
 
 

odbor silničního hospodářství 

 

T +420 485 226 111  E podatelna@kraj-lbc.cz 
 

   
Liberecký kraj 

U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 

Datová schránka  c5kbvkw 

www.kraj-lbc.cz 

IČO  70891508 

DIČ  CZ70891508 

 

 

  
 

 

Adresáti dle rozdělovníku 
 

 

 
Číslo jednací 

OSH 1140/2021  

KULK 31974/2022/280.13/Pc 

Oprávněná osoba/linka/email 

Ing. Petr Čech / 597  

petr.cech02@kraj-lbc.cz 

Liberec 

16. června 2022  

 

 

R O Z H O D N U T Í 

S T A V E B N Í   P O V O L E N Í 

V E Ř E J N O U  V Y H L Á Š K O U  

 

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor silničního hospodářství (dále též i jako „speciální 

stavební úřad“), jako správní úřad příslušný podle ustanovení § 40 odst. 3 písm. d) a ustanovení 

§ 16 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon o pozemních komunikacích“), a jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 

1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, stavební zákon, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), po přezkoumání žádosti podle 

ustanovení § 111 stavebního zákona, kterou podalo dne 16.11.2021 Ředitelství silnic a dálnic 

ČR,  IČO: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, Nusle, 140 00 Praha, 

zastoupeného Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Správou Liberec, se sídlem Zeyerova 1310, 460 

55 Liberec (které dále zastupuje na základě plné moci společnost Valbek, spol. s r.o., 

IČO: 48266230, se sídlem Vaňurova 505/17, Liberec III –Jeřáb, 460 07 Liberec), o vydání 

stavebního povolení na stavbu s názvem „I/10 Turnov, MÚK Fučíkova“ v rozsahu dále 

uvedených stavebních objektů,   r o z h o d l   podle ustanovení § 115 stavebního zákona, za 

použití ustanovení § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj, o podrobnější 

úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších 

předpisů, takto: 

stavba s názvem „I/10 Turnov, MÚK Fučíkova“ v rozsahu stavebních objektů „SO 101 

- Úprava ulice Fučíkova“, „SO 110 - MÚK Fučíkova“, „SO 134 - Rekonstrukce chodníků“, 

„SO 250 - Armovaný svah“, „SO 301 – Odvodnění“, „SO 302 - Úprava odvodnění ulice 

Fučíkova“, „SO 760 Protihluková stěna 1“, „SO 761 Protihluková stěna 2“ se   p o v o l u j e . 

Základní údaje o stavbě 

Stavebník: Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 

Praha 4, Nusle, PSČ: 140 00. 

Projektant:   projektová dokumentace byla vyhotovena ve společnosti Valbek, spol. s r.o., 

IČO: 48266230, se sídlem Vaňurova 505/17, Liberec III –Jeřáb, 460 07 Liberec 

(hlavní inženýr projektu Ing. Miroslav Hanžl, autorizovaný inženýr pro dopravní 
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stavby, ČKAIT 0500954), z měsíce července 2021 pod číslem zakázky: 20-LI14-

017.    

Zhotovitel: bude oznámen Krajskému úřadu Libereckého kraje, odboru silničního hospodářství. 

Druh stavby a její účel: 

Jedná se o novostavbu i stavební úpravu stávajících dopravních ploch (změna dokončené 

stavby, novostavba, trvalá stavba). Po realizaci mimoúrovňové křižovatky bude umožněno 

dopravní napojení ze směru od Prahy/Liberce a zároveň i napojení na průtah I/10, I/35 ve směru 

Turnov/Jičín, který bude představovat hlavní dopravní napojení především pro průmyslovou 

zónu, areál Krajské správy silnic a čerpací stanici pohonných hmot. Zároveň dojde 

k dopravnímu zklidnění ulic Fučíkova a Nádražní v Turnově, a to zejména převedením 

nákladní dopravy do průmyslové zóny a na silnici I/10. Účelem je zlepšení dopravní obslužnosti 

daného území i zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti silničního provozu. 

Stručný popis stavebních objektů: 

SO 101 - Úprava ulice Fučíkova - součástí doplnění mimoúrovňové křižovatky silnic I/10 

a III/28728 je i návrh dopravního zklidnění Fučíkovy ulice v Turnově v úseku od křižovatky 

s ul. B. Smetany po křižovatku s ulicí Nádražní. Šířka stávající vozovky je v celé délce 6,0m. 

Vozovka je lemována obrubníky s oboustrannými chodníky, které mají kryt ze zámkové dlažby. 

Křižovatky ve Fučíkově ulici budou konstrukčně řešeny mírně zvýšenou asfaltovou plochou 

s nájezdovými rampami z kamenné dlažby. Přechod pro chodce bude umístěn na úrovni 

křižovatky s ulicí Máchova. Ve Fučíkově ulici a na vjezdech do ulic, které jsou na ní napojeny, 

se umístí dopravní značka „Zóna“ s omezením rychlosti na 30 km/h a zákazu vjezdu vozidel 

nad 3,5t, s výjimkou dopravní obsluhy a autobusové dopravy. U každého vjezdu do „Zóny 30“ 

bude navržena úprava povrchu z asfaltového krytu na kamennou dlažbu v délce 5,0 m. 

V souvislosti s návrhem „Zóny 30“ nebude v ul. Fučíkova přednost v jízdě řešena pomocí 

svislého dopravního značení, ale předností zprava. Přednost bude zvýrazněna pomocí 

vodorovného dopravního značení V5 příčná čára souvislá. 

SO 110 – MÚK Fučíkova - vybudováním mimoúrovňové křižovatky bude zajištěno napojení 

silnice I/10 na silnici III/28728 ze směru od Prahy/Liberce a zároveň napojení ve směru do 

Turnova/Jičína. Před zahájením vlastních zemních prací bude provedeno kácení mimolesní 

zeleně a sejmutí ornice. Návrhová rychlost větví mimoúrovňové křižovatky je uvažovaná 30 – 

40 km/h. Šířkově jsou větve navrženy jako jednosměrné (jednopruhové). Na silnici I/10 jsou 

křižovatkové větve napojeny prostřednictvím odbočovacího a připojovacího pruhu. Šířkovému 

uspořádání stávající vozovky I/10 i s připojovacím pruhem vyhovuje úsek délky 75 m. 

Rozšíření pro připojovací pruh se provede na délce 112 m. Směrové vedení je patrné ze situace, 

minimální poloměr oblouku větví je R=28 m včetně přechodnic. Napojení větve na silnici 

III/28728 je na vjezdu pod most, kterým je vedena silnice I/10 nad silnicí III/28728. Ve směru 

do centra Turnova je na větev mimoúrovňové křižovatky napojena Fučíkova ulice stykovou 

křižovatkou. Výškové řešení křižovatky vychází z výškového napojení na stávající silnici I/10 

a silnici III/28728. Podélný sklon větví je max. 5,0% a min. 1,7%. Lomy podélného sklonu jsou 

zaobleny výškovými zakružovacími oblouky. Min. poloměr oblouku je R=1000 m a max. 

R=2500 m. Základní příčný sklon je navržený jako jednostranný 2,5 %. Minimální příčný sklon 

pláně je 3,0 %. Základní šířka jízdního pruhu větve je 3,50 m s rozšířením ve směrovém 

oblouku. Nezpevněná krajnice je navržena v šířce 0,75 m, v případě osazení svodidla 1,50 m. 

Šířkové uspořádání v místě stykové křižovatky je řešeno s ohledem na stávající šířku silnice 

III/28728 a napojení na větev křižovatky. Odvodnění vozovky je zajištěno příčným a podélným 

sklonem. Voda je svedena do zpevněných příkopů, kamenné přídlažby a uličních vpustí. Zemní 
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pláň vozovky je klopena v min. příčném sklonu 3,0 %. V rámci dopravního značení bude 

upraveno stávající svislé a vodorovné dopravní značení na silnici I/10 a nově navržené značení 

mimoúrovňové křižovatky. 

