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R O Z H O D N U T Í

Městský úřad Semily, odbor dopravy, jako věcně a místně příslušný speciální stavební úřad 
podle ustanovení § 16 a § 40 odst. 4, písm. a), zákona č.13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „silniční zákon“) a speciální stavební 
úřad příslušný podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, ve znění novel (dále jen „stavební zákon“) ve společném územním a 
stavebním řízení (dále jen „společné řízení“) posoudil žádost, kterou dne 22.03.2021 podala 
Krajská správa silnic Libereckého kraje, p.o., České mládeže 632/32, Liberec 6, IČO 
70946078, zastoupená Jaromírem Mejsnarem, Bavlnářská 529, 513 01 Semily, nar. 
25.05.1973, (dále jen „žadatel“), a na základě tohoto posouzení: 
 
I. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona, § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější 

úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění

schvaluje stavební záměr
na stavbu:

„Úprava šířkových parametrů silnice II/283 v úseku Libštát - Bělá“,

(dále jen „stavba“) na pozemcích parc.č. 41, 44/1, 109, 1447, 2159/8, 2335/1, 2340/1, 2341, 
k.ú. Libšát, parc.č. 101/1, 261/11, 261/12, 264, 303, 304, 345, 350/1, 350/2, 357/2, 373, 
1579/2, 1579/3, 1626/2, 1632/6, 1639/1, 1778/1, k.ú. Bělá u Staré Paky. 

Stavba obsahuje: 
Předložený projekt stavby řeší obtížné předjíždění nákladních vozidel a zemědělské techniky 
v úseku silnice II/283 Libštát – Bělá. Rozšíření komunikace ve vybraných úsecích umožní 
bezpečné předjíždění a míjení vozidel bez nutnosti zajíždění do krajnice a mimo vozovku. 
Stávající vozovka bude vybourána v potřebném rozsahu a provedena nová s upravenou 
šířkou komunikace. Zárubní zdi jsou řešeny v místech nemožnosti provedení trvalých záborů 
a místech vysokých zářezů. Jedná se o gabionové konstrukce. Dešťová voda je odváděna 
příčným a podélným sklonem.
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Stavební objekty:

SO 101.1    -  Výhybna č. 1   km 23,626 – 23,734
SO 101.2    -  Výhybna č. 2   km 24,185 – 24,320
SO 101.3    -  Výhybna č. 3   km 24,710 – 24,931
SO 101.4    -  Výhybna č. 4   km 25,028 – 25,092
SO 101.5    -  Výhybna č. 5   km 25,225 – 25,345
SO 101.6    -  Výhybna č. 6   km 25,457 – 25,566
SO 101.7    -  Výhybna č. 7   km 25,810 – 25,930
SO 101.8    -  Výhybna č. 8   km 26,018 – 26,158
SO 101.9    -  Výhybna č. 9   km 26,240 – 26,469
SO 101.10  -  Výhybna č. 10 km 26,723 – 26,781
SO 101.11  -  Výhybna č. 11 km 27,137 – 27,251
SO 101.12  -  Výhybna č. 12 km 27,279 – 27,339

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:
1. Stavba bude umístěna podle projektové dokumentace ověřené ve správním řízení, 

kterou vypracovala společnost M - PROJEKCE s.r.o., Resslova 956/13, 500 02 Hradec 
Králové, IČO 05061415, zodpovědný projektant David Senohrábek, ČKAIT 0501332. 
Situační zákres stavby tvoří grafickou přílohu tohoto rozhodnutí.

III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracovala společnost 

M - PROJEKCE s.r.o., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové, IČO 05061415, 
zodpovědný projektant David Senohrábek, ČKAIT 0501332. Případné odchylky nesmí 
být provedeny bez předchozího souhlasu stavebního úřadu. 

2. Při stavbě budou dodržena ustanovení § 16 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí 
silniční zákon a ustanovení vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

3. Pro stavbu mohou být použity materiály, u nichž byly ověřeny požadované vlastnosti pro 
výstavbu. Stavebník bude uchovávat atesty na použité materiály a na požádání je 
předloží při řízení k vydání kolaudačního souhlasu.

4. Před zahájením stavby umístí stavebník na viditelném místě stavby informaci (štítek – 
STAVBA POVOLENA) v rozsahu stanoveném v § 18d vyhlášky č. 503/2006 Sb., o 
podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.

5. Na stavbě bude veden stavební deník v rozsahu § 6 vyhl. č. 499/2009 Sb., o 
dokumentaci staveb, který bude na požádání předložen v průběhu kolaudačního řízení.

6. Před zahájením stavby zajistí stavebník vytýčení veškerých podzemních zařízení a při 
provádění stavby se bude řídit pokyny jednotlivých správců, tak aby bylo vyloučeno 
možné poškození těchto zařízení. 

7. O povolení dopravních opatření požádá zhotovitel v dostatečném předstihu silniční 
správní úřad. 

8. Při realizaci stavby nutno dodržet podmínky Vyjádření k PD a k žádosti o souhlas 
s činností a/nebo s umístěním stavby v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy  
ze dne 29.04.2021 zn. 001114951201, které vydal ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 
405 02 Děčín 4, 
- Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v 
ochranném pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ 
Distribuce, a. s., pro výše uvedené zájmové území, které získáte prostřednictvím 
Geoportálu (geoportal.cezdistribuce.cz), při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v 
tomto vyjádření.
- Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, 
komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické 
infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a 
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předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN EN 
50423-3, ČSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.
- V případě nadzemního vedení nn budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové 
vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby 
umístit min. 1 m od základové části podpěrného bodu.
- Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném 
případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k 
živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých 
částí zařízení nn, 2 m od vedení vn a 3 m od vedení wn (dle PNE 33 0000-6), pokud 
není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, 
že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí 
předmětného elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů nn.
- Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí
při nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti 
zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost 
nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně 
žadatele, dodavatele prací nebo jimi pověřených osobách. ČEZ Distribuce, a. s., 
nepřevezme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou následkem 
poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo 
nedodržením výše uvedených podmínek.
- Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika 
podpěrných bodů. Nebude-li možné toto dodržet je nutné situaci řešit formou přeložky 
zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.
- V případě činnosti a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném 
pásmu bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu 
realizace viditelně označen výstražnou cedulí.
- Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi 
pověřených firem k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Při případné 
úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelity země oproti současnému stavu.
- Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v 
platném znění k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popř. jsou součástí vydaného 
sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
- Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě 
pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci 
související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., 
nahlaste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 
850 860. Poškození nebo mimořádné události způsobené na zařízení žadatelem, 
dodavatelem prací nebo jimi pověřenými osobami budou opraveny na náklady viníka. 
Zahrnutí poškozených míst podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu 
vydaném společností ČEZ Distribuce, a. s.
- Toto vyjádření se nevztahuje na zařízení v majetku společností ČEZ ICT Services, a. 
s., a Telco Pro Services, a. s.

