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ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ
Výroková část:
Městský úřad Turnov, stavební úřad, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a)
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o
pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a)
zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním
řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne
7.12.2018 podal
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, IČO 70946078, České
mládeže č.p. 632/32, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec 6,
kterého zastupuje ADVISIA s.r.o., IČO 24668613, Pernerova č.p. 659/31a, Praha 8-Karlín, 186
00 Praha 86,
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:
I.

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

na stavbu:
Rekonstrukce silnice III/2828 Karlovice,
(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 220, 221, 222, 223, 225, 227/1, 256, 561, parc. č. 827/1, 1065,
1087/3, 1095/1, 1096/1, 1098/1, 1098/6, 1100/2, 1101, 1103, 1105/1, 1106/1, 1108, 1109/2, 1112 v
katastrálním území Karlovice.
Předmět stavby :
Oprava stávající konstrukce vozovky při zachování jejího šířkového uspořádání a při kopírování její
původní nivelety. Šíře jízdního pruhu je 2,5m a celková délka rekonstruované silnice je 680m.
Začátek úseku je v křižovatce se silnicí I/35, do kilometru 5,055. Stavba je navržena v ochranném
pásmu dráhy železniční tratě.
Stavba obsahuje:
- Odstranění vrstvy krytu silnice v tloušťce 100 mm.
- Provedení recyklace podkladních vrstev za studena s přídavkem drobného drceného kameniva,
cementu a asfaltové emulze v tloušťce 200 mm.
- Spojovací postřik povrchu kationaktivní emulzí v množství 0,45 kg/m2 asfaltu po vyštěpení.
- Pokládka ložní vrstvy krytu v tloušťce cca 60 mm z asfaltové směsi typu asfaltový beton ACL 16 dle
ČSN EN 13 108-1.

