vedení CYKY 3Cx4.Rozvaděč MUR 07
bude umístěn na novém stožáru v min. výšce 3 m nad povrchem.
Obec Karlovice - Radvánovice :
 Jednotlivá stanoviště jsou od sebe vzdálena 240 m.
 První měřící bod bude tvořen vyhodnovací jednotkou MUR-07 umístěnou na novém stožáru ( na
poz.p.č.752/1 v kú Karlovice ). K této vyhodnovací jednotce budou připojena zařízení pro
detekci vozidel. Tato zařízení budou umístěna na 5m výložníku, který bude umístěn na novém
stožáru, jako vyhodnovací jednotka MUR-07. Výškový profil MUR 07 bude min. 5,45 m nad
vozovkou. Měřící bod bude napájen novým kabelem CYKY 3Cx4 z elektroměrového rozvaděče,
který bude umístěn v novém plastovém pilíři na podstavci a bude napájen novým kabelem
CYKY 4Bx10 ze stávajícího vrchního vedení, které je umístěno na bet.podpěrných bodech.
 Druhý měřící bod bude tvořen vyhodnovací jednotkou MUR-07 umístěnou na novém stožáru ( na
poz.752/3 v kú Karlovice ). K této vyhodnovací jednotce budou připojena zařízení pro detekci
vozidel. Tato zařízení budou umístěna na 6m výložníku, který bude umístěn na novém stožáru,
jako vyhodnovací jednotka MUR-07. Výškový profil MUR 07 bude min. 5,45 m nad vozovkou.
Měřící bod bude napájen novým kabelem CYKY 3Cx4 z elektroměrového rozvaděče, který bude
umístěn v novém plastovém pilíři na podstavci a bude napájen novým kabelem CYKY 4Bx10 ze
stávajícího vrchního vedení, které je umístěno na bet.podpěrných bodech.
 Napájecí bod : jedná se o zřízení dvou nových přípojek NN 230 V pro dvě odběrná místa. Jedno
odběrné místo bude sloužit pro stožár č. 1 a druhé podružné měření bude sloužit pro stožár č.2.
Z vrchního vedení povede nový kabel CYKY 4Bx10 do skříně HDS, z této skříně povede zemní
kabel CYKY 4Bx10 kabelovým výkopem k novému stožáru č. 1. K novému stožáru č. 2 povede
kabelové vedení pod vozovkou I/35 protlakem.
V obci Turnov most přes Jizeru :
 Jednotlivá stanoviště jsou od sebe vzdálena 150 m.
 První měřící bod bude tvořen vyhodnovací jednotkou MUR-07 umístěnou na stávajícím stožáru
VO. K této vyhodnovací jednotce budou připojena zařízení pro detekci vozidel. Tato zařízení
budou umístěna na 4m výložníku, který bude umístěn na novém stožáru VO. Výškový profil
MUR 07 bude min. 5,45 m nad vozovkou. Vyhodnovací jednotka bude detekovat jeden jízdní
směr. Měřící bod bude napájen novým kabelem CYKY 3Cx4 z elektrom.rozvaděče, který bude
umístěn v travnatém pásu před napojovacím místem na distribuční síť. Elektroměrový rozvaděč
bude napájen novým kabelem CYKY 4Bx10 z T spojky, která vznikne na stávajícím neměřeném
kabelu před budovou čp. 1062.
 Druhý měřící bod bude tvořen vyhodnovací jednotkou MUR-07 umístěnou na stávajícím stožáru
VO. K této vyhodnovací jednotce budou připojena zařízení pro detekci vozidel. Tato zařízení
budou umístěna na 4m výložníku, který bude umístěn na stávajícím stožáru VO. Výškový
průjezdní profil bude min. 5,45 m nad vozovkou. Vyhodnovací jednotka MUR 07 bude detekovat
jeden jízdní směr. Měřící bod bude napájen novým kabelem CYKY 3Cx4 ze stožáru č.1. Mezi
stožárem č.1 a stožárem č.21 bude položen optokabel, který bude ukončen v rozvaděči MUR 07.
 Napájecí bod : napájení bude provedeno z T – spojky, která bude na stávajícím neměřeném
kabelu distribuční soustavy ČEZ před budovou čp. 1062. Z této kabel.skříně povede nový kabel
CYKY 4Bx10 do elektrom.rozvaděče, z kterého povede kabelové vedení CYKY 4Bx10 do
stožáru č.1 a ze stožáru č. 1 do stožáru č.2. Na stožárech č.1 a č.2 bude kabelové vedení ukončeno
v rozvaděči MUR 07. Rozvaděč bude umístěn v min. 3 m nad povrchem.
V obci Turnov u nemocnice :
 Jednotlivá stanoviště jsou od sebe vzdálena 240 m.
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První měřící bod bude tvořen vyhodnovací jednotkou MUR-07 umístěnou na novém stožáru ( na
poz.p.č.698/3 v kú Turnov). K této vyhodnovací jednotce budou připojena zařízení pro detekci
vozidel. Tato zařízení budou umístěna na 4m výložníku, který bude umístěn na novém stožáru
jako vyhrnovací jednotka MUR 07. Výškový profil MUR 07 bude min. 5,45 m nad vozovkou.
Vyhodnovací jednotka bude detekovat jeden jízdní směr. Měřící bod bude napájen novým
kabelem CYKY 3Cx4 z elektrom.rozvaděče, který bude umístěn v plastovém pilíři na podstavci
v těsné blízkosti rozvaděče RIS. Elektroměrový rozvaděč bude napájen novým kabelem 4Bx10 ze
stávajícího rozvaděče RIS.
 Druhý měřící bod bude tvořen vyhodnovací jednotkou MUR-07 umístěnou na novém stožáru ( na
poz.p.č. 1216/1 v kú Turnov ) . K této vyhodnovací jednotce budou připojena zařízení pro detekci
vozidel. Tato zařízení budou umístěna na 4m výložníku, který bude umístěn na stávajícím stožáru
VO. Výškový průjezdní profil bude min. 5,45 m nad vozovkou. Vyhodnovací jednotka MUR 07
bude detekovat jeden jízdní směr. Měřící bod bude napájen novým kabelem CYKY 3Cx4
z elektroměrového rozvaděče, který bude umístěn v plastovém pilíři na podstavci v těsné
blízkosti rozvaděče RIS. Elektroměrový rozvaděč bude napájen kabelem 4Bx10 ze stávajícího
rozvaděče RIS.
 Napájecí bod : jedná se o zřízení dvou nových přípojek NN 230 kV pro dvě odběrná místa. Jedno
odběrné místo bude sloužit pro stožár č.1 a druhé odběrné místo bude sloužit pro stožár č. 2.
Napájení bude provedeno z neměřené distribuční soustavy ČEZ. Z rozvaděče RIS povede nový
kabel CYKY 4Bx10 do elektrom.rozvaděče, z kterého povede kabelové vedení CYKY 4Cx10
do rozvaděče MUR 07. Rozvaděč bude umístěn v min. 3 m nad povrchem.
Umístění stavby na pozemku:
Podle předložených situací :
 Situační plán č. výkresu B01 ( v obci Turnov most přes Jizeru ) v měřítku 1:1000
z 25.3.2013.
 Situační plán č. výkresu B01 ( v obci Turnov u nemocnice ) v měřítku 1:1000 z 6.2.2013.
 Situační plán č.výkresu B01 ( v obci Malá Skála ) v měřítku 1:1000 z 21.3.2013.
 Situační plán č. výkresu B01 ( v obci Karlovice - Radvánovice ) v měřítku 1:1000
z 25.3.2013.