9. Při realizaci stavby nutno dodržet podmínky vyjádření ze dne 09.04.2021 č.j. 615467/21, 
které vydala Česká telekomunikační infrastruktura, Českomoravská 2510/19, 190 00 
Praha 9 Libeň,
- Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti 
CETIN a.s.;
- Společnost CETIN a.s. za splnění podmínek tohoto Vyjádření souhlasí, aby Stavebník 
a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl 
Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle 
Stavebního zákona;
- Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem, je povinen dodržet tyto níže uvedené 
podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve Všeobecných 
podmínkách ochrany SEK; 

http://www.cezdistribuce.cz/
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- V oblasti stavby IS se nachází naše vedení a zařízení, které požadujeme respektovat a 
chránit před poškozením. Nad trasou našeho vedení nesmí dojít ke snížení, či zvýšení 
stávající nivelety terénu. V místě kolize stavby s naším vedením požadujeme dodržet 
ČSN 736005. Po odkrytí našeho vedení doporučujeme stavebníkovi provést taková 
opatření, aby nedošlo k poškození našeho vedení ani náhodným způsobem.
- Veškeré práce v ochranném pásmu našeho podzemního vedení musí být prováděny 
pouze ručně tak, jak je požadováno ve výše uvedeném Vyjádření o existenci sítí. 
Vytýčení našeho vedení na místě stavby bude provedeno na základě objednávky u 
dodavatelů uvedených ve Vyjádření o existenci sítí.
- Před záhozem a při každé kolizi stavby s naším vedením požadujeme přizvat k jeho 
kontrole (p. Hochmal Pavel 602413298). O provedené kontrole bude naším pracovníkem 
proveden zápis do stavebního deníku, který bude kontrolován při kolaudačním řízení 
stavby.
- Nesmí dojít k umístění obrubníků souběžně nad naši trasu vedení SEK, v případě že 
bude obrubník v souběžné trase s naším vedením, požadujeme stranové přeložení do 
strany chodníku, pokud to nebude možné uložení vedení pod bet základ obrubníku do 
pevné chráničky V místě kolize stavby s naším vedením požadujeme dodržet ČSN 
736005,736006. V případě výstavby zpevněné plochy pro parkovacího stání nad naší 
trasou , vjezdů do objektů a jiných cest, požadujeme vedení odkrýt v celé délce 
jednotlivých úseků a uložit jej do betonových či plastových půlených chrániček s přidáním 
nové chráničky KOPOFLEX prům. 150 mm v celé délce a ? metrovým přesahem do 
volného terénu, pokud již tak není vybudováno.
- Nad trasou a v ochranném pásmu našeho vedení nesmí dojít ke snížení, či zvýšení 
stávající nivelety terénu.; a řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou 
nedílnou součástí Vyjádření;
- Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její 
vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení 
§ 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN 
a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni 
stávajícího technického řešení;

