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ROZHODNUTÍ 

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 

 

Výroková část: 

Městský úřad Turnov, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm.c) zákona č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost 

o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 

30.11.2017 podal 

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, IČO 70946078, České 

mládeže č.p. 632/32, Liberec VI-Rochlice, 460 06  Liberec 6, 

kterou zastupuje PRAGOPROJEKT, a.s., IČO 45272387, K Ryšánce č.p. 1668/16, Praha 4-

Krč, 147 00  Praha 47 

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení: 

 

I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 

územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 

r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y 

Silnice III/28723 Mukařov - rekonstrukce silnice 

 

(dále jen "stavba") na pozemcích st. p. 71, st. p. 92, st. p. 371, parc. č. 551/1, parc. č. 551/3, parc. č. 

601/1, parc. č. 629, parc. č. 630/1, parc. č. 634, parc. č. 636, parc. č. 637, parc. č. 639/1, parc. č. 639/2, 

parc. č. 647, parc. č. 653/1, parc. č. 667/2, parc. č. 668/1, parc. č. 668/2, parc. č. 668/3, parc. č. 669/1, 

parc. č. 669/2, parc. č. 669/3, parc. č. 670/1, parc. č. 671/1, parc. č. 671/2, parc. č. 674/1, parc. č. 674/2, 

parc. č. 687/1, parc. č. 688/1, parc. č. 694/2, parc. č. 738/1, parc. č. 745/2, parc. č. 750/2, parc. č. 842, 

parc. č. 844/4, parc. č. 847, parc. č. 848/1, parc. č. 848/2, parc. č. 852/1, parc. č. 852/2, parc. č. 853, parc. 

č. 854, parc. č. 857, parc. č. 869, parc. č. 870/2, parc. č. 1156, parc. č. 1159, parc. č. 1163, parc. č. 1167, 

parc. č. 1174/1, parc. č. 1176, parc. č. 1177, parc. č. 1195/1, parc. č. 1196/2, parc. č. 1558/4, parc. č. 

1568/1, parc. č. 1568/2, parc. č. 1568/4, parc. č. 1570/2, parc. č. 1582, parc. č. 1588, parc. č. 1630, parc. č. 

1632, parc. č. 1633/1, parc. č. 1639/2, parc. č. 1640, parc. č. 1641, parc. č. 1642, parc. č. 1643, parc. č. 

1675, parc. č. 1679, parc. č. 1681 v katastrálním území Mukařov u Jablonce nad Nisou, parc.č. 1072, 

parc.č. 1071, parc.č. 1074, parc.č. 1075 a parc.č. 1076 v katastrálním území Bzí u Železného Brodu, 

parc.č. 3845, 3650 a 3846 v katastrálním území Skuhrov u Jablonce nad Nisou. 

 

Druh a účel umisťované stavby: 

- SO 101 Silnice III/28723 Mukařov 

Stavba zahrnuje „rekonstrukci“ jako stavební úpravu silnice III. třídy 28723 vedoucí od silnice I/10 přes 

obce Želeč, Mukařov až ke křižovatce se silnicí III/28721 vedoucí na Sněhov a do Dalešic v celkové 

délce 3,475 km. 
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Návrh „rekonstrukce“ vychází z následujících základních předpokladů: (zachovává se stávající směrové 

vedení silnice III/28723; stávající šířkové uspořádání komunikace je upraveno na jednotnou šířku; 

komunikace, která se s ohledem na místní podmínky mění, v rozsahu 4,00 m – 4,50 m. Je respektován 

stávající průběh nivelety, která byla navržena zároveň s ohledem na zachování funkčnosti jednotlivých 

sjezdů a vjezdů; základní příčný sklon je jednostranný (s ohledem na stávající šířku vozovky) v přímých 