SO 134 - Rekonstrukce chodníků - stavební objekt řeší plochy pro pěší, které budou dotčeny 

úpravou křižovatek v rámci objektu SO 101 a SO 110. Směrové a výškové vedení zůstane 

zachováno, pouze v místě zvýšených křižovatkových ploch bude provedena výšková úprava 

chodníku.  

SO 250 – Armovaný svah - v místě přiblížení větve 1 MÚK Fučíkova k místní komunikaci 

(ulice B. Smetany) v km 0,113 – 0,140 je navržen násyp z vyztužené zeminy se strmým lícem 

ve sklonu 70° opatřeným vegetační úpravou. Celková výška armovaného svahu je 3,50 m. 

Podél horní hrany armovaného svahu je navrženo lankové kompozitní zábradlí.  

SO 301 - Odvodnění SO 110 - tento objekt řeší odvodnění jižního sjezdu ze silnice I/10; I/35 

na silnici III/28728 (ul. Fučíkova) v Turnově. Odvodnění zpevněných ploch bude provedeno 

klasickým systémem pomocí uličních vpustí, horských vpustí a dešťové stoky. Přípojky od 

uličních vpustí, budou napojeny do šachet nově budované stoky, která bude vyústěna do 

navrženého příkopu podél komunikace. Příkop odvede svedené dešťové vody z uličních vpustí 

a zbylých ploch do prostoru průlehu se zatravněním pro umožnění částečného vsaku. Prostor 

bude opatřen bezpečnostním přepadem do stávající kanalizace. Použité potrubí pro stoky 

a přípojky bude splňovat požadavky uvedené v TP 83 TKP 3 včetně dodatku č. 1.  

SO 302 - Úprava odvodnění ulice Fučíkova - objekt SO 302 řeší výškovou úpravu stávajících 

uličních vpustí, včetně výměny vyrovnávacích prstenců a výškovou úpravu stávajících 

kanalizačních poklopů na stávající stoce v ul. Fučíkova, včetně výměny vyrovnávacích prstenců 

a přechodových skruží (dle potřeby na základě jejich technického stavu). Rovněž bude součástí 

objektu výšková úprava krycích hrnců na stávajícím vodovodu v ul. Fučíkova. Součástí objektu 

bude zároveň i změna umístění stávajících uličních vpustí dle nově navržených ploch a jejich 

napojení na stáv. stoku BE 800. Použité potrubí pro přípojky bude splňovat požadavky uvedené 

v TP 83 TKP 3 včetně dodatku č. 1. 

SO 760 Protihluková stěna 1 - z důvodu zřízení větve 1 MÚK Fučíkova dojde k částečné 

demontáží stávající PHS (odrazivá z dřevěných komponentů) a jejímu nahrazení novou PHS 

s akustickými vlastnostmi dle hlukové studie. Stěna je založena na velkoprůměrových pilotách 

o průměru 750 mm, délky 7,0 m a částečně na prefabrikovaných železobetonových patkách. 

Délka nové stěny je 56,0 m a výška min. 4,7 m. S ohledem na délku PHS není nutné navržení 

únikového východu. 

SO 761 Protihluková stěna 2 - protihluková stěna je navržena podél větví 1 a 2 MÚK 

Fučíkova. Nová protihluková stěna se napojuje na stávající PHS. Stěna je založena na 

velkoprůměrových pilotách o průměru 750 mm, délky 7,0 m a částečně na prefabrikovaných 

železobetonových patkách. Celková délka protihlukové stěny je 178,0 m, výška je proměnná 

3,5-4,0 m. Akustické vlastnosti PHS jsou navrženy v souladu s hlukovou studií. Z důvodu 

umožnění přístupu k nově navrženým elektrickým stožárům vysokého napětí je navržen revizní 

otvor v PHS. 

Pozemky (nebo jejich části), na kterých má být stavba prováděna, u nichž může být 

vlastnické právo jejich vlastníků přímo dotčeno:   

- katastrální území a obec Turnov, pozemky parcelní číslo: 2122, 2143, 2183, 2235, 2248, 

2254, 2256/1, 2256/3, 2260/3, 2261/2, 2261/3, 2262/1, 2262/2, 2263/1, 2263/2, 2265/2, 
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2265/154, 2265/155, 2456, 3883/1, 3883/2, 3883/3, 3905/2, 3905/3, 3905/4, 3905/7, 

3905/9, 3905/12, 3905/15, 3905/62, 3905/65 a 3905/73. 

Sousední pozemky (včetně staveb na nich) pozemků (nebo jejich částí) dotčených 

záměrem, u nichž může být vlastnické právo jejich vlastníků prováděním rekonstrukce 

přímo dotčeno:   

- katastrální území a obec Turnov, pozemky parcelní číslo: 2167/1, 2171, 2200, 2201/4, 2208, 

2209/3, 2210, 2211/1, 2222, 2223, 2234/2, 2240, 2241/1, 247/3, 2247/4, 2250/2, 2250/11, 

2252/2, 2252/3, 2252/23, 2428/18, 2428/33, 2251/5, 2251/7, 2252/1, 2253/1, 2253/2, 

2253/3, 2253/4, 2253/11, 2253/13, 2253/14, 2253/15, 2253/16, 2253/17, 2253/18, 2253/19, 

2257/2, 2260/1, 2261/1, 2261/4, 2263/4, 2263/5, 2264, 2265/1, 2265/58, 2265/66, 

2265/135, 2265/136, 2265/138, 2265/159, 2265/166, 2265/175, 2298, 3846/2, 3846/4, 

3856/3, 3856/11, 3856/17, 3856/18, 3856/19, 3856/22, 3905/1, 3905/2, 3905/14, 3905/33, 

3905/63, 3905/64, 3905/67, 3905/69, 3905/70, 3905/72, 3905/73, 3905/80,  

- katastrální území Ohrazenice u Turnova, obec Ohrazenice, pozemky parcelní číslo: 98/45, 

98/46, 98/50, 905/4 a 1048/25. 

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor dopravy, vydal dne 2.11.2020, č.j. OD 502/2020-

3/280.13/Hk, KULK 79629/2020 územní rozhodnutí o umístění výše uvedené stavby. Krajský 

úřad Libereckého kraje, odbor silničního hospodářství, ověřil soulad projektové dokumentace 

s podmínkami územního rozhodnutí. 

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky: 

 

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace (DSP) vypracované ve společnosti 

Valbek, spol. s r.o., IČO: 48266230, se sídlem Vaňurova 505/17, Liberec III –Jeřáb, 460 07 

Liberec (hlavní inženýr projektu Ing. Miroslav Hanžl, autorizovaný inženýr pro dopravní 

stavby, ČKAIT 0500954), z měsíce července 2021 pod číslem zakázky: 20-LI14-017, 

ověřené ve stavebním řízení a podle podmínek tohoto rozhodnutí. Případné změny nesmí 

být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu. 
 

2. Při stavbě budou dodrženy obecné technické požadavky na stavbu pozemních komunikací 

/vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném 

znění (dále jen „vyhláška č. 104/1997“), část pátá/ a ustanovení obsažená v příslušných 

technických normách, zejména ČSN obsažených v příloze č. 1 vyhlášky č. 104/1997. 

3. Stavebník bude stavbu realizovat pouze na pozemcích vymezených v tomto stavebním 

povolení, které jsou v jeho vlastnictví nebo ve vlastnictví jiných osob. 

4. Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby podle ověřené dokumentace orgánem 

nebo organizací k tomu oprávněnou. 