10. Při realizaci stavby nutno dodržet podmínky Koordinovaného závazného stanoviska ze 
dne 05.08.2020 č.j. KS/1848/20, které vydal Městský úřad Semily, Husova 82, 513 13 
Semily.
Orgán ochrany přírody a krajiny:
Souhlas k zásahu do významného krajinného prvku se uděluje pro výše uvedený záměr 
za následujících podmínek:
- Při budování vyústění drenáže do vodoteče nebude narušen vodní režimu toku, tzn. 
nebude narušena kontinuita toku.
- Během provádění prací nedojde k úniku ropných látek a látek ovlivňující chemické 
složení vody a půdy.
- Závadné látky, lehce splavitelný materiál ani stavební odpad nebude volně skladován v 
blízkosti vodního toku.
- V lesích nedojde k záboru nad rámec předložené PD.
Souhlas orgánu ochrany přírody a krajiny se vydává za těchto podmínek:
- Veškeré práce budou prováděny takovým způsobem, aby nedošlo k poškození zeleně 
rostoucí mimo les. Konkrétně, v průběhu prací je nutné dodržovat normu ČSN 83 9061 
Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch 
při stavebních pracích a Standardy péče o přírodu a krajinu A01 002:2017 - Ochrana 
dřevin při stavební činnosti. Investor zajistí zejména ochranné oplocení příp. obednění 
proti oděru kmenů a poškození korun stromů, ochranu kořenového systému při 
provádění výkopových prací apod. Kořeny stromů do 3 cm v průměru zasahující do 
výkopu, mohou být přeřezány, a to kolmo s následným bezprostředním zahrnutím 
zeminou (ochrana před vysycháním, příp. mrazem).
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- Ořezy dřevin provést odborně podle Standardů péče o přírodu a krajinu - Arboristické 
standardy, Řada A, Řez stromů SPPK A02 002:2012 a dále Výsadba a řez keřů a lián 
SPPK A02 003:2014.
- V případě kácení dřevin rostoucích mimo bude postupováno v souladu s § 8 zákona a 
vyhláškou č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění 
pozdějších předpisů. Příslušným orgánem ochrany přírody je místěn příslušný obecní 
úřad.
- Kácení dřevin bude probíhat přednostně mimo vegetační období, tzn. v období 
vegetačního klidu, zpravidla v termínu od 1.11. do 31.3. běžného roku. Kácet mimo výše 
uvedené období je možné pouze po provedení ornitologického průzkumu (popřípadě 
biologického průzkumu, provedeného autorizovanou osobou v souladu s § 67 zákona), 
se závěrem negativního nálezu hnízdících ptáků nebo po obdržení rozhodnutí, o 
odchylném postupu při ochraně ptáků podle § 5b odst. 1 zákona v případě pozitivního 
nálezu. Ornitologický průzkum si v tomto případě zajistí na své náklady investor.
Odpadové hospodářství:
- Využití znovuzískaných asfaltových směsí bude provedeno v souladu s podmínkami 
stanovených vyhláškou č. 130/2019 Sb., o kriteriích, při jejichž splnění je asfaltová směs 
vedlejším produktem nebo přestává být odpadem, v platném znění (dále jen „asfaltová 
vyhláška").
- Doklady o předání všech vzniklých odpadů osobě oprávněné k převzetí těchto odpadů 
budou stavebníkem uschovány a předloženy MěÚ Semily, odboru životního prostředí ke 
kontrole nejpozději při kolaudaci stavby.
Ochrana ovzduší:
- Během stavebních úprav se mohou uvolňovat emise polétavého prachu (ze skládek 
sypkých materiálů, při terénních úpravách, při bouracích činnostech aj.), při stavebních 
činnostech je třeba využít všech dostupných prostředků ke snížení emisí prachu ze 
staveniště (používání techniky v dobrém stavu, neznečišťování v nadměrné míře okolí, 
omývání vozidel opouštějících stavbu, apod.).
Státní správa lesů:
- Záměrem „Úprava šířkových parametrů silnice II/283 v úseku Libštát - Bělá" budou 
dotčeny pouze lesní pozemky p.č. 41 a 44/1 v k.ú. Libštát a p.č. 373 a 345 v k.ú. Bělá u 
Staré Páky (dále jen „lesní pozemky").
- Před realizací stavby požádá investor/jeho zástupce příslušný orgán státní správy lesů 
(dále jen ,,OSSL“) o dočasné odnětí záměrem dotčených částí výše uvedených lesních 
pozemků plnění funkcí lesa, a to na dobu od zahájení do ukončení stavby vč. následné 
rekultivace pozemků.
- Po dokončení bude stavba v terénu geometricky zaměřena a investor/jeho zástupce 
požádá OSSL o trvalé odnětí odměřených zastavěných částí lesních pozemků plnění 
funkcí lesa (využití lesních pozemků pro jiné účely).
- Při samotné realizaci stavby nesmí dojít k poškození lesního porostu. Jestliže k dalšímu 
využití lesních pozemků odňatých plnění funkcí lesa nebo lesních pozemků, jejichž 
plnění funkcí lesa je omezeno, je třeba stavební povolení nebo jiné rozhodnutí podle 
zvláštních právních předpisů, nesmí být započato s odlesňováním (kácením dřevin) 
dříve, než toto rozhodnutí nabude právní moci.
Ochrana zemědělského půdního fondu:
V případě trvalého záboru nebo dočasného záboru přesahující 1 rok, je třeba si opatřit 
souhlas s odnětím ze ZPF a žádost musí obsahovat náležitosti uvedené v ust. § 9 odst. 6 
zákona o ZPF.
K dočasnému záboru do 1 roku, včetně doby vrácení pozemku do předchozího stavu, 
není dle ustanovení § 9 odst. 2) písm. d) zákona o ZPF, třeba souhlasu k odnětí 
zemědělské půdy ze ZPF, za současného dodržení následující podmínky stanovené v 
tomtéž ustanovení zákona o ZPF:
- Termín zahájení nezemědělského využívání zemědělské půdy bude nejméně 15 dní 
předem písemně oznámen orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, kterým je MěÚ 
Semily, odbor životního prostředí.
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Upozorňujeme, že provozovatelé prací, kterými je dotčen ZPF jsou povinni dodržovat 
obecná ustanovení zákona o ZPF uvedená v §§ 4 a 8 a řídit se zásadami ochrany ZPF, 
zejména:
- skrývat odděleně svrchní kulturní vrstvu půdy, popřípadě i hlouběji uložené zúrodnění 
schopné zeminy na celé dotčené ploše a zajistit jejich hospodárné využití nebo řádné 
uskladnění pro účely rekultivace,
- učinit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plynných látek poškozujících 
ZPF,
- provádět práce tak, aby na zemědělském půdním fondu a jeho vegetačním krytu došlo 
k co nejmenším škodám,
- projednat včas zamýšlené provádění prací s vlastníkem dotčené zemědělské půdy, 
nebo jinou osobou oprávněnou tuto zemědělskou půdu užívat,
- práce provádět především v době vegetačního klidu a dotčené plochy uvést do řádného 
stavu odpovídajícímu druhu pozemku dle katastru nemovitostí (v případě dočasného 
záboru).
Státní památková péče:
- Vzhledem k tomu, že se dotčená akce bude realizovat na území s archeologickými 
nálezy, je stavebník povinen dle § 22 odst. 2 památkového zákona, zemní výkopové 
práce oznámit již v době přípravy stavby Archeologickému ústavu AV ČR Praha 
(Letenská 4, 11801 Praha 1, e-mail: arupraha@arup.cas.cz) a zároveň umožnit jemu 
nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území případný záchranný 
archeologický výzkum. Dále stavebník neprodleně oznámí AV ČR nebo nejbližšímu 
muzeu bud’ přímo, nebo prostřednictvím místně příslušné obce případné náhodné 
porušení archeologických situací (nálezy zdivá, jímek, hrobů atd.), stejně jako nálezy 
movitých artefaktů (keramiky, kostí, mincí, zbraní apod.), které nebyly zjištěny v rámci 
provádění archeologického výzkumu (§ 23 památkového zákona). Je-li stavebníkem 
právnická osoba (nebo fyzická osoba, při jejímž podnikání vznikla nutnost záchranného 
archeologického výzkumu), hradí náklady záchranného archeologického výzkumu tento 
stavebník; jinak hradí náklady organizace provádějící archeologický výzkum (§ 22 odst. 2 
památkového zákona).

