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V E Ř E J N Á  V Y H L Á Š K A
S T A V E B N Í  P O V O L E N Í  

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 Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu 
pro Liberecký kraj, Pobočka Semily, Bítouchovská 1, 513 01 Semily, IČO 01312774,   o 
vydání stavebního povolení na stavbu „Stavba polní cesty HPC1 v k.ú. Veselá u Semil, 
obec Veselá“ a po jejím přezkoumání rozhodl takto: 

Stavba „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, pro kterou vydal podle § 15 odst. 2 
stavebního zákona Městský úřad Lomnice nad Popelkou, odbor vnitřní správy, oddělení 
stavební úřad vyjádření o souladu navrhované stavby se záměry územního plánování, č.j. 
PD 20/2021 ze dne 04.01.2021 se podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 
503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a 
stavebního řádu

p o v o l u j e

v rozsahu projektové dokumentace, ověřené ve stavebním řízení, ze které vyplývají hlavní 
technické detaily provedení stavby, rozsah záboru staveniště a organizace výstavby. 

Stavba obsahuje: 
Akce 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. 
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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 
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.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracovala společnost 
NDCON s.r.o., Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1, IČO 64939511, zodpovědný 
projektant Ing. Pavel Ibl, ČKAIT 0012886. 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. 

6. Při realizaci stavby nutno dodržet podmínky Vyjádření k PD ke stavbě ve smyslu 
energetického zákona a příslušných technických norem ze dne 21.07.2021 zn. 
001117390761, které vydal ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4.
- Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v 
ochranném pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ 
Distribuce, a. s., pro výše uvedené zájmové území, které získáte prostřednictvím 
Geoportálu (geoportal.cezdistribuce.cz), při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v 
tomto vyjádření.
- Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, 
komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické 
infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a 
předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN EN 
50423-3, ČSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.
- V případě nadzemního vedení nn budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové 
vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu požadujeme při realizaci stavby 
umístit min. 1 m od základové části podpěrného bodu.
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- Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti 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 1 m od živých částí 
zařízení nn, 2 m od vedení vn a 3 m od vedení wn (dle PNE 33 0000-6), pokud není větší 
vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude 
možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného 
elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů nn.
- Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při 
nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení 
distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost 
nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně 
žadatele, dodavatele prací nebo jimi pověřených osobách. ČEZ Distribuce, a. s., 
nepřevezme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou následkem 
poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo 
nedodržením výše uvedených podmínek.
- Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika 
podpěrných bodů. Nebude-li možné toto dodržet je nutné situaci řešit formou přeložky 
zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.
- V případě činnosti a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném 
pásmu bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu 
realizace viditelně označen výstražnou cedulí.
- Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi 
pověřených firem k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Při případné 
úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelity země oproti současnému stavu.
- Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v 
platném znění k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popř. jsou součástí vydaného sdělení 
o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
- Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě 
pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci 
související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., 
nahlaste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 
850 860. Poškození nebo mimořádné události způsobené na zařízení žadatelem, 
dodavatelem prací nebo jimi pověřenými osobami budou opraveny na náklady viníka. 
Zahrnutí poškozených míst podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu 
vydaném společností ČEZ Distribuce, a. s.
- Toto vyjádření se nevztahuje na zařízení v majetku společností ČEZ ICT Services, a. s., 
a Telco Pro Services, a. s.

7. Při realizaci stavby nutno dodržet podmínky Souhrnného závazného stanoviska ze dne 
27.01.2021 č.j. ŽP/4689/20, které vydal  Městský úřad Semily, Odbor životního prostředí, 
Husova 82, 513 13 Semily.
Ochrana ovzduší. 
- Během stavebních prací se mohou uvolňovat emise polétavého prachu (ze skládek   
sypkých materiálů, při terénních úpravách, aj.), při stavebních činnostech je třeba využít  
všech dostupných prostředků ke snížení emisí prachu ze staveniště (používání techniky  
v dobrém stavu, neznečišťování v nadměrné míře okolí, omývání vozidel opouštějících  
stavbu, apod.).