Vymezení území dotčeného vlivy stavby.
-

Pozemkové parcely 752/1, 752/3 v katastrálním území Karlovice, pozemková parcela 1612/4 v
katastrálním území Sněhov, pozemkové parcely 685/3, 685/1 a 96/1 v katastrálním území Vranové II,
pozemkové parcely 698/3, 1216/1, 2600/156, 2600/178, 2600/186, 2600/214, 2623/3, 3881/24,
3905/34, 3905/37 v katastrálním území Turnov.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:
1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickými přílohami rozhodnutí „ situační plán v obci Turnov
most přes Jizeru, situační plán v obci Turnov u nemocnice, v obci Malá Skála a v obci Radvánovice „
, které obsahují výkres současného stavu v území v měřítku 1:1000 katastrální mapy se zakreslením
stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména
vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Před zahájením zemních prací investor zajistí odborné vytýčení všech inženýrských sítí na pozemcích
stavbou dotčených.
3. Před započetím stavebních prací je povinností investora vstup na pozemky projednat s jednotlivými
vlastníky nejdéle 15 dní předem.
4. Stavebník uhradí případnou škodu vzniklou prováděním stavby podle obecně závazných přepisů.
5. Po skončení stavebních prací budou dotčené pozemky uvedeny do původního stavu.
6. Příjezd ke stavbě bude ze stávajících silnic.
7. Vzhledem k tomu, že dotčená nemovitost se nachází na území s archeologickými nálezy, je
stavebník povinen , dle § 22 odst. 2 zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění,
při jakýkoliv zemních
pracích oznámit tento stavební záměr již v době přípravy stavby
Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, Letenská 4, 118 01 Praha 1, případně umožnit provedení
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
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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 archeolog. výzkumu ( § 23 památkového
zákona ).
8. Budou dodrženy podmínky z vyjádření společnosti Telefónica 02 Czech Republic, a.s., prac.Liberec
ze dne 29.11.2012 pod čj. 704559/12 ( pro obec Karlovice - Radvánovice ), ze dne 16.4.2013 pod čj.
562069/13 ( pro obec Malá Skála ), ze dne 29.11.2012 pod čj. 704640 ( pro obec Turnov I/35 – most
přes Jizeru ) a ze dne 29.11.2012 pod čj. 704638/12 ( pro obec Turnov II/283 – u nemocnice ), a to :
 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 nebo nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu níže
tohoto vyjádření, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti
tohoto vyjádření nastane nejdříve
 stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistil, že
jeho záměr, pro který podal shora označenou žádost, je v kolizi se SEK a nebo zasahuje do
ochranného pásma SEK, nejpozději však před počátkem zpracování projektové dokumentace
stavby, která koliduje se SEK a nebo zasahuje do ochranného pásma SEK, vyzvat společnost
Telefónica ke stanovení konkrétních podmínek ochrany SEK, případně k přeložení SEK,
prostřednictvím zaměstnance společnosti Telefonica pověřeného ochranou sítě
 přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost Telefónica. Stavebník, který vyvolala překládku
SEK je dle ustanovení § 104 odst. 16 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o
změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti Telefónica veškeré náklady na
nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení
 pro účely přeložení SEK dle našich bodů tohoto vyjádření je stavebník povinen uzavřít se
společností Telefónica smlouvu o realizaci překládky SEK
 bez ohledu na všechny shora v tomto vyjádření uvedené skutečnosti je stavebník, nebo jím
pověřená třetí osoba povinen řídit se všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti
Telefónica, které jsou nedílnou součástí tohoto vyjádření
 společnost Telefónica prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území
poskytnuty veškeré dostupné informace o SEK
 žadateli převzetím tohoto vyjádření vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze
k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data
rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti
Telefónica. V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající
z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského
 v prostoru odkrytého tel.vedení musí být zaměstnanci společnosti Telefónica Czech Republic,
a.s., provedena před záhozem kontrola uložení kabelů
 během stavby musí být zajištěna taková opatření, aby nedošlo k poškození kabelů.
9. Budou dodrženy podmínky z vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o., Brno ze dne 22.2.2013 pod
zn. 5000750450 ( pro obec Karlovice - Radvánovice ), ze dne 24.4.2013 pod zn. 5000773547 ( pro
obec Malá Skála ), ze dne 4.2.2013 pod zn. 5000741823 ( pro obec Turnov – most přes Jizeru ) a ze
dne 4.2.2013 pod zn. 5000741811 ( pro obec Turnov u nemocnice ), a to :
- při práci v ochranném pásmu stávajících vedení je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená
pro práce v ochranném pásmu plynárenských zařízení. Dále je nutno dodržet minimální
vzdálenosti při souběhu a křížení dle ČSN 73 6005
- před započetím stavby musí být v místech dotyku stavby poloha plynárenského potrubí vytyčena
a v případě potřeby ověřena ručně kopanými sondami
- stavební objekty ( včetně šachet, betonových patek, rozvodných pilířů, sloupů NN, svítidel VO,
sloupků či pilířů, dopravního značení, atd. ) musí být umístěny min. 1 m od plynárenských vedení
– měřeno kolmo na půdorysný obrys potrubí. Uzemnění budou vedena na opačnou stranu od
plynovodu
- plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění
pozdějších předpisů
při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti
prováděné v ochranném pásmu plyn.zařízení :
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za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné
v ochranném pásmu plyn.zařízení ( tzn. i bezvýkopové technologie )
 stavební činnosti v ochran. pásmu plyn. zařízení, viz.§ 68 zákona je možné realizovat pouze
při dodržování podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky
dodrženy, budou stavební činnosti, popř.úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu
plyn.zařízení považovány dle § 68 odst. 6 zákona č. 670/2004 Sb. a zákona č. 458/2000 Sb.
za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby ( zejména
trasy navrhovaných inženýrských sítí ) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně
 před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plyn.zařízení bude provedeno vytyčení
plyn.zařízení.Vytýčení provede příslušné regionální centrum. Žádost o vytýčení bude podána
písemně min. 7 dnů před požadovaným vytýčením. Při žádosti uvede žadatel naši značku
vyjádření.Bez vytýčení a přesného určení plyn.zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny.
Vytýčení plyn.zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu
plyn.zařízení. O provedeném vytýčení bude sepsán protokol
 bude dodržena ČSN 736005, ČSN 733050, TPG 70204 – tab.8, zákon č. 458/2000 Sb., ve
znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou
 pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou
plyn.zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami
 při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor
povinen učinit taková opatřená, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo
ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí,
zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a
motorových nářadí
 odkryté plyn. zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno
proti možnému poškození
 v případě použití bezvýkopových technologií ( např. protlaku ) bude před zahájením stavební
činnosti provedeno obnažení plyn.zařízení v místě křížení
 neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plyn.zařízení ( vč. izolace signalizačního
vodiče, výstražné fólie atd. )
 před provedením zásypu výkopu v ochran.pásmu plyn.zařízení bude provedena kontrola
podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plyn.zařízení a kontrola
plyn.zařízení. Kontrolu provede příslušné regionální centrum. Žádost o kontrolu bude podána
min. 5 dní před požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede žadatel naši značku uvedenou
v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plyn.zařízení která nebyla
odhalena. O provedené kontrole musí být sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být
plynovodní zařízení zasypáno
 plyn.zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem,
zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4,
TPG 702 01, TPG 702 04
 neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní
prvky plyn.zařízení
 poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč.hlavních uzávěrů plynu (
HUP ) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přípustné a funkční po celou dobu
trvání stavební činnosti
 případné zařizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude
realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení ( není-li ve stanovisku uvedeno
jinak )
 bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení ( není-li ve stanovisku uvedeno
jinak )
 při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd
přes plynárenské zařízení uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.