Č.j. SU/19/1153/HEM

-

str. 2

Spojovací postřik povrchu kationaktivní emulzí v množství 0,35 mkg/m2 asfaltu po vyštěpení.
Pokládka obrusné vrstvy krytu v tloušťce cca 40 mm z asfaltové směsi typu asfaltový beton ACO 11
dle ČSN EN 13 108-1.
Tloušťka nově pokládaných vrstev je navržena 100 mm. Niveleta silnice se nezvyšuje. Po
rekonstrukci bude možné zatížit vozovku na 30 TNV/24 hod., pro návrhové období 25 let.
Stávající šířkové uspořádání zůstane zachováno. Vodorovným dopravním značením bude šířka
vozovky sjednocena na 5m. Stávající uliční vpusti, zaústěné do obecní kanalizace, budou kompletně
vyměněny včetně přípojek. Při stavbě budou respektovány stávající vchody a vjezdy do objektů a
stávající výšky obrub chodníků. Stavba bude realizována v jedné etapě za úplné uzavírky silničního
provozu. Přístup k přilehlým objektům bude v průběhu stavby zajištěn.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou
vypracoval ADVISIA s.r.o. Praha ; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení
speciálního stavebního úřadu.
2. Před zahájením zemních prací zajistí stavebník odborné vytyčení všech podzemních inženýrských
sítí v lokalitě stavbou dotčené.
3. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
4. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tuto fázi výstavby pro kontrolní prohlídku stavby:
a) Provedené recyklace podkladních vrstev.
5. Stavba bude dokončena do 1 roku ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
6. Navržená stavba se nachází v ochranném pásmu tras podzemních telekomunikačních kabelů ve
správě CETIN a.s. Praha. Dle požadavku vyjádření CETIN z 20.8.2018 pod Čj.: POS 694/18 musí
být v průběhu stavby dodrženy všechny podmínky platného vyjádření o existenci sítě elektronických
komunikací Čj.: 648578/18 ze dne 26.6.2018, za kterých lze provádět zemní, nebo jiné práce
v blízkosti tel. vedení.
7. S předloženým záměrem vydala Obec Karlovice dne 15.7.2018 souhlasné stanovisko s těmito
podmínkami:
- Bude zajištěno výškové zarovnání všech kanalizačních vpustí i šachet.
- Nebude změněna niveleta (především je nepřípustné niveletu zvýšit, neboť by nebylo možné
zachovat stávající vjezdy na soukromé pozemky).
- Materiál z chodníku (obruby a dlažba), který nebude využit při předláždění, bude ponechán v obci.
8. Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Liberec ve svém vyjádření k projektové dokumentaci záměru
s povolením stavby souhlasí za těchto podmínek:
- realizace stavby bude v souladu s zněním zákona č. 13/1997 Sb., (ve znění pozdějších předpisů) a
jeho prováděcí vyhlášky č. 104/97 Sb. (dále jen „zákon o PK“)
- investor stavby zabezpečí na své náklady veškeré kroky s projednáním úplné uzavírky silnice
III/2828, návrhem objízdné trasy a vydáním přechodné úpravy provozu týkající se silnice I/35,
včetně plnění podmínek uvedených v rozhodnutích příslušných silničních správních úřadů
- realizační činností nedojde k narušení funkčnosti stávajícího odvodňovacího systému na dotčeném
úseku silnice I/35
- investor stavby zodpovídá za bezpečnost dopravy a veškeré škody, které vzniknou jeho realizačn
činností na předmětném úseku sil. Č. I/35, včetně vybavení a příslušenství komunikace (dle § 12
zákona o PK)
9. Správa železniční dopravní cesty, o.ř. Hradec Králové ve svém stanovisku z 9.5.2018 pod Čj.:
16127/2018 SŽDC- OŘ-HKR-UT se stavbou situovanou v ochranném pásmu dráhy souhlasí při
dodržení těchto podmínek:
- V předstihu před zahájením výstavby (min. 14 dní) požadujeme vyrozumět drážní dohled nad
stavbami v OPD. Zhotovitel musí při realizaci stavby respektovat pokyny výše uvedeného
odpovědného zástupce SŽDC OŘ HKR týkající se bezpečnosti žel. dopravy, žel. zařízení.
- Při provádění prací musí být dodržena především vyhláška č. 177/1995 Sb. stavební a technický
řád drah v platném znění.
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- Při realizaci stavby nesmí dojít k přiblížení pracovníků zhotovitele, jeho mechanizmů a stavebních
dílů na vzdálenost menší než 3 m od osy krajní koleje.
- Pracovní činností nesmí dojit k ohrožení bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy. Při
realizaci stavby musí být respektován provoz železniční dopravy a rozsah drážních zařízení včetně
přístupu k nim v plném rozsahu. SŽDC si vyhrazuje právo na dočasné zastaveni stavebních prací v
případě ohrožení bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy.
- Pokud při realizaci prací vznikne škoda na majetku ve správě SŽDC (např. dojde k znečištění
štěrkového lože nebo přejezdu, poškození drážního zařízení, ohrožení stability drážního tělesa
apod.), bude zhotovitel neprodleně o této skutečnosti informovat vedoucího TO a zajistí uvedení
dotčeného úseku dráhy do původního stavu, a není-li to možné, do stavu odpovídajícího původnímu
účelu nebo užití dotčeného úseku dráhy zcela na své náklady včetně finanční postihů z případného
vyloučení dopravy.
- Likvidaci příp. odpadů požadujeme řešit v souladu s platnou legislativou v aktuálním znění dle
stupně jejich nebezpečnosti, nesmí dojít k ekologické zátěži pozemků SŽDC.
- Stavba bude provedena tak, aby ani v budoucnu nedošlo k porušení funkce objektu vlivem provozu
dráhy.
- Veškeré změny v projektové dokumentaci požadujeme předložit k novému posouzení a to ještě
před zahájením prací.
10. Drážní úřad v Praze vydal k projednávanému záměru dne 28.6.2018 pod Sp.zn.: MP-SOP1419/182/Bm závazné stanovisko, kterým souhlasí s povolením stavby za těchto podmínek:
- 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.
- Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu.
11. Policie ČR KŘP LB kraje ÚO Semily ve svém vyjádření k projektové dokumentaci souhlasí
