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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
STAVEBNÍ POVOLENÍ
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 § 15 odst. 1 písm. c)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen stavební zákon) projednal podle § 109 až § 114 stavebního zákona ve
stavebním řízení žádost Krajské správy silnic Lb kraje, České mládeže 632/32, 460 06
Liberec, IČO 70946078, zastoupené na základě plné moci společností Ateliér projektování
inženýrských staveb, s.r.o., Ohradní 1443/24b, 140 00 Praha 4, Michle, IČO 61853267,
o vydání stavebního povolení na stavbu „Silnice III/2895 Roztoky u Semil – Helkovice,
rekonstrukce silnice“ a po jejím přezkoumání rozhodl takto:
Stavba „Silnice III/2895 Roztoky u Semil – Helkovice, rekonstrukce silnice“, na pozemcích
parc.č. 1954/54, 1954/26, 1954/30, 1954/43, 1954/13, 1845/1, 21, 1954/29, 1954/64,
1954/11, 1954/12, 1954/17, 1954/8, 1954/9, 1954/5, 1954/3, 1954/7, 1954/16, 1954/10,
1954/18, 1954/21, 1954/22, 1954/24, 1954/23, 1954/28, 1954/39, 1954/32, 1954/35,
1954/37, 1954/40, 1954/46, 1954/49, 1954/51, 1954/52, 1954/57, 1954/55, 1954/47,
1954/44, 1954/50, 1954/60, 1954/61, 1954/62, 1927/1, 1954/14, 1743/5, 1930/1, 1954/6,
1954/15, 1954/19, 1954/20, 1954/59, 1954/58, 1954/56, 1954/48, 1954/45, 1954/1, 1954/63,
1954/65, 1954/53, 1954/31, 1954/34, 1954/42, 1954/41, k.ú. Roztoky u Semil, parc.č. 890,
225/1, 239/3, 221, 222, 237, 373/2, 38, 30, 29, 33/3, 28/2, 102/1, 102/2, 101/2, 47/2, 47/1,
46/1, 46/2, 883/1, 360/1, 880/1, 880/3, 106/1, 881/1, 881/2, 866/3, 866/2, 119/2, 866/6, k.ú.
Helkovice, parc.č. 3326, 3312, 2772/1, 2773/1, 2811/2, 2787/2, 2787/3, k.ú. Roprachtice, se
podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
povoluje
v rozsahu projektové dokumentace, ověřené ve stavebním řízení, ze které vyplývají hlavní
technické detaily provedení stavby, rozsah záboru staveniště a organizace výstavby.
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Stavba obsahuje:
Podle předloženého projektu je předmětem stavby rekonstrukce silnice s uvedením vozovky
a jejího vybavení do řádného stavu a zvýšení bezpečnosti provozu. S obnovou vozovky úzce
souvisí obnovení odvodnění, oprava propustků a mostu, vybavení silnice svodidly a
dopravním značením.
SO 101 – Komunikace
Vzhledem k požadavku na sjednocení šířky komunikace na 4,4 m (jízdní pruh šířky 2,2 m)
nebo spolu se zřízením zpevněných rigolů bude částečně potřeba provést výměnu celé
konstrukce vozovky. Niveleta je navržena rovnoběžně se stávající niveletou o cca 12 cm
výše (nadvýšení je způsobenou technologií recyklace a položením nových krytových vrstev).
Podélný sklon je v současné době vyrovnaný v rozmezí 5 - 9 %, ve většině však kolem 7 %.
Vzhledem k velké křivolakosti komunikace a nízkým jízdním rychlostem není častá mírná
změna sklonu na závadu ani z hlediska bezpečnosti ani z hlediska pocitového vjemu.
Výsledné i minimální sklony vozovky jsou v celé trase dodrženy. Pouze na několika krátkých
úsecích je navrženo snížení nivelety vozovky. Bude tak dosaženo rozšíření koruny zemního
tělesa, které by při stávající šířce neumožnilo stavbu vozovky požadované šířky.
SO 180 – Dopravně inženýrská opatření (DIO)
Objízdná trasa v náhradě za silnici III/2895 je navržena od křižovatky silnic III/2887 a III/2895
po silnici III/2887 do města Vysoké nad Jizerou, kde pokračuje po silnicích nejprve II/290 a
poté II/289 a končí na styku silnic 11/289 a III/2895.
SO 200 – Most ev.č. 2895-1 přes Staroveský potok - Demolice mostu
Silniční most o jednom poli na silnici III/2895 spojující Roztoky u Semil s Helkovicemi.
SO 201 – Most ev.č. 2895-1 přes Staroveský potok
Konstrukce mostu je navržena jako celek z monolitického železobetonu (mostovka s
římsami, opěry a základy). Na bočních stranách mostovky budou na zvýšených odrazných
pruzích osazena mostní ocelová svodidla s úrovní zadržení H2. Mostovka je navržena bez
chodníků, analogicky jako ve stávajícím stavu. Dno koryta potoka v rozsahu mostu a s
přesahem 2,0 na každou stranu bude upraveno a zpevněno lomovým kamenem. Únosnost
mostu musí vyhovět dle zadání zatěžovacímu modelu LM1 v souladu s ČSN EN 1991-2 při
použití regulačních součinitelů pro skupinu pozemních komunikací 2.
Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracovala společnost
Atelier projektování inženýrských staveb, s.r.o., Ohradní 1443/24b, 140 00 Praha 4,
Michle, IČO 61853267, zodpovědný projektant Ing. Viktor Nejedlý, ČKAIT 0012029.
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. 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.
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6. Při realizaci stavby nutno dodržet podmínky Souhlasu s umístěním stavby a
s prováděním činnosti v ochranném pásmu elektrického zařízení ze dne 19.01.2018 zn.
1096555733, který vydal ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4.
Podzemní kabelové vedení NN 0,4 kV, Nadzemní volné vedení VN 35 kV, Distribuční
transformační stanice 35/0,4 kV:
- Podmínkou pro zahájení činnosti v ochranném pásmu je platné vyjádření k existenci sítí
společnosti ČEZ Distribuce, a. s., v daném zájmovém území a dodržení podmínek
uvedených v tomto vyjádření.
- Souběhy a křižovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými
normami a předpisy, zejména s ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a
PNE 33 3301, ČSN EN 50341-3 pro venkovní vedení VN, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34
1050 pro kabelová vedení a ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického
vybavení.
- Umístění stavby a provádění činností v ochranném pásmu elektrického zařízení bude
prováděno podle projektové dokumentace vypracované Ateliér projektování inženýrských
staveb, s. r. o.