11. Při realizaci stavby nutno dodržet podmínky Závazného stanoviska Souhlasu k trvalému 
odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu /ZPF/ ze dne 09.11.2020 č.j. 
ŽP/3943/20, které vydal  Městský úřad Semily, Odbor životního prostředí, Husova 82, 
513 13 Semily,
- Před uskutečněním nezemědělské činnosti povolené rozhodnutím příslušného 
stavebního úřadu zabezpečit v souladu s § 8 odst. 1 písm. a) zákona o ZPF na vlastní 
náklady provedení skrývky kulturních vrstev půdy, dle předběžné bilance skrývky, 
minimálně o mocnosti 0,20 m a hlouběji uložené zúrodnitelné vrstvy půdy na ploše 
dotčené stavebními pracemi a zabránit znehodnocení kulturní vrstvy půdy podorniční 
vrstvou. Skrývka bude provedena na výměře 38 m2. Podle předběžného odhadu bude v 
souvislosti s odnětím skryto cca 7,6 m3 kulturních vrstev půdy. Půdy vyšší agronomické 
kvality (BPEJ 75800 a 75600), zařazené do I. a II. třídy ochrany, je potřeba skrývat a 
ukládat oddělené, aby nedošlo k promísení s půdními typy nízké kvality.
- Po dobu přechodného uložení kulturních vrstev postupovat v souladu s ustanovením § 
14 vyhlášky č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského 
půdního fondu, kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF. Zejména se jedná o 
zajištění ochrany kulturních vrstev půdy před jejich znehodnocením a ztrátami.
- Vést protokol (pracovní deník) o činnostech souvisejících se skrývkou (přemístění, 
rozprostření či jiné využití, uložení, ochrana a ošetřování), v němž budou uvedeny 
všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání 
kulturních vrstev půdy.
- Učinit opatření proti úniku pevných, kapalných a plynných látek poškozujících ZPF, dle 
§ 8 odst. 1 písm. e) zákona o ZPF.
- Skrývku kulturních vrstev půdy rozprostřít na pozemku pč. 261/11 v kú. Bělá u Staré 
Páky, ke konečným úpravám jako vrchní vrstva realizovaného náspu.

mailto:arupraha@arup.cas.cz
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- Zabezpečit, aby na zemědělském půdním fondu a jeho vegetačním krytu došlo k co 
nejmenším škodám.

12.  Při realizaci stavby nutno dodržet podmínky Závazného stanoviska ze dne 19.05.2021         
 č.j. ŽP/2185/21, které vydal Městský úřad Semily, Odbor životního prostředí, vodoprávní       
 úřad, Husova 82, 513 13 Semily,
 Podmínky souhlasu podle § 17 odst. 2 vodního zákona

- Po dobu stavby nesmí dojít ke znečištění vodního toku stavebním materiálem ani 
únikem ropných látek z mechanizace. Případný napadaný materiál do vodních toků 
bude neprodleně odstraněn.
- Při realizaci stavby nebudou v těsné blízkosti vodního toku skladovány lehce 
splavitelné nebo pro životní prostředí vodního toku zatěžující látky (např. písek, dřevo, 
cement, ropné látky). Výkopek ze stavby nesmí být ukládán do vodních toků.
- Před zahájením stavby předloží zhotovitel zdejšímu úřadu ke schválení havarijní a 
povodňový plán stavby.
Budou splněny podmínky správce dotčeného vodního toku a správce povodí - Povodí 
Labe, státního podniku, uvedené ve stanovisku č.j.: PLa/2020/024775 ze dne 
14.08.2020, tj. zejména:
- U výhybny č. 3 a 9 budou správci toku předloženy k odsouhlasení výkresy založení 
drenáže ve vztahu ke korytu vodního toku v ř. km 13,430; 13,500 a 15,120.
- Správci toku bude předložený k odsouhlasení výkres nového propustku DN 300 v ř. km 
15,140 u výhybny č. 9.
- U výhybny č. 8 bude správci toku předložený k odsouhlasení výkres zpevnění svahu ve 
vztahu s korytem vodního toku (okótovaná vzdálenost od břehové hrany).
- Bez písemného souhlasu správce toku s provedením nebude stavba zkolaudována.
- Při stavbě nesmí dojít k ohrožení kvality povrchové ani podzemní vody.

13. Při realizaci stavby nutno dodržet podmínky stanoviska ze dne 14.08.2020 č.j. 
Pla/2020/024775, které vydalo Povodí Labe, statní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 
Hradec Králové,
- U výhybny č. 3 a č. 9 požadujeme předložit k odsouhlasení výkresy založení vyústění 
drenáže ve vztahu ke korytu vodního toku v ř. km 13,430 (UV2); 13,500 (UV1) a 15,120 
(UV2).
- Požadujeme předložit k odsouhlasení výkres nového propustku DN 300 v ř. km 15,140 
u výhybny č. 9.
- U výhybny č. 8 požadujeme předložit výkres zpevnění svahu ve vztahu s korytem 
vodního toku (okótovaná vzdálenost od břehové hrany).
- Bez písemného souhlasu správce toku s provedením nebude stavba zkolaudována.
- V rámci stavby nesmí dojít k ukládání materiálu do koryta vodního toku, případný spadlý 
materiál musí být z koryta bezodkladné odstraněn.
- Při rekonstrukci nesmí dojít k ohrožení kvality povrchové ani podzemní vody.
- Veškerý stavební materiál požadujeme skladovat tak, aby při zvýšených povodňových 
průtocích, nemohlo dojít k jeho odplavení.