úsecích navržen v hodnotě 2.5 %, v obloucích bude zachován stávající sklon s případným vylepšením dle 

možností tak, aby nedošlo k výraznému rozšíření zemního tělesa a zásahu do soukromých pozemků; k 

odvodnění komunikace bude maximálně využit stávající systém odvodnění, stávající příkopy budou 

pročištěny, podélné propustky pod sjezdy budou také pročištěny, nebo v případě nevyhovujícího 

technického stavu popř. profilu vyměněny za nové; v rámci SO 101 budou zrekonstruovány silniční 

propustky některé výměnou za nové, jiné v důsledku dobrého stavu budou pouze pročištěny s různými 

opravami vtokových a výtokových částí; dle potřeby budou doplněna bezpečnostní zařízení (směrové 

sloupky, svodidlo a zábradlí); součástí „rekonstrukce“ je výměna celé konstrukce vozovky na základě 

diagnostického průzkumu. 

- SO 180 – Dopravní opatření  

Objekt řeší provizorní svislé dopravní značení za úplné uzavírky silnice III/28723. Stavební práce budou 

probíhat za úplné uzavírky silnice III/28723 s ohledem na snahu, co možná nejkratších lhůt výstavby a 

šířkového uspořádání stávající komunikace, která by neumožňovala rekonstrukci provádět po polovinách. 

Objízdné trasy vzhledem k malé dopravní důležitosti komunikace nebudou značeny. Stavba zdí a mostů 

s ohledem na zachování dopravní obslužnosti území a zachování průjezdnosti pro vozidla policie, 

záchranné služby a hasičského záchranného sboru musí probíhat po jednotlivých úsecích (etapách) bez 

ohledu na pořadí: ( Výstavba zdí v úseku km 0.870 – 2.000 tj. opěrných zdí SO 255 – 261 a zárubní zdi 

SO 263; Výstavba zdí a mostu v úseku v km 0.350 – 0.430 tj. opěrných zdí SO 252 – 254 a most ev. č. 

28723-2 (SO 202); Výstavba zdí a oprava mostu v úseku v km 0.080 – 0.290 tj. opěrných zdí SO 251 a 

SO 262 a most ev. č. 28723-1 (SO 201). Během stavby opěrných zdí bude zachována polovina vozovky 

pro rezidenty a složky IZS.   

- SO 190 – Dopravní značení 

Do tohoto stavebního objektu je zahrnuto veškeré nové definitivní vodorovné a svislé dopravní značení, 

které si vyžádá „rekonstrukce“ silnice III/28723. Součástí stavebního objektu je dodávka, osazení a 

montáž nového svislého dopravního značení a zhotovení nového vodorovného dopravního značení. 

 

Mostní objekty a zdi 

- SO 201 Most ev. č. 28723-1 v km 0.084 

Mostní objekt převádí místní komunikaci III/28723 přes potok Želeč. Jedná se o trvalý mostní objekt o 

jednom poli. Současnou konstrukci mostu tvoří kamenná klenba-otevřený rám kolmé světlosti otvoru 2,8 

m, šikmé světlosti (délka přemostění) 2,85 m. Vzhledem k solidnímu stavu klenby bude tato využita 

v rámci nové konstrukce mostu. Původní konstrukce nad zdivem klenby bude odstraněna, zdivo 

sanováno, bude opraveno koryto vodoteče, doplněny prahy a odláždění v prostoru pod mostem. Po 

doplnění přesypávky bude v prostoru nad klenbou a s přesahem na obě strany provedena monolitická 

železobetonová deska tloušťky 0,3 m, která vytvoří pojížděnou mostovku a ochrání současnou konstrukci. 

Šířka desky 6,60m vychází z kategorizace převáděné komunikace. Založení objektu je plošné na 

stávajícím tělesu komunikace, doplněné v místech prahů a křídel o mikropiloty.   

- SO 202 Most ev. č. 28723-2 v km 0.407 

Mostní objekt převádí místní komunikaci III/28723 přes potok Želeč. Stávající mostní objekt bude 

z důvodu nevyhovujícího technického stavu obnoven novým mostním objektem o stejných parametrech. 

