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ROZHODNUTÍ
ZMĚNA STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM
Výroková část:
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"), přezkoumal
žádost o změnu stavby před jejím dokončením, kterou dne 30.1.2018 podal
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
4-Michle
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:
I.

Podle § 118 a 115 stavebního zákona
povoluje

změnu stavby
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. 1/2, 914/2, 926/4, 926/5, 926/9 v katastrálním území Příšovice,
parc. č. 273/1, 273/2, 273/3 v katastrálním území Svijany, v tomto rozsahu:
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.
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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.

II. Stanoví další podmínky pro provedení stavby:
1. Změna stavby bude provedena podle projektové dokumentace z 12/2017 č.zak. 15-9-210/16-21-063,
kterou vypracoval Af-CITYPLAN s.r.o., ověřené v řízení o této změně; jakékoliv jiné změny nesmí
být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Lhůta k dokončení celé stavby včetně povolené změny se stanoví do 2 let ode dne nabytí právní
moci tohoto rozhodnutí.
3. Ke změně stavby vydal Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje závazné stanovisko dne
9.3.2018 pod č.j.HSLI-490-2/KŘ-P-PRE-2018. K případným změnám proti posouzené projektové
dokumentaci je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko z hlediska požární ochrany.
4. Při stavbě budou dodrženy podmínky stanoviska GridServices s.r.o. z 1.3.2018 pod zn. 5001678484,
společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a.s. z 29.3.2018 pod zn. O18610084415/OTPČLi/šo
a společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. z 15.2.2018 pod č.j. 538902/18.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Liberecký kraj, U Jezu č.p. 642/2a, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec 1
Obec Svijany, Svijany č.p. 71, 463 46 Příšovice
Obec Příšovice, Příšovice č.p. 60, 463 46 Příšovice
ČR - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, Husinecká č.p. 1024/11a,
Žižkov, 130 00 Praha 3
Odůvodnění:
Dne 30.1.2018 podal stavebník žádost o změnu stavby před jejím dokončením. Speciální stavební úřad
vydal na stavbu stavební povolení spis.zn. SÚ/3867/17/HDR dne 18.9.2017.
Speciální stavební úřad oznámil zahájení řízení o změně stavby před jejím dokončením známým
účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona
upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost
poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení
tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.
Speciální stavební úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji v rozsahu, v
jakém se změna dotýká práv, právem chráněných zájmů nebo povinností účastníků řízení, jakož i zájmů
chráněných dotčenými orgány, a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné
stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace
stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal
důvody, které by bránily povolení stavby.
Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních
předpisů ve výroku uvedených.

Stanovení účastníků stavebního řízení - podle § 109 stavebního zákona jsou:
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- 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
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a
stavebního řádu Krajského úřadu Libereckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý
výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno
vyhotovení ověřené projektové dokumentace změny stavby. Další vyhotovení ověřené projektové
dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.
Toto povolení pozbývá platnosti, jestliže změna stavby nebude zahájena za doby platnosti původního
stavebního povolení. Změna stavby nesmí být zahájena, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci.

Ing. Eva Zakouřilová
vedoucí stavebního úřadu

Toto rozhodnutí 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
ostatní účastníci řízení veřejnou vyhláškou
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