14. Při realizaci stavby nutno dodržet podmínky vyjádření ze dne 23.09.2020, č.j. KRPL-
41545-2/ČJ-2020-181106-06, které vydala Policie ČR, Úz. odbor, Dopravní inspektorát, 
Vysocká 225, 513 15 Semily, 
- Z hlediska trvalého dopravního značení navrhované stavební úpravy vyvolají určité 
úpravy liniového vodorovného dopravního značení, tj. úpravy vodící čáry č.V4 (0,125) a 
případné přemístění svislých dopravních značek, příp. doplnění směrových sloupků, 
označení připojení účelových komunikací. Během realizace stavby bude provedena 
revize plánovaného umístění dopravního značení přímo v trase stavby, tak aby dopravní 
značení tvořilo ucelený systém v předmětném úseku silnice č. 283.
- Předpokládáme, že návrh umístění ocelových svodidel byl proveden podle požadavků 
ČSN 73 6101, čl. 13.1.2.2.11.. Revize umístění svodidel v jednotlivých úsecích sil.č. 283 
bude provedena v trase stavby po jejich vytyčení.
- Předběžně souhlasíme s návrhem dopravně-inženýrského opatření (DIO) pro realizaci 
stavby. Vybraný zhotovitel musí zajistit v dostatečném předstihu před zahájením stavby 
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projednání návrhu rozmístění přechodného dopravního značení pro realizaci jednotlivých 
etap stavby s příslušnými úřady. Vybraný zhotovitel je povinen v dostatečném předstihu 
(nejméně 30 kalendářních dnů před zahájením prací) zažádat příslušný silniční správní 
úřad- MěÚ Semily, odbor dopravy o povolení částečné uzavírky sil. č. 283 v úseku stavby 
a stanovení přechodné úpravy provozu.

15. Při realizaci stavby nutno dodržet podmínky Závazného stanoviska ze dne 10.09.2020 
č.j. DUCR-51622/20/Fl, které vydal, Drážní úřad, stavební sekce, Wilsonova 300/8, 121 
06 Praha 2,
- Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené Drážnímu úřadu. 
Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním 
úřadem.
- Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.
- Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly 
vést k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy.
- Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu. 
Veškeré kroky při provádění stavby v obvodu dráhy - tj. harmonogram prací, nutná 
ochranná opatření, případné výluky kolejí, apod. je třeba řádně v předstihu projednat s 
vlastníkem a provozovatelem dráhy.
- Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení výše uvedené 
stavby.
- Po ukončení stavby požádá stavebník o vydání závazného stanoviska ke kolaudaci, 
který Drážní úřad vydává podle § 7 odst. 3 zákona.

16. Při realizaci stavby nutno dodržet podmínky Souhrnného stanoviska ze dne 28.08.2020 
zn. 21600/2020-SŽ-OŘ HKR-OTE, které vydala, Správa železnic, s.o., U Fotochemy 259, 
501 01 Hradec Králové,
- V předstihu před zahájením výstavby (min. 14 dní) požadujeme vyrozumět drážní 
dohled nad stavbami v OPD vedoucího TO Liberec p. Perlinger tel. 972 366 419, 607 544 
944. Oznámení bude obsahovat identifikační údaje oznamovatele, jméno odpovědného 
pracovníka a jeho telefonní číslo a termín provádění a ukončení.
- Před zahájením stavebního řízení budou vypořádány majetkoprávní vztahy. Trvalý 
zábor části pozemku SŽDC bude řešen odprodejem dle GP skutečného provedení 
stavby dodržující pravidlo dělení pozemků na logicky ucelené části. Investor požádá o 
odprodej - kontaktní pracovník paní Taichmanová tel. 972 341 389. Na dobu do realizace 
prodeje bude uzavřena nájemní smlouva - kontaktní pracovník paní Ing. Mičolová tel. 972 
342 337.
- Zhotovitel musí při realizaci stavby respektovat pokyny výše uvedených odpovědných 
zástupců OŘ HKR týkající se bezpečnosti železniční dopravy, železničních zařízení a 
sítí.
- Při provádění prací musí být dodržena vyhláška č. 177/1995 Sb. stavební a technický 
řád drah v platném znění.
- 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 dojít 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.
- Pokud při realizaci prací vznikne škoda na majetku ve správě Správy železnic, státní 
organizace (např. dojde k znečištění štěrkového lože, přejezdu, poškození drážního 
zařízení, ohrožení stability drážního tělesa apod.), zhotovitel bude okamžitě 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.
- Stavba bude provedena tak, aby ani v budoucnu nedošlo k porušení funkce objektu 
vlivem provozu dráhy.
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- Veškeré změny v projektové dokumentaci, které by přiblížily stavbu ke dráze, 
požadujeme předložit k novému posouzení a to ještě před zahájením prací.

17. Při realizaci stavby nutno dodržet podmínky Souhrnného stanoviska ČD ze dne 
02.09.2020 č.j. 1202015738, které vydaly, ČD – Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 
00 Praha 3, 
- Toto vyjádření neopravňuje žadatele provádět jakoukoliv činnost nebo ochranu na síti 
elektronických komunikací. Dotčenou síť elektronických komunikací je žadatel povinen 
nechat u ČD - Telematika a.s. vytyčit.
- Vytyčení sítě elektronických komunikací bude provedeno na základě písemné 
objednávky zaslané nejméně 14 dnů před požadovaným termínem vytyčení. Na 
objednávce ve dvojím vyhotovení musí být uvedeno jednací číslo vyjádření a datum 
vydání vyjádření. V případě, že žadatelem je právnická osoba, musí být na objednávce 
uvedeno navíc IČO, DIČ a bankovní spojení objednatele.
- Termín, způsob a formu vytyčení je nutné řešit individuálně s kontaktní osobou 
(kontakty na adrese www.cdt.cz/ vytyčeni) po telefonické dohodě, a to nejlépe 7 dnů před 
požadovaným termínem vytyčení. Je-li vytyčení požadováno do tří dnů od data vaší 
žádosti na vytyčení, bude do celkové částky za vytyčení připočten expresní příplatek ve 
výši 30% z celkové částky.
- Žadatel nese veškeré náklady na provedení vytyčení, a to včetně případných prací 
geodetické kanceláře, pokud to situace vyžaduje.
- Po vytyčení je žadatel povinen předložit k odsouhlasení vystavovateli tohoto vyjádření 
další stupeň dokumentace, ve kterém budou zakresleny sítě elektronických komunikací 
podle skutečnosti, popsány rozsah a způsob provedení činností a zajištění ochrany 
dotčené sítě elektronických komunikací. V případě, že projekční či realizační práce 
související se stavbou budou prováděny na pozemcích dráhy či v jejím ochranném 
pásmu anebo na síti elektronických komunikací v majetku Správy železnic, musí tyto 
práce provádět organizace, která má příslušné odborné oprávnění k práci na železničním 
telekomunikačním zařízení udělené Správou železnic.
- Případné rozpory nebo výjimky z jednotlivých ustanovení řeší Správa železnic, 
Technická ústředna dopravní cesty se sídlem Praha 9 - Libeň, Malletova 10/2363.
- Nedodržení těchto podmínek je hrubým porušením právní povinnosti podle zákona 
127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a zákona 266/1994 Sb., o drahách.
- Stavební objekty a provozní soubory zpracované do stupně dokumentace pro územní 
řízení týkající se sítě elektronických komunikací v majetku Správy železnic musí být v 
dalším stupni projektové dokumentace zpracovány v rozsahu daném vyhláškou 
č.146/2008Sb. a upřesněnou směrnicí Správy železnic 11/2006.
- Činnosti na majetku Správy železnic uvedené již ve stupni dokumentace pro územní 
řízení musí být v souladu s technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah.
- V případě prodeje, pronájmu drážního pozemku, objektu, je žadatel povinen požádat o 
vyjádření Správu železnic, Technickou ústřednu dopravní cesty se sídlem Praha 9 - 
Libeň, Malletova 10/2363. Přílohou podané žádosti musí být toto vyjádření, a to včetně 
všech příloh.

