Městský úřad Turnov
stavební úřad
Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
SPIS. ZN.:
Č.J.:
VYŘIZUJE:
TEL.:
E-MAIL:

SÚ/529/19/HDR
SU/19/1132/HAI
Hadravová
481 366 305
i.hadravova@mu.turnov.cz

DATUM:

6.3.2019

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"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení")
posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 29.1.2019
podala
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, IČO 70946078, České
mládeže č.p. 632/32, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec 6,
kterou zastupuje Ing. Ondřej Holý, IČO 70705330, Přední Chlum č.p. 40, Milešov, 262 56
Krásná Hora nad Vltavou
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
I.

Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
schvaluje stavební záměr

na stavbu:
zabezpečení silnice III/2832 Rakousy - sanace skalního svahu
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 318/1 (lesní pozemek), parc. č. 348 (ostatní plocha) v katastrálním
území Rakousy.
Stavba obsahuje:
Účelem stavby je zamezit možnému skalnímu zřícení do prostoru silnice III/2832 v km 3,273 - 3,521. Po
odstranění náletu a další nežádoucí vegetace bude horolezeckým způsobem provedeno odtěžení
nestabilních bloků a v patě svahu postupně realizováno celkem pět těžkých ochranných plotů volné výšky
nad terénem 2,6 - 3,6 m v délkách 44 m, 48 m, 56 m, 56 m, 44 m. Následně bude ručně vyčištěn příkop a
tím provedena obnova stávajícího podélného odvodnění.
II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:
1. Stavba bude umístěna v souladu se situačním výkresem, který obsahuje současný stav území
v měřítku 1:500 se zakreslením požadovaného umístění stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí,
zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
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III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace č.zak. 2018-09-27, kterou vypracoval Ing.
Ondřej Holý, Geotechnika Holý; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení
stavebního úřadu.
2. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Pro stavbu vydal Městský úřad Turnov, odbor rozvoje města, dne 22.1.2019 pod č.j. ORM/18/2418
koordinované závazné stanovisko, jehož podmínky budou splněny:
- dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích:
a) Uvedenou stavbou mohou být dotčeny lesní pozemky p.č. 318/1 na ploše cca 6982 m2 a p.p.č.
318/3 na ploše 872 m2 na dobu cca 1,5 měsíce.
b) Rozhodnutí o trvalém i dočasném odnětí nebo omezení lesních pozemků se nevyžaduje.
c) Na lesních pozemcích, které dle předloženého zákresu nebudou přímo dotčené stavbou, nebude
ukládán stavební materiál, ani jinak nebudou využívány pro uvedenou stavbu.
d) Platnost tohoto souhlasu je stanovena na 2 roky od data jeho vydání, pokud v této době nebude
využit jako podklad pro vydání platného povolení stavebního úřadu.
– dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší: 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.).
- dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech: 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.
4. Budou dodrženy podmínky vyjádření Policie České republiky, Krajského ředitelství policie
Libereckého kraje, Územní odbor Semily, dopravní inspektorát ze dne 14.12.2018 pod č.j. KRPL109252-1/ČJ-2018-181106-06:
- pro zábor vozovky pozemní komunikace k provádění stavebních prací je nutné v dostatečném
předstihu (minimálně 30 dnů) požádat silniční správní úřad – Městský úřad Turnov, odbor dopravní
o vydání rozhodnutí o uzavírce dle § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, kdy již
bude znám konkrétní termín provádění stavebních prací.
– pro vydání stanovení přechodné úpravy provozu ve smyslu ustanovení § 77 odst. 2, písm. b)
zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích je příslušný též Městský úřad
Turnov, odbor dopravní.
5. Při stavbě budou dodrženy podmínky Povodí Labe, s.p. ze dne 2.11.2018 pod č.j.
PVZ/18/44173/Fa/0:
- Veškerý stavební materiál požadujeme skladovat tak, aby při zvýšených povodňových průtocích
nemohlo dojít j jeho odplavení.
– Při výstavbě nesmí dojít k ohrožení kvality povrchové ani podzemní vody.
6. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
7. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: firmou ( stavebním podnikatelem ), která bude
následně vybrána. 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/.
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Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, České mládeže č.p. 632/32,
Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec 6
Jaromír Brož, nar. 9.7.1957, Rakousy č.p. 1, 511 01 Turnov 1