5. Stavebník zajistí vytýčení podzemních inženýrských sítí na staveništi. 

6. Stavebník nejméně 15 dnů před zahájením stavebních prací oznámí správcům dotčených 

inženýrských sítí či vedení termín jejich provádění; v nezbytném případě si vyžádá jejich 

odborný dozor. Stavebník bude při provádění stavebních prací v blízkosti inženýrských sítí 

či vedení respektovat předem stanovené požadavky jejich správců. 

7. Vyskytnou-li se při provádění stavebních prací inženýrské sítě či vedení v projektu 

nezakreslené, musí být další provádění stavby přizpůsobeno skutečnému stavu za dozoru 

příslušných správců těchto inženýrských sítí či vedení, aby nedošlo k jejich narušení nebo 

poškození. 
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8. Při provádění stavby je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických 

zařízení, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, v platném znění, 

a NV č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na staveništích, a dbát na ochranu zdraví všech osob na staveništi. 

9. Stavbu smí provádět pouze oprávněná organizace. 

10. Stavebník zajistí taková opatření, aby v průběhu stavebních prací nedošlo ke kontaminaci 

půdy či ke znečistění povrchových a podzemních vod, a to zejména ropnými látkami. 

V blízkosti vodních toků nebudou volně skladovány látky závadné vodám a lehce 

odplavitelný materiál. 

11. Používané mechanizační prostředky musí být v odpovídajícím technickém stavu a musí být 

dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům 

technologických kapalin ze stavebních strojů a automobilů. Pohonné hmoty a maziva musí 

být skladovány pouze na místech zabezpečených z hlediska ochrany půdy a podzemních 

vod. 

12. Veškerý odpad, který vznikne při stavbě, musí být zneškodňován v souladu se zákonem. 

13. Při výjezdu vozidel stavby od staveniště na navazující pozemní komunikace nesmí dojít 

k jejich znečištění. Stavebník zajistí účinná opatření k čištění vozidel stavby. 

14. Staveništní zařízení nesmí svými účinky (např. hlukem, prachem atp.) působit na okolí nad 

přípustnou míru. Nelze-li negativní účinky omezit na přípustnou míru, smí toto zařízení 

provozovat ve vymezenou dobu. 

15. Stavebník zajistí splnění požadavků uvedených v souhrnném stanovisku Městského úřadu 

Turnov, odboru životního prostředí, se sídlem Antonína Dvořáka 335, 511 01, ze dne 

5.11.2021 pod č.j.: OZP/21/3144/KOR, které mu bylo doručeno a jež předložil jako podklad 

pro toto stavební řízení, a to: 

- Vegetační plochy nesmí být znečišťovány látkami poškozujícími rostliny nebo půdu, 
např. rozpouštědly, minerálními oleji, kyselinami, louhy, barvami, cementem nebo 
jinými pojivy. Manipulace s toxickými látkami (např. stavební chemie, pohonné hmoty) 
není možná ve vzdálenosti nejméně 10 m od okraje průmětu korun dřevin. To se týká 
i svodů kontaminované vody a vody z vymývání stavebních mechanismů. 

- Zdroje tepla (např. generátory, motorové agregáty) je možné umisťovat ve vzdálenosti 
větší než 5 m od okraje průměru korun dřevin.   

- Kořenové zóny stromů a vegetační plochy nesmí být zamokřeny nebo zaplaveny vodou  
odváděnou ze stavby. Za kořenovou zónu se považuje plocha půdy pod korunou stromu  
(okapová linie koruny) rozšířená do stran o 1,5 m, u sloupovitých forem o 5 m. 

- K ochraně před mechanickým poškozením vozidly, stavebními stroji a ostatními 
stavebními postupy budou stromy v prostoru stavby chráněny plotem, který bude 
obklopovat celou jejich kořenovou zónu. Plot bude stabilní, s výškou min. 1,5 m (dále 
jen „chráněný kořenový prostor“).  

- V chráněném kořenovém prostoru je zakázána jakákoliv činnost, včetně ukládání 

materiálů, umísťování zařízení, průjezdu mechanismů, výkopové činnosti, navážek 

a podobně. Pokud je v chráněném kořenovém prostoru nezbytný pohyb osob či zařízení 

nebo uskladnění inertního materiálu či výkopku, musí dojít k ochraně půdy proti 

zhutnění a případnému provedení dalších ochranných opatření. Dočasné i trvalé 

ukládání výkopků a stavebních materiálů či vybavení na nezpevněném půdním povrchu 
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bez instalované ochrany proti zhutnění je nepřípustné. 

- Výkopy v kořenové zóně stromů musí být prováděny šetrnou technologií, např. 

supersonickým vzduchovým rýčem, tlakovou vodou nebo ručním výkopem 

a selektivním přístupem k obnaženým kořenům. 

- Kořeny s průměrem do 30 mm na hraně výkopu ve směru ke stromu je možné hladce 

přerušit. 

- Kořeny s průměrem od 31 do 50 mm na hraně výkopu ve směru ke stromu budou 

zachovány. V případě nutnosti jejich přerušení je nutné individuální posouzení 

odborným dozorem. V případě nutného přerušení musí být přeříznuty hladkým řezem 

a ošetřeny adekvátním způsobem proti vysychání a mrazu. 

- Kořeny s průměrem nad 50 mm je třeba zachovat bez poškození a chránit je proti 

vysychání a účinkům mrazu. Pouze ve výjimečných případech může odborný dozor 

rozhodnout o jejich přerušení, a to včetně následné analýzy stability stromu. 

- Stěny otevřeného výkopu je nutné chránit ve směru ke stromu odpovídajícím způsobem 

proti vysychání a účinkům mrazu. Nutná je minimalizace doby otevření výkopu. 

Ochrana může být provedena například: zakrytím stěny pravidelně vlhčenou textilií, 

překrytím stěny výkopu vhodným materiálem, instalací průchodky a bezodkladným 

zasypáním. 

- Za účelem podpory adaptace kořenového systému je možné instalovat kořenovou clonu 

(viz arboristický standard SPPK A01 002 Ochran dřev in při stavební činnosti). 

Kořenová clona se instaluje jedno vegetační období před zahájením stavby. 

- Podzemní sítě veřejné technické infrastruktury v kořenové zóně stromů budou 

přednostně ukládány do chrániček. V případě, že je síť veřejné technické infrastruktury 

navržena ve vzdálenosti menší než 2,5 m od kmene stromu, bude proveden protlak pod 

kořenovým systémem stromu. 

- Pokud není možné zachovat původní úroveň terénu v kořenové zóně stromů, je třeba 

v případě nutné navážky postupovat podle následujících zásad: navážka na dosud 

nezpevněném povrchu nesmí být rozprostřena blíže ke kmeni, než je jeho průměr na 

styku s půdou, minimálně však ve vzdálenosti 500 mm od kmene, navážka nesmí 

obsahovat nepropustné materiály (např. jíl), je-li nutné provést trvalé zvýšení terénu, 

navážku do 50 mm lze provést po celém povrchu kořenové zóny stromu, zvýšení terénu 

propustnými materiály do výšky 200 mm a uzavření půdního povrchu propustnými 

kryty je možné pouze do 50 % plochy povrchu kořenové zóny stromu, u vyšších 

navážek smí být překročeno pouze 30 % plochy kořenové zóny stromu, před navážkou 

je nutné z půdního povrchu odstranit veškerý organický materiál včetně vegetačního 

pokryvu, kdy odstranění musí proběhnout citlivě (manuálně) bez významného 

poškozené kořenů stromu, při rozprostírání navážky a instalaci propustných krytů nesmí 

dojít k významnému zhutnění terénu a k poškození kořenů. 

- Snižování terénu může probíhat jen za hranicí kořenové zóny stromů až na zvláště 

zdůvodněné případy (např. odstraňování navážek). 