- Před realizací stavby požádá investor stavby nebo jeho zástupce na základě plné moci
o vytýčení stávajícího podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV v majetku ČEZ
Distribuce, a.s.
- Písemný požadavek na vytýčení podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV v majetku
ČEZ Distribuce, a.s. odevzdá investor stavby nebo jeho zástupce na základě plné moci
na společnost ČEZ Distribuce, a.s. prostřednictvím jejich zákaznických center, e-mailem
info@cezdistribuce.cz), případně lze žádost zaslat na korespondenční adresu
společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Guldenerova 19, 303 28 Plzeň.
- Zemními pracemi nesmí být narušeno podzemní kabelové vedení NN 0,4 kV v majetku
ČEZ Distribuce, a.s.
- Výška krytí podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s.
bude zachována.
- Výkopové práce v ochranném pásmu podzemních vedení budou prováděny ručně s
největší opatrností.
- Konstrukční vrstvy stavebních úprav nesmí zasahovat do stávajícího krytí podzemního
kabelového vedení NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s.
- S kabely pod napětím je jakákoli manipulace zakázána.
- Podzemní vedení je zakázáno přejíždět mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t.
- Obnažené podzemní kabelové vedení NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s. musí
být chráněno před mechanickým poškozením a opatřeno výstražnou tabulkou.
- Zvýšená bezpečnost je na nadzemním volném vedení VN 35 kV v majetku ČEZ
Distribuce, a.s. v místě zásahu předmětné stavby do ochranného pásma předmětného
energetického zařízení provedena.
- Před započetím realizace předmětné stavby musí realizační společnost vlastníkovi
stávajícího energetického zařízení (ČEZ Distribuci, a.s.) upřesnit postup prací a použitou
techniku pro výše uvedené práce v ochranném pásmu stávajícího energetického zařízení
(v majetku ČEZ Distribuce, a.s.)
- Kontrolu dodržení výše uvedených podmínek požadujeme před užíváním předmětné
stavby, na výzvu investora nebo jeho zástupce na základě plné moci, provést
zaměstnanci ČDS s.r.o. oblasti Semily se zápisem do montážního deníku stavby.
- Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi
pověřených firem k našemu zařízení.
- Při realizaci stavby 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 2 m od vodičů dle ČSN EN 50110-1.
- V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o
vypnutí předmětného vedení.
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- Ochranné pásmo vedení VN bude po celou dobu stavby označeno výstražnou cedulí
„POZOR - ochranné pásmo vedení VN“ ze všech stran možného vjezdu do tohoto
pásma.
- Při případné úpravě povrchu v ochranném pásmu vedení nesmí dojít ke změně výškové
nivelety země oproti současnému stavu.
- V ochranném pásmu energetického zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s. nesmí být
skladována zemina ani žádný jiný stavební materiál.
- Zemními pracemi nesmí být narušeno uzemnění zařízení distribuční soustavy, při
případném obnažení zemnící pásky je nutné toto neprodleně ohlásit na poruchovou linku
800 850 860.
- Při realizaci stavby požadujeme dodržet Podmínky pro práce v ochranných pásmech
vedení, které jsou přílohou tohoto souhlasu.
- Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při
nedodržení bezpečnostních předpisů.
- S ohledem k provádění prací v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost
nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně
zhotovitele výše uvedené stavby. ČEZ Distribuce, a.s. nepřevezme žádnou
zodpovědnost za případné škody, které vzniknou stavebníkovi následkem poruchy nebo
havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše
uvedených podmínek.
- Jakákoliv poškození nebo mimořádné události, způsobené na elektrickém zařízení
stavebníkem, musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 800 850 860 a budou
opraveny na náklady viníka. Zahrnutí poškozených míst může být provedeno pouze po
souhlasu vydaném naší společností.
- Jakékoliv události mající vliv na provoz předmětných vedení musí být neprodleně
oznámeny na poruchovou linku 800 850 860 nebo včas oznámeny naší společnosti.
- Souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu se
nevztahuje na zařízení ČEZ ICT Services, a.s.
7. Při realizaci stavby nutno dodržet podmínky vyjádření ze dne 27.12.2017 č.j. POS
1503/17, které vydala Česká telekomunikační infrastruktura, Olšanská 2681/6, 130 00
Praha 3 Žižkov.
- Navržená stavba se nachází v ochranném pásmu tras podzemních telekomunikačních
kabelů ve správě společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
- V průběhu stavebních prací požadujeme dodržení všech podmínek platného vyjádření o
existenci sítě elektronických komunikací č.j. 775445/16 ze dne 9.12.2017, za kterých lze
provádět zemní, nebo jiné práce v blízkosti tel. vedení.
- Během stavby musí být zajištěna taková opatření, aby nedošlo k poškození tel. vedení
a zařízení (trasu tel. kabelů vytyčit, prokazatelně seznámit pracovníky provádějící zemní
práce na průběh tel. vedení, zemní práce v blízkosti vedení SEK provádět ručně).
- Případné kolize s tel. vedením musí být řešeny na místě se správcem sítě CETIN - Petr
Ježek tel. 602413278.
- V prostoru odkrytého tel. vedení musí být zaměstnanci společnosti Česká
telekomunikační infrastruktura a.s. provedena před záhozem kontrola uložení kabelů.
8. Při realizaci stavby nutno dodržet podmínky stanoviska ze dne 05.01.2018 zn.
5001641384, které vydala Grid Services, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00
Brno.
V blízkosti plánované rekonstrukce silnice (dle předložené situace) prochází vysokotlaký
(dále jen VTL) plynovod DN 200, PN 40.
- Samotnou rekonstrukcí silnice III/2895 nebude VTL plynovod dotčen.
- VTL plynovod prochází v souběhu (cca. 15 m od okraje komunikace) se silnicí 289, na
kterou navazuje rekonstruovaná silnice III/2895.
- Před zahájením prací Vám v případě potřeby naše zařízení vytyčíme - žádost o
vytyčení se nachází na internetových stránkách www.gridservices.cz/ds-online-vytycenipz/.
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- Pracovníky, kteří budou provádět práce, prokazatelně seznámit s trasou a umístěním
našeho zařízení.
- Nepoškodit nadzemní části VTL plynovodu (orientační sloupky, uzávěry atd.).
- Nesnižovat ani nezvyšovat stávající krytí VTL plynovodu.