s projektem navrženými úpravami za těchto podmínek:
- stavební úpravy musí být realizovány v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
- z důvodu pasivní bezpečnosti musí být veškerá konvexní nároží zvýšených obrub směřující
k pojížděným plochám ukončena poloměrem min. Rmin.0,50m; tj. provedení stavby bude bez
ostrých výčnělků a hran
- k pevným překážkám – případné umístění sloupů veřejného osvětlení (a jiných stávajících pevných
překážek) musí být provedeno tak, aby byl dodržen stanovený průjezdní/průchozí profil komunikace.
Musí být dodržen bezpečnostní odstup od pevných překážek min. 0,5m od vnějšího okraje zpevněné
části vozovky. Rovněž umístění sloupů nesmí vytvářet překážku pro osoby nevidomé a slabozraké
v souladu s vyhl. Č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících
bezbariérové užívání staveb
- ve smyslu ustanovení § 77, odst.2), písm.b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích, vyslovujeme souhlas s realizací navrženého trvalého dopravního značení taktoV4 – bude provedena v šíři 0,125m v celé délce stavby
Během realizace stavby bude provedena revize umístění dopravního značení přímo v trase stavby
- ve smyslu ustanovení § 77, odst.2), písm.b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích, vyslovujeme rámcový souhlas s návrhem dopravně-inženýrského opatření pro
realizaci stavby. Povolení uzavírky a objízdné trasy bude však závislé na aktuální dopravně bezpečnostní situaci na pozemních komunikacích v dotčené oblasti.
12. Městský úřad Turnov, odbor rozvoje města vydal pro stavbu 8.8.2018 pod Čj.: ORM/18/1463
Koordinované závazné stanovisko kterým souhlasí s vydáním stavebního povolení při splnění těchto
podmínek:
Zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů:
Městský úřad – odbor životního prostředí, jako dotčený orgán ochrany přírody s výše uvedeným
záměrem souhlasíme za dodržení těchto podmínek:
- Vegetační plochy nesmí být znečišťovány látkami poškozujícími rostliny nebo půdu, např. rozpouštědly, minerálními oleji, kyselinami, louhy, barvami, cementem nebo jinými pojivý.
- Kořenové zóny stromů a vegetační plochy nesmí být zamokřeny nebo zaplaveny vodou odváděnou
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ze stavby. Za kořenovou zónu stromu se považuje plocha půdy pod korunou stromu (okapová linie
koruny) rozšířená do stran o 1,5 m, u sloupovitých forem o 5,0 m.
- V kořenové zóně stromů se nesmí provádět žádná navážka zeminy nebo jiného materiálu.
- 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.
- Kořenová zóna stromů nesmí být zatěžována soustavným přecházením, pojížděním, odstavováním
strojů a vozidel, zařízeními staveniště a skladováním materiálů.
Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů:
Městský úřad - odbor životního prostředí, jako dotčený orgán ochrany zemědělského půdního fondu,
vydává toto vyjádření:
dle předložené tabulkové přílohy ke stavbě pod názvem „Silnice III/2828 Karlovice, rekonstrukce
silnice" realizace opravy silnice vyžaduje trvalý a dočasný zábor pozemků zemědělského půdního
fondu (dále jen ZPF).
Na základě výše uvedeného je třeba požádat o závazné stanovisko (souhlas s trvalým odnětím půdy
ze ZPF). K žádosti je třeba přiložit podklady uvedené v § 9 odst. 6 zákona o ochraně ZPF.
Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění
pozdějších předpisů:
Městský úřad Turnov, odbor životního prostředí, jako orgán státní správy lesů, ve smyslu § 149 odst.
1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád"), příslušný podle § 48
odst. 2 písm. c) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích v platném znění (dále jen zákon o lesích), podle §
14 odst. 2 téhož zákona vydává toto závazné stanovisko:
souhlasí k dotčení pozemků do vzdálenosti 50 m od kraje lesa uvažovanou stavbou "Silnice III/2828
Karlovice, rekonstrukce silnice, investor: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace v k. ú. Karlovice" v rozsahu předložené situace ve vzdálenosti cca 10 m od lesních pozemků.
Souhlas se uděluje bez podmínek. Platnost tohoto souhlasu je stanovena na 2 roky od data jeho vydání, pokud v této době nebude využit jako podklad pro vydání platného rozhodnutí stavebního
úřadu.
Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů:
Městský úřad Turnov, odbor životního prostředí jako věcně a místně příslušný správní orgán v
oblasti ochrany ovzduší souhlasí s výše uvedeným záměrem za následující podmínky:
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.).
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů:
Městský úřad – odbor životního prostředí, jako dotčený orgán, podle § 79 odst. 4 písm. b) zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech, s výše uvedeným záměrem souhlasíme za dodržení těchto podmínek:
požadujeme, aby odpady vzniklé při realizaci akce byly řádně vytříděny a jednotlivé druhy následně
využity, případně nabídnuty k dalšímu využití nebo recyklaci oprávněné osobě.
teprve v případě, že je nebude možné využít, je třeba zajistit jejich řádné odstranění v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Odpady znečištěné škodlivinami je nutné odstranit pouze na zařízeních k tomu určených a osobami, které mají potřebná
oprávnění pro likvidaci příslušného druhu odpadu. Bude-li akce prováděna podnikajícím subjektem,
bude řádně vedena průběžná evidence odpadů a předložena při závěrečné kontrolní prohlídce nebo
na požádání. Tyto obecné povinnosti vyplývají ze zákona o odpadech, § 10 a 12. Dále upozorňujeme, že zákon o odpadech se nevztahuje pouze na nakládání s nekontaminovanou zeminou a jiným