- Jestliže nelze z prostorových důvodů ochránit celou kořenovou zónu, musí být chráněna 

plocha co největší, která musí zahrnovat zejména nezakrytou plochu půdy. 

- Ve výjimečných případech je možné provést ochranu kmene vypolštářovaným 

bedněním. Ochrana kmene se instaluje za kořenovými náběhy stromu. Konstrukce musí 

být pevná a musí zasahovat alespoň do výšky 2 m nebo do výšky spodního kosterního 
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větvení stromu. 

- Ochrana kmene nesmí být v kontaktu s povrchem kmene, kořenových náběhů ani větví. 

Mezi kmen a ochrannou konstrukci je třeba vložit odpovídající polstrování tlumící 

případné nárazy. 

- Ochrany kmenů nesmí být v průběhu stavby poškozeny ani přemístěny či odstraněny. 

- V případech zvýšení expozice stromů slunečnímu záření je třeba zvážit ochranu kmenů 

proti korní spále. Týká se především případů mladých stromů a taxonů s tenkou borkou. 

Ochrana probíhá dle standardu SPPK A02 00 I - Výsadba stromů, případně pomocí 

jiných definovaných opatření s obdobným efektem. 

- Konflikt pracovního prostoru stavebních mechanismů s korunami stromů je nutné řešit 

ve spolupráci s odborným dozorem vytýčením pracovních zón. Případné konflikty lze 

řešit lokální redukcí korun (S-RLSP, S-RLPV) v nutném rozsahu na základě 

odsouhlasení odborného dozoru. 

- Veškeré zásahy tohoto typu musí odpovídat ustanovením standardu SPPK A02002 – 

Řez stromů. 

- Navržená ochranná opatření musí být funkční po celou dobu průběhu činností 

souvisejících se stavbou. 

16. Stavebník zajistí splnění požadavků uvedených v zaslaném vyjádření společnosti 

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IČO: 49099451, se sídlem Přítkovská 1689, 415 

50 Teplice, ze dne 15.6.2022 pod zn.: O22610131996/UTPCTU/Val, které mu bylo 

doručeno a jež předložil jako podklad pro toto stavební řízení, a to: 

- Souhlasíme s navrženou stavbou mimoúrovňové křižovatky - sjezd ze silnice I/10 na 
Fučíkovu ulici. 

- Srážkové vody budou zachytávány v zasakovací retenční nádrži (75,9m3) s přepadem 
do nově navržené horské vpusti zaústěné do stávající jednotné kanalizace v naší správě. 
Odtok je navržen v množství 3 l/s. 

- Z důvodu instalace zpomalovacích pruhů v ul. Fučíkova bude součástí stavby i výšková 
úprava stávajících uličních vpustí a kanalizačních poklopů (o max. 8 cm.) na stoce, 
včetně výměny vyrovnávacích prstenců a přechodových skruží (dle tech. stavu). Rovněž 
je součástí stavby výškový úprava stávajících krycích hrnců na vodovodu v ul. 
Fučíkova. 

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

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

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

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

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

- Přizvání zástupců Severočeských vodovodů a kanalizací a.s. na staveniště před zásypem 
položených zařízení ke kontrole provedených prací. Kontrolu zapíše zástupce 
Severočeských vodovodů a kanalizací a.s. do stavebního deníku a tento zápis bude 
sloužit jako podklad pro vydání souhlasu provozovatele ke kolaudaci, o který stavebník 
před kolaudací požádá. 

- Po dokončení finálních povrchů komunikací požadujeme před kolaudací stavby, aby 
investor vyzval naši společnost ke kontrole provedených prací, o které bude proveden 
zápis, který bude sloužit jako podklad pro vydán! souhlasného vyjádření ke kolaudaci. 
Kontrolní prohlídka by měla obsahovat kontrolu a ověřeni funkčnosti všech 
povrchových znaků na vodovodu a kanalizaci, kontrolu kanalizace ohledně případného 
znečištěni stavební sutí, nebo asfaltem. Výzvu ke kontrole zašlete na manažera provozu: 
p. František Šimek - e-mail: frantisek.simek@scvk.cz; tel. 606621427. 

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

17. Stavebník zajistí splnění požadavků uvedených ve vyjádření společnosti GasNet, s.r.o., 

IČO: 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, ze dne 18.10.2021 

pod zn.: 5002481387 a 5002481358, která mu byla doručena a jež předložil jako podklad 

pro toto stavební řízení. 

18. Stavebník zajistí splnění požadavků uvedených ve vyjádření společnosti GasNet, s.r.o., 

IČO: 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, ze dne 24.3.2022 

pod zn.: 5002580606, které mu bylo doručeno a jež předložil jako podklad pro toto stavební 

řízení. 

19. Stavebník zajistí splnění požadavků uvedených ve vyjádření společnosti ČEZ Distribuce 

a. s., IČO: 24729035, se sídlem Teplická 877/8, Děčín IV. – Podmokly, 405 02 Děčín, ze 

dne 14.10.2021 pod zn.: 0101618640 i ze dne 2.12.2021 pod zn.: 001121464624, která mu 

byla doručena a jež předložil jako podklad pro toto stavební řízení, a to zejména Podmínky 

pro provádění činnosti v ochranných pásmech podzemních vedení, Podmínky pro 

provádění činnosti v ochranných pásmech nadzemních vedení a Podmínky pro provádění 

činností v ochranných pásmech elektrických stanic (první vyjádření), dále podmínek č. 1 až 

13 (druhé vyjádření). 

20. Stavebník zajistí splnění požadavků uvedených ve vyjádření společnosti CETIN a.s., 

IČO: 04084063, se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, Praha 9, 190 00 Praha, ze dne 

17.10.2021 pod č.j.: 822455/21, které mu bylo doručeno a jež předložil jako podklad pro 

toto stavební řízení, a to zejména podmínky č. III. (na první a druhé straně vyjádření). 

21. Stavebník zajistí splnění požadavků uvedených ve vyjádření společnosti PAMICO CZECH, 

s.r.o., IČO: 27488098, se sídlem 28. října 111, 511 01 Turnov, ze dne 25.10.2021 pod 

č.j.: PAMTU0814, které mu bylo doručeno a jež předložil jako podklad pro toto stavební 

řízení, a to zejména podmínky č. 1 až 18 (na první, druhé a třetí straně vyjádření). 

22. Stavebník zajistí splnění požadavků uvedených v předloženém stanovisku Policie České 

republiky, Krajského ředitelství Libereckého kraje, Odboru služby dopravní policie, se 

sídlem Nám. Dr. E. Beneše 24, Liberec, PSČ: 460 32, ze dne 3.11.2021 pod č.j.: KRPL-

42070-3/ČJ-2021-1800DP-06, které mu bylo doručeno a jež předložil jako podklad pro toto 

stavební řízení, a to: 

- Stavba svým umístěním a provedením bude splňovat podmínky stanovené v ČSN 73 

6101, ČSN 73 6102, ČSN 73 6110, vyhlášce č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon 

o pozemních komunikacích, vyhlášce č. 398/2009 Sb., o technických požadavcích 

mailto:frantisek.simek@scvk.cz;
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zabezpečujících bezbariérové užívání staveb aj.      

- Nasvícení přechodu pro chodce a jeho okolí bude svým provedením a umístěním 

odpovídat technickým podmínkám a normám ČSN CEN/TR 13201-1, ČSN EN 13201-

2 a TKP 15 – Příloha č. 1 aj. 

- Sloupy VO navrhované při větvi 1 MÚK Fučíkova vpravo směr na Jičín budou 

ochráněny před možným střetem s vozidly příslušným dopravním zařízením – 

ocelovými svodidly. 