- V ochranném pásmu VTL plynovodu neskladovat žádný stavební ani jiný materiál.
- Případné dočasné zařízení staveniště (maringotky, mobilní buňky atd.) umístit mimo
bezpečnostní pásmo VTL plynovodu.
- Po dobu prací požadujeme zabezpečit VTL plynovod proti mechanickému poškození
vhodným způsobem (přejezdy zabezpečit silničními panely, ochranné pásmo VTL
plynovodu ohraničit výstražnou páskou).
9. Při realizaci stavby nutno dodržet podmínky Souhrnného závazného stanoviska ze dne
17.01.2018 č.j. ŽP/4515/17, které vydal Městský úřad Semily, Odbor životního prostředí,
Husova 82, 513 13 Semily.
Orgán ochrany přírody a krajiny.
- Z důvodu střetu se zájmy ochrany přírody a krajiny - zásah do významného krajinného
prvku (vodního tok - Staroveský potok) zažádá investor akce, na základě dokumentace
určené ke stavebnímu řízení, o samostatné závazné stanovisko k zásahu do
významného krajinného prvku (dále jen ,,VKP“), vodního toku, dle § 4 odst. 2 zákona.
Vodní tok je dle § 3 odst. 1 písm. b) zákona VKP a k zásahům, které by mohly vést k
poškození nebo zničení VKP si musí ten, kdo takovéto zásahy zamýšlí, opatřit závazné
stanovisko orgánu ochrany přírody a krajiny (MěÚ Semily, odbor životního prostředí).
- Dle portálu informačního systému ochrany přírody resp. nálezové databáze Agentury
ochrany přírody České republiky (NDOP) byl v lokalitě zaznamenán výskyt zvláště
chráněných druhů živočichů (vydra říční, ropucha obecná, slepýš křehký,...) ve smyslu
§ 48 zákona OPK a vyhlášky k zákonu OPK č. 395/1992 Sb. (dále jen ,,ZCHD“). Z tohoto
důvodu je třeba, aby si žadatel opatřil stanovisko, ke kterému je v tomto případě dle §
77a odst. 5 písm. h) zákona OPK místně a věcně příslušný Krajský úřad Libereckého
kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2. Až na základě vydaného stanoviska (výjimky pro
zvláště chráněné druhy) krajského úřadu, může být vydáno naše závazné stanovisko k
zásahu do VKP.
- Součástí rekonstrukce této silnice je navržen i nový mostní objekt (v místě stávajícího)
přes Staroveský potok. Z předložené PD ani z přílohy C.4.3 není patrné množství
převáděných vod (průtok) pod mostem. Není tedy patrné, zda vodní tok zaujímá celou
šíři mostního objektu apod. Jelikož podél Staroveského potoka je vymezený skladební
prvek územního systému ekologické stability, a to lokální biokoridor Staroveský potok, je
potřeba umožnit případným migrujícím živočichům průchod pod mostem suchou cestou
(tj. např. alespoň na jedné straně vybudovat kynetu o minimální šířce 0,5 m, plynule
navazující na stávající břeh). Žádám Vás tímto o doplnění informací, případně o navržení
možného řešení k zajištění prostupnosti této překážky.
- Z předložené projektové dokumentace vyplývá nutnost kácení dřevin rostoucích mimo
les. Je nutné postupovat v souladu s ustanovením § 8 zákona a podat žádost o povolení
kácení dřevin rostoucích mimo les. V žádosti bude přesně specifikován rozsah kácení
jednotlivých dřevin dle platné vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování
jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů, případně bude navržena náhradní výsadba.
Orgán ochrany přírody a krajiny může uplatnit podmínku náhradní výsadby v souladu s §
9 zákona. Příslušným k vydání rozhodnutí ke kácení je Obecní úřad Roztoky u Semil.
- Po dobu rekonstrukce silnice (včetně oprav mostu a propustků) bude mimolesní zeleň v
souladu s ustanovením § 7 zákona chráněna tak, aby nedošlo k poškození stromů. V
průběhu prací je nutné postupovat v souladu s normu ČSN 83 9061 Technologie
vegetačních úprav v krajině a Standardy péče o přírodu a krajinu A01 002 - Ochrana
dřevin při stavební činnosti. Nedojde k nadměrnému poškozování kořenů a narušování
jejich kořenových náběhů a kmenů. Výkopy v blízkosti zeleně budou prováděny ručně.
Nesmí dojít k znečištění půdy (podzemní vody), ani povrchové vody únikem ropných
látek, olejů, či jiných závadných látek v případě použití mechanizačních strojů.
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- Opravy propustků budou probíhat v období minimálních srážek z důvodu vyloučení
možného střetu se zájmy ochrany přírody a krajiny, konkrétně s volně žijícími živočichy
vázanými na vodní a mokřadní společenstva ve smyslu ustanovení § 5 zákona OPK.
Odpadové hospodářství.
- S nepoužitelnými stavebními odpady, včetně výkopových zemin, vzniklými přístavbě je
třeba nakládat v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o
změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- V případě vzniku odpadů kategorie nebezpečný je povinnost veškeré tyto odpady
předat pouze osobě oprávněné, není možné ukládat je na běžnou skládku.
- Zeminy a jiné přírodní materiály vytěžené během stavebních činností, lze použít pouze
za předpokladu, pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu
pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen. V ostatních případech je podobný
materiál dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, odpadem a je třeba s ním dále jako s odpadem nakládat.
- Odpad z chemického WC lze kompostovat pouze v případě, že je použit biologicky
rozložitelný přípravek a výrobcem je to výslovně uvedeno.
Ochrana ovzduší.
- Během stavebních úprav se mohou uvolňovat emise polétavého prachu (ze skládek
sypkých materiálů aj.), při stavebních činnostech je třeba využít dostupných prostředků
ke snížení emisí prachu ze staveniště (používáni techniky v dobrém stavu,
neznečišťování v nadměrné míře okolí, omývání vozidel opouštějících stavbu, zkrápění
ploch apod.)
- Upozorňujeme, že drtiče a recyklační linky jsou vyjmenovaným zdrojem znečištění
ovzduší a lze je provozovat pouze s platným povolení k provozu.
Státní správa lesů.
- Při realizaci stavby nesmí dojít k poškození přilehlého lesního porostu na lesních
pozemcích sousedících s rekonstruovanou komunikací.
- Pokud by realizací záměru mělo dojít k dotčení lesních pozemků, požádá investor
stavby/jeho zástupce u zdejšího úřadu o dočasné odnětí částí lesních pozemků
dotčených záměrem, ve smyslu vyhlášky MZe č. 77/1996 Sb., do doby předpokládaného
ukončení stavebních prací na těchto pozemcích.