18. Při realizaci stavby nutno dodržet podmínky Vyjádření ze dne 26.06.2020 č.j.     
LCR953/003885/2020, které vydaly Lesy České republiky, s.p., správa toků, Přemyslova 
1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,  
- Realizace stavby bude probíhat v souladu se zněním zákona č.254/2001 Sb., o vodách 
a změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, v platném znění.
- Provedením stavby se nezhorší odtokové poměry na vodním toku.
- Bude zabezpečeno oprávnění správce vodního toku (podle § 49 odst. 2 písm. c vodního 
zákona - zachování volného prostoru podél koryta).
- Stavba objektu výhybny 1 bude realizována v 74m dlouhém úseku, kde jsou navrženy 
šířkové úpravy a zaústění odvodnění do stávajícího, prodlouženého propustku a vodního 
toku, ve správě naší organizace.

http://www.cdt.cz/
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- Vyústění odvodnění komunikace je řešeno dlážděnými rigoly ,dále DN200, vyústěnými 
do propustku a do koryta vodního toku. Čelo propustku je odlážděno v místě zaústění 
lomovým kamenem do cementové malty.
- Vzhledem k tomu, že stavba je umístěna v bezprostřední blízkosti vodního toku, 
upozorňujeme, že Lesy České republiky, s.p., neponesou odpovědnost za její případné 
poškození vlivem klimatických činitelů a stavba bude pořízena na vlastní riziko 
stavebníka.
- Při stavebních pracích nesmí dojít k ohrožení kvality vody ve vodoteči, tzn., voda 
nebude znečištěna stavebním odpadním materiálem a ropnými látkami z případné 
mechanizace.
- Při provádění stavebních prací nebude jinak dotčen vodní tok, na přilehlých pozemcích 
nebude skladován žádný stavební materiál, který by mohl být splaven do koryta toku při 
zvýšených průtocích či vydatných srážkách.
- Plochy dotčené zemními pracemi (břehy vodoteče a případně pobřežní pozemky) 
budou ohumusovány, osety travním semenem a vrátí se do původního stavu.
- Umísťovaná zařízení budou v majetku stavebníka.

19. Při realizaci stavby nutno dodržet podmínky Vyjádření ze dne 26.08.2020 č.j.     
LCR953/003503/2020, které vydaly Lesy České republiky, s.p., správa toků, Přemyslova 
1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,  
- Zaústění drenáže do vodního toku - vyústění z odtokového potrubí nebude tvořit 
překážku v průtočném profilu vodního toku, bude situováno pod úhlem 30-60° (dle TNV 
752131) a umístěno nad dno (min.30cm) stávající vodoteče.
- V min. délce 6 m od břehové hrany bude potrubí zabezpečeno proti poškození těžkou 
technikou při případných úpravách toku.
- Plochy dotčené zemními pracemi (břehy vodoteče a pobřežní pozemky) budou 
ohumusovány, osety travním semenem a vrátí se do původního stavu.
- Při stavebních pracích nesmí dojít k ohrožení kvality vody ve vodoteči, tzn., voda 
nebude znečištěna stavebním odpadním materiálem a ropnými látkami z případné 
mechanizace.
- Výpustní objekt bude v majetku vlastníka stavby, a Lesy České republiky, s.p. 
neponesou zodpovědnost za poškození tohoto výpustního objektu vlivem klimatických 
činitelů.

20. Při realizaci stavby nutno dodržet podmínky závazného stanoviska ze dne 08.09.2020 
zn. 86512/2020-1150-OÚZ-PCE, které vydalo Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 
Praha 6,
- Při uzavírce silnice II/283 požaduji tuto skutečnost oznámit Agentuře logistiky - 
Regionálnímu středisku vojenské dopravy, Velké náměstí 33, 500 01 Hradec Králové, 
minimálně 3 týdny předem, včetně navržených objízdných tras k provedení zvláštních 
opatření. Kontaktní osoba: Kateřina Obermajerová, tel: 973251519, email: 
obermajerovak@army.cz

21. V souladu s ust. § 115 odst. 1 stavebního zákona speciální stavební úřad stanovil, že 
stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu. Žádost o vydání tohoto dokladu 
musí být podána stavebníkem v dostatečném časovém předstihu. Pro vydání souhlasu 
stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby, geometrický 
plán zaměření stavby, protokol o předání a převzetí stavby, atesty použitých materiálů.

22. Stavebník je povinen speciálnímu stavebnímu úřadu oznámit termín zahájení stavby a 
název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.

23. Speciální stavební úřad dále stanovil, že stavba bude dokončena nejpozději do 
31.12.2023.

24. Stavební úřad nestanovuje stavebníku povinnost oznámit fáze výstavby za účelem 
provedení kontrolní prohlídky stavby v průběhu jejího provádění. 