8. Při realizaci stavby nutno dodržet podmínky Závazného stanoviska k zásahu do 
významného krajinného prvku ze dne 17.03.2021 č.j. ŽP/874/21-246.4, které vydal  
Městský úřad Semily, Odbor životního prostředí, Husova 82, 513 13 Semily.
- V průběhu celé stavby dodržovat příslušnou normu ČSN DIN 83 9061 Technologie 
vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při 
stavebních pracích.
- Jakýkoliv zásah do mimolesní zeleně bude prováděn v době vegetačního klidu.
- Během stavby propustku v km stavby 0,64872 nebude docházet k pohybu stavební 
techniky v nivě vodního toku - okolí prameniště.

http://www.cezdistribuce.cz/
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- Závadné látky, lehce splavitelný materiál ani stavební odpad nebude volně skladován v 
blízkosti vodního toku a jeho nivy. Při provádění stavby bude postupováno tak, aby 
nedošlo k úniku ropných či vápenatých látek do koryta toku a jeho nivy.

9. Při realizaci stavby nutno dodržet podmínky Závazného stanoviska ze dne 10.02.2021    
č.j. ŽP/632/21, které vydal Městský úřad Semily, Odbor životního prostředí, vodoprávní 
úřad, Husova 82, 513 13 Semily,

 Podmínky souhlasu podle § 17 odst. 2 vodního zákona
Budou splněny podmínky správce dotčeného vodního toku - Lesy České repliky, s.p., 
uvedené ve vyjádření č.j.: LCR947/036325/2021 ze dne 07.01.2021, tj. zejména:
- Při stavebních pracích nesmí dojít k ohrožení kvality vody ve vodoteči, tzn., voda 
nebude znečištěna stavebním odpadním materiálem a ropnými látkami z případné 
mechanizace.
- Stavební materiály, vzniklé odpady ani zemina z výkopu nebudou ukládány na březích 
a budou zabezpečeny tak, aby nedocházelo k jejich splavování do koryta vodního toku 
při zvýšených průtocích a srážkách.
- Stavbou nebude nijak poškozeno opevnění toku a ani do něj nebude nijak zasahováno.
- Před převzetím dokončených prací bude přizván správce vodoteče.
Budou splněny podmínky správce dotčeného vodního toku (pramenné části 
bezejmenného vodního toku, 1DVT 10181527, ČHP 1-05-02-0150) a správce povodí - 
Povodí Labe, státního podniku, uvedené ve stanovisku č.j.: PLa/2020/057367 ze dne 
18.01.2021, tj. zejména:
- Zvolit technologii prací tak, aby byla minimalizována rizika vzniku znečištění 
povrchových vod.
- Provést kontrolu provedených prací zástupcem Povodí Labe, státní podnik, provozní 
středisko Turnov (paní Bc. Miroslava Petříčková).

10. Při realizaci stavby nutno dodržet podmínky Závazného stanoviska ze dne 28.12.2020    
č.j. ŽP/4734/20-221Les, které vydal Městský úřad Semily, Odbor životního prostředí, 
státní správa lesů, Husova 82, 513 13 Semily,
- Při realizaci záměru nesmí dojít k poškození vedlejších lesních pozemků p.č. 82/3 a 
1397 v k.ú. Rváčov a pozemků p.č. 1345 a 1355 v k.ú. Veselá u Semil. V případě 
nezbytnosti užít k realizaci záměru lesní pozemky požádá před zahájením prací investor 
stavby/jeho zplnomocněný zástupce příslušný OSSL o dočasné odnětí částí dotčených 
lesních pozemků plnění funkcí lesa, s uvedením doby předpokládaného zahájení a 
ukončení stavebních prací na lesních pozemcích.
- Bez souhlasu vlastníků nedojde na lesních pozemcích ke kácení dřevin, jejich 
poškozování vč. jejich kořenového systému a stavební činností nebude poškozován 
okolní lesní porost a ostatní vegetace.

