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OZNÁMENÍ
POKRAČOVÁNÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
Marcela Šichová, nar. 23.11.1955, Příšovice č.p. 114, 463 46 Příšovice,
kterého zastupuje Pavel Koldovský, PVK projekt, IČO 63204380, nar. 28.7.1959, Tyršova č.p. 75, 512 63
Rovensko pod Troskami
(dále jen "žadatel") dne 17.5.2019 podal žádost o vydání společného povolení na stavbu:
Vybudování infrastruktury pro 5 RD - lokalita Na Urale
SO 100 Komunikace + SO 200 Odvodnění
na pozemku parc. č. 407/1, 407/20, 407/31, 407/40, 406/19, 406/20, 406/69 v katastrálním území
Příšovice. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen "společné řízení").
Stavba obsahuje:
-

-

-

-

SO 100: Nová komunikace bude napojena na stávající místní obslužnou komunikaci. Tato stávající
komunikace je v severní části vyústěná do silnice II.třídy: II/610.
Základní přístupová osa pro obsluhu objektů rodinných domů je navržena jako místní obslužná komunikace
MO2 8/6,5/50. Šířka uličního prostoru činí 8m a zpevnění zahrnuje 5,5m jízdní pruh. Volná šířka 2,0m v
severní části navrhované komunikace je určená pro chodník ve výhledu. Návrhem je umožněna dopravní
obsluha objektu až ke vstupu na parcely rodinných domů. Na konci komunikace je navržené obratiště.
Umožňuje otočené vozidel HZS a popelářů. Podélný sklon páteřní komunikace kopíruje terén a činí od 0,3%
po 2,0%. Větev 2 - místní obslužná komunikace - dl. 148,891m - uliční prostor šířky 8,0m.
Skladba vozovky ( Větev 1) bude odpovídat TP 170 MD: asfaltový beton střednězrnný 40mm, asfaltový beton
hrubý 60mm, směs stmelená cementem 150mm, štěrkodrť 170mm, vjezdy budou provedeny ze zámkové
dlažby.
Vozovka bude odvodněna podélným a příčným spádem do navrhovaných uličních vpustí. Uliční vpusti budou
umístěné mimo komunikaci. Uliční vpusti budou lemovány obrubou, aby se srážková voda nevylívala mimo
prostor komunikace.
Stavba nevyvolává potřebu dopravního značení. Na křižovatce bude platit pravidlo pravé ruky.
SO 200: Odvodnění zpevněné plochy. Stoka je napojena na stávající stoku zaústěnou do vodoteče Jizera. Na
stávající stoce bude osazena nová šachta, do které navrhovaná stoka bude zaústěna. Dešťová kanalizace bude
vedena v minimálním spádu v komunikaci souběžně s ostatními sítěmi až k místu poslední uliční vpusti. Do
kanalizace budou zaústěny všechny uliční vpusti. Délka 78,8m, DN 250. Na kanalizaci budou osazeny revizní
šachty, ve vzdálenosti max. po 50m. Budou použity prefabrikované kanalizační šachty DN 1000mm, s
přechodovými kónusy. Pro vstup do šachet budou osazeny litinové poklopy DN 600. Uliční vpusti budou
standardní betonové 500 x 500mm s litinovou mříží.

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 a § 169 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),
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oznamuje pokračování společného řízení podle § 94m stavebního zákona a současně nařizuje
k projednání žádosti ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den
26. září 2019 (čtvrtek) v 9,00 hodin
se schůzkou pozvaných na místě stavby. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí
(Městský úřad Turnov, stavební úřad, úřední dny: pondělí a středa 8-12 hod. a 13-17 hod.).
Poučení:
Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být
uplatněny nejpozději při ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námitkám
k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží.
K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží.
Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka
řízení, a důvody podání námitek.
Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo stavby,
na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné
právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním
stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo
dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo
dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky
pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle
zvláštního právního předpisu zabývá.
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; k námitkám, které překračují uvedený
rozsah, se nepřihlíží.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Ing. Eva Zakouřilová
vedoucí stavebního úřadu

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: ..............................

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

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
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Obdrží:
účastníci (dodejky)
Pavel Koldovský, PVK projekt, Tyršova č.p. 75, 512 63 Rovensko pod Troskami
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
Vratislav Hujer, Příšovice č.p. 130, 463 46 Příšovice
Jan Šťovíček, Příšovice č.p. 128, 463 46 Příšovice
Ing. Luděk Maier, Sobotecká č.p. 114, Mašov, 511 01 Turnov 1
Ing. Naděžda Maierová, Sobotecká č.p. 114, Mašov, 511 01 Turnov 1
Soňa Ječná, Příšovice č.p. 129, 463 46 Příšovice
Alena Šourková, Jiráskova č.p. 238, 512 63 Rovensko pod Troskami
Miroslav Chmelík, Příšovice č.p. 121, 463 46 Příšovice
Vladimíra Chmelíková, Příšovice č.p. 121, 463 46 Příšovice
Věra Hloušková, Přepeře č.p. 254, 512 61 Přepeře
Eva Houžvičková, Hruborohozecká č.p. 271, Daliměřice, 511 01 Turnov 1
Vladimír Pelant, Saratovská č.p. 1066/35, 100 00 Praha 10-Strašnice
Miroslav Primásek, Přepeře č.p. 226, 512 61 Přepeře
Petr Primásek, Paceřice č.p. 42, 463 44 Sychrov
Ing. Josef Soukal, IDDS: xka37g5
Břetislav Kolinger, Příšovice č.p. 181, 463 46 Příšovice
Michal Hoření, Libuň č.p. 164, 507 15 Libuň
Bc Libor Šlechta, Příšovice č.p. 90, 463 46 Příšovice
Obec Příšovice, IDDS: hm8bbw3
Obec Všeň, IDDS: whibagi
Jaroslav Šlechta, Vitanovice č.p. 13, 463 45 Pěnčín u Liberce
Jiří Vyhlídko, Příšovice č.p. 201, 463 46 Příšovice
Zdeňka Moravcová, Kobyly č.p. 35, 463 45 Pěnčín u Liberce
Miroslav Bernat, Příšovice č.p. 46, 463 46 Příšovice
Józefa Bernatová, Příšovice č.p. 46, 463 46 Příšovice
Miroslav Frydrych – doručení veřejnou vyhláškou
Lukáš Havlíček, Přepeře č.p. 5, 512 61 Přepeře
Tomáš Havlíček, Sobotecká č.p. 146, Mašov, 511 01 Turnov 1
Martin Bukvic, Horecká č.p. 805, 468 22 Železný Brod
Ing Kateřina Bukvicová, Příšovice č.p. 291, 463 46 Příšovice
dotčené orgány
Obecní úřad Příšovice, silniční správní úřad, IDDS: hm8bbw3
Obecní úřad Příšovice, stavební úřad, IDDS: hm8bbw3
Městský úřad Turnov, odbor životního prostředí, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01 Turnov 1
Městský úřad Turnov, odbor rozvoje města, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01 Turnov 1
Městský úřad Turnov, odbor dopravní, Antonína Dvořáka č.p. 335, Turnov, 511 01 Turnov 1
Policie České republiky, Dopravní inspektorát, IDDS: vsmhpv9
Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, IDDS: hv4aivj
ostatní
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3