Jedná se o trvalý mostní objekt o jednom poli. Nosná konstrukce je tvořena monolitickým 

železobetonovým otevřeným rámem kolmé světlosti otvoru 4,5 m, šikmé světlosti (délka přemostění) 

6,075 m. V příčném řezu se jedná o desku s náběhy (rámová příčel) o kolmém rozpětí 4,85 m. Její 

tloušťka v poli je 0,3 m, v nábězích délky 1,25 m je pak tloušťka 0,3–0,35 m. Šířka nosné konstrukce je 

6,6 m. Založení objektu je na mikropilotách. Křídla jsou rovnoběžná, s navazujícími úhlovými zdmi (SO 

252 a SO 253). 

- SO 251 - Opěrná zeď v km 0,150 

Z důvodu rozšíření vozovky SO 101 je nutné vybudovat novou opěrnou zeď SO 251 v km 0.125 – 0.172 

zajišťující pravou stranu komunikace v přímém kontaktu s korytem vodního toku. Konstrukce opěrné 

železobetonové úhlové zdi je projektována a bude realizována dle zásad observační metody. Jedná se o 2. 
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geotechnickou kategorii ve smyslu ČSN EN 1997-1 Eurokód 7. Délka zdi činí 47,5 m. Její výška se 

pohybuje v rozmezí cca 2,9 - 3,5 m, hloubka založení je 3,2 - 3,8 m. Tloušťka dříku je v celé délce zdi 

konstantní, činí 0,4 m. Stejně tak je konstantní i patní výběžek, který je 0,5 m. Tloušťka základové desky 

činí 0,5 m. Šířka základu je 2,4 m. Temeno zdi bude opatřeno římsou se zábradelním svodidlem. 

Vzhledem k malé hloubce založení bude zeď budována ve svahované stavební jámě, sklon svahů 1:0,75. 

Stávající lávku, na níž zeď navazuje, je třeba ochránit. Podél stavby bude vyloučena veřejná doprava. Po 

dobu realizace díla bude vodoteč převedena pomocí provizorního obtoku.  

- SO 252 - Opěrná zeď v km 0,380 

Stavební objekt SO 252 řeší obnovu a prodloužení stávající opěrné gabionové zdi dl. 16 m v km 0.368 – 

0.384 zajišťující pravou stranu komunikace v přímém kontaktu s korytem vodního toku. Nová zeď o 

celkové délce 49 m je navržena v km 0.350 – 0.398, stávající gabionová zeď bude demolována z důvodu 

nevyhovujícího technického stavu. Zeď v km 0.384 navazuje na křídlo mostu SO 202. Konstrukce opěrné 

železobetonové úhlové zdi je projektována a bude realizována dle zásad observační metody. Jedná se o 2. 

geotechnickou kategorii ve smyslu ČSN EN 1997-1 Eurokód 7. Délka zdi činí 49,0 m. Její výška se 

pohybuje v rozmezí cca 2,0 - 2,8 m, hloubka založení je 2,3 - 3,1 m. Tloušťka dříku je v celé délce zdi 

konstantní, činí 0,4 m. Stejně tak je konstantní i patní výběžek, který je 0,5 m. Tloušťka základové desky 

činí 0,5 m. Šířka základu je 2,4 m. V místě pro založení sloupu NN bude zeď rozšířena. Temeno zdi bude 

opatřeno římsou se zábradelním svodidlem. Vzhledem k malé hloubce založení bude zeď budována ve 

svahované stavební jámě, sklon svahů 1:0,75. Podél stavby bude vyloučena veřejná doprava. Po dobu 

realizace díla bude vodoteč převedena pomocí provizorního obtoku. 