10. Při realizaci stavby nutno dodržet podmínky Závazného stanoviska k zásahu do
významného krajinného prvku ze dne 06.06.2018 č.j. ŽP/2122/18-246.4, které vydal
Městský úřad Semily, Odbor životního prostředí, vodoprávní úřad, Husova 82, 513 13
Semily,
- Bude zajištěn stálý průtok vody v korytě Staroveského potoka. Neinstalovat a nestavět
na toku žádné trvalé příčné prvky, které by omezovaly následnou průtočnost vodního
toku, vyjma doby, kdy bude nutné z důvodu prováděného zdění vodu převést mimo
pracovní prostor.
- Opravy břehových opevnění, opevnění dna a další stavby na toku budou provedeny za
použití lomového kamene shodného s lomovým kamenem v tocích použitým v dotčené
lokalitě, o přiměřených rozměrech vůči předpokládané rychlosti a síle průtoků.
- Těžba sedimentů z důvodu provedení rekonstrukce mostu přes Staroveský potok bude
probíhat v zajímkovaných úsecích.
- Provizorní zatrubnění bude denně kontrolováno a cizorodé prvky (větve, listí, kusy
ledu) budou z profilu zatrubnění odstraněny, čímž bude zajištěn plynulý průtok.
- Práce v nezajímkovaném toku budou z důvodu ochrany a rozmnožování ryb prováděny
mimo období 01.03 - 30.07. běžného roku. Zajímkování však musí být provedeno do
01.03. běžného roku.
- Stavebník bude v dostatečném předstihu před započetím stavebních prací
prokazatelně kontaktovat o záměru stavby Český rybářský svaz.
- Prolov vodního toku provede oprávněná osoba v souladu s právními předpisy o
rybářství. Toto bude provedeno nejpozději 1 den před zásahem do toku a dojde k
prolovení jak vodního prostředí tak sedimentů.
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- Pro předejití poškození zeleně, která nebude kácena a v zájmu obecné ochrany
přírody je třeba v průběhu prací dodržovat příslušnou normu ČSN DIN 83 9061
Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch
při stavebních pracích. Zejména je nezbytné zajistit ochranné oplocení příp. obednění
proti oděru kmenů a poškození korun stromů, ochranu kořenového systému při
provádění výkopových prací, minimalizovat pojezdy těžké mechanizace v blízkosti
dřevin z důvodu možného poškození jejich kořenového systému apod. Kořeny do 3 cm v
průměru zasahující do výkopu, mohou být přeřezány, a to kolmo s následným
bezprostředním zahrnutím zeminou (ochrana před vysycháním, příp. mrazem).
- Kácení veškeré stromové a keřové zeleně bude realizováno mimo období hnízdění
ptáků, tj. mimo období květen - srpen. Příslušný obecní úřad vydá povolení ke kácení
dřevin rostoucích mimo les.
- 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.
- Po ukončení stavebních prací budou břehy uvedeny do původního stavu: urovnání
nerovností, osetí travním semenem, apod.
11. Při realizaci stavby nutno dodržet podmínky Závazného stanoviska ze dne 28.03.2018
č.j. ŽP/1104/18, které vydal Městský úřad Semily, Odbor životního prostředí, vodoprávní
úřad, Husova 82, 513 13 Semily,
Podmínky souhlasu podle § 17 odst. 2 vodního zákona:
- Stavebník zajistí, aby v souvislosti s prováděním stavby nedošlo ke znečištění vodních
toků ani pozemků v ochranném pásmu vodního zdroje únikem ropných látek z
mechanizace.
- V ochranném pásmu vodního zdroje nesmí být skladovány ropné nebo jiné závadné
látky.
- Při realizaci stavby nebudou v těsné blízkosti vodních toků skladovány lehce
splavitelné nebo pro životní prostředí vodního toku zatěžující látky (např. písek, dřevo,
cement, ropné látky), nesmí dojít ke znečištění vodního toku stavebním materiálem.
Případný napadaný materiál do vodních toků bude neprodleně odstraněn. 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 - Lesů České republiky,
s.p., uvedené ve vyjádření č.j.: LCR953/000156/2018 ze dne 10.01.2018, a to zejména:
- Stavba musí být provedena v souladu s příslušnou ČSN 752130 (Křížení a souběhy
vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními) a ČSN 736201
(Projektování mostních objektů).
- Niveleta dna koryta dotčených vodních toků musí zůstat zachována.
- Stavba propustku a mostu bude provedena tak, aby nedocházelo ke vzdutí na toku v
úseku nad stavbou.
- Plochy dotčené zemními pracemi (břehy vodních toků, příp. pobřežní pozemky)
budou ohumusovány, osety travním semenem a navráceny do původního stavu.
12. Při realizaci stavby nutno dodržet podmínky Vyjádření ze dne 10.01.2018 č.j.
LCR953/000156/2018, které vydaly Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19,
Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,
- Stavba musí být provedena v souladu s příslušnou ČSN 752130 (Křížení a souběhy
vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními) a s ČSN 736201
(Projektování mostních objektů).
- Navrženou rekonstrukcí mostu SO 201 (Staroveský potok) a trubního propustku DN
400 v km 2,212 (LP Staroveského potoka č.8) se nezhorší odtokové a průtokové
vlastnosti vodního toku, nebude zmenšen průtočný profil a niveleta dna zůstane
zachována.
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- Stavba propustku a mostu bude provedena tak, aby nedocházelo ke vzdutí na toku v
úseku nad stavbou,
- 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 na přilehlých pozemcích vodního toku
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.
13. Při realizaci stavby nutno dodržet podmínky Rozhodnutí o výjimce, které vydal Krajský
úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, U Jezu 642/2a, 461 80
Liberec 2, ze dne 24.05.2018, čj. KULK 42878/2018 OŽPZ 320/2018,
- Žadatel před zahájením řízení projde celou upravovanou břehovou část dotčených toků
v místech rekonstrukce propustků. V případě zjištění nálezů nor vydry říční budou v
dotčeném úseku práce pozastaveny a bezprostředně a prokazatelně bude o této
skutečnosti informován krajský úřad.
- V toku nebude po dobu provádění prací přerušena celková kontinuita průtoků v
neupravovaných částech toků.
- Při provádění prací bude postupováno tak, aby nedošlo k úniku ropných látek a látek
ovlivňujících chemické složení vody (např. při betonování) do koryta toku.