11. Při realizaci stavby nutno dodržet podmínky stanoviska ze dne 18.01.2021 č.j. 
PLa/2020/057367, které vydalo Povodí Labe, statní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 
Hradec Králové.
- Požadujeme technologii prací volit tak, aby byla minimalizována rizika vzniku 
znečištění povrchových vod.
- Ke kontrole provedených prací bude přizván zástupce Povodí Labe, státní podnik, 
provozní středisko Turnov (paní Bc. Miroslava Petříčková, tel. 607 503 192, email: 
petrickovam@pla.cz).

12. Při realizaci stavby nutno dodržet podmínky Vyjádření ze dne 07.01.2021 č.j.     
LCR947/036325/2021, které vydaly Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 
08 Hradec Králové,  
- Při stavebních pracích nesmí dojít k ohrožení kvality vody ve vodoteči, tzn., voda 
nebude znečištěna stavebním odpadním materiálem a ropnými látkami z případné 
mechanizace. Stavební materiály, vzniklé odpady ani zemina z výkopu nebudou 
ukládány na březích a budou zabezpečeny tak, aby nedocházelo k jejich splachování do 
koryta vodního toku při zvýšených průtocích a srážkách.
- Stavbou nebude nijak poškozeno opevnění toku a ani do něj nebude nijak zasahováno. 
- Jako správci vodoteče požadujeme být přizváni k převzetí dokončených prací.

mailto:petrickovam@pla.cz
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13. Při realizaci stavby nutno dodržet podmínky Vyjádření ze dne 22.02.2021 č.j. KRPL-
3380-1/ČJ-2021-181106-06, které vydala Policie ČR, Úz. odbor,  Dopravní inspektorát, 
Vysocká 225, 513 15 Semily.
- Z důvodu pasivní bezpečnosti bude provedení stavby bez ostrých výčnělků a hran 
směřujících k pojížděným plochám.
- k realizaci stavby z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních 
komunikacích. 
- Vybraný zhotovitel si musí zajistit v dostatečném předstihu před zahájením stavby 
zpracování a následné projednání návrhu rozmístění přechodného dopravního značení 
pro realizaci stavby s příslušnými úřady. Vybraný zhotovitel je povinen v dostatečném 
předstihu (nejméně 30 kalendářních dnů před zahájením prací) zažádat příslušný 
silniční správní úřad- MěÚ Semily, odbor dopravy o povolení částečné uzavírky sil.č. 
III/2836 v obci Veselá a stanovení přechodné úpravy provozu. Je nutné předpokládat, že 
dopravně-inženýrská opatření budou znamenat též určité rozpočtové náklady na 
realizaci stavby.