-  SO 253 - Opěrná zeď v km 0,420 

Z důvodu rozšíření vozovky SO 101 je nutné vybudovat novou opěrnou zeď SO 253 v km 0.414 – 0.428 

zajišťující levou stranu komunikace v přímém kontaktu s korytem vodního toku. Zeď v km 0.414 

navazuje na křídlo mostu SO 202. Konstrukce opěrné železobetonové úhlové zdi je projektována a bude 

realizována dle zásad observační metody. Jedná se o 2. geotechnickou kategorii ve smyslu ČSN EN 1997-

1 Eurokód 7. Délka zdi činí 14,0 m. Její výška se pohybuje v rozmezí cca 2,5 - 2,7 m, hloubka založení je 

2,8 - 3,0 m. Tloušťka dříku je v celé délce zdi konstantní, činí 0,4 m. Stejně tak je konstantní i patní 

výběžek, který je 0,5 m. Tloušťka základové desky činí 0,5 m. Šířka základu je 2,4 m. Temeno zdi bude 

opatřeno římsou se zábradelním svodidlem. Vzhledem k malé hloubce založení bude zeď budována ve 

svahované stavební jámě, sklon svahů 1:0,75. Podél stavby bude vyloučena veřejná doprava. Po dobu 

realizace díla bude vodoteč převedena pomocí provizorního obtoku. 

-  SO 254 - Opěrná zeď v km 0,460 

Z důvodu rozšíření vozovky SO 101 je nutné vybudovat novou opěrnou zeď SO 254 v km 0.442 – 0.478 

zajišťující levou stranu komunikace v přímém kontaktu s korytem vodního toku. Konstrukce opěrné 

železobetonové úhlové zdi je projektována a bude realizována dle zásad observační metody. Jedná se o 2. 

geotechnickou kategorii ve smyslu ČSN EN 1997-1 Eurokód 7. Délka zdi činí 36,0 m. Její výška se 

pohybuje v rozmezí cca 2,1 - 3,1 m, hloubka založení je 2,4 - 3,4 m. Tloušťka dříku je v celé délce zdi 

konstantní, činí 0,4 m. Stejně tak je konstantní i patní výběžek, který je 0,5 m. Tloušťka základové desky 

činí 0,5 m. Šířka základu je 2,4 m. Temeno zdi bude opatřeno římsou se zábradelním svodidlem. 

Vzhledem k malé hloubce založení bude zeď budována ve svahované stavební jámě, sklon svahů 1 : 0,75. 

Stávající lávku, na níž zeď navazuje, je třeba ochránit. Podél stavby bude vyloučena veřejná doprava. Po 

dobu realizace díla bude vodoteč převedena pomocí provizorního obtoku.  

- SO 255 - Opěrná zeď v km 0,900 

Stavební objekt SO 255 řeší obnovu opěrné zdi v km 0.878 – 0.918 zajišťující levou stranu komunikace 

v přímém kontaktu s korytem vodního toku. Zeď je navržena v prostoru stávající rozvolněné kamenné 

zdi, která je stavebně i technicky nevyhovující a bude v rámci výstavby demolována. Konstrukce opěrné 

tížné zdi, včetně provizorního zajištění výkopu pro její výstavbu, je projektována a bude realizována dle 

zásad observační metody. Jedná se o 3. geotechnickou kategorii ve smyslu ČSN EN 1997-1 Eurokód 7. 

Délka zdi činí 40,0 m. Její výška se pohybuje v rozmezí cca 3,1 - 5,3 m, hloubka založení je 3,4 - 5,6 m 

pod stávající komunikací. Výška základu je v celé délce konstantní, činí 1,0 m. Šířka základu se mění 
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s výškou konstrukce od 2,6 do 3,15 m. Rubová strana dříku je svislá, lícová bude provedena ve sklonu 

5:1, což odpovídá sklonu stávající zdi. Šířka konstrukce v koruně činí 1,0 m. Temeno zdi bude opatřeno 

římsou se zábradelním svodidlem. Vzhledem k blízkosti obytných objektů bude zeď budována ve 

stavební jámě, zajištěné kotveným záporovým pažením. Podél stavby bude kompletně vyloučena 

doprava. Po dobu realizace díla bude vodoteč převedena pomocí provizorního obtoku.  