- Platnost výjimky je do 31.12.2023, v případě dřívější realizace stavby končí platnost
výjimky kolaudací stavby či uvedením stavby do provozu.
14. Při realizaci stavby nutno dodržet podmínky Vyjádření ze dne 13.02.2018 č.j. MSTA
430/2017-Nech, které vydalo Město Vysoké nad Jizerou, Náměstí Dr. Karla Kramáře
227, 512 11 Vysoké nad Jizerou,
- Při provádění stavby nebudou porušeny inženýrské sítě v majetku města (veřejné
osvětlení).
- Prováděním stavby nebudou poškozeny pomník padlým z I. a II. světové války na ppč.
460/2 a kaplička na ppč. 458 vše v k. ú. Helkovice.
15. Při realizaci stavby nutno dodržet podmínky Vyjádření ze dne 16.01.2018 zn. SPU
004980/2018, které vydal Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 Žižkov,
- Nejpozději před vlastní realizací stavby uzavře navrhovatel se SPÚ k dotčeným
pozemkům „speciální" nájemní smlouvu pro nezemědělské účely a po ukončení stavební
činnosti obratem požádá o převod zastavěných pozemků.
16. O povolení dopravních opatření požádá zhotovitel v dostatečném předstihu silniční
správní úřad.
17. Vzhledem k tomu, že dotčená nemovitost se nachází na území s archeologickými nálezy,
je stavebník povinen dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v
platném znění, při jakýchkoliv zemních pracích oznámit tento stavební záměr již v době
přípravy stavby Archeologickému ústavu AV ČR Praha (nejbližší smluvní organizace pro
Semily je Muzeum Českého ráje Turnov, Skálova 71, Dr. Prostředník) a zároveň umožnit
provedení případného výzkumu na dotčeném území. Při provádění zemních nebo jiných
prací je stavebník povinen oznámit nejbližšímu muzeu, případně prostřednictvím místně
příslušné obce i případné náhodné porušení archeologických situací (nálezy zdiva, jímek,
hrobů, atd.), stejně jako nálezy movitých artefaktů (keramiky, kostí, mincí, zbraní, apod.),
které nebyly zjištěny v rámci záchranného archeologického výzkumu (§ 23 památkového
zákona).
18. 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.
19. 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
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stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby, geometrický
plán zaměření stavby, protokol o předání a převzetí stavby, atesty použitých materiálů.
20. Stavebník je povinen speciálnímu stavebnímu úřadu oznámit termín zahájení stavby a
název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
21. Speciální stavební úřad dále stanovil, že stavba bude dokončena nejpozději do
31.12.2020.
22. 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
Krajská správa silnic Lb kraje, České mládeže 632/32, 460 06 Liberec, zastoupená
společností Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o., Ohradní 1443/24b, 140 00 Praha
4, Michle
Město Vysoké nad Jizerou, Náměstí Dr. Karla Kramáře 227, 512 11 Vysoké nad Jizerou
Obec Roztoky u Semil, Roztoky u Semil 99, 513 01 Semily
Obec Roprachtice, Roprachtice 144, 513 01 Semily
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3
Michal Váňa, Končiny 110, 549 41 Zábrodí
Ing. Ondřej Váňa, Ph.D., U Louže 645, 250 67 Klecany
Ph.Dr. Růžena Váňová, Lodžská 464/10, Bohnice, 181 00 Praha 8
Miloslava Bryslivcová, Hudcovská 93, Hudcov, 415 01 Teplice
Věra Stašková, sídliště Vajgar 658, 377 01 Jindřichův Hradec III
Georgie Michaela Deif, Návesní 25, 250 84 Květnice
Jaroslav Martinec, Lesní 2960/50, 466 01 Jablonec nad Nisou
Marie Pražáková, Roztoky u Semil 93, 513 01 Semily
Dagmar Šírová, Zlatá Olešnice 33, 468 47 Zlatá Olešnice
Josef Ševčík, Roztoky u Semil 80, 513 01 Semily
Viera Ševčíková, Roztoky u Semil 80, 513 01 Semily
Bohumil Strnádek, Antonína Dvořáka 2270/6, 466 01 Jablonec nad Nisou
Marta Buriánková, nábřeží Svatopluka Čecha 444, 513 01 Semily
Kamila Dušková, Bořkovská 445, 513 01 Semily
Daniela Nejedlová, Na Olešce 434, 513 01 Semily
Jiří Zeman, Rajmonova 813, 547 01 Náchod
Zora Dufková, Sadová 338, 512 11 Vysoké nad Jizerou
Helena Greinerová, U smaltovny 1359/7, Holešovice, 170 00 Praha 7
Mgr. Simona Greinerová, Madridská 637/12, Vršovice, 101 00 Praha 10
Markéta Kubíčková, Ženíškova 2121/2, Chodov, 149 00 Praha 4
Jiří Malík, Helkovice 7, 513 01 Semily
Pavel Pastorek, Helkovice 20, 513 01 Semily
Ludmila Pastorková, Helkovice 20, 513 01 Semily
Ing. Hana Laurinová, Jesenný 250, 512 12 Jesenný
Zuzana Zilvarová, Jesenný 152, 512 12 Jesenný
Bohuslav Nosek, Helkovice 33, 513 01 Semily
Jana Jeřábková, Pelechov 57, 468 22 Železný Brod
Stanislav Knop, Helkovice 41, 513 01 Semily
Ivana Knopová, Helkovice 41, 513 01 Semily
Ing. Petra Pičmanová, Roprachtice 12, 513 01 Semily
Martin Martinec, Bozkov 17, 512 13 Bozkov
Vypořádání námitek účastníků řízení:
Námitky nebyly vzneseny.