10. Budou dodrženy podmínky z vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., Děčín ze dne 29.11.2012 pod zn.
0100116502 ( pro obec Karlovice - Radvánovice ), ze dne 16.4.13 pod zn. 0100154440 ( pro obec
Malá Skála ), ze dne 29.11.2012 pod zn. 0100116506 ( pro obec Turnov I/35 most přes Jizeru ) a ze
dne 29.11.2012 pod zn. 0100116504 ( pro obec Turnov II/283 u nemocnice ), a to :
- povinností stavebníka před započetím zemních prací 14 dní předem požádat o vytýčení
prostřednictvím zákaznické linky
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energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb. (
energetický zákon ) v platném znění nebo technickými normami, zejména PNE 33 3301 a ČSN
EN 50423-1
- v případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení
nebo trafostanic, popř. bude po vytýčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních
vedení, je nutné písemně požádat o souhlas s činností v ochranném pásmu
- pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, kontaktujte
poruchovou linku.
11. Budou dodrženy podmínky z koordinovaného závazného stanoviska ze dne 20.3.2013 pod čj.
ORM/13/195 ( pro obec Karlovice - Radvánovice ), ze dne 22.4.13 pod čj. ORM/13/296 ( pro obec
Malá Skála ), ze dne 4.4.2013 pod čj. ORM/13/221 ( pro obec Turnov most přes Jizeru ) a ze dne
3.4.2013 pod čj. ORM/13/205 ( pro obec Turnov u nemocnice ), a to :
OŽP odpady :
odpady vzniklé při realizaci stavby budou řádně vytříděny a jednotlivé druhy následně
využity, případně nabídnuty k dalšímu využití nebo recyklaci oprávněné osobě. Teprve
v případě, že je nebude možné využít, je třeba zajistit jejich řádné odstranění v souladu se
zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Odpady
znečištěné škodlivinami je nutné odstranit pouze na zařízeních k tomu určených a osobami,
které mají potřebná oprávnění pro likvidaci příslušného druhu odpadu. O všech odpadech
vzniklých při provádění stavby bude řádně vedena průběžná evidence a předložena jako
jeden z dokladů ke kolaudaci stavby
OŽP ochrana přírody a krajiny :
- stavební činností budou respektovány stávající vzrostlé ekologicky a esteticky hodnotné dřeviny
rostoucí mimo les v blízkosti plánované trasy el.připojení a stožáru
- budou zajištěny další podmínky dle České státní normy ČSN 83 9061 z února roku 2006 –
Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při
stavebních pracích :
 bod 4.2 – Ochrana před chemickým znečištěním : vegetační plochy nesmí být znečišťovány
látkami poškozujícími rostliny nebo půdu, např.rozpouštědly, minerálními oleji, kyselinami,
louhy, barvami, cementy a jinými pojivy
 bod 4.5 – Ochrana vegetačních ploch – vegetační plochy je nutno chránit před poškozením
asi 2 m vysokým, stabilním plotem, postaveným s bočním odstupem 1,5 m
 bod 4.6 – Ochrana stromů před mechanickým poškozením – k ochraně před mechanickým
poškozením ( např. pohmoždění a potrhání kůry, dřeva a kořenů, poškození koruny )
stavebními stroji a ostatními stavebními postupy je nutno stromy v prostoru stavby chránit
plotem ( viz. 4.5 ), který by měl obklopovat celou kořenovou zónu ( tj. plochu pod korunou
stromu – tzn. okapová linie koruny – rozšířená do stran o 1,5 m, u sloupovitých forem o 5 m,
 bod 4.8 – Ochrana kořenové zóny při navážce zeminy – v kořenové zóně nebude prováděna
navážka zeminy nebo jiného materiálu,
 bod 4.9 – Ochrana kořenového prostoru při odkopávce půdy – v kořenovém prostoru se
nesmí půda odkopávat,
 bod 4.10 – Ochrana kořenového prostoru při výkopech rýh nebo stavebních jam –
v kořenových prostorech, nelze-li tomu v určitých případech zabránit, smí se hloubit pouze
ručně nebo s použitím odsávací techniky, nejméně vzdálenost od paty kmene má být
čtyřnásobkem obvodu kmene ve výšce 1 m, nejméně však 2,5 m, sítě technického vybavení
budou vedeny, pokud možno, pod kořenovým prostorem; při výkopech se nesmí přetínat
kořeny s průměrem 2 cm, poraněním se musí zabraňovat, popřípadě kořeny musí být ošetřeny
– kořeny ostře přetnout a místa řezu zahladit, konce kořenů ošetřit růstovými stimulátory,
obnažené kořeny nutno chránit před vysycháním a působením mrazu; zásypové materiály
musí svou zrnitostí ( úzké odstupňování ) a zhutněním zajišťovat trvalé provzdušňování
potřebné k regeneraci poškozených kořenů,
 4.12 – Ochrana kořenového prostoru stromu při dočasném zatížení – kořenový prostor nesmí
být zatěžován soustavným přecházením, pojížděním, odstavováním strojů a vozidel,
zařízeními staveniště a skladováním materiálů,
- použitá mechanizace bude zajištěna proti úkapům, budou používána ekologicky odbouratelná
maziva a bude zajištěna ochrana území před znečištěním. Bude použita mechanizace vhodná
-
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velikostí daným podmínkám, především při zamokření terénu tak, aby nedošlo k hutnění a
poškození okolních pozemků
- dotčené pozemky budou uvedeny do původního stavu, včetně ozelenění – zatravnění vhodnou
travní směsí dle platné normy
- pro případné nezbytně nutné kácení dřevin rostoucích mimo les z důvodu realizace výše
uvedeného záměru je nezbytné povolení orgánu přírody dle § 8 zákona č. 114/1992 Sb. Bez
rozhodnutí o povolení kácení nelze dřeviny kácet. O povolení ke kácení se rozhoduje na základě
žádosti v samostatném správním řízení. O nezbytně nutném kácení dřevin rostoucích mimo les
s obvodem kmene nad 80 cm se rozhoduje na základě žádosti v samostatném správním řízení až
po nabytí právní moci územního, popř. stavebního rozhodnutí
o tyto podmínky jen pro „ MUR 07 Turnov – u nemocnice a MUR 07 Turnov – most přes Jizeru
II/283 „ :
před započetím prací bude trasa vyznačena viditelně v terénu a trasa v plochách zeleně bude
odsouhlasena pracovníkem správy zeleně MěÚ v Turnově. Min. 10 dní před započetím prací
bude svolána schůzka investora s pracovníkem odboru ŽP, na které bude v terénu viditelně
vyznačena trasa vedení, především na pozemcích vzrostlými stromy. Trasa vedení bude
předem písemně odsouhlasena orgánem ochrany přírody ( např.zápisem do stavebního
deníku
vegetační plochy dotčené pokládkou kabelů budou uvedeny do původního stavu a
protokolárně předány pracovníku správy zeleně
OŽP ochrana ovzduší :
- při stavbě a při terénních úpravách v období sucha může docházet k uvolňování emisí polétavého
prachu, např. ze skládek sypkých materiálů, toto je třeba použít všech možných dostupných
prostředků k omezení šíření těchto emisí do okolí ( např. skrápění ploch ).