- SO 256 - Opěrná zeď v km 0,960 

Z důvodu rozšíření vozovky SO 101 je nutné vybudovat novou opěrnou zeď SO 256 v km 0.940 – 0.971 

zajišťující levou stranu komunikace v přímém kontaktu s korytem vodního toku. Konstrukce opěrné 

železobetonové úhlové zdi je projektována a bude realizována dle zásad observační metody. Jedná se o 2. 

geotechnickou kategorii ve smyslu ČSN EN 1997-1 Eurokód 7. Délka zdi činí 31,0 m. Její výška se 

pohybuje v rozmezí cca 2,75 - 3,5 m, hloubka založení je 3,0 - 3,8 m. Tloušťka dříku je v celé délce zdi 

konstantní, činí 0,4 m. Stejně tak je konstantní i patní výběžek, který je 0,5 m. Tloušťka základové desky 

činí 0,5 m. Šířka základu je 2,4 m. Temeno zdi bude opatřeno římsou se zábradelním svodidlem. 

Vzhledem k malé hloubce založení bude zeď budována ve svahované stavební jámě, sklon svahů 1:0,75. 

Podél stavby bude vyloučena veřejná doprava.  

- SO 257 - Opěrná zeď v km 1,020 

Z důvodu rozšíření vozovky SO 101 je nutné vybudovat novou opěrnou zeď SO 257 v km 0.981 – 1.057 

zajišťující levou stranu komunikace. Opěrný práh je projektován a bude realizován dle zásad observační 

metody. Jedná se o 2. geotechnickou kategorii ve smyslu ČSN EN 1997-1 Eurokód 7. Délka prahu činí 

77,0 m. Konstrukci tvoří monolitický železobetonový práh šířky 0,9 m a výšky 1,5 a 2,0 m. Výška prahu 

je proměnná, závisí na konfiguraci rostlého terénu a trasování vozovky. Práh je založen pomocí 

mikrozápor z válcovaných profilů HEB č. 160 o min. délce 3,0 m, osazených ve dvou řadách a´ 0,5 m, 

vystřídaně. Temeno prahu bude opatřeno římsou se zábradelním svodidlem. Vzhledem k malé hloubce 

založení bude konstrukce budována ve svahované stavební jámě, sklon svahů 1:0,75. Podél stavby bude 

vyloučena veřejná doprava.  

- SO 258 - Opěrná zeď v km 1,440 

Z důvodu rozšíření vozovky SO 101 a doplnění záchytných zařízení je nutné vybudovat novou opěrnou 

zeď SO 258 v km 1.380 – 1.480 zajišťující levou stranu komunikace. Opěrný práh je projektován a bude 

realizován dle zásad observační metody. Jedná se o 2. geotechnickou kategorii ve smyslu ČSN EN 1997-1 

Eurokód 7. Délka prahu činí 107,9 m. Konstrukci tvoří monolitický železobetonový práh šířky 0,9 m a 

výšky 1,0 až 2,0 m. Výška prahu je proměnná, závisí na konfiguraci rostlého terénu a trasování vozovky. 

Práh je založen pomocí mikrozápor z válcovaných profilů HEB č. 160 o min. délce 4,0 m, osazených ve 

dvou řadách a´ 0,5 m, vystřídaně. Temeno prahu bude opatřeno zábradelním svodidlem. Vzhledem k malé 

hloubce založení bude konstrukce budována ve svahované stavební jámě, sklon svahů 1:0,75. Podél 

stavby bude vyloučena veřejná doprava.   

- SO 259 - Opěrná zeď v km 1,630 

Z důvodu rozšíření vozovky SO 101 a doplnění záchytných zařízení je nutné vybudovat novou opěrnou 

zeď SO 259 v km 1.600 – 1.660 zajišťující levou stranu komunikace. Opěrný práh je projektován a bude 

realizován dle zásad observační metody. Jedná se o 2. geotechnickou kategorii ve smyslu ČSN EN 1997-1 

Eurokód 7. Délka prahu činí 60,0 m. Konstrukci tvoří monolitický železobetonový práh šířky 0,9 m a 

výšky 1,0 a 1,5 m. Výška prahu je proměnná, závisí na konfiguraci rostlého terénu a trasování vozovky. 