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Odůvodnění
Městský úřad Semily, odbor dopravy – speciální stavební úřad obdržel dne 04.07.2018
žádost Krajské správy silnic Lb kraje, České mládeže 632/32, 460 06 Liberec, IČO
70946078, zastoupené na základě plné moci společností Ateliér projektování inženýrských
staveb, s.r.o., Ohradní 1443/24b, 140 00 Praha 4, Michle, IČO 61853267, o vydání
stavebního povolení na stavbu „Silnice III/2895 Roztoky u Semil – Helkovice, rekonstrukce
silnice“, na pozemcích parc.č. 1954/54, 1954/26, 1954/30, 1954/43, 1954/13, 1845/1, 21,
1954/29, 1954/64, 1954/11, 1954/12, 1954/17, 1954/8, 1954/9, 1954/5, 1954/3, 1954/7,
1954/16, 1954/10, 1954/18, 1954/21, 1954/22, 1954/24, 1954/23, 1954/28, 1954/39,
1954/32, 1954/35, 1954/37, 1954/40, 1954/46, 1954/49, 1954/51, 1954/52, 1954/57,
1954/55, 1954/47, 1954/44, 1954/50, 1954/60, 1954/61, 1954/62, 1927/1, 1954/14, 1743/5,
1930/1, 1954/6, 1954/15, 1954/19, 1954/20, 1954/59, 1954/58, 1954/56, 1954/48, 1954/45,
1954/1, 1954/63, 1954/65, 1954/53, 1954/31, 1954/34, 1954/42, 1954/41, k.ú. Roztoky u
Semil, parc.č. 890, 225/1, 239/3, 221, 222, 237, 373/2, 38, 30, 29, 33/3, 28/2, 102/1, 102/2,
101/2, 47/2, 47/1, 46/1, 46/2, 883/1, 360/1, 880/1, 880/3, 106/1, 881/1, 881/2, 866/3, 866/2,
119/2, 866/6, k.ú. Helkovice, parc.č. 3326, 3312, 2772/1, 2773/1, 2811/2, 2787/2, 2787/3,
k.ú. Roprachtice.
Speciální stavební úřad oznámil veřejnou vyhláškou dne 23.08.2018 zahájení stavebního
řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy. Z důvodů poskytnutí
dostatečného podkladu pro posouzení navrhované stavby od ústního jednání a místního
šetření speciální stavební úřad upustil. Pro uplatnění námitek účastníků řízení stanovil lhůtu
do deseti dnů po obdržení oznámení.
V provedeném stavebním řízení speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost o
stavební povolení z hlediska uvedeného v § 111 stavebního zákona, posoudil shromážděná
stanoviska a připomínky, zjistil, že realizací stavby nejsou ohroženy zájmy společnosti ani
nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Zjistil, že
předložená projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na
výstavbu.
Stanoviska sdělili:
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4: Souhlas s umístěním stavby a
s prováděním činnosti v ochranném pásmu elektrického zařízení ze dne 19.01.2018 zn.
1096555733,
- Česká telekomunikační infrastruktura, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 Žižkov: Vyjádření
ze dne 27.12.2017 č.j. POS 1503/17,
- Grid Services, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno: Stanovisko ze dne
05.01.2018 zn. 5001641384,
- Městský úřad Semily, Odbor životního prostředí, Husova 82, 513 13 Semily: Souhrnné
závazné stanovisko ze dne 17.01.2018 č.j. ŽP/4515/17, Závazné stanovisko k zásahu do
významného krajinného prvku ze dne 06.06.2018 č.j. ŽP/2122/18-246.4, Závazné stanovisko
ze dne 28.03.2018
č.j. ŽP/1104/18, Závazné stanovisko – Souhlas k trvalému odnětí
zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu /ZPF/ ze dne 01.08.2018 č.j. ŽP/3041/18201.1,
- Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, U Jezu 642/2a,
461 80 Liberec 2: Rozhodnutí o výjimce ze dne 24.05.2018, čj. KULK 42878/2018 OŽPZ
320/2018,
- Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, U Jezu 642/2a,
461 80 Liberec 2: Stanovisko Natura 2000 ze dne 27.03.2018, čj. KULK 75729/2017,
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- Povodí Labe, statní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové: Stanovisko ze dne
02.02.2018 č.j. PVZ/18/507/Fa/0,
- Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec
Králové: Vyjádření ze dne 10.01.2018 č.j. LCR953/000156/2018,
- Město Vysoké nad Jizerou, Náměstí Dr. Karla Kramáře 227, 512 11 Vysoké nad Jizerou:
Vyjádření ze dne 13.02.2018 č.j. MSTA 430/2017-Nech,
- Obec Roprachtice, Roprachtice 144, 513 01 Semily: Vyjádření ze dne 08.01.2018,
- Obec Roztoky u Semil, Roztoky u Semil 99, 513 01 Semily: Vyjádření ze dne11.07.2018,
- Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, Husova tř. 64, 460 31
Liberec 1: Vyjádření ze dne 17.01.2018 č.j. KHSLB 26843/2017,
- Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, úz. odb. Semily, Nábřeží Svatopluka Čecha
185, 513 01 Semily: Souhlasné závazné stanovisko ze dne 08.01.2018 č.j. HSLI-8-2/SM-PPRE-2018,
- Policie ČR, Úz. odbor, Dopravní inspektorát, Vysocká 225, 513 15 Semily: Vyjádření ze
dne 09.04.2018 č.j. KRPL-1685-1/ČJ-2018-181106-06,
- Městský úřad Semily, Obvodní stavební úřad, Husova 82, 513 13 Semily: Vyjádření ze dne
09.04.2018 č.j. SÚ/1056/18,
- Ministerstvo obrany, Pardubice, Teplého 1899, 530 02 Pardubice: Závazné stanovisko ze
dne 08.06.2018 zn. 1900/69146/2018-1150-OÚZ-PCE,
- Agentura logistiky, Regionální středisko vojenské dopravy Hradec Králové, Velké náměstí
33, 500 01 Hradec Králové: Odborné souhlasné stanovisko ze dne 04.01.2018 č.j. MO
3554/2018-5512HK,
- Vodohospodářské služby RT, s.r.o., Horní Lánov 61, 543 41 Lánov: Vyjádření ze dne
16.12.2016,
- T- Mobile Czech Republic a.s. Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4: Vyjádření ze dne
21.12.2017 zn. E43956/17,
- Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5: Vyjádření ze dne
21.12.2017 zn.171221-141565341,
Námitky účastníků nebyly v řízení uplatněny. 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:
1. Účastníci řízení podle § 27 odst. 1, písm. a) správního řádu
Krajská správa silnic Lb kraje, České mládeže 632/32, 460 06 Liberec, zastoupená
společností Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o., Ohradní 1443/24b, 140 00 Praha