Odůvodnění:
Dne 29.1.2019 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno
společné řízení.
Stavební úřad podle ustanovení § 94m odst. 1 stavebního zákona oznámil zahájení společného řízení
známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 94m odst. 3
stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v
území a žádost poskytuje 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.
Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanovení § 94l stavebního
zákona, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány. Stavební úřad posoudil a ověřil
stavební záměr podle ustanovení § 94o stavebního zákona a zjistil, že jeho uskutečněním nebo užíváním
nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními
předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje
obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na
výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.
Stanoviska sdělili:
Městský úřad Turnov odbor rozvoje města vydal koordinované závazné stanovisko dne 22.1.2019,
Krajský úřad Libereckého kraje odbor životního prostředí a zemědělství vydal stanovisko dne 15.11.2018,
Policie České republiky dopravní inspektorát vyjádření dne 14.12.2018, Agentura ochrany přírody a
krajiny České republiky vydala stanovisko dne 13.12.2018, Povodí Labe s.p. stanovisko dne 2.11.2018,
souhlas Jaromír Brož a Obecní úřad Rakousy, vyjádření Severočeské vodovody a kanalizace a.s. ze dne
3.10.2018, vyjádření Vodafone Czech Republic a.s. ze dne 3.10.2018, vyjádření T-Mobile Czech
Republic a.s. ze dne 3.10.2018, vyjádření NET4GAS s.r.o. ze dne 3.10.2018stanovisko GridServices
s.r.o. ze dne 3.10.2018vyjádření Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 3.10.2018, sdělení
Telco Pro Services a.s. ze dne 3.10.2018, sdělení ČEZ Distribuce a.s. ze dne 3.10.2018.
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.
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 § 94 k stavebního zákona, a to :
Účastníkem je podle § 94k stavebního zákona:
a) stavebník - Krajská správa silnic Libereckého kraje p.o.
b) obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn - Obec Rakousy
d) vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem,
nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku - Jaromír Brož
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e) osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům
nebo stavbám na nich, může být společným povolením přímo dotčeno - Jaromír Bož, Ladislav Brož,
Luboš Kužel

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a
stavebního řádu Krajského úřadu Libereckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý
výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Stavební úřad po dni nabytí právní moci společného povolení zašle stejnopis písemného vyhotovení
společného povolení opatřený doložkou právní moci a vyhotovení ověřené dokumentace stavebníkovi,
vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem, dotčeným orgánům a stavebnímu úřadu příslušnému
k umístění nebo povolení vedlejší stavby v souboru staveb, a obecnému stavebnímu úřadu, nejde-li o
soubor staveb. Stavebníkovi zašle také štítek obsahující identifikační údaje o povoleném stavebním
záměru.
Při provádění stavby je stavebník povinen
oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele,
který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a příjmení stavbyvedoucího nebo
osoby, která bude vykonávat stavební dozor; změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně
stavebnímu úřadu,
před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a
ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé
stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny
doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,
ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit
provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit,
ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a
zdraví osob, nebo bezpečnost stavby,
oznámit stavebnímu úřadu předem zahájení zkušebního provozu.
Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena,
dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Ing. Eva Zakouřilová
vedoucí stavebního úřadu
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Obdrží:
účastníci (dodejky)
Ing. Ondřej Holý, IDDS: 2yt4z7d
Obec Rakousy, IDDS: 4qyb7jd
Luboš Kužel, Koberovy č.p. 160, 468 22 Železný Brod
Ladislav Brož, Kozákovská č.p. 2190, 511 01 Turnov 1
Jaromír Brož, Rakousy č.p. 1, 511 01 Turnov 1
dotčené orgány
Městský úřad Turnov, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01 Turnov 1
Policie ČR KŘP Libereckého kraje, ÚO Semily, dopravní inspektorát, IDDS: vsmhpv9
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, oddělení Správa CHKO Český ráj Turnov, IDDS: zqmdynq
ostatní
Městský úřad Turnov, odbor dopravní, Antonína Dvořáka č.p. 335, Turnov, 511 01 Turnov 1
Městský úřad Turnov, odbor životního prostředí, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01 Turnov 1
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2