23. Stavebník zajistí splnění požadavků uvedených ve vyjádření společnosti CNL INVEST 

s.r.o., IČO: 28522648, se sídlem Ke Klubovně 1650/9, Praha 5 – Stodůlky, 155 00 Praha, 

ze dne 14.10.2021 číslo žádosti: NESE01262/21, které mu bylo doručeno a jež předložil 

jako podklad pro toto stavební řízení, a to Všeobecných podmínek ochrany sítě 

elektronických komunikací (viz bod III vyjádření, podmínky tvoří přílohu vyjádření). 

24. Stavebník bude respektovat upozornění uvedená ve vyjádření Muzea Českého ráje 

v Turnově, příspěvkové organizace, IČO: 00085804, se sídlem Skálova 71, 511 01 Turnov, 

ze dne 11.7.2019 pod č.j.: 160/2019, které mu bylo doručeno a jež předložil jako podklad 

pro toto stavební řízení.  

25. Stavebník zajistí splnění požadavků Bc. Ivany Nožičkové, nar. 4.11.1960, bytem 

B. Smetany 1248, 511 01 Turnov, uvedených v připomínce ze dne 19.4.2022 uplatněné 

v rámci stavebního řízení, a to: 

- Dočasné zábory pozemků pro účely posuzované stavby, jež jsou ve vlastnictví Bc. Ivany 

Nožičkové budou situovány tak, aby po dobu jejich trvání nebránily přístupu (vstupu) 

do objektu bez čp. (garáž – kůlna) na pozemku p. č. 2262/2 v katastrálním území a obci 

Turnov.  

26. Zhotovitel stavby je povinen provádět stavbu v souladu s tímto rozhodnutím a s ověřenou 

projektovou dokumentací, dodržet obecné požadavky na výstavbu, popřípadě jiné technické 

předpisy a technické normy. Zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, 

životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních předpisů (ustanovení 

§ 160 odst. 2 stavebního zákona). 

27. Vzhledem k tomu, že stavební práce budou probíhat za omezení obecného užívání silnic 

I/10 podá zhotovitel prací u příslušného silničního správního úřadu (Krajský úřad 

Libereckého kraje, odbor silničního hospodářství) v dostatečném časovém předstihu 

(minimálně 30 dní předem) žádost o povolení uzavírky provozu na dotčených pozemních 

komunikací, a to v souladu s ustanovením § 24 zákona o pozemních komunikacích 

(náležitosti žádosti jsou uvedeny v ustanovení § 39 odst. 1 vyhlášky č. 104/1997). O povolení 

uzavírky rozhodne příslušný silniční správní úřad v samostatném správním řízení. Případné 

omezení obecného užívání pozemních komunikací nižší kategorie musí být povoleno 

příslušným silničním správním úřadem. Bez příslušného povolení silničního správního úřadu 

nelze provoz na pozemních komunikacích uzavřít. Musí být, mimo jiné, respektováno 

i ustanovení § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích o přístupu k sousedním 

nemovitostem. 

28. Prováděním stavebních prací nesmí být ve svých právech poškozeni vlastníci a uživatelé 

sousedních nemovitostí a ostatních prostorů. Dotčené pozemky musí být nejpozději při 

ukončení stavby uvedeny do původního stavu. Sjednání příslušných dohod a náhrady škody 

je povinen provádět stavebník. 

29. Vzhledem tomu, že zhotovitel stavby bude vybrán na základě výběrového řízení, bude po 
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jeho provedení na speciální stavební úřad zaslán písemný doklad s jeho identifikačními 

údaji (název společnosti, adresa, IČO). 

30. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěna tabule 

s uvedením identifikačních údajů o povolené stavbě ze štítku (jeho náležitosti stanoví 

prováděcí předpis), která bude ponechána na místě do doby vydání kolaudačního souhlasu 

/viz ustanovení § 152 odst. 3 písm. b) stavebního zákona/. Jedná se zejména o označení 

stavby, stavebníka, zhotovitele, způsob provádění stavby, který orgán a kdy stavbu povolil, 

termín dokončení stavby. 

31. O stavbě musí být veden stavební deník se všemi náležitostmi v souladu s ustanovením 

§ 157 stavebního zákona. Stavební deník bude na staveništi k dispozici při případném 

výkonu státního stavebního dohledu. 

32. Přesný termín zahájení stavby bude oznámen speciálnímu stavebnímu úřadu na adresu 

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor silničního hospodářství, se sídlem U Jezu 642/2a, 

Liberec, PSČ: 461 80, a to minimálně s týdenním předstihem. 

33. Kontrolní prohlídky stavby, ve smyslu ustanovení § 133 odst. 1 stavebního zákona, budou 

prováděny podle plánu kontrolních prohlídek stavby a před vydáním kolaudačního 

souhlasu. 

34. Funkčnost a vlastnosti provedené stavby podle projektové dokumentace budou ověřeny ve 

zkušebním provozu ve smyslu ustanovení § 124 stavebního zákona. Zkušební provoz 

stavební úřad povolí na základě žádosti stavebníka. 

35. Stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu v souladu s ustanovením § 122 

stavebního zákona. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu bude obsahovat předepsané 

náležitosti (náležitosti žádosti jsou uvedeny v ustanovení § 122 odst. 1 stavebního zákona 

a v ustanovení § 18i odst. 1 vyhlášky č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního 

rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů). Pro 

vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů. 

Pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí, zajistí stavebník geometrický 

plán. 

36. Stavba bude dokončena nejpozději do 15.6.2024. 

Současně toto rozhodnutí navazuje na: 
 

- Územní rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru dopravy, ze dne 

2.11.2020, č.j. OD 502/2020-3/280.13/Hk, KULK 79629/2020.  
 

Účastníci řízení, na něž se rozhodnutí správního orgánu vztahuje:

- Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, 

Nusle, PSČ: 140 00. 

- CNL INVEST s.r.o., IČO: 28522648, se sídlem Ke klubovně 1650/9, Praha 5 - 

Stodůlky, 155 00 Praha. 

- CETIN a.s., IČO: 04084063, se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, Praha 9, 

190 00 Praha. 

- ČEZ Distribuce a. s., IČO: 24729035, se sídlem Teplická 877/8, Děčín IV. – Podmokly,         

405 02 Děčín. 

- GasNet, s.r.o., IČO: 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem. 
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- GridServices, s.r.o., IČO: 27935311, se sídlem Plynárenská 499/1, Brno - Zábrdovice, 

602 00 Brno. 

- Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, IČO: 70946078, se 

sídlem České mládeže 632/32, Liberec VI, 460 06 Liberec. 

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

- Město Turnov, IČO: 00276227, se sídlem Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov. 

- PAMICO CZECH, s.r.o., IČO: 27488098, se sídlem 28. října 111, 511 01 Turnov. 

- Technické služby Turnov s.r.o., IČO: 25260260, se sídlem Sobotecká 2055, 511 01 

Turnov. 

- Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IČO: 49099451, se sídlem Přítkovská 1689, 

415 50 Teplice. 

- Bc. Nožičková Ivana, nar. 4.11.1960, bytem B. Smetany 1248, 511 01 Turnov. 