12. Budou dodrženy připomínky z vyjádření Policie ČR, KŘP LK, ÚI DI Semily ze dne 7.2.2013 pod čj.
KRPL-9902ČJ- 2013-181106 ( pro obec Karlovice - Radvánovice ), ze dne 7.2.2013 pod čj. KRPL9915/ČJ-2013-181106 ( pro obec Turnov most přes Jizeru I/35 ) a ze dne 7.2.2013 pod čj. KRPL9913/ČJ-2013-181106 ( pro obec Turnov u nemocnice ), a to :
- ve smyslu ust. § 77, odst. 1), písm.a), zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích, souhlasíme s umístěním zařízení pro úsekové měření rychlosti vozidel, jako
dopravního zařízení na sil.č.I/35 v obci Karlovice, část Radvánovice a na silnici č.I/35 v obci
Turnov – průjezd MUK Kudrnáčovy hodiny ve směru na Jičín / průtah městem / a na silnici
č.II/283 v obci Turnov, ul. 5 května, ve směru do centra města za podmínky, že úsek měření
rychlosti bude označen dopravními značkami č.IP31a(b) základního formátu. Dopravní značka
č.IP31a bude umístěna nejméně 100,0 m před měřeným úsekem v obci. Umístění dopravních
značek č.IP31 a (b) bude upřesněno při realizaci stavby s ohledem na stávající rozmístění
dopravního značení na dotčeném úseku sil.č.I/35.
13. Budou dodrženy podmínky z vyjádření Policie ČR, KŘP LK, ÚI DI Jablonec nad Nisou ze dne
20.2.2013 pod čj. KRPL-10822-1/ČJ-2013-180406-06 ( pro obec Malá Skála ), a to :
- stavba a dopravní řešení bude provedeno dle projektové dokumentace žadatele, která je označena
razítkem DI KŘ Policie ČR, Libereckého kraje v Jablonci nad Nisou
- přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích bude při stavbě řešena dle platných TP
66 ( II.vydání ) a dalších technických předpisů a norem a bude projednána v dostatečném
předstihu se zdejším DI a příslušným silničním úřadem
- před počátkem měřených úseků bude umístěno DZ IP 31a ( měření rychlosti ) a IP31b ( konec
měření rychlosti )
- dopravní inspektorát, KŘ Policie ČR, LK v Jablonci nad Nisou si vzhledem k problematice
silničního provozu v době a místě stavby vyhrazuje přechodnou příp.místní úpravu provozu na
pozemní komunikaci případně upravit.
14. Budou dodrženy podmínky z vyjádření ŘSD ČR, Liberec ze dne 15.4.2013 podzn. 1267/13/36200Ba/7.1.3 ( pro obec Karlovice - Radvánovice ), a to :
- na podkladě projektové dokumentace z 2.1.2013 ve stupni DSP, následné změny v PD, podmínek
povolení silničního správního úřadu a stavebního úřadu bude vypracována realizační
dokumentace stavby ( RDS ), kterou zhotovitel předloží ŘSD ČR – Správě Liberec, před
zahájením stavebních prací k odsouhlasení. RDS bude kromě jiného obsahovat výkresy,
prokazující splnění dále uvedených podmínek tohoto souhlasu se stavbou
- nový sloup měřícího bodu č.1 s elektroměrovým rozvaděčem a rozvaděčem technologie budou
umístěny za hranou silniční koruny ( mimo nezpevněnou krajnici ), mezi stávajícím betonovým
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sloupem vrchního vedení NN a výtokem z propustku, min. ve vzdálenosti 2,0 m od přilehlého
okraje silničního propustku
- nový sloup měřícího bodu č. 2 s elektroměrovým rozvaděčem a rozvaděčem technologie bude
umístěn v zeleném pásu za chodníkem, připojení na distribuční síť NN bude provedeno zemním
kabelem, křížení silnice I/35 protlakem, umístění technologickým jam protlaku mimo silniční
korunu z toho jedna na pozemku p.č. 752/3 kú Karlovice, jejímž zřízením nebude dotčena
stávající kanalizace sloužící též k odvodnění silnice I/35
- žádná část stavby nesmí zasahovat do průjezdního prostoru silnice a průchozího prostoru
přilehlého chodníku v případě měřícího bodu č. 2 ( § 27 vyhlášky č. 104/1997 Sb. )
- výložníky s radarovými hlavami budou nad vozovkou umístěny tak, aby nejnižší okraj
zavěšených měřících zařízení nebyl níž než 5,45 m nad vozovkou, a spodem vyvedené kabely
nebyly níž, než 5,35 m nad vozovkou
- umístění měřícího bodu č. 1 na silničním pozemku ( tělese silnice ), provedení protlaku
s umístěním chráničky a podélné uložení kabel.vedení je zvláštním užíváním silnice, ke kterému
je třeba povolení KÚ LK, odboru dopravy podle § 25 odst.6, písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o
pozemních, ve znění pozdějších předpisů
- před zahájením územního řízení uzavře investor s ŘSD ČR – Správou Liberec „ Smlouvu o
podmínkách zřízení a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene „ , s určením náhrady za
omezené užívání obou částí parcely p.č. 752/1. K tomuto kroku předloží rozhodnutí o povolení
zvláštního užívání
- před zahájením prací zhotovitel předloží ŘSD ČR – Správě Liberec k odsouhlasení RDS a
harmonogram prací, kde bude specifikován termín a rozsah realizace, vč.předpokládané výměry
dočasného záboru silnice pro provádění stavebních prací a manipulačních ploch v m2, se
zákresem dočasných záborů částí pozemků p.č. 752/1 v kú Karlovice, a dopravní opatření
schválené Policií ČR. Tyto podklady, spolu se souhlasem ŘSD ČR k provádění stavebních prací,
doloží u odboru dopravy KÚ LK k žádosti o povolení vydání rozhodnutí a stanovení bude mezi
zhotovitelem a ŘSD ČR – Správou Liberec uzavřena nájemní smlouva na dobu trvání prací se
specifikací výše poplatku. Platba poplatku bude provedena ke dni podpisu smlouvy
- po dokončení stavby předá investor ŘSD ČR, správě Liberec geodetické zaměření skutečného
provedení stavby, s vyznačením skutečné výměry trvalého záboru částí pozemku p.č. 752/1 v kú
Karlovice a geometrický plán pro věcné břemeno s vyčíslením rozsahu v bm
- stavba úsekového měření rychlosti na silnici bude uvedena do provozu až po vyřazení stávající
stavby bodových měření rychlosti společnosti Czech Radar a.s., z provozu a nařízení jejího
odstranění.
15. Budou dodrženy podmínky z vyjádření Obec Karlovice ze dne 29.1.2013 pod zn. Dopr/1/2013, a to :
- sloup včetně měřícího bodu bude umístěn v zelené ploše u chodníku pro pěší, ppč. 752/3, výkres
č. B03. Budoucí zařízení nebude zasahovat do komunikace pro pěší, stávajícího chodníku
- v daném místě je kabelové vedení veřejného osvětlení. Při vlastní realizaci prací vyžadujeme
ruční výkop v daném místě tak, aby nedošlo k narušení kabelového vedení / vytyčení před
zahájení prací /
- v blízkosti je propustek pod silnicí I/35 a na tento propustek navazuje zatrubnění DN 600, které je
ve vlastnictví obce. Z tohoto důvodu doporučujeme v daném místě provedení sondy či ruční
provedení výkopu pro nový sloup.