Speciální stavební úřad kvalifikoval účastníky řízení takto: 
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1, písm. a) správního řádu 

mailto:obermajerovak@army.cz
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Krajská správa silnic Libereckého kraje, p.o., České mládeže 632/32, Liberec 6, zastoupená 
Jaromírem Mejsnarem, Bavlnářská 529, 513 01 Semily
Městys Libštát, Libštát 198, 512 03 Libštát
Obec Bělá, Bělá 142, 514 01 Bělá
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové
Anna Bedrníková, Libštát 120, 512 03 Libštát
Marie Bedrníková, Libštát 120, 512 03 Libštát
Karolína Bružová, Na Krupičárně 1673/7, Radotín, 153 00 Praha 5
Mgr. Diana Šetinová, U Martiňáku 1022, Dolní Počernice, 190 12 Praha 9
Jan Vedral, Libštát 97, 512 03 Libštát
Správa železnic, s.o., Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1
Eva Zemanová, Štefánikova 641/17, Mladá Boleslav III, 293 01 Mladá Boleslav
Jiří Kracík, Bezručova 1387, 511 01 Turnov
Vratislav Kříž, Radim 35, 507 12 Radim
Jaroslav Holubec, Bělá 22, 514 01 Bělá
Alena Holubcová, Bělá 22, 514 01 Bělá
Olga Řeháčková, Jungmannova 736/12, Nové Město, 110 00 Praha 1

O d ů v o d n ě n í

Dne 22.03.2021 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo 
zahájeno společné řízení. Speciální stavební úřad oznámil zahájení společného 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 byly 
dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení záměru, a stanovil, 
že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své 
námitky a dotčené správní úřady svá stanoviska. 

Speciální stavební úřad v provedeném společném řízení přezkoumal předloženou žádost, 
projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou 
ohroženy zájmy chráněné zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními 
předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a 
vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.

Stanoviska sdělili:
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4: Vyjádření k PD a k žádosti o souhlas 
s činností a/nebo s umístěním stavby v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy  ze 
dne 29.04.2021 zn. 001114951201,  
- Česká telekomunikační infrastruktura, Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 Libeň: 
Vyjádření ze dne 09.04.2021 č.j. 615467/21, 
- GasNet, Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno: Stanovisko ze dne 
15.04.2021 zn. 5002357713, 
-  České Radiokomunikace, a.s., Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6 – Břevnov: Vyjádření ze 
dne 19.11.2019 zn. UPTS/OS/233136/2019, 
- T-Mobile Czech Republic a.s. Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4: Vyjádření ze dne 
19.11.2019 zn. E44574/19,
-  Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5: Vyjádření ze dne 
19.11.2019 zn. MW9910140522142165,
- Svazek obcí Košťálov – Libštát, Košťálov 201, 512 02 Košťálov: Vyjádření ze dne 
20.10.2020 č.j. 17/2020,
- Městys Libštát, 512 03 Libštát 198: Vyjádření ze dne 26.10.2020,
- Obec Bělá, Bělá 147, 514 01 Jilemnice: Vyjádření ze dne 22.10.2020,
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- Městský úřad Semily, Husova 82, 513 13 Semily: Koordinované závazné stanovisko ze dne 
05.08.2020 č.j. KS/1848/20, 
- Městský úřad Semily, Odbor životního prostředí, Husova 82, 513 13 Semily: Závazné 
stanovisko Souhlas k trvalému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu 
/ZPF/ ze dne 09.11.2020 č.j. ŽP/3943/20,   
- Městský úřad Semily, Odbor životního prostředí, vodoprávní úřad, Husova 82, 513 13 
Semily: Závazné stanovisko ze dne 19.05.2021 č.j. ŽP/2185/21,  
- Povodí Labe, statní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové: Stanovisko ze dne 
14.08.2020 č.j. Pla/2020/024775,  
- Policie ČR, Úz. odbor, Dopravní inspektorát, Vysocká 225, 513 15 Semily: Vyjádření ze dne 
23.09.2020, č.j. KRPL-41545-2/ČJ-2020-181106-06,  
- Drážní úřad, stavební sekce, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2: Závazné stanovisko ze dne 
10.09.2020 č.j. DUCR-51622/20/Fl, 
- Správa železnic, s.o., U Fotochemy 259, 501 01 Hradec Králové: Souhrnné stanovisko ze 
dne 28.08.2020 zn. 21600/2020-SŽ-OŘ HKR-OTE, 
- ČD - Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3: Souhrnné stanovisko ČD ze dne 
02.09.2020 č.j. 1202015738, 
- Lesy České republiky, s.p., správa toků, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 
08 Hradec Králové: Vyjádření ze dne 26.06.2020 č.j. LCR953/003885/2020 a Vyjádření ze 
dne 26.08.2020 č.j. LCR953/003503/2020, 
- Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, Územní odbor Semily, Nábř. Sv. Čecha 185, 
513 01 Semily: Závazné stanovisko ze dne 29.05.2020 č.j. HSLI-1285-2/SM-2020,  
- Agentura logistiky, Regionální středisko vojenské dopravy Hradec Králové, Velké náměstí 
33, 500 01 Hradec Králové: Odborné souhlasné stanovisko ze dne 27.08.2020 č.j. MO 
246844/2020-5512HK, 
- Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6: Závazné stanovisko ze dne 08.09.2020 
zn. 86512/2020-1150-OÚZ-PCE. 

Závazné stanovisko podle § 96b stavebního zákona a § 136 a § 149 odst. 1 a 2 č. 500/2004 
Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní rád“) vydal pro tuto stavbu 
dne 05.08.2020 pod č.j. KS/1848/20 Městský úřad Semily, obvodní stavební úřad, orgán 
územního plánování.

Vypořádání námitek účastníků řízení:
Námitky nebyly vzneseny.

Stanoviska shromážděná v průběhu stavebního řízení byla zohledněna v podmínkách 
rozhodnutí.

V průběhu projednání výše uvedené žádosti nebyly zjištěny skutečnosti, které by bránily 
vydání tohoto rozhodnutí, a proto speciální stavební úřad ve věci rozhodl tak, jak shora ve 
výroku uvedeno.  