O d ů v o d n ě n í  

Shora označený speciální stavební úřad obdržel dne 16.11.2021 od stavebníka, kterým je 

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

PSČ: 140 00, zastoupeného Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Správou Liberec, se sídlem 

Zeyerova 1310, Liberec, PSČ: 460 55 (které dále zastupuje na základě plné moci společnost 

Valbek, spol. s r.o., IČO: 48266230, se sídlem Vaňurova 505/17, Liberec III –Jeřáb, 460 07 

Liberec), žádost o vydání stavebního povolení na stavbu s názvem „I/10 Turnov, MÚK 

Fučíkova“ v rozsahu stavebních objektů „SO 101 - Úprava ulice Fučíkova“, „SO 110 - MÚK 

Fučíkova“, „SO 134 - Rekonstrukce chodníků“, „SO 250 - Armovaný svah“, „SO 301 – 

Odvodnění“, „SO 302 - Úprava odvodnění ulice Fučíkova“, „SO 760 Protihluková stěna 1“, 

„SO 761 Protihluková stěna 2“ /pozemky nebo jejich části dotčené stavebním 

záměrem: p. č. 2122, 2143, 2183, 2235, 2248, 2254, 2256/1, 2256/3, 2260/3, 2261/2, 2261/3, 

2262/1, 2262/2, 2263/1, 2263/2, 2265/2, 2265/154, 2265/155, 2456, 3883/1, 3883/2, 3883/3, 

3905/2, 3905/3, 3905/4, 3905/7, 3905/9, 3905/12, 3905/15, 3905/62, 3905/65 a 3905/73 

v katastrálním území a obec Turnov/. Dnem podání žádosti bylo zahájeno stavební řízení. 

Vymezení účastníků stavebního řízení podle ustanovení § 109 stavebního zákona: 

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

PSČ: 140 00, se přiznávají práva podle ustanovení § 109 písm. a) stavebního zákona s právy 

účastníka řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“). 

Společnosti CNL INVEST s.r.o., IČO: 28522648, se sídlem Ke klubovně 1650/9, Praha 5 - 

Stodůlky, 155 00 Praha, společnosti CETIN a.s., IČO: 04084063, se sídlem Českomoravská 

2510/19, Libeň, Praha 9, 190 00 Praha, společnosti ČEZ Distribuce a. s., IČO: 24729035, se 

sídlem Teplická 877/8, Děčín IV. – Podmokly, 405 02 Děčín, společnosti GasNet, s.r.o., 

IČO: 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, společnosti 

GridServices, s.r.o., IČO: 27935311, se sídlem Plynárenská 499/1, Brno - Zábrdovice, 602 00 

Brno, Krajské správě silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizaci, IČO: 70946078, se 

sídlem České mládeže 632/32, Liberec VI, 460 06 Liberec, Libereckému kraji, IČO: 70891508, 

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec IV, 460 01 Liberec, Městu Turnov, IČO: 00276227, se sídlem 

Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov, společnosti PAMICO CZECH, s.r.o., IČO: 27488098, 

se sídlem 28. října 111, 511 01 Turnov, společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., 

IČO: 49099451, se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice (dříve účastník řízení podle 



OSH 1140/2021                                       

KULK 31974/2022/280.13/Pc 

Stavební povolení 

 

strana 12 

ustanovení § 109 písm. e) stavebního zákona s právy účastníků řízení podle ustanovení § 27 

odst. 2 správního řádu), Technickým službám Turnov s.r.o., IČO: 25260260, se sídlem 

Sobotecká 2055, 511 01 Turnov, Bc. Ivaně Nožičkové, nar. 4.11.1960, bytem B. Smetany 1248, 

511 01 Turnov, se přiznávají práva podle ustanovení § 109 písm. c) stavebního zákona s právy 

účastníka řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu. 

Vlastníkům pozemků evidovaných v katastru nemovitostí (a staveb na nich) p. č. 2167/1, 2171, 

2200, 2201/4, 2208, 2209/3, 2210, 2211/1, 2222, 2223, 2234/2, 2240, 2241/1, 247/3, 2247/4, 

2250/2, 2250/11, 2252/2, 2252/3, 2252/23, 2428/18, 2428/33, 2251/5, 2251/7, 2252/1, 2253/1, 

2253/2, 2253/3, 2253/4, 2253/11, 2253/13, 2253/14, 2253/15, 2253/16, 2253/17, 2253/18, 

2253/19, 2257/2, 2260/1, 2261/1, 2261/4, 2263/4, 2263/5, 2264, 2265/1, 2265/58, 2265/66, 

2265/135, 2265/136, 2265/138, 2265/159, 2265/166, 2265/175, 2298, 3846/2, 3846/4, 3856/3, 

3856/11, 3856/17, 3856/18, 3856/19, 3856/22, 3905/1, 3905/2, 3905/14, 3905/33, 3905/63, 

3905/64, 3905/67, 3905/69, 3905/70, 3905/72, 3905/73 a 3905/80 v katastrálním území a obci 

Turnov, p. č. 98/45, 98/46, 98/50, 905/4 a 1048/25 v katastrálním území Ohrazenice u Turnova, 

obec Ohrazenice, se přiznávají práva účastníků řízení podle ustanovení § 109 písm. e) 

stavebního zákona s právy účastníků řízení podle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu. 

V souladu s ustanovením § 112 odst. 1 stavebního zákona a podle ustanovení § 47 odst. 1 

správního řádu speciální stavební úřad dne 14.3.2022 pod č.j.: OSH 1140/2021  

KULK 18548/2022/280.13/Pc oznámil zahájení stavebního řízení všem známým účastníkům 

řízení i dotčeným orgánům. Současně stanovil podle téhož ustanovení stavebního zákona lhůtu 

k uplatnění závazných stanovisek dotčeným orgánům i lhůtu k uplatnění námitek, popřípadě 

důkazů, účastníkům řízení. Zároveň je poučil, že k později uplatněným závazným stanoviskům, 

námitkám, popřípadě důkazům, nebude přihlédnuto. Lhůta byla stanovena do deseti dnů od 

doručení oznámení o zahájení řízení. Vzhledem k tomu, že speciálnímu stavebnímu úřadu jsou 

poměry staveniště dobře známy, žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení 

navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, upustil podle ustanovení § 112 

odst. 2 stavebního zákona od ohledání na místě i od ústního jednání.  

V daném případě je vedeno řízení s velkým počtem účastníků podle ustanovení § 144 odst. 1 

správního řádu, přičemž podle tohoto ustanovení (nestanoví-li zvláštní zákon jinak) se tímto 

řízením rozumí řízení s více než 30 účastníky. Podle ustanovení § 144 odst. 1 správního řádu 

účastníky v řízení s velkým počtem účastníků lze o zahájení řízení uvědomit veřejnou 

vyhláškou. Podle ustanovení § 112 odst. 1 stavebního zákona platí, že oznámení o zahájení 

stavebního řízení a další písemnosti v řízení se doručují účastníkům řízení a dotčeným orgánům 

jednotlivě, nejde-li o řízení s velkým počtem účastníků; v řízení s velkým počtem účastníků se 

oznámení o zahájení řízení a další písemnosti v řízení doručují postupem podle ustanovení 

§ 144 odst. 6 správního řádu, dotčeným orgánům se doručuje jednotlivě; účastníky řízení podle 

ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu jsou vždy účastníci řízení podle ustanovení § 109 písm. 

a) až d) stavebního zákona. U stavebních záměrů zasahujících do území několika obcí se 

v řízení s velkým počtem účastníků oznámení o zahájení řízení a další písemnosti v řízení 

doručují vždy veřejnou vyhláškou podle ustanovení § 25 odst. 3 správního řádu; jednotlivě se 

doručuje dotčeným orgánům a účastníkům řízení podle ustanovení § 109 písm. a) až d) 

stavebního zákona. V případě řízení s velkým počtem účastníků se v oznámení o zahájení řízení 

a v dalších úkonech řízení účastníci řízení podle ustanovení § 109 písm. e) a f) stavebního 

zákona identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí přímo 

dotčených vlivem záměru.  

Po oznámení zahájení stavebního řízení nevznesl nikdo z účastníků námitky. Připomínku 

uplatnila vůči předmětné stavbě dne 11.4.2022 Bc. Nožičková Ivana, nar. 4.11.1960, bytem B. 