16. Budou dodrženy podmínky z vyjádření ŘSD ČR, Liberec ze dne 25.3.2013 pod zn. 949/201336200/9.3 ( pro obec Malá Skála ), a to :
- na podkladě projektové dokumentace z 22.3.2013 ve stupni DSP a podmínek povolení silničního
správního úřadu a stavebního úřadu bude vypracována realizační dokumentace stavby ( RDS ),
kterou zhotovitel předloží ŘSD ČR – Správě Liberec, před zahájením stavebních prací
k odsouhlasení. RDS bude kromě jiného obsahovat výkresy, prokazující splnění dále uvedených
podmínek tohoto souhlasu se stavbou
- nový sloup měřícího bodu č.1 s elektroměrovým rozvaděčem a rozvaděčem technologie bude
umístěna silničním pozemku p.č. 1612/4 v kú Sněhov ( majitel obec Malá Skála ), za silniční
obrubou ve vzdálenosti min. 0,5 m. Nový sloup měřícího bodu č. 2 s elektroměrovým
rozvaděčem a rozvaděčem technologie bude umístěn na pozemku p.č. 685/3 v kú Vranové II (
majitel Obec Malá Skála ) v zeleném pásu za silniční obrubou min. 0,5 m, místo stávajícího
stožáru pro nasvícení přechodu
- výložníky s radarovými hlavami budou nad vozovkou umístěny tak, aby nejnižší okraj
zavěšených měřících zařízení nebyl níž než 5,45 m nad vozovkou
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před zahájením prací zhotovitel předloží ŘSD ČR – Správě Liberec k odsouhlasení RDS a
harmonogram prací, kde bude specifikován termín a rozsah realizace, včetně případné výměry
dočasného záboru silnice pro provádění stavebních prací a manipulačních ploch v m2 a dopravní
opatření schválené Policií ČR. Tyto podklady, spolu se souhlasem ŘSD ČR k provádění
stavebních prací, doloží u odboru dopravy KÚ LK k žádosti o povolení zvláštního užívání silnice
na stavební práce a o stanovení přechodné úpravy provozu. Po vydání rozhodnutí a stanovení
bude mezi zhotovitelem a ŘSD ČR – Správou Liberec uzavřena nájemní smlouva na dobu trvání
prací se specifikací výše poplatku. Platba poplatku bude provedena ke dni podpisu smlouvy
- po skončení prací dojde mezi ŘSD ČR a zhotovitelem k protokolárnímu předání a převzetí místa
zásahu. Oboustranně potvrzený protokol o provedeném zásahu do pozemku v naší majetkové
správě bude jedním z podkladů pro uvedení stavby do užívání
- stavba úsekového měření rychlosti na silnici bude uvedena do provozu až po vyřazení stávající
stavby bodových měření rychlosti společnosti Czech Radar a.s., z provozu a nařízení jejího
odstranění.
17. Budou dodrženy podmínky z vyjádření OÚ Malá Skála ze dne 25.3.2013 pod čj. 241/13/OU, a to :
- před zahájením prací je třeba provést vytýčení kabelového vedení veřejného osvětlení
- před zahájením prací bude přizván starosta obce k upřesnění umístění stožárů a elektroměru.
18. Budou dodrženy podmínky z vyjádření SčVK a.s., Teplice ze dne 22.4.2013 pod zn. O
13610025530/TPCV/Val ( pro obec Malá Skála ), a to :
- skutečné umístění je nutno zjistit vytyčením přímo na místě, nejlépe před zahájením projektových
prací. V případě nejasností budou provedeny kopané sondy. Stavebník je povinen neprodleně
ohlásit případné poškození vodohospodářského zařízení provozovateli. Stavebník odpovídá za
eventuální škodu na vodohospodářském zařízení způsobenou svojí činností
- vytýčení skutečného umístění zařízení včetně všech příslušných ochranných a bezpečnostních
pásem je nutné objednat u naší společnosti
- zahájení prací je nutno písemně oznámit na středisko Turnov,
- podle zákona č. 274/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacích v platném znění je ochranné pásmo
vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně 1,5 m a nad průměr 500 mm
2,5 m, a to od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu
- v ochranném pásmu lze provádět stavební činnost a další činnosti uvedené v zákoně pouze
s písemným souhlasem vlastníka nebo provozovatele uvedených sítí
- při souběhu Vámi navrhovaných zařízení a doprovodných objektů s vodovodem a kanalizací
požadujeme min. vodorovnou vzdálenost 1 m od půdorysných obrysů potrubí
- ve zdůvodněných případech, např. ve stísněných poměrech lze připustit menší vzdálenost, kterou
je ale nutné předem projednat a zápisem do stavebního deníku nechat odsouhlasit mistrem
příslušné sítě ( nejmenší dovolenou vzdálenost určuje ČSN 736005 )
- při křížení navrženého zařízení s vodovodem a kanalizaci dodržet přibližně pravý úhel a svislou
odstupovou vzdálenost dle ČSN 73 6005
- k realizaci stavby investor zajistí :
 písemné oznámení termínu zahájení výkopových prací na provoz Turnov alespoň 14 dní
předem
 písemné oznámení jména odpovědného pracovníka prováděcí firmy a jeho telefonní spojení
 vytýčení polohy vodovodu a kanalizace přímo na staveništi
 seznámení zástupců firmy prováděcí výkopové práce s polohou zařízení ve správě SčVK a.s.,
a s trasou navrženého zařízení
 ochranu zařízení ve správě SčVK a.s., před poškozením v průběhu stavby
 přizvání zástupců SčVK a.s., na staveniště před zásypem položených zařízení ke kontrole
provedených prací. Kontrolu zapíše zástupce SčVK, a.s., do protokolu, kde bude vysloven
souhlas či nesouhlas ke kolaudaci
 ohlášení každého poškození zařízení SčVK a.s.
19. Budou dodrženy podmínky z vyjádření MÚ Turnov, odbor dopravní ze dne 8.2.2013 pod zn.čj.
OD/13/26052b/KOM ( pro obec Turnov most přes Jizeru I/35 ) a ze dne 8.2.2013 pod zn.čj.
OD/13/26052a/KOM ( pro obec Turnov u nemocnice II/283 ), a to :
- užití ÚK a pozemkových parcel 698/3, 1213/1, 1216/1, 1217 ( viz. předložená situace ), z důvodu
umístění kabelového vedení se povoluje na dobu životnosti technického vybavení. Po ukončení
smlouvy mezi Městem Turnov a AŽD s.r.o., bude nainstalované zařízení odstraněno na náklady
žadatele
-
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kabelové vedení bude umístěno do tělesa ÚK v rozsahu jak je zřejmé z předložené situace
pracovní místo na komunikaci bude náležitě zabezpečeno proti možnému úrazu chodců a v noci
řádně osvětleno
- v případě zásahu do asfaltového koberce ÚK musí investor počítat s opravou v celé šířce a délce
zásahu této komunikace
- žadatel nesmí zahájit práce bez stanoviska správců ostatních pozemních vedení. Za jejich
případné poškození odpovídá žadatel
- výkopek nebude skladován v pozemku komunikace, bude ihned odvezen na zajištěnou skládku
- po ukončení akce vyzve investor vlastníka komunikací Město Turnov, zas.MÚ Turnov, odborem
dopravním k převzetí provedených prací na místě. Záznam o předání bude proveden písemně do
protokolu a zároveň bude stanovena záruční doba v trvání min. 36 měsíců.