14. Při realizaci stavby nutno dodržet podmínky Sdělení ze dne 19.08.2021 č.j. 
KSSLK/5554/2021, které vydala Krajská správa silnic Lb kraje, České mládeže 632/32, 
460 06 Liberec
Obecné technické podmínky zásahu do komunikace
- Stavba bude provedena dle našich podmínek, případné změny je nutno s námi předem 
konzultovat.
- Stavba musí být prováděna v souladu se zněním prováděcí vyhlášky č. 104/97 Sb. (ve 
znění pozdějších předpisů) § 12, kterou se provádí zákon č. 13/1997 Sb. (ve znění 
pozdějších předpisů) o pozemních komunikacích.
- Stavební uspořádání sjezdu, přístupové komunikace a zpevněné plochy před domem 
musí být takové, aby nedocházelo ke stékání srážkových vod na vozovku silnice.
- Připojení musí být zřízeno se zpevněním, které bude vyhovovat předpokládanému 
zatížení dopravou, a se snadno čistitelným vozovkovým krytem.
- Vlastník připojované nemovitosti je stavebníkem a následným vlastníkem připojení, z 
čehož mu vyplývá povinnost zajišťovat jeho řádnou údržbu, tj. udržovat dobrý stavební 
stav, včetně propustku.
Specifické technické podmínky zásahu do komunikace
- Zpevnění sjezdu musí být provedeno až k asfaltovému koberci vozovky krajské silnice. 
V případě osazení silničního obrubníku v místě připojení zpevněné plochy sjezdu na 
asfaltový koberec komunikace, musí být silniční obrubník osazen naležato, podélně bude 
zapuštěn do úrovně zaříznutého asfaltového koberce, nesmí vykazovat žádný výškový 
rozdíl od přilehlého terénu z důvodu provádění zimní údržby komunikace. Případná 
mezera mezi asfaltovým kobercem a obrubníky bude vyplněna homogenním materiálem, 
spáry budou ošetřeny technologií zálivkové hmoty dle TP 115.
- Šíře sjezdu v místě napojení bude max. 7,5 m.
- Sjezd bude opatřen propustkem z betonových trub (alternativa PVC pojížděná) o 
průměru DN 400 mm (min. 300 mm), se šikmými betonovými (kamennými) čely nebo s 
opevněním šikmých svahů na vtoku a výtoku propustku lomovým kamenem. Propustek 
musí být na vtoku a výtoku výškově napojen na vyčištěný silniční příkop.
- KSSLK neručí za případné škody vzniklé provozem na silnici, silniční údržbou nebo v 
důsledku porušení podloží vozovky. Případně poškozený silniční majetek musí být 
uveden do původního stavu.
- Technické podmínky správce nenahrazují povolení k zásahu do silničního pozemku, 
před zahájením prací požádejte příslušný Městský úřad, odbor dopravní o vydání 
rozhodnutí k zvláštnímu užívání komunikace pro stavbu. Podmínky KSSLK p. o. budou 
jeho součástí.
- Vlastník připojení musí strpět v zimních měsících hrnutí sněhu na připojení a sníh 
odstraní na vlastní náklady.
- Práce v silničním pozemku nesmí být prováděny v době od 1.11. do 31.3.
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- Ponesete odpovědnost po dobu 60 měsíců od dokončení a předání za stav na siln. 
majetku v místech narušení. Rovněž po tuto dobu ponesete záruky za škody na majetku 
a zdraví uživatelů silnice, ke kterým by došlo prováděním prací nebo nedokonalou 
výspravou v místech zásahů.
- Před zahájením stavebních prací požádá stavebník KSSLK - pana Milana Šádka. na 
tel.č. 602 171 595 (e-mail milan.sadek@ksslk.cz) o protokolární předání staveniště 
dotčeného úseku pozemní komunikace k provedení prací. Po ukončení akce bude 
KSSLK prokazatelně vyzvána k protokolárnímu převzetí provedené úpravy.

15. Upozorňujeme, že povinností stavebníka již v době přípravy stavby je splnit oznamovací 
povinnost vůči Archeologickému ústavu AV ČR v Praze ve smyslu § 22, odst. 2 zákona 
č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, formou 
Oznámeni o stavebním či jiném záměru v území s archeologickými nálezy, který může 
poškodit či zničit archeologické nálezy v jejich původním uložení, tj. v zemi a umožnit 
jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický 
výzkum. Doporučujeme informovat předem o záměru i oprávněnou organizaci, v tomto 
případě Okresní muzeum Českého ráje v Turnově, zaslat jí plánovou dokumentaci a po 
uzavření dohody ji informovat o harmonogramu zemních prací.

16. 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.

17. 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 
stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby, geometrický 
plán zaměření stavby, protokol o předání a převzetí stavby, atesty použitých materiálů.

18. Stavebník je povinen speciálnímu stavebnímu úřadu oznámit termín zahájení stavby a 
název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.

19. Speciální stavební úřad dále stanovil, že stavba bude dokončena nejpozději do 
31.12.2023.

20. 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 

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 

Vypořádání námitek účastníků řízení:
Námitky nebyly vzneseny.