Smetany 1248, 511 01 Turnov, kdy se jednalo se o požadavek na zajištění přístupu k objektu 
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garáže na pozemku p. č. 2262/2 v katastrálním území a obci Turnov, dále o upozornění na dělení 

pozemků v jejím vlastnictví. Požadavek týkající se přístupu byl zapracován do podmínek tohoto 

rozhodnutí (podmínka č. 23) a dělení pozemků bylo zohledněno ve vymezení pozemků stavbou 

dotčených i ve vymezení sousedních pozemků. V průběhu řízení obdržel speciální tavební úřad 

dne 24.3.2022 vyjádření společnosti GasNet, s.r.o., IČO: 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, 

Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, a dne 16.6.2022 společnosti Severočeské vodovody 

a kanalizace, a.s., IČO: 49099451, se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, která byla rovněž 

využita při stanovení podmínek tohoto rozhodnutí (podmínka č. 16). Závazné stanovisko 

neuplatnil žádný dotčený orgán.  

V průběhu stavebního řízení přezkoumal speciální stavební úřad předloženou žádost a posoudil 

shromážděná závazná stanoviska, stanoviska a vyjádření, a to z hledisek uvedených 

v ustanovení § 111 stavebního zákona. Zjistil, že projektová dokumentace byla zpracována 

osobou s příslušnou autorizací. Ve výroku citované územní rozhodnutí a jiná rozhodnutí, která 

předcházela vydání tohoto stavebního povolení, a na která toto stavební povolení navazuje, 

obsahují další podmínky, které je stavebník povinen respektovat. 

Jednotlivá rozhodnutí, závazná stanoviska a stanoviska dotčených orgánů byla zvážena 

a využita při stanovení podmínek tohoto rozhodnutí, rovněž tak byly zohledněny požadavky 

účastníků řízení (zejména podmínky č. 1 až 28). Jde o tato rozhodnutí, závazná stanoviska, 

stanoviska, sdělení a vyjádření: 

a) Územní rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru dopravy, ze dne 

2.11.2020, č.j. OD 502/2020-3/280.13/Hk, KULK 79629/2020. 

b) Souhrnné stanovisko Městského úřadu Turnov, odboru životního prostředí, se sídlem 

Antonína Dvořáka 335, 511 01, ze dne 5.11.2021 pod č.j.: OZP/21/3144/KOR. 

c) Stanovisko Policie České republiky, Krajského ředitelství Libereckého kraje, Odboru 

služby dopravní policie, se sídlem Nám. Dr. E. Beneše 24, Liberec, PSČ: 460 32, ze dne 

3.11.2021 pod č.j.: KRPL-42070-3/ČJ-2021-1800DP-06. 

d) Vyjádření společnosti ČEZ Distribuce a. s., IČO: 24729035, se sídlem Teplická 877/8, 

Děčín IV. – Podmokly, 405 02 Děčín, ze dne 14.10.2021 pod zn.: 0101618640 i ze dne 

2.12.2021 pod zn.: 001121464624. 

e) Vyjádření společnosti CETIN a.s., IČO: 04084063, se sídlem Českomoravská 2510/19, 

Libeň, Praha 9, 190 00 Praha, ze dne 17.10.2021 pod č.j.: 822455/21. 

f) Vyjádření společnosti PAMICO CZECH, s.r.o., IČO: 27488098, se sídlem 28. října 111, 

511 01 Turnov, ze dne 25.10.2021 pod č.j.: PAMTU0814. 

g) Vyjádření společnosti CNL INVEST s.r.o., IČO: 28522648, se sídlem Ke Klubovně 

1650/9, Praha 5 – Stodůlky, 155 00 Praha, ze dne 14.10.2021 číslo žádosti: 

NESE01262/21. 

h) Vyjádření společnosti GasNet, s.r.o., IČO: 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 

400 01 Ústí nad Labem, ze dne 18.10.2021 pod zn.: 5002481387 a 5002481358. 

i) Vyjádření společnosti GasNet, s.r.o., IČO: 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 

400 01 Ústí nad Labem, ze dne 24.3.2022 pod zn.: 5002580606. 

j) Vyjádření Muzea Českého ráje v Turnově, příspěvkové organizace, IČO: 00085804, se 

sídlem Skálova 71, 511 01 Turnov, ze dne 11.7.2019 pod č.j.: 160/2019. 

k) Vyjádření Bc. Ivany Nožičkové, nar. 4.11.1960, bytem B. Smetany 1248, 511 01 

Turnov, ze dne 19.4.2022. 
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l) Vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IČO: 49099451, se 

sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, ze dne 15.6.2022 pod 

zn.: O22610131996/UTPCTU/Val. 

Podklady pro vydání stavebního povolení, které stavebník doložil k žádosti o vydání stavebního 

povolení od orgánů veřejné moci, společností či veřejnoprávní korporace, které souhlasí se 

stavbou bez dalších podmínek nebo jsou samostatně vymahatelné, jsou uvedeny následně. 

Jedná se o tyto podklady: 
 

a) Souhlasné závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje, 

IČO: 70888744, se sídlem Barvířská 29/10, 460 01 Liberec, ze dne 5.11.2021 pod 

č.j.: HSLI-2785-2/SM-2021. 
 

b) Souhlasné závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Libereckého kraje se sídlem 

v Liberci, IČO: 71009302, se sídlem Husova 64, 460 31 Liberec, ze dne 21.10.2021 sp. 

Zn.: S-KHSLB 19202/2021. 
 

c) Stanovisko Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru životního prostředí 

a zemědělství, se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec, ze dne 

2.11.2021 pod značkou: KULK 70927/2021. 
 

d) Souhlasné stanovisko Městského úřadu Turnov, odboru dopravního, se sídlem Antonína 

Dvořáka 335, 511 01 Turnov, ze dne 11.10.2021 značky OD/21/31465/vOD. 
 

e) Sdělení společnosti ČEZ ICT Services, a.s., IČO: 26470411, se sídlem Duhová 1531/3, 

Michle, Praha 4, 140 00 Praha, ze dne 14.10.2021 pod zn.: 0700454551. 
 

f) Sdělení společnosti Telco Pro Services, a.s., IČO: 29148278, se sídlem Duhová 1531/3, 

Michle, Praha 4, 140 00 Praha, ze dne 14.10.2021 pod zn.: 0201315827. 
 

g) Sdělení společnosti Vodafone Czech Republic a.s., IČO: 25788001, se sídlem náměstí 

Junkových 2808/2, Praha 5 – Stodůlky, 155 00 Praha, ze dne 14.10.2021 pod 

zn.: MW9910184591348681. 
 

h) Vyjádření společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., IČO: 64949681, se sídlem 

Tomíčkova 2144/1, 140 00 Praha 4, ze dne 14.10.2021 pod zn.: E51675/21. 
 

i) Vyjádření společnosti České Radiokomunikace a.s., IČO: 24738875, se sídlem 

Skokanská 2117/1, Praha 6 – Břevnov, 169 00 Praha, ze dne 15.10.2021 pod 

zn.: UPTS/OS/287677/2021. 
 

j) Sdělení společnosti Městská teplárenská Turnov, s.r.o., IČO: 25259661, se sídlem 

Kosmonautů 1559, 511 01 Turnov, ze dne18.10.2021 bez č.j. 
 

k) Sdělení společnosti ADV Computers s.r.o., IČO: 25276018, se sídlem Dr. Milady 

Horákové 44/119, Liberec VI, 460 06 Liberec, ze dne 22.10.2021 bez č.j. 
 

l) Vyjádření společnosti Technické služby Turnov s.r.o., IČO: 25260260, se sídlem 

Sobotecká 2055, 511 01 Turnov, ze dne 26.10.2021 bez č.j. 
 

m) Sdělení Krajské nemocnice Liberec, a.s., IČO: 27283933, se sídlem Husova 357/10, 

Liberec I – Staré Město, 460 01 Liberec, ze dne 14.10.2021 bez č.j. 