20. Budou dodrženy podmínky z vyjádření ŘSD ČR, Liberec ze dne 28.1.2013 pod zn. 315/201336200/VR ( pro obec Turnov most přes Jizeru I/35 ), a to :
- na podkladě projektové dokumentace z 2.1.2013 ve stupni DSP, následné změny v PD, podmínek
povolení silničního správního úřadu a stavebního úřadu bude vypracována realizační
dokumentace stavby ( RDS ), kterou zhotovitel předloží ŘSD ČR – Správě Liberec, před
zahájením stavebních prací k odsouhlasení. RDS bude kromě jiného obsahovat výkresy,
prokazující splnění dále uvedených podmínek tohoto souhlasu se stavbou
- křížení kabelových tras s větvemi MÚK silnice I/35 budou provedeny protlakem nebo podvrtem,
s krytím chrániček podle ČSN 73 6005. Chráničky budou přesahovat okraj vozovky nejméně o
1,0 m
- na silničním pozemku p.č. 3905/37 bude podzemní kabelové vedení podélně umístěno podél
keřů, co nejdále od vozovky křižovatkové větve. V zelených dopravních ostrůvcích na pozemcích
p.č. 2600/186 a 3881/24 budou napájecí kabel a optokabel podélně umístěny obdobně mimo
zájmové území pro umisťování dopravních značek, v návaznosti na průchod kabelové trasy pod
nájezdem silnice II/610 v chodníku mezi odvodňovacím rigolem a mostní opěrou
- žádná část stavby nesmí zasahovat do průjezdního prostoru silnice ( § 27 vyhlášky č. 104/1997
Sb. )
- výložníky s radarovými hlavami budou nad vozovkou umístěny tak, aby nejnižší okraj
zavěšených měřících zařízení nebyl níž než 5,45 m nad vozovkou, a spodem vyvedené kabely
nebyly níž, než 5,35 m nad vozovkou
- před zahájením územního řízení uzavře investor s ŘSD ČR – Správou Liberec „ Smlouvu o
podmínkách zřízení a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene „ , s určením jednorázové
náhrady. K tomuto kroku předloží rozhodnutí o povolení zvláštního užívání
- před zahájením prací zhotovitel předloží ŘSD ČR – Správě Liberec k odsouhlasení RDS a
harmonogram prací, kde bude specifikován termín a rozsah realizace, vč.předpokládané výměry
dočasného záboru silnice pro provádění stavebních prací a manipulačních ploch v m2, se
zákresem dočasných záborů částí pozemků p.č. 3905/37, 2600/186 a 3881/24 v kú Turnov do
podkladu katastrální mapy, a dopravní opatření schválené Policií ČR. Tyto podklady, spolu se
souhlasem ŘSD ČR k provádění stavebních prací, doloží u odboru dopravy KÚ LK k žádosti o
povolení vydání rozhodnutí a stanovení bude mezi zhotovitelem a ŘSD ČR – Správou Liberec
uzavřena nájemní smlouva na dobu trvání prací se specifikací výše poplatku. Platba poplatku
bude provedena ke dni podpisu smlouvy
- po dokončení stavby předá investor ŘSD ČR, správě Liberec geodetické zaměření skutečného
provedení stavby na silničních pozemcích a geometrický plán pro věcná břemena
- stavba úsekového měření rychlosti na silnici bude uvedena do provozu až po vyřazení stávající
stavby bodových měření rychlosti společnosti Czech Radar a.s., z provozu a nařízení jejího
odstranění.
21. Budou dodrženy podmínky z vyjádření Město Turnov, MÚ Turnov, OSM ze dne 4.4.2013 pod zn.
OSM/13/687/Sys ( pro obec Turnov most přes Jizeru ), a to :
- na pozemcích p.č. 2623/3 a 2600/156 v kú Turnov bude stavba provedena výkopem, výkopek
bude odvezen na skládku
- po dokončení stavby bude konečná úprava povrchu uvedena do stavu před zahájením stavby (
zpětně zaasfaltována )
- na pozemku parc.č. 3905/34 v kú Turnov bude stavba provedena výkopem, výkopek bude
odvezen na skládku
- před zahájením stavby dojde k rozebrání položené zámkové dlažby, po dokončení stavby bude
výkop zpětně zadlážděn
-
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veškeré výkopy budou řádně zasypány štěrkopískem vhodné frakce dle ČSN 73 6126 a hutněny
po vrstvách tak, aby nedošlo k následnému poklesu terénu.
22. Budou dodrženy podmínky z vyjádření Město Turnov, MÚ Turnov, OSM ze dne 21.3.2013 pod zn.
OSM/13/617/Sys ( pro obec Turnov u nemocnice ), a to :
- stavba bude provedena výkopem, výkopek bude odvezen na skládku
- veškeré výkopy budou řádně zasypány štěrkopískem vhodné frakce dle ČSN 73 6126 a hutněny
po vrstvách tak, aby nedošlo k následnému poklesu terénu
- poslední vrstva bude ornice, která bude oseta travním semenem
- stavba nezasáhne do přilehlých chodníků.
23. Budou dodrženy podmínky z vyjádření KSS LK, oddělení Východ ze dne 15.5.2013 pod zn.
4/13/Ci/111/447-S ( pro obec Turnov u nemocnice i most přes Jizeru I/35 ), a to :
- nedojde k porušení povrchu silnic II/283 a II/610
- stavba musí být provedena podle projektové dokumentace, která byla schválena v územním
řízení. Případné změny ( týkajících se silničních pozemků v majetku Libereckého kraje ) budou
ihned oznámeny a konzultovány se zástupcem správce komunikace. Při stavbě budou dodržena
ustanovení zák.č. 13/97 Sb. a vyhlášky č.104/97 Sb. v platném znění
- stanovené podmínky slouží pouze pro účel zpracování PD a územního řízení na výše uvedenou
stavbu. Investor s dodavatelem stavby v dostatečném časovém předstihu prací v silničním
pozemku písemně požádá KSS LK, ÚTSO Východ o stanovení technických podmínek a MÚ
Turnov, odbor dopravní o vydání rozhodnutí k zvláštnímu užívání silnice při stavbě. Podmínky
KSS LK budou jeho součástí.
-

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
AŽD Praha, s.r.o., Křižíkova č.p. 32, 612 00 Brno 12.
Odůvodnění:
Dne 25.2.2013 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.
Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům.
Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly
dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil,
že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené
orgány svá závazná stanoviska. V průběhu řízení došlo ke změně návrhu, a proto stavební úřad oznámil
dne 25.3.2013 změnu návrhu známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle
ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy
poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě
do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá
závazná stanoviska. Před vydáním územního rozhodnutí žadatel vzal zpět z tohoto územního řízení o
umístění stavby: stavbu zařízení na měření rychlosti v kat. území Ktová.
Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení, doručuje se rozhodnutí podle §
87 odst. 1 až 3.