přírodním materiálem vytěženým během stavební činnosti, pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen. V jiném případě je
třeba postupovat podle zákona o odpadech.
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Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů,
Městský úřad Turnov, odbor školství, kultury a sportu, jako příslušný orgán státní památkové
péče vydává souhlas k záměru.
Stavebníka upozorňujeme, že na parcele p. č. 1599, v k. ú. Karlovice v těsné blízkosti stavby, se
nachází kulturní památka - rozcestník, zapsaná v Ústředním seznamu kulturních památek České
republiky.
Stavebníka dále 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 zdivá, jímek, hrobů, atd.), stejně jako
nálezy movitých artefaktů (keramiky, kostí, mincí, zbraní, apod.), které nebyly zjištěny v rámci
záchranného archeologického výzkumu, (§ 23 památkového zákona).
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů:
Městský úřad Turnov, odbor dopravní jako dotčený orgán, s realizací akce souhlasíme za podmínky:
a) při 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 komunikacích, v platném znění a § 40 vyhl. č.104/1997
Sb., kterou se tento zákon provádí,
b) dále si žadatel podá žádost o stanovení dopravního značení.
12. Povodí Labe s.p. Hradec Královéve svém stanovisku z 27.6.2018 s navrženým záměrem souhlasí za
těchto podmínek:
- Během stavebních prací nesmí dojít k napadání žádného materiálu do koryta toku, případný napadaný materiál bude neprodleně odstraněn.
- Veškerý stavební materiál a vytěženou zeminu požadujeme skladovat tak, aby při zvýšených
povodňových průtocích nemohlo dojít k jeho odplavení.
Při výstavbě nesmí dojít k odhrožení kvality povrchové ani podzemní vody.
13. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: firmou( stavebním podnikatelem ) , která bude
vybrána na základě výběrového řízení. Patnáct dní před zahájením stavby bude stavebnímu úřadu
písemně ohlášena a bude doloženo oprávnění firmy k provádění prací. Při provádění prací musí být
zabezpečeno odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím / § 160 stavebního zákona/.
14. Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky
předepsané zvláštními právními předpisy.
15. Dokončenou stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu. Souhlas vydává na žádost
stavebníka příslušný stavební úřad. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná
stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby, vyžadovaná zvláštními právními předpisy. Pokud je
stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí, zajistí stavebník geometrický plán.
Odůvodnění:
Dne 7.12.2018 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným
dnem bylo zahájeno stavební řízení. Stavební úřad vydal územní rozhodnutí o umístění stavby spis.zn.
dne.
Speciální stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným
orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a
ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné
podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou
účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.
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Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek
uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že
jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy
vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné
požadavky na výstavbu a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Speciální stavební úřad v
průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.
Stanoviska sdělili:
- Vyjádření CETIN a.s. Praha z 20.8.2018
- Souhrnné stanovisko ČD-Telematika a.s. Praha z 19.4.20108
- Sdělení o existenci sítí Telco Pro Servis, a.s. Praha z 19.4.2018
- Vyjádření KŘP LB kraje z 25.6.2018
- Vyjádření k existenci sítí Českých Radiokomunikací a.s. Praha z 23.4.2018
- Vyjádření obce Karlovice k PD z 15.7.2018
- Vyjádření k existenci sítí GridServices spol. s r.o. Brno z 26.4.2018
- Vyjádření ŘSD ČR Praha z 11.7.2018
- Stanovisko SŽDC, s.o. Hradec Králové z 9.5.2018
- Závazné stanovisko Drážního úřadu v Praze z 28.3.2018
- Vyjádření k existenci sítě od T-Mobile CR a.s. Praha z 19.4.2018
- Závazné stanovisko Ministerstva obrany ČR z 5.10.2018
- Vyjádření Vodafone CR a.s. Praha z 19.4.2018
- Vyjádření AQUA ČR s.r.o. Praha k proj. dokumentaci z 23.10.2018
- Stanovisko Agentury logistiky střediska vojenské dopravy Hradec Králové z 22.7.2018
- Vyjádření Policie ČR KŘP LB kraje, DI Semily z 12.9.2018
- Koordinované závazné stanovisko z 8.8.2018
- Závazné stanovisko odboru ŽP MÚ Turnov z 24.9.2018
- Stanovisko KÚ LB kraje odboru ŽP a zemědělství z 25.6.2018 a z 11.7.2018
- Vyjádření odboru dopravy KÚ LB kraje z 20.7.2018
- Závazné stanovisko KHS LB kraje ú.p. Semily z 12.7.2018
- Závazné stanovisko HZS LB kraje, ú.o. Semily z 18.7.2018
- Stanovisko Povodí Labe s.p. Hradec Králové z 27.6.2018
Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních
předpisů ve výroku uvedených.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a
stavebního řádu Krajského úřadu Libereckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý
výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno
vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě.
Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.
Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a
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ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se
mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá
platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Ing. Eva Zakouřilová
vedoucí stavebního úřadu