Speciální stavební úřad dospěl po provedeném stavebním řízení k závěru, že uskutečněním 

stavby s názvem „I/10 Turnov, MÚK Fučíkova“ v rozsahu stavebních objektů „SO 101 

- Úprava ulice Fučíkova“, „SO 110 - MÚK Fučíkova“, „SO 134 - Rekonstrukce chodníků“, 

„SO 250 - Armovaný svah“, „SO 301 – Odvodnění“, „SO 302 - Úprava odvodnění ulice 

Fučíkova“, „SO 760 Protihluková stěna 1“, „SO 761 Protihluková stěna 2“ /pozemky nebo 

jejich části dotčené stavebním záměrem: p. č. 2122, 2143, 2183, 2235, 2248, 2254, 2256/1, 

2256/3, 2260/3, 2261/2, 2261/3, 2262/1, 2262/2, 2263/1, 2263/2, 2265/2, 2265/154, 2265/155, 
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2456, 3883/1, 3883/2, 3883/3, 3905/2, 3905/3, 3905/4, 3905/7, 3905/9, 3905/12, 3905/15, 

3905/62, 3905/65 a 3905/73 v katastrálním území a obec Turnov/, ve výše specifikovaném 

rozsahu, nebudou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva 

a oprávněné zájmy účastníků řízení. 

Protože v průběhu stavebního řízení nebyly shledány důvody, které by bránily povolení 

navrhované stavby, rozhodl speciální stavební úřad způsobem uvedeným ve výroku tohoto 

rozhodnutí. 

 P o u č e n í  

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dnů, ode dne jeho doručení, podat odvolání k Ministerstvu 

dopravy, podáním učiněným u Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru silničního 

hospodářství. 

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu 

orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet 

stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. 

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší 

ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno 

vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené 

stavbě. 

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení 

pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. 

 

 

 

 

 

 

Ing. Zdeněk Borovička, MBA 

vedoucí odboru silničního hospodářství 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OSH 1140/2021                                       

KULK 31974/2022/280.13/Pc 

Stavební povolení 

 

strana 16 

Rozdělovník: 
 

Účastníci řízení podle ustanovení § 109 písm. a), b), c) stavebního zákona s právy účastníků 

řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu: 

- Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, Nusle, 

140 00 Praha, zastoupené Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Správou Liberec, se sídlem 

Zeyerova 1310, 460 55 Liberec, které dále zastupuje na základě plné moci společnost Valbek, 

spol. s r.o., IČO: 48266230, se sídlem Vaňurova 505/17, Liberec III –Jeřáb, 460 07 Liberec 

(datovou schránkou). 

- CNL INVEST s.r.o., IČO: 28522648, se sídlem Ke klubovně 1650/9, Praha 5 - Stodůlky, 

155 00 Praha (datovou schránkou). 

- CETIN a.s., IČO: 04084063, se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, Praha 9, 190 00 Praha 

(datovou schránkou). 

- ČEZ Distribuce a. s., IČO: 24729035, se sídlem Teplická 877/8, Děčín IV. – Podmokly,         

405 02 Děčín (datovou schránkou). 

- GasNet, s.r.o., IČO: 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad 

Labem (datovou schránkou). 

- GridServices, s.r.o., IČO: 27935311, se sídlem Plynárenská 499/1, Brno - Zábrdovice, 602 00 

Brno (datovou schránkou). 

- Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, IČO: 70946078, se sídlem 

České mládeže 632/32, Liberec VI, 460 06 Liberec (datovou schránkou). 

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

(osobně). 

- Město Turnov, IČO: 00276227, se sídlem Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov (datovou 

schránkou). 

- PAMICO CZECH, s.r.o., IČO: 27488098, se sídlem 28. října 111, 511 01 Turnov (datovou 

schránkou). 

- Technické služby Turnov s.r.o., IČO: 25260260, se sídlem Sobotecká 2055, 511 01 Turnov 

(datovou schránkou). 

- Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IČO: 49099451, se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 

Teplice (datovou schránkou). 

- Bc. Nožičková Ivana, nar. 4.11.1960, bytem B. Smetany 1248, 511 01 Turnov (doporučeně 

do vlastních rukou). 

Účastník řízení podle ustanovení § 109 písm. e) stavebního zákona s právy účastníka řízení 

podle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu, kteří jsou identifikováni označením pozemků 

evidovaných v katastru nemovitostí a staveb na nich (veřejnou vyhláškou): 

- katastrální území a obec Turnov - pozemky parcelní číslo: 2167/1, 2171, 2200, 2201/4, 

2208, 2209/3, 2210, 2211/1, 2222, 2223, 2234/2, 2240, 2241/1, 247/3, 2247/4, 2250/2, 

2250/11, 2252/2, 2252/3, 2252/23, 2428/18, 2428/33, 2251/5, 2251/7, 2252/1, 2253/1, 

2253/2, 2253/3, 2253/4, 2253/11, 2253/13, 2253/14, 2253/15, 2253/16, 2253/17, 2253/18, 

2253/19, 2257/2, 2260/1, 2261/1, 2261/4, 2263/4, 2263/5, 2264, 2265/1, 2265/58, 2265/66, 

2265/135, 2265/136, 2265/138, 2265/159, 2265/166, 2265/175, 2298, 3846/2, 3846/4, 
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3856/3, 3856/11, 3856/17, 3856/18, 3856/19, 3856/22, 3905/1, 3905/2, 3905/14, 3905/33, 

3905/63, 3905/64, 3905/67, 3905/69, 3905/70, 3905/72, 3905/73, 3905/80, 

- katastrální území Ohrazenice u Turnova, obec Ohrazenice, pozemky parcelní číslo: 98/45, 

98/46, 98/50, 905/4 a 1048/25. 

Dotčené orgány podle ustanovení § 136 správního řádu: 

- Městský úřad Turnov, stavební úřad, se sídlem Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov 

(datovou schránkou). 

- Městský úřad Turnov, odbor dopravní, se sídlem Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov 

(datovou schránkou). 

- Městský úřad Turnov, odbor životního prostředí, se sídlem Antonína Dvořáka 335, 511 01 

Turnov (datovou schránkou). 

- Městský úřad Turnov, odbor rozvoje města, se sídlem Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov 

(datovou schránkou). 

- Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, IČO: 71009302, se sídlem 

Husova 64, 460 31 Liberec (datovou schránkou). 

- Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, se sídlem U Jezu 

642/2a, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec (osobně). 

- Ministerstvo dopravy, IČO: 66003008, se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha 1, 

110 15 Praha (datovou schránkou). 

- Ministerstvo obrany, IČO: 60162694, se sídlem Tychonova 1, Praha 6, 160 00 Praha, Sekce 

ekonomická a majetková, odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité 

infrastruktury, se sídlem Teplého 1899, 530 02 Pardubice (datovou schránkou). 

- Policie České republiky, Krajské ředitelství Libereckého kraje, Odbor služby dopravní policie, 

se sídlem Nám. Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec (datovou schránkou). 

Dále obdrží: 

- Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvková organizace, IČO: 00085804, se sídlem Skálova 

71, 511 01 Turnov (datovou schránkou). 

Dále obdrží k vyvěšení na úřední desce:   

- Obecní úřad Ohrazenice, se sídlem Ohrazenice 81, 511 01 Ohrazenice (datovou schránkou). 

- Městský úřad Turnov, se sídlem Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov (datovou schránkou). 
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Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce shora označeného správního orgánu 

Obecního úřadu Ohrazenice a Městského úřadu Turnov po dobu 15 dnů, přičemž patnáctým 

dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.   

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

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