Stanoviska sdělili:
- Obec Karlovice - Radvánovice : smlouva o podmínkách zřízení a budoucí smlouvě o právu věcného
břemene s ŘSD ČR ze dne 10.4.2013, vyjádření ŘSD ČR, Liberec ze dne 28.1.13 a 15.4.13 a dodatek
ke smlouvě o podmínkách zřízení a budoucí smlouvě o právu věcného břemene s ŘSD a žadatelem ze
dne 6.5.2013,vyjádření MÚ Turnov, OŽP ze dne 18.3.13, uzavření budoucí smlouvy o připojení
odběrného el.zařízení k distr.soustavě s ČEZ Distribuce, a.s., Děčín ze dne 19.3.2013 a vyjádření
ČEZ Distribuce, a.s.ze dne 29.11.2012 a 18.2.2013, Děčín, rozhodnutí KÚ LK, OD ze dne 26.2.2013
a 2.5.2013 a stanovení místní a přechodné úpravy provozu ze dne 15.2.2013, vyjádření RWE
Distribuční služby, s.r.o., Brno ze dne 22.2.2013, vyjádření Obec Karlovice ze dne 29.1.2013,
vyjádření Policie ČR DI Semily ze dne 7.2.2013, vyjádření ČEZ ICT Services, a.s, Praha ze dne
29.11.2012, vyjádření Telefónica Czech Republic, a.s., prac.Liberec ze dne 29.11.12, vyjádření
AQUA Turnov, spol. s r.o., ze dne 24.1.2013, MÚ Turnov, koordinované závazné stanovisko ORM
ze dne 20.3.2013 a vyjádření ze dne 29.3.2013.
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 Vydaná rozhodnutí :
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor dopravy vydal dne 2.5.2013 pod čj. OD 464/20133/280.8/Sl KULK 31239/2013 rozhodnutí, ve kterém se povoluje zvláštní užívání silnice I/35
z důvodu umístění inženýrských sítí.
Obec Malá Skála : uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného el.zařízení k distr.soustavě s
ČEZ Distribuce, a.s., Děčín ze dne 22.2.2013 a vyjádření ČEZ Distribuce, a.s.Děčín, ze dne
16.4.2013, vyjádření ŘSD ČR, Správa Liberec ze dne 25.3.13 a 11.3.2013, vyjádření MÚ Turnov,
OŽP ze dne 21.3.2013 a 16.4.2013, vyjádření ŘSD ČR, Správa Liberec ze dne 11.3.2013, 25.3.2013 a
10.4.2013, stanovisko MÚ Turnov, odbor správní ze dne 2.4.2013, vyjádření OÚ Malá Skála ze dne
25.3.2013, vyjádření MÚ Turnov, ORM ze dne 29.3.2013, 12.4.2013 a 18.4.2013 a koordinované
závazné stanovisko ze dne 10.4.2013 a 22.4.2013, vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o., ze dne
24.4.2013, vyjádření Telefónica Czech Republic, prac.Liberec ze dne 16.4.13, vyjádření Policie ČR,
KŘP LK, ÚO Jablonec nad Nisou, DI ze dne 20.2.2013 a 3.4.2013, vyjádření ČEZ ICT Services, a.s.,
Praha ze dne 16.4.2013, SčVK a.s., Teplice ze dne 22.4.2013, Olga Drboutová dne 12.3.2013,
18.3.2012 a 4.4.2013.
Obec Turnov most přes Jizeru : stanovení místní a přechodné úpravy provozu od KÚ LK, OD ze dne
15.2.2013 a rozhodnutí ze dne 20.2.2013, vyjádření MÚ Turnov, OD ze dne 8.2.2013, vyjádření
Policie ČR, KŘPLK, ÚO Semily ze dne 7.2.2013, vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., Děčín ze dne
29.11.2012 a uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného el.zařízení k distr.soustavě ze dne
25.3.2013, vyjádření Telefónica Czech Republic, a.s., prac.Liberec ze dne 29.11.2012, vyjádření
Technické služby Turnov ze dne 28.1.2013, sdělení KSS LK, oddělení Východ Liberec ze dne
22.1.2013 a 15.5.2013, vyjádření ŘSD ČR, Správa Liberec ze dne 28.1.2013, koordinované závazné
stanovisko MÚ Turnov, ORM ze dne 4.4.2013 a vyjádření ze dne 11.4.2013, vyjádření MÚ Turnov,
OŽP ze dne 19.3.2013, smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s Libereckým krajem
ze dne 3.4.2013, vyjádření Město Turnov, MÚ Turnov, OSM ze dne 4.4.2013, vyjádření ČEZ ICT
Services, a.s., Praha ze dne 3.12.2012, vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o., Brno ze dne
4.2.2013, vyjádření SčVK a.s., Teplice ze dne 25.2.2013.
Vydaná rozhodnutí :
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor dopravy vydal dne 20.2.2013 pod čj. OD 132/20133/280.8/Sl KULK 10996/2013 rozhodnutí, ve kterém se povoluje zvláštní užívání silnice I/35
silniční pozemky p.č. 3905/37, 2600/186 a 3881/24 v kú Turnov z důvodu umístění inženýrských
sítí – napájecího bodu a datového optokabelu..
Obec Turnov u nemocnice : vyjádření MÚ Turnov, ORM ze dne 10.4.2013 a koordinované závazné
stanovisko ze dne 3.4.2013, vyjádření MÚ Turnov, odbor dopravy ze dne 8.2.2013, vyjádření MÚ
Turnov, OŽP ze dne 19.3.2013, vyjádření Město Turnov, MÚ Turnov OSM ze dne
21.3.2013,vyjádření Policie ČR, KŘP LK, ÚO Semily ze dne 7.2.2013, vyjádření ČEZ Distribuce,
a.s., Děčín ze dne 29.11.2012 a 18.2.2013 a uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného
el.zařízení k distr.soustavě ze dne 19.3.2013, vyjádření ČEZ ICT Cervices, a.s,, Praha ze dne
3.12.2013, vyjádření Telefónica Czech Republic, a.s., prac.Liberec ze dne 29.11.2012, vyjádření
RWE Distribuční služby, s.r.o., Brno ze dne 4.2.2013, vyjádření Technické služby Turnov ze dne
8.2.2013, vyjádření KSS LK, oddělení východ ze dne 25.2.2012 a 15.5.2013, vyjádření SčVK a.s.,
Teplice ze dne 13.3.2013.
Obec Ktová ( není součástí tohoto územního řízení ) : vyjádření ŘSD ČR, Správa Liberec ze dne
19.2.2013 a 19.4.2013, vyjádření OÚ Ktová ze dne 19.2.2012, 5.4.2013 a 29.4.2013, koordinované
závazné stanovisko MÚ Turnov, ORM ze dne 21.3.2013, vyjádření MÚ Turnov, OŽP ze dne
18.3.2013, námitka pana Jaroslava Mencla ze dne 19.4.2013, rozhodnutí KÚ LK, OD ze dne 2.5.2013
a stanovení místní a přechodné úpravy provozu ze dne 15.2.2013, vyjádření Policie ČR, DI Semily ze
dne 7.2.2013, vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o., Brno ze dne 30.1.2013, vyjádření SčVK a.s.,
Teplice ze dne 14.1.2013, vyjádření Telefónica Czech Republic, a.s., prac.Liberec ze dne 29.11.2012,
vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., Děčín ze dne 29.11.2012, vyjádření ČEZ ICT Services, a.s., Praha ze
dne 29.11.2012, nesouhlas pana Petra Hýbla ze dne 2.4.2013.