O d ů v o d n ě n í

Městský úřad Semily, odbor dopravy – speciální stavební úřad obdržel dne 25.08.2021 
žádost Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj, 
Pobočka Semily, Bítouchovská 1, 513 01 Semily, IČO 01312774 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. Speciální stavební úřad 
oznámil veřejnou vyhláškou dne 01.12.2021 zahájení stavebního řízení známým účastníků 
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.

mailto:milan.sadek@ksslk.cz
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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: Vyjádření k PD ke stavbě ve smyslu 
energetického zákona a příslušných technických norem ze dne 21.07.2021 zn. 
001117390761,
- Městský úřad Semily, Odbor životního prostředí, Husova 82, 513 13 Semily: Souhrnné 
závazné stanovisko ze dne 27.01.2021 č.j. ŽP/4689/20,   
- Městský úřad Semily, Odbor životního prostředí, Husova 82, 513 13 Semily: Závazné 
stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku ze dne 17.03.2021 č.j. ŽP/874/21-
246.4,  
- Městský úřad Semily, Odbor životního prostředí, vodoprávní úřad, Husova 82, 513 13 
Semily: Závazné stanovisko ze dne 10.02.2021 č.j. ŽP/632/21, 
- Městský úřad Semily, Odbor životního prostředí, státní správa lesů, Husova 82, 513 13 
Semily: Závazné stanovisko ze dne 28.12.2020 č.j. ŽP/4734/20-221Les,
- Povodí Labe, statní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové: Stanovisko ze dne 
18.01.2021 č.j. PLa/2020/057367,  
- Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové: Vyjádření ze dne 
07.01.2021 č.j. LCR947/036325/2021, 
- Policie ČR, Úz. odbor, Dopravní inspektorát, Vysocká 225, 513 15 Semily: Vyjádření ze dne 
22.02.2021 č.j. KRPL-3380-1/ČJ-2021-181106-06, 
- Krajská správa silnic Lb kraje, České mládeže 632/32, 460 06 Liberec: Sdělení ze dne 
19.08.2021 č.j. KSSLK/5554/2021,  
- Grid Services, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno: Stanovisko ze dne 
15.09.2020 zn. 5002222964,  
- Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Českomoravská 2510/19 Libeň, 190 00 Praha 9 
Vyjádření ze dne 15.09.2020 č.j. 757710/20, 
- Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, Územní odbor Semily, Nábř. Sv. Čecha 185, 
513 01 Semily: Závazné stanovisko ze dne 18.01.2021 č.j. HSLI-3043-2/SM-P-PRE-2020,  
- Městský úřad Semily, Odbor dopravy, Husova 82, 513 13 Semily: Stanovisko ze dne 
06.01.2021 č.j. OD/54/21, 
- T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4: Vyjádření ze dne 
15.09.2020 zn. E39122/20,
- NET4GAS, s.r.o., Na Hřebenech II 1718/8, 140 21 Praha 4 – Nusle: Vyjádření ze dne 
15.09.2020 zn. 8728/20/OVP/N,
- MERO ČR, a.s., Veltruská 748, 278 01, Kralupy nad Vltavou: Stanovisko ze dne 
15.09.2020 č.j. 2020/09/17707,
- ČEZ ICT Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4: Sdělení ze dne 08.07.2021 zn. 
0700408826, 
- Telco Pro Services, a.s. Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4: Sdělení ze dne 08.07.2021 zn. 
0201269823,
- ČEPRO, a.s., Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7: Vyjádření ze dne 15.09.2020, 
zn. 11162/20,
- Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci, Jablonecká 642/23, 460 01 
Liberec: Vyjádření ze dne 04.01.2021 č.j. NPU-353/100857/2020,
- Městský úřad Lomnice nad Popelkou, správní odbor, oddělení stavební úřad: Vyjádření ze 
dne 04.01.2021 č.j. PD 20/2021.  

Námitky účastníků nebyly v řízení uplatněny. Stanoviska shromážděná v průběhu stavebního 
řízení byla zohledněna v podmínkách rozhodnutí.
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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:

2. Účastnící řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu
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. 

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
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Příloha:
Ověřená projektová dokumentace (bude předána stavebníkovi po nabytí právní moci tohoto 
rozhodnutí.)

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.

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 

Na vědomí:
Ostatní:
Muzeum Českého ráje, archeologické oddělení, Skálova 71, 511 01 Turnov

Vydání tohoto stavebního povolení je podle zákona č.634/2004 Sb., o správních poplatcích 
v platném znění od správního poplatku osvobozeno.

http://www.semily.cz/
http://www.vesela.e-obec.cz/
http://www.lomnicenadpopelkou.cz/
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