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce MÚ Turnov, na úřední desce
OÚ Karlovice. Po stejnou dobu musí být zveřejněno i způsobem, umožňujícím dálkový přístup.
Patnáctý den vyvěšení na úřední desce MÚ Turnov je dnem doručení.
Vyvěšeno dne: ..............................

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

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

Obdrží:
Účastníci řízení podle § 27 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dodejky)
ADVISIA s.r.o., IDDS: j4zqkjv
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
České Radiokomunikace a.s., IDDS: g74ug4f
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní řediteství Hradec Králové, IDDS: uccchjm
AQUA ČR s.r.o., IDDS: 5p6nbp6
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz
Liberecký kraj, IDDS: c5kbvkw
Obec Karlovice, IDDS: zq4bnua
Jan Pozdníček, IDDS: dcpyyvc
Alena Pozdníčková, Sedmihorky č.p. 28, 511 01 Turnov 1
Jan Popelka, Bedřicha Smetany č.p. 1965, 511 01 Turnov 1
Gabriela Popelková, Bedřicha Smetany č.p. 1965, 511 01 Turnov 1
Miloslav Janků, Sedmihorky č.p. 54, Karlovice, 511 01 Turnov 1
Vasil Klickanič, Studentská č.p. 1527, 511 01 Turnov 1
Hana Klickaničová, Sedmihorky č.p. 63, Karlovice, 511 01 Turnov 1
Josef Tobiška, Sedmihorky č.p. 62, Karlovice, 511 01 Turnov 1
Josef Žmolil, Sedmihorky č.p. 30, Karlovice, 511 01 Turnov 1
Jiří Drahoňovský, Sedmihorky č.p. 27, Karlovice, 511 01 Turnov 1
Eva Mališová, Sedmihorky č.p. 31, Karlovice, 511 01 Turnov 1
Zdeněk Tulach, Sedmihorky č.p. 29, Karlovice, 511 01 Turnov 1
Jarmila Rudová, Sedmihorky č.p. 93, Karlovice, 511 01 Turnov 1
Milena Bobková, Sedmihorky č.p. 16, Karlovice, 511 01 Turnov 1
Martin Pleštil, Sedmihorky č.p. 16, Karlovice, 511 01 Turnov 1
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Účastníci řízení podle § 144 odst. 6 zákona č. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (doručuje se veřejnou
vyhláškou: vlastníci sousedních pozemků a staveb na nich:
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
st. p. 208, 210, 212, 213, 215, 216, 220/4, 226/1, 226/2, 227/2, 309, parc. č. 22/2, 297/2, 1046/2, 1056/4,
1056/6, 1059, 1062/1, 1063/1, 1063/2, 1066, 1069, 1073/6, 1073/7, 1074/1, 1074/2, 1075/4, 1075/5,
1076, 1077, 1081/1, 1081/2, 1082/1, 1085, 1087/4, 1088, 1092/1, 1097/1, 1098/2, 1098/4, 1098/5,
1099/1, 1100/1, 1100/3, 1102/1, 1102/3, 1102/4, 1109/1, 1110, 1110/3, 1110/4, 1113/1, 1834, 1837 v
katastrálním území Karlovice.
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Karlovice, Sedmihorky č.p. 26, č.p. 25, č.p. 37, č.p. 34, č.p. 35, č.p. 50 a č.p. 38
Dotčené orgány:
Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, odbor služby dopravní policie, IDDS: vsmhpv9
Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková, IDDS: hjyaavk
Městský úřad Turnov, odbor dopravní, Antonína Dvořáka č.p. 335, Turnov, 511 01 Turnov 1
Městský úřad Turnov, odbor rozvoje města, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01 Turnov 1
Městský úřad Turnov, odbor školství, kultury a sportu, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01 Turnov 1
Městský úřad Turnov, odbor životního prostředí, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01 Turnov 1
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: c5kbvkw
Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, územní pracoviště v Semilech, IDDS:
nfeai4j
Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, územní odbor Semily, IDDS: hv4aivj
Drážní úřad, sekce stavební - oblast Praha, IDDS: 5mjaatd
Ostatní:
Měst. úřad Turnov, stavební úřad, Antonína Dvořáka č.p. 335, Turnov
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2
Příloha pro stavebníka : Ověřená projektová dokumentace stavby bude stavebníkovi zaslána až po nabytí
právní moci tohoto rozhodnutí.

