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OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ZMĚNĚ STAVBY PŘED DOKONČENÍM
Liberecký kraj, IČO 70891508, U Jezu č.p. 642/2a, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec 1,
kterého zastupuje AF-CITYPLAN s.r.o., IČO 47307218, Magistrů č.p. 1275/13, 140 00 Praha 4Michle
(dále jen "stavebník") dne 30.1.2018 podal žádost o povolení změny stavby před jejím dokončením na
stavbu:
Silnice II/Turnov - hranice Libereckého kraje
Část I: Stavební úprava - rekonstrukce - stávající II/610 v úseku od hranice kraje Libereckého
a Středočeského až na křižovatku ulic Přepeřeská - Nudvojovická v Turnově.
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 273/1, 273/2, 273/3 v katastrálním území Svijany, parc. č. 1/2,
914/2, 926/4, 926/5, 926/9 v katastrálním území Příšovice. Uvedeným dnem bylo řízení o změně stavby
před jejím dokončením zahájeno.
Stavební povolení bylo vydáno dne 18.9.2017 pod spis.zn. SÚ/3867/17/HDR, č.j. SU/17/5362/HAI.
Změna stavby objektu SO 112 spočívá v tom, že bude rekonstruován rovněž i stávající chodník podél
silnice II/610 v úseku od stávající křižovatky silnic II/610 a II/279 ve směru do Turnova na délce zhruba
116 m. Jde o úsek vymezený staničením 0,580 – 0,696, jde o rozhraní obce Svijany a Příšovice. Tato část
je označena jako podobjekt SO 112B, který řeší rekonstrukci chodníku, který je situován jednostranně
podél silnice II/610. Stávající chodník v této části nesplňuje bezbariérové požadavky dle vyhl. č.
398/2009 Sb., proto je navržena jeho rekonstrukce. Šířka chodníku bude 2 m, výškový nášlap podél
vozovky bude +15 cm, v místě snížení pro sjezd bude nášlap +2 cm. Chodník bude dlážděný, na vnější
straně bude lemován parkovou obrubou s výškou nášlapu alespoň +6 cm, která bude tvořit přirozenou
vodicí linii. Rekonstrukce chodníku bude prováděna v návaznosti na rekonstrukci silnice II/610. Na část
označenou jako SO 112B navazuje část s označením SO 112A, která zahrnuje rekonstruované chodníky a
nástupiště až po stávající nefunkční vlečku u km 0,857, v této části nedochází k žádné stavební změně
oproti vydanému stavebnímu povolení.
Změna stavby objektu SO 101 spočívá v tom, že dojde k úpravě napojení komunikace u křižovatky za
nefunkční vlečkou, tj. u km 0,900 v Příšovicích. Došlo k přehodnocení návrhu napojení komunikace,
která vede k Mlékárně Příšovice, změna spočívá v tom, že nově je osa napojované komunikace odsunuta
ve směru do Turnova, čímž je docíleno toho, že při rekonstrukci silnice nebude dotčen stávající sloup
nesoucí nadzemní kabelové vedení. Řešení úpravy vozovky zůstává zachováno, vozovky bude s
asfaltových krytem, nároží napojení bude vydlážděno kamennou dlažbou.
Městský úřad Turnov, stavební úřad, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a)
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o
pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a)
zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje
podle § 118 odst. 3 a § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení řízení o změně stavby před dokončením,
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ve kterém podle § 112 odst. 2 stavebního zákona upouští od ohledání na místě a ústního jednání. Dotčené
orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy do
15 dnů od doručení tohoto oznámení.
K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.
Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Turnov, stavební úřad, úřední dny
pondělí a středa 8-12 hod. a 13-17 hod.).
Stanovení účastníků stavebního řízení - podle § 109 stavebního zákona jsou:
- podle § 109 písm. a) stavebního zákona - stavebník: Liberecký kraj
- podle § 109 písm c) stavebního zákona - vlastník pozemku na kterém má být stavba prováděna:
Liberecký kraj, Obec Svijany, Obec Příšovice, ČR - Státní pozemkový úřad
- podle § 109 písm.e ) stavebního zákona - vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm , může-li
být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno: vlastníci sousedních pozemků p.č. 273/1,
273/2 a 273/3 v k.ú. Svijany a pozemků p.č. 1/2, 914/2, 926/4, 926/5 a 926/9 v k.ú. Příšovice

Poučení:
Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové
dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi
přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo
právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve svých námitkách uvede
skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám,
které překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží. K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být
uplatněny při územním řízení, při pořizování územně plánovací dokumentace nebo při vydání územního
opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního
zákona nepřihlíží.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Ing. Eva Zakouřilová
vedoucí stavebního úřadu

Vyřizuje: Iva Hadravová

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Turnov,
Obecního úřadu Svijany a Příšovice.
Vyvěšeno dne: ..............................

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

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
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Obdrží:
účastníci (dodejky)
AF-CITYPLAN s.r.o., IDDS: wxnvyhk
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns
PAMICO CZECH, s.r.o., IDDS: ze4u2cg
Nej.cz s.r.o., IDDS: 66nkwcv
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: bdnkk7w
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
Obec Svijany, IDDS: 256bj9m
Obec Příšovice, IDDS: hm8bbw3
ČR - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, IDDS: z49per3
dotčené orgány
Městský úřad Turnov, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01 Turnov 1
Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, územní odbor Semily, IDDS: hv4aivj
Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, IDDS: nfeai4j
Policie ČR KŘP Libereckého kraje, ÚO Semily, dopravní inspektorát, IDDS: vsmhpv9
Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková, IDDS: hjyaavk
ostatní
Městský úřad Turnov, odbor životního prostředí, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01 Turnov 1
Městský úřad Turnov, odbor školství, kultury a sportu, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01 Turnov 1
Městský úřad Turnov, odbor dopravní, Antonína Dvořáka č.p. 335, Turnov, 511 01 Turnov 1