Práh je založen pomocí mikrozápor z válcovaných profilů HEB č. 160 o min. délce 4,0 m, osazených ve 

dvou řadách a´ 0,5 m, vystřídaně. Součástí prahu je betonový propust DN 600. Temeno prahu bude 

opatřeno zábradelním svodidlem. Vzhledem k malé hloubce založení bude konstrukce budována ve 

svahované stavební jámě, sklon svahů 1:0,75. Podél stavby bude vyloučena veřejná doprava.  

- SO 260 - Opěrná zeď v km 1,780 

Z důvodu rozšíření vozovky SO 101 a doplnění záchytných zařízení je nutné vybudovat novou opěrnou 

zeď SO 260 v km 1.740 – 1.819 zajišťující levou stranu komunikace. Opěrný práh je projektován a bude 

realizován dle zásad observační metody. Jedná se o 2. geotechnickou kategorii ve smyslu ČSN EN 1997-1 

Eurokód 7. Délka prahu činí 80,0 m. Konstrukci tvoří monolitický železobetonový práh šířky 0,9 m a 
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výšky 1,0 m. Práh je založen pomocí mikrozápor z válcovaných profilů HEB č. 160 o min. délce 3,0 m, 

osazených ve dvou řadách a´ 0,5 m, vystřídaně. Součástí prahu je betonový propust DN 600. Temeno 

prahu bude opatřeno zábradelním svodidlem. Vzhledem k malé hloubce založení bude konstrukce 

budována ve svahované stavební jámě, sklon svahů 1:0,75. Podél stavby bude vyloučena veřejná doprava.  

- SO 261 - Opěrná zeď v km 1,960 

Z důvodu rozšíření vozovky SO 101 a doplnění záchytných zařízení je nutné vybudovat novou opěrnou 

zeď SO 261 v km 1.920 – 2.000 zajišťující levou stranu komunikace. Opěrný práh je projektován a bude 

realizován dle zásad observační metody. Jedná se o 2. geotechnickou kategorii ve smyslu ČSN EN 1997-1 

Eurokód 7. Délka prahu činí 80,0 m. Konstrukci tvoří monolitický železobetonový práh šířky 0,9 m a 

výšky 1,0 a 1,5 m. Výška prahu je proměnná, závisí na konfiguraci rostlého terénu a trasování vozovky. 

Práh je založen pomocí mikrozápor z válcovaných profilů HEB č. 160 o min. délce 3,0 m, osazených ve 

dvou řadách a´ 0,5 m, vystřídaně. Součástí prahu je betonový propust DN 600. Temeno prahu bude 

opatřeno zábradelním svodidlem. Vzhledem k malé hloubce založení bude konstrukce budována ve 

svahované stavební jámě, sklon svahů 1:0,75. Podél stavby bude vyloučena veřejná doprava.  

- SO 262 - Opěrná zeď v km 0,270 

Stavební objekt SO 262 řeší obnovu opěrné zdi v km 0.258 – 0.285 zajišťující pravou stranu komunikace 

v přímém kontaktu s korytem vodního toku. Zeď je navržena v prostoru stávající gabionové zdi, která je 

stavebně i technicky nevyhovující a bude v rámci výstavby demolována. Nová zeď bude mít stejné 

rozměry (délka, výška) jako původní. Konstrukce opěrné železobetonové úhlové zdi je projektována a 

bude realizována dle zásad observační metody. Jedná se o 2. geotechnickou kategorii ve smyslu ČSN EN 

1997-1 Eurokód 7. Celková délka zdi činí 24,5 m, skládá se z úseků 6,5 + 18,0, oddělených stávající 

lávkou. Její výška se pohybuje v rozmezí cca 2,6 - 3,0 m, hloubka založení je 2,9 - 3,3 m. Tloušťka dříku 

je v celé délce zdi konstantní, činí 0,4 m. Stejně tak je konstantní i patní výběžek, který je 0,5 m. 