4, Michle
Město Vysoké nad Jizerou, Náměstí Dr. Karla Kramáře 227, 512 11 Vysoké nad Jizerou
Obec Roztoky u Semil, Roztoky u Semil 99, 513 01 Semily
Obec Roprachtice, Roprachtice 144, 513 01 Semily
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3
Michal Váňa, Končiny 110, 549 41 Zábrodí
Ing. Ondřej Váňa, Ph.D., U Louže 645, 250 67 Klecany
Ph.Dr. Růžena Váňová, Lodžská 464/10, Bohnice, 181 00 Praha 8
Miloslava Bryslivcová, Hudcovská 93, Hudcov, 415 01 Teplice
Věra Stašková, sídliště Vajgar 658, 377 01 Jindřichův Hradec III
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Georgie Michaela Deif, Návesní 25, 250 84 Květnice
Jaroslav Martinec, Lesní 2960/50, 466 01 Jablonec nad Nisou
Marie Pražáková, Roztoky u Semil 93, 513 01 Semily
Dagmar Šírová, Zlatá Olešnice 33, 468 47 Zlatá Olešnice
Josef Ševčík, Roztoky u Semil 80, 513 01 Semily
Viera Ševčíková, Roztoky u Semil 80, 513 01 Semily
Bohumil Strnádek, Antonína Dvořáka 2270/6, 466 01 Jablonec nad Nisou
Marta Buriánková, nábřeží Svatopluka Čecha 444, 513 01 Semily
Kamila Dušková, Bořkovská 445, 513 01 Semily
Daniela Nejedlová, Na Olešce 434, 513 01 Semily
Jiří Zeman, Rajmonova 813, 547 01 Náchod
Zora Dufková, Sadová 338, 512 11 Vysoké nad Jizerou
Helena Greinerová, U smaltovny 1359/7, Holešovice, 170 00 Praha 7
Mgr. Simona Greinerová, Madridská 637/12, Vršovice, 101 00 Praha 10
Markéta Kubíčková, Ženíškova 2121/2, Chodov, 149 00 Praha 4
Jiří Malík, Helkovice 7, 513 01 Semily
Pavel Pastorek, Helkovice 20, 513 01 Semily
Ludmila Pastorková, Helkovice 20, 513 01 Semily
Ing. Hana Laurinová, Jesenný 250, 512 12 Jesenný
Zuzana Zilvarová, Jesenný 152, 512 12 Jesenný
Bohuslav Nosek, Helkovice 33, 513 01 Semily
Jana Jeřábková, Pelechov 57, 468 22 Železný Brod
Stanislav Knop, Helkovice 41, 513 01 Semily
Ivana Knopová, Helkovice 41, 513 01 Semily
Ing. Petra Pičmanová, Roprachtice 12, 513 01 Semily
Martin Martinec, Bozkov 17, 512 13 Bozkov
2. Účastnící řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4
Česká telekomunikační infrastruktura, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 Žižkov
Grid Services, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
parc.č. st. 34, 55/2, 155, 56/2, 193, 112, parc.č. 72, 1870/1, 65, 64, 1415, 1419/6, 1419/4
1419/1, 1861/3, 1527/2, 1856/1, 1857/1, 1533/2, 1592/2, 1595/3, 1597/3, 1602/3, 31/1, 31/4,
31/2, 1743/6, 1747/3, 1927/2, 1927/3, 28/4, 28/5, 28/3, 28/2, 1925/2, 29, 22, 23/1, 136/3,
150/1, 150/2, 149/2, 154/2, 154/3, 158, 159, 161, 69/1, 67, 63/2, 63/1, 1848/2, 1418/2,
1861/2, 1528, 1856/2, 1527/4, 1527/6, 1527/1, 1857/2, 1532, 1593, 1594, 1848/2, 1954/25,
1954/27, 33, 32, 1954/33, 1954/36, 1954/38, 27, 28/1, 1743/2, 27, 24, 1925/1, 23/2, 135/1,
136/1, 137, 1877/1, 148, 154/1, 163/4, v katastrálním území Roztoky u Semil, parc.č. st.
37/2, 80, 74, 73, 66, 87, 98, parc.č. 47/4, 103, 104, 866/1, 105/1, 106/2, 33/1, 33/2, 28/1,
881/3, 225/2, 227, 107/2, 110/2, 109/2, 233/3, 228/3, 228/1, 228/2, 22/1, 239/2, 239/1, 866/5,
218/3, 217/2, 278/2, 275/2, 241/1, 241/2, 243, 245/1, 10/3, 10/1, 8/2, 12, 462/2, 595, 594/2,
860/1, 589, 856/1, 583, 575, 576, 464, 455/2, 866/7, 458, 384/2, 373/1, 868/1, 368/1, 47/3,
49, 48, 99/1, 101/1, 115, 31, 107/1, 895, 875/1, 119/1, 109/1, 233/2, 234/3, 866/4, 228/5,
228/6, 224, 220, 874, 219, 218/4, 218/1, 217/1, 278/1, 275/1, 866/6, 244, 247/3, 247/1, 10/2,
8/1, 461/1, 598/2, 594/1, 860/3, 593/2, 856/2, 580/3, 580/4, 580/2, 463, 856/3, 459, 460/2,
868/2, 372, 369, 362/2, 367, v katastrálním území Helkovice, parc.č. 2813, 2788/1, 3095/2,
2786, v katastrálním území Roprachtice.
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Poučení účastníků
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 správního
řádu odvolání a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Libereckého
kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 podáním učiněným u odboru dopravy Městského
úřadu Semily, Husova 82, 513 13 Semily (ust. § 86 odst. 1 správního řádu). Právo podat
odvolání nepřísluší účastníkovi, který se po oznámení rozhodnutí tohoto práva vzdal.
Z podání odvolání musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a musí obsahovat označení
správního orgánu, jemuž je určeno. Odvolání se podává v počtu stejnopisů shodném
s počtem účastníků řízení. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho
náklady Městský úřad Semily. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1
správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Počátek lhůty pro odvolání se počítá od prvního dne následujícího po oznámení rozhodnutí.
Jestliže adresát písemnost nevyzvedne ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena
k vyzvednutí, považuje se za doručenou posledním dnem této lhůty. Jestliže adresát
písemnosti pokus o doručení písemnosti znemožní tím, že ji odmítne převzít, odmítne převzít
poučení nebo neposkytne nezbytnou součinnost k řádnému doručení považuje se písemnost
za doručenou dnem, kdy k neúspěšnému pokusu o doručení došlo.

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

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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Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce Města Semily, Města Vysoké nad
Jizerou, Obce Roztoky u Semil, Obce Roprachtice a zveřejněno způsobem umožňujícím
dálkový přístup na www.semily.cz , www.vysokenadjizerou.cz , www.roztokyusemil.cz ,
www.obecroprachtice.cz po dobu 15 dnů.
Rozdělovník:
1. Úřední deska
Datum vyvěšení: ...............................................................................................