Speciální stavební úřad dále kvalifikoval účastníky řízení takto:

2. Účastnící řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 
Česká telekomunikační infrastruktura, Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 Libeň
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové 
Svazek obcí Košťálov – Libštát, Košťálov 201, 512 02 Košťálov 
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Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
Parc.č.st. 192, 300, parc.č. 2159/1, 111/2, 110/8, 110/3, 110/5, 111/3, 110/1, 61/1, 67/4, 60, 
67/7, 95, 89/2, 90/3, 90/1, 90/5, 45, 43/2, 43/3, 2327/2, 2159/2, 37, 36/1, 2159/10, 26/1, 
1444, 36/3, 32/1, 32/2, 2180/2, 1450/6, 1457/3, 1364, k.ú. Libštát, parc.č.st. 85, 83, parc.č. 
1639/2, 389/3, 389/4, 1639/3, 373, 1761/1, 371, 357/1, 1761/2, 354, 348, 346/1, 1586/1, 
305/1, 301/1, 1626/1, 268, 637, 1632/3, 267/1, 266, 265, 263, 260, k.ú. Bělá u Staré Paky.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle ustanovení § 81 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, v platném znění, odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému 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.

Po dni nabytí právní moci společného povolení speciální stavební úřad zašle stejnopis 
písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci a vyhotovení 
ověřené dokumentace stavebníkovi, dotčeným orgánům a obecnému stavebnímu úřadu, 
nejde-li o soubor staveb. Stavebníkovi zašle také štítek obsahující identifikační údaje o 
povoleném stavebním záměru.

Společné povolení platí 2 roky ode dne nabytí právní moci. Společné povolení pozbývá 
platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti. Společné povolení pozbývá 
platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení 
svého stavebního záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena. Dobu platnosti 
společného povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka 
podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty společného povolení.

Otisk úředního razítka

Mgr. Martin Hubačík
vedoucí odboru dopravy

Příloha:
Ověřená projektová dokumentace (bude předána stavebníkovi po nabytí právní moci tohoto 
rozhodnutí.)
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Rozdělovník:

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce Města Semily, Městyse Libštát, Obce 
Bělá u Staré Paky a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na www.semily.cz, 
www.libstat.e-obec.cz, www.belasm.cz, po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: ………………….                                         Sejmuto dne: …………………….

……………………………………...                                        ……………………………………...
Osoba pověřená vývěsní službou,                                       Osoba pověřená vývěsní službou, 
podpis, razítko úřadu.                                                           podpis, razítko úřadu. 

Obdrží:
Účastníci řízení, dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu:
Krajská správa silnic Libereckého kraje, p.o., České mládeže 632/32, Liberec 6, zastoupená 
Jaromírem Mejsnarem, Bavlnářská 529, 513 01 Semily
Městys Libštát, Libštát 198, 512 03 Libštát
Obec Bělá, Bělá 142, 514 01 Bělá
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové
Anna Bedrníková, Libštát 120, 512 03 Libštát
Marie Bedrníková, Libštát 120, 512 03 Libštát
Karolína Bružová, Na Krupičárně 1673/7, Radotín, 153 00 Praha 5
Mgr. Diana Šetinová, U Martiňáku 1022, Dolní Počernice, 190 12 Praha 9
Jan Vedral, Libštát 97, 512 03 Libštát
Správa železnic, s.o., Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1
Eva Zemanová, Štefánikova 641/17, Mladá Boleslav III, 293 01 Mladá Boleslav
Jiří Kracík, Bezručova 1387, 511 01 Turnov
Vratislav Kříž, Radim 35, 507 12 Radim
Jaroslav Holubec, Bělá 22, 514 01 Bělá
Alena Holubcová, Bělá 22, 514 01 Bělá
Olga Řeháčková, Jungmannova 736/12, Nové Město, 110 00 Praha 1

Účastníci řízení, dle § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu řádu – doručení 
veřejnou vyhláškou:
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 
Česká telekomunikační infrastruktura, Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 Libeň
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové 
Svazek obcí Košťálov – Libštát, Košťálov 201, 512 02 Košťálov 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
Parc.č.st. 192, 300, parc.č. 2159/1, 111/2, 110/8, 110/3, 110/5, 111/3, 110/1, 61/1, 67/4, 60, 
67/7, 95, 89/2, 90/3, 90/1, 90/5, 45, 43/2, 43/3, 2327/2, 2159/2, 37, 36/1, 2159/10, 26/1, 
1444, 36/3, 32/1, 32/2, 2180/2, 1450/6, 1457/3, 1364, k.ú. Libštát, parc.č.st. 85, 83, parc.č. 
1639/2, 389/3, 389/4, 1639/3, 373, 1761/1, 371, 357/1, 1761/2, 354, 348, 346/1, 1586/1, 
305/1, 301/1, 1626/1, 268, 637, 1632/3, 267/1, 266, 265, 263, 260, k.ú. Bělá u Staré Paky.

http://www.semily.cz/
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Dotčené správní úřady:
Městský úřad Semily, Obvodní stavební úřad – územní plánování, Husova 82, 513 13 Semily
Městský úřad Semily, odbor životního prostředí, Husova 82, 513 13 Semily
Drážní úřad, stavební sekce, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2
Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, úz. odb. Semily, Nábřeží Svatopluka Čecha 
185, 513 01 Semily 
Krajská hygienická stanice, úz. pracoviště, Ke Stadionu 204, 513 01 Semily
Česká republika – Ministerstvo obrany, VÚSS Pardubice, Teplého 1899/C, 530 02 Pardubice
Policie ČR, Úz. odbor, Dopravní inspektorát, Vysocká 225, 513 15 Semily 

Na vědomí:
Ostatní:
Muzeum Českého ráje, archeologické oddělení, Skálova 71, 511 01 Turnov
ČD – Telematika a.s., nám. Jana Pernera 217, 530 28 Pardubice

Vydání tohoto stavebního povolení je podle zákona č.634/2004 Sb., o správních poplatcích 
v platném znění od správního poplatku osvobozeno.
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  Kopie výkresu situace umístění stavby