Tloušťka základové desky činí 0,5 m. Šířka základu je 2,4 m. Součástí zdi je propust DN 600. V temenu 

zdi bude osazeno zábradlí, před kterým probíhá v krajnici silniční svodidlo. Vzhledem k malé hloubce 

založení bude zeď budována ve svahované stavební jámě, sklon svahů 1:0,75. Konstrukce stávající lávky 

bude ochráněna pomocí záporového pažení. Podél stavby bude vyloučena veřejná doprava. Po dobu 

realizace díla bude vodoteč převedena pomocí provizorního obtoku.  

- SO 263 – Zárubní zeď v km 1,900 

Z důvodu umístění výhybny je nutné vybudovat novou zárubní zídku v km 1.890 – 1.910. Zárubní zeď 

v místě výhybny je projektována a bude realizována dle zásad observační metody. Jedná se o 2. 

geotechnickou kategorii ve smyslu ČSN EN 1997-1 Eurokód 7. Délka zdi činí 20,71 m. Konstrukce je 

navržena jako betonová tížná zeď z prostého, event. minimálně vyztuženého betonu. Výška zdi činí 

uprostřed 2,4 m, směrem ke koncům se postupně snižuje až na 1,8 m. Šířka koruny je 0,45 m, šířka 

základu 0,75 m. Podzemní část zdi (základu) do výšky 0,9 m je obdélníková, nadzemní část se s výškou 

zužuje ve sklonu 5:1. Bude provedena ve výkopu se sklonem svahu 1:0,75.  

Vodohospodářské objekty: 

- SO 301 Dešťová kanalizace 

V obci Mukařov je v km 2.284 – 2.700 navržen dlážděný rigol u hrany vozovky, který je zaústěn přes 

horskou vpusť do dešťové kanalizace SO 301. V rámci SO 301 je navržena dešťová stoka v délce 109 m, 

DN 300. Do stoky jsou zaústěny horské vpusti, umístěné v dlážděných rigolech podél opravované 

komunikace. Stoka je vyústěna do přítoku Želečského potoka cca v km 2.26 úpravy silnice, dále 

pokračuje podél silnice k Š2 a zeleným pásem do cca km 2.467, kde komunikaci podchází a končí v Š4. 

Do Š1 je zaústěna horská vpust HV1 a do Š4 dvojitá HV2. Vzhledem k velké sklonitosti terénu je 

podélný sklon kanalizace 5 % v celé délce s užitím dvou spadišť.  

Sdělovací objekty: 

- SO 431 Přeložka vedení VO 

Podél silnice vede nadzemní vedení NN provedené holými vodiči na sloupech betonových, výjimečně 

také dřevěných. K vedení je přivěšen pátý drát VO, na některých sloupech jsou také umístěna svítidla 

veřejného osvětlení. V rámci SO 430 bude nadzemní vedení v rozsahu 6 sloupů (z toho 4 sloupy budou 

fyzicky vyměněny, zbývající dva budou ponechány stávající) přeloženo do provizorní trasy a poté opět 

vráceno do původní trasy. Během těchto přeložek dojde i ke změně vodičů na vodiče AES. V rámci SO 

431 bude stávající pátý drát VO nahrazen závěsným kabelem AES 2x16 mm2 a svítidlo na vyměňovaném 
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sloupu č. 5 demontováno a opět zavěšeno na nový sloup. Vodič PEN rozvodu VO bude na drát PEN 

rozvodu NN napojen pouze na straně bližší k trafostanici. Současný i budoucí správce: Obec Malá Skála 

- SO 460 Přeložka sloupů CETIN 

Rekonstrukcí silnice III/28723 Mukařov a výstavbou opěrné zdi v km 0,475 bude dotčen stávající 

dřevěný sloup Jp. Tento sloup bude nutné před zahájením stavby demontovat. V novém místě bude 

vystavěn nový dřevěný sloup Jp8-10 m, který se bude nacházet cca o 5 m vedle od stávajícího sloupu. Na 

nový sloup budou opět převěšeny stávající metalické kabely. V případě krátkých délek stávajících kabelů 

budou nahrazeny novými závěsnými kabely. Dále podél rekonstruované silnice III/28723 Mukařov jsou 

některé stávající sloupy umístěny blízko kraje vozovky. Z tohoto důvodu je navrženo posunutí těchto