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O Z N Á M E N Í
O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, Pobočka Semily, 
Bítouchovská 1, 513 01 Semily, IČO 01312774 podal dne 25.08.2021 k Městskému úřadu 
Semily, odboru dopravy – speciálnímu stavebnímu úřadu žádost o vydání stavebního 
povolení na stavbu: Stavba polní cesty HPC1 v k.ú. Veselá u Semil, obec Veselá, na 
pozemcích parc.č. 1435, 1448, 1343 a 1400, k.ú. Veselá u Semil. 

Uvedeným dnem bylo zahájeno správní řízení.

K výše uvedené akci vydal Městský úřad Lomnice nad Popelkou, odbor vnitřní správy, 
oddělení stavební úřad tyto doklady:

 Vyjádření č.j. PD 20/2021  ze dne 04.01.2021. 

Popis stavby:
Předložený projekt stavby, který vypracovala společnost NDCON s.r.o., Zlatnická 10/1582, 
110 00 Praha 1, IČO 64939511, zodpovědný projektant Ing. Pavel Ibl, ČKAIT 0012886, řeší 
rekonstrukci stávající hlavní polní cesty HPC1. Řešená polní cesta začíná v obci Veselá 
napojením na silnici III/2836. Odtud cesta vede východním až jihovýchodním směrem k 
rozhraní katastrálních území Veselá u Semil a Rváčov. 

SO 101 Polní cesta
Polní cesta HPC1 je navržena jako jednopruhová polní cesta kategorie P 45/30. Šířka 
vozovky je 3,5 m. Krajnice jsou navrženy 2 x 0,5 m ze štěrkodrti. Vozovka je navržena 
netuhá s jednostranným příčným sklonem 2,5 %. Kryt je navržen z asfaltového betonu. 
Odvodnění cesty je řešeno v úseku ZÚ - km 1,03000 do podélných příkopů resp. rigolů 
doplněných drenáží. V úseku km 1,03000 - KÚ je odvodnění cesty řešeno volně do okolního 
terénu, pláň je odvodněna drenáží. Příkopy i drenáže jsou průběžně vyústěny ve vhodných 
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místech do okolního terénu. Na ZÚ je cestní příkop sveden do stávajícího propustku pod 
silnicí III/2836, který ústí do vodního toku Veselka (IDVT 10185611). Pro zabránění nátoku 
vody z cesty na silnici III/2836 je před napojením navržen žlab z polymerbetonu šíře 0,3m, 
který zároveň převede vody ze silničního příkopu. V trase cesty jsou navrženy k rekonstrukci 
2 propustky, které převádějí pod cestou vodu z cestního příkopu. Pro převedení vody z 
cestního rigolu jsou navrženy ještě dva žlaby z polymerbetonu, které jsou vyústěny na okolní 
terén. Mimo těleso cesty je navržena výsadba doprovodných dřevin, které budou umístěny 
na cestním pozemku. Výsadba je navržena jako jednostranná.

SO 301 Trubní odpad

SO 301 řeší zatrubnění v úseku km 0,05700 - km 0,13200, které převádí vodu z cestního 
příkopu pod cestou. Trubní odpad je navržen z potrubí PVC SN 10 DN 300. Zatrubnění 
začíná horskou vpustí na konci cestního příkopu v km 0,13200 a končí vyústěním do 
cestního příkopu v km 0,05600. V lomových bodech jsou navrženy kanalizační šachty Š1 a 
Š2. Délka zatrubnění je 78,79 m.

Městský úřad Semily, odbor dopravy, jako věcně a místně příslušný speciální stavební úřad 
podle ustanovení § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4, písm. a), zákona č.13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen silniční zákon), § 15 odst. 1 písm. c) 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon) 
oznamuje podle ustanovení § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení 
a jelikož jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro 
posouzení navrhované stavby upouští ve smyslu § 112 odst. 2 stavebního zákona od 
ohledání na místě a ústního jednání.