Stanovení okruhu účastníků řízení :
V řízení bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemků a
staveb na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich. Na základě výsledku byl stanoven okruh
účastníků řízení ve smyslu § 85 stavebního zákona, a to :
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podle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona – žadatel – AŽD Praha, s.r.o., Křižíkova č.p. 32, 612 00
Brno 12,
- podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona – obec, na jejímž území má být požadovaný záměr
uskutečněn – město Turnov, obec Karlovice, obec Malá Skála,
- podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona - je vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být
požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto
pozemku nebo stavbě : vlastníkem dotčené pozemkové parcely 752/3 v kú Karlovice je obec
Karlovice, vlastníkem sousední pozemkové parcely 752/1 v kú Karlovice je Česká republika –
Ředitelství silnic a dálnic ČR, vlastníkem dotčených pozemkových parcel 2600/186, 3905/37 a
3881/4 v kú Turnov je Česká republika – Ředitelství silnic a dálnic ČR, vlastníkem pozemkových
parcel 2600/156, 3905/34, 2623/3, 698/3 a 1216/1 v kú Turnov je město Turnov, vlastníkem
dotčených pozemkových parcel 2600/ 214 a 2600/178 v kú Turnov je Liberecký kraj – Krajská
správa silnic LK, vlastníkem dotčených pozemkových parcel 685/3, 96/1 a 685/1 v kú Vranové II a
dotčené pozemkové parcely 1612/4 v kú Sněhov je obec Malá Skála, a vlastníci inženýrských sítí,
kde dojde ke styku s výše uvedenou stavbou : Telefónica 02 Czech Republic, a.s., RWE Distribuční
služby, s.r.o., ČEZ Distribuce, a.s., Vodohospodářské sdružení Turnov,
- podle § 85 odst. 2 písm. b ) stavebního zákona – jsou osoby, jejichž vlastnické nebo jiné právo
k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním
rozhodnutím přímo dotčeno – jsou to majitelé těchto sousedních pozemků a staveb : pozemkové
parcely 741/5, 742/1, 726/1, 726/2 v PK ( 726/1 ) a stavební parcela 168 v kú Karlovice, pozemkové
parcely 3877/1, 698/2, 698/4, 1213/3, 1213/6, 1205/8, 1205/22, 1205/16, 1205/1, 1878/2, 2600/186,
2612, 2600/172, 3881/21 v kú Turnov, pozemkové parcely 1491, 1612/1 a stavební parcela 271 v kú
Sněhov, pozemkové parcely 661/3, 685/3, 97/1, 685/1, 685/5, 685/6, 96/2, 696/1 a stavební parcela
263 v kú Vranové II.
-

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Paní Olga Drboutová, Josefa Čapka 3236, 272 01 Kladno zaslala dne 18.3.2013 písemný nesouhlas
s umístěním zařízení na měření rychlosti kdekoli v sousedství pozemku p.č. 1490 v kú Sněhov, jehož
je vlastníkem a trvá na jeho umístění na jiném vhodném místě. V původním návrhu byla pozemková
parcela 1490 v kú Sněhov sousedním pozemkem, a proto byla paní Olga Drboutová účastníkem
řízení. Dne 22.3.2013 oznámil žadatel změnu umístění zařízení na měření rychlosti v obci Malá
Skála. Po této změně umístění není pozemková parcela 1490 v kú Sněhov sousední, a proto není již
paní Drboutová Olga účastníkem řízení. Dne 5.4.2013 poslala paní Drboutová nesouhlas s umístěním
stavby, který se týká nevhodného umístění, protože dojde k hyzdění stávající krajiny. MÚ Turnov,
OŽP jako orgán ochrany přírody zkoumá podle zákona č. 114/1992 Sb.,o ochraně přírody a krajiny,
podle § 12, zda dojde ke snížení nebo ke změně krajinného rázu. Projektová dokumentace byla
předložena MÚ Turnov, OŽP, ochraně přírody a krajiny a v koordinovaném závazném stanovisku,
který byl vydán dne 22.4.2013 pod čjs.ORM/13/296,če. 89048/3 MÚ Turnov, ORM, byl udělen OŽP,
jako dotčeným orgánem ochrany přírody souhlas se stavbou.
- V obci Ktová nesouhlasí s výše uvedenou stavbou Petr Hýbl a Jaroslav Mencl. Oba namítají, že dojde
před jejich domy ke zvýšení hluku, ke zvýšení otřesů a ke zvýšení prašnosti v letních měsících. Pan
Mencl Jaroslav navrhuje posunutí značky „ Začátek obce „ a i detekční plochy o několik desítek
metrů dál směrem k Jičínu. K těmto námitkám se stavební úřad nevyjadřuje, protože výše uvedená
stavba se v obci Ktová v tomto územním řízení neřeší, protože byla z něho vyňata.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky
řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním
zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se
schválenou územně plánovací dokumentací sídelního útvaru obce Turnov, s územními plány obce Malá
Skála a Karlovice a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve
výroku uvedených.
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Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a
stavebního řádu Krajského úřadu Libereckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý
výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného
vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou,
stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně
příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16
stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.
Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění
stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Ing. Eva Zakouřilová
vedoucí stavebního úřadu

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: ..............................

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

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

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. f) ve
výši 20000 Kč byl zaplacen dne 19.4.2013.
Obdrží:
Úřad města Turnov, Karlovice, Ktová a Malá Skála k podání zprávy o vyvěšení a sejmutí tohoto
rozhodnutí.
Účastníci územního řízení o žádosti o vydání územního rozhodnutí dle ust. 27 odst. 1 správního řádu a
ust. § 85 odst. 1, písm. a) stavebního zákona – do vlastních rukou :
- AŽD Praha, Brno IDDS: z77cc7s, zast. Robert Janko, IDDS: qsp9rfn
Účastníci územního řízení o žádosti o vydání územního rozhodnutí dle § 85 odst. 1, písm. b) stavebního
zákona – do vlastních rukou :
- Město Turnov, Obec Karlovice, Obec Malá Skála.
Účastníci územního řízení o žádosti o vydání územního rozhodnutí dle ust. § 85 odst. 2 písm. a)
stavebního zákona a dotčeným orgánům – do vlastních rukou :
- Česká republika – Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz
- Obec Karlovice, IDDS: zq4bnua
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Město Turnov, IDDS: vehbxe9
Liberecký kraj – Krajská správa silnic Libereckého kraje, IČO 70946078, příspěvková organizace,
IDDS: bdnkk7w
Obec Malá Skála, IDDS: 9b5bpvq
ČEZ Distribuce a.s., IDDS: v95uqfy
Telefónica O2 CR, a.s., IČO 60193336, DLSS Liberec, IDDS: d79ch2h
RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
dotčené orgány
Městský úřad Turnov, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
Krajský úřad Libereckého kraje, IČO 70891508, odbor dopravy, IDDS: c5kbvkw

Účastníci územního řízení o žádosti o vydání územního rozhodnutí dle ust. § 85 odst. 2 písm. b)
stavebního zákona a dotčeným orgánům – doručí se veřejnou vyhláškou :
- vlastníci těchto pozemkových parcel a staveb : , pozemkové parcely 741/5, 742/1, 726/1, 726/2
v PK ( 726/1 ) a stavební parcela 168 v kú Karlovice, pozemkové parcely 3877/1, 698/2, 698/4,
1213/3, 1213/6, 1208/5, 1205/22, 1205/16, 1205/1, 1878/2, 2600/186, 2612, 2600/172, 3881/21
v kú Turnov, pozemkové parcely 1491, 1612/1 a stavební parcela 271 v kú Sněhov, pozemkové
parcely 661/3, 685/3, 97/1, 685/1, 685/5, 685/6, 96/2, 696/1 a stavební parcela 263 v kú Vranové
II.
Na vědomí :
Obec Ktová, IDDS:qsp9rfn
Účastníci řízení – vlastníci těchto pozemkových parcel a staveb podle ust. § 85 odst. 2 písm. b)
stavebního zákona : pozemkové parcely 775, 7, 11/4, 412/2, 793, 408/1, 66/2 a stavební pozemky 1/2,
114, 93/1, 68, 145, 123 v kat. území Ktová