Datum jméno a podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení – razítko

Datum sejmutí: ...............................................................................................
Datum jméno a podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení - razítko

2. Elektronická úřední deska
Datum vyvěšení: ...............................................................................................
Datum jméno a podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení – razítko

Datum sejmutí: .................................................................................................
Datum jméno a podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení – razítko

Obdrží:
Účastníci řízení, dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu:
Krajská správa silnic Lb kraje, České mládeže 632/32, 460 06 Liberec, zastoupená
společností Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o., Ohradní 1443/24b, 140 00 Praha
4, Michle
Město Vysoké nad Jizerou, Náměstí Dr. Karla Kramáře 227, 512 11 Vysoké nad Jizerou
Obec Roztoky u Semil, Roztoky u Semil 99, 513 01 Semily
Obec Roprachtice, Roprachtice 144, 513 01 Semily
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3
Michal Váňa, Končiny 110, 549 41 Zábrodí
Ing. Ondřej Váňa, Ph.D., U Louže 645, 250 67 Klecany
Ph.Dr. Růžena Váňová, Lodžská 464/10, Bohnice, 181 00 Praha 8
Miloslava Bryslivcová, Hudcovská 93, Hudcov, 415 01 Teplice
Věra Stašková, sídliště Vajgar 658, 377 01 Jindřichův Hradec III
Georgie Michaela Deif, Návesní 25, 250 84 Květnice
Jaroslav Martinec, Lesní 2960/50, 466 01 Jablonec nad Nisou
Marie Pražáková, Roztoky u Semil 93, 513 01 Semily
Dagmar Šírová, Zlatá Olešnice 33, 468 47 Zlatá Olešnice
Josef Ševčík, Roztoky u Semil 80, 513 01 Semily
Viera Ševčíková, Roztoky u Semil 80, 513 01 Semily
Bohumil Strnádek, Antonína Dvořáka 2270/6, 466 01 Jablonec nad Nisou
Marta Buriánková, nábřeží Svatopluka Čecha 444, 513 01 Semily
Kamila Dušková, Bořkovská 445, 513 01 Semily
Daniela Nejedlová, Na Olešce 434, 513 01 Semily
Jiří Zeman, Rajmonova 813, 547 01 Náchod
Zora Dufková, Sadová 338, 512 11 Vysoké nad Jizerou
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Helena Greinerová, U smaltovny 1359/7, Holešovice, 170 00 Praha 7
Mgr. Simona Greinerová, Madridská 637/12, Vršovice, 101 00 Praha 10
Markéta Kubíčková, Ženíškova 2121/2, Chodov, 149 00 Praha 4
Jiří Malík, Helkovice 7, 513 01 Semily
Pavel Pastorek, Helkovice 20, 513 01 Semily
Ludmila Pastorková, Helkovice 20, 513 01 Semily
Ing. Hana Laurinová, Jesenný 250, 512 12 Jesenný
Zuzana Zilvarová, Jesenný 152, 512 12 Jesenný
Bohuslav Nosek, Helkovice 33, 513 01 Semily
Jana Jeřábková, Pelechov 57, 468 22 Železný Brod
Stanislav Knop, Helkovice 41, 513 01 Semily
Ivana Knopová, Helkovice 41, 513 01 Semily
Ing. Petra Pičmanová, Roprachtice 12, 513 01 Semily
Martin Martinec, Bozkov 17, 512 13 Bozkov
Účastníci řízení, dle § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu – doručení
veřejnou vyhláškou:
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4
Česká telekomunikační infrastruktura, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 Žižkov
Grid Services, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
parc.č. st. 34, 55/2, 155, 56/2, 193, 112, parc.č. 72, 1870/1, 65, 64, 1415, 1419/6, 1419/4
1419/1, 1861/3, 1527/2, 1856/1, 1857/1, 1533/2, 1592/2, 1595/3, 1597/3, 1602/3, 31/1, 31/4,
31/2, 1743/6, 1747/3, 1927/2, 1927/3, 28/4, 28/5, 28/3, 28/2, 1925/2, 29, 22, 23/1, 136/3,
150/1, 150/2, 149/2, 154/2, 154/3, 158, 159, 161, 69/1, 67, 63/2, 63/1, 1848/2, 1418/2,
1861/2, 1528, 1856/2, 1527/4, 1527/6, 1527/1, 1857/2, 1532, 1593, 1594, 1848/2, 1954/25,
1954/27, 33, 32, 1954/33, 1954/36, 1954/38, 27, 28/1, 1743/2, 27, 24, 1925/1, 23/2, 135/1,
136/1, 137, 1877/1, 148, 154/1, 163/4, v katastrálním území Roztoky u Semil, parc.č. st.
37/2, 80, 74, 73, 66, 87, 98, parc.č. 47/4, 103, 104, 866/1, 105/1, 106/2, 33/1, 33/2, 28/1,
881/3, 225/2, 227, 107/2, 110/2, 109/2, 233/3, 228/3, 228/1, 228/2, 22/1, 239/2, 239/1, 866/5,
218/3, 217/2, 278/2, 275/2, 241/1, 241/2, 243, 245/1, 10/3, 10/1, 8/2, 12, 462/2, 595, 594/2,
860/1, 589, 856/1, 583, 575, 576, 464, 455/2, 866/7, 458, 384/2, 373/1, 868/1, 368/1, 47/3,
49, 48, 99/1, 101/1, 115, 31, 107/1, 895, 875/1, 119/1, 109/1, 233/2, 234/3, 866/4, 228/5,
228/6, 224, 220, 874, 219, 218/4, 218/1, 217/1, 278/1, 275/1, 866/6, 244, 247/3, 247/1, 10/2,
8/1, 461/1, 598/2, 594/1, 860/3, 593/2, 856/2, 580/3, 580/4, 580/2, 463, 856/3, 459, 460/2,
868/2, 372, 369, 362/2, 367, v katastrálním území Helkovice, parc.č. 2813, 2788/1, 3095/2,
2786, v katastrálním území Roprachtice.
Dotčené správní úřady:
Krajský úřad Libereckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, U Jezu 642/2a,
461 80 Liberec 2
Městský úřad Semily, odbor životního prostředí, Husova 82, 513 13 Semily
Městský úřad Semily, Obvodní stavební úřad, Husova 82, 513 13 Semily
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
Ostatní:
Muzeum Českého ráje, archeologické oddělení, Skálova 71, 511 01 Turnov
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové
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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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