Účastníci stavebního řízení mohou své námitky a případné důkazy a dotčené orgány svá 
závazná stanoviska uplatnit nejpozději 

do deseti dnů po doručení tohoto oznámení.
K později uplatněným námitkám, důkazům nebo závazným stanoviskům nebude přihlédnuto. 
Nechá-li se některý z účastníků stavebního řízení zastupovat, předloží jeho zástupce 
písemnou plnou moc.

Do podkladu pro vydání rozhodnutí mohou účastníci řízení nahlédnout v úřední dny (pondělí, 
středa 8.00 – 17.00 hodin, jiné dny po dohodě) ve shora uvedené lhůtě u odboru dopravy 
Městského úřadu Semily, Riegrovo nám. čp. 63 Semily. 

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 regulačního plánu, při vydání územního opatření o stavební uzávěře 
anebo územního opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona 
nepřihlíží.

Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 2 stavebního zákona 
oprávněn při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich 
vlastníků při zajišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů 
pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření.



Stránka 3 z 4

Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 
50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v  řízení anebo plnění úkolů podle 
§ 172 odst. 1 stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí 
přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu.

Nechá-li se některý z účastníků stavebního řízení zastupovat, předloží jeho zástupce 
písemnou plnou moc.

Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz 
totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je 
uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo 
území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující 
správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného 
držitele.

Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci 
může za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.

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. 2 
správního řádu účastníky v řízení s velkým počtem účastníků lze o zahájení řízení uvědomit 
veřejnou vyhláškou. Podle ustanovení § 112 odst. 1 stavebního zákona se v případě řízení s 
velkým počtem účastníků v oznámení o zahájení řízení a v dalších úkonech řízení účastníci 
řízení podle ustanovení § 109 písm. e) a f) identifikují označením pozemků a staveb 
evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru.

Otisk úředního razítka

Mgr. Martin  Hubačík
vedoucí odboru dopravy

Rozdělovník:

Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce Města Semily, Obce Veselá u Semil, 
Města Lomnice nad Popelkou a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na 
www.semily.cz, www.vesela.e-obec.cz a www.lomnicenadpopelkou.cz po dobu 15 dnů.

http://www.semily.cz/
http://www.vesela.e-obec.cz/
http://www.lomnicenadpopelkou.cz/
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Vyvěšeno dne: ………………….                                         Sejmuto dne: …………………….

……………………………………...                                        ……………………………………...
Osoba pověřená vývěsní službou,                                       Osoba pověřená vývěsní službou, 
podpis, razítko úřadu.                                                           podpis, razítko úřadu. 

Obdrží:
Účastníci řízení, dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu:
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, pobočka Semily, 
Bítouchovská 1, 513 01 Semily 
Obec Veselá, Veselá 56, 512 52 Veselá
Krajská správa silnic Lb kraje, České mládeže 632/32 460 06 Liberec 

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 
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové  
Povodí Labe, s. p., Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
Parc.č. st. 151/1, parc.č. 1397, 18/2, 23/2, 25/1, 25/2, 26/2, 27/1, 1003/3, 1339, 1340, 1342, 
1344, 1345, 1348, 1349, 1350, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1360, 1364, 1367, 1378, 
1386, 1395, 1397, 1399, 1404, 1405, 1410, 1412, 1418, 1419, 1423, 1424, 1426, 1429, 
1433, 1434, 1440, 1443, 1444, 1449, 1465, 1476, 1478, 1480, 1483, 1493, 1500, 1501, 
1596, 1597, 1598, 1600, 1070/3, 1081/1, k.ú. Veselá u Semil, parc.č. 82/3, 1063, 1064, 
1200/4, 1397, k.ú. Rváčov. 

Dotčené správní úřady:
Městský úřad Semily, odbor životního prostředí, Husova 82, 513 13 Semily
Městský úřad Lomnice nad Popelkou, odbor vnitřní správy, oddělení stavební úřad, Husovo 
náměstí 6, 512 51 Lomnice nad Popelkou 
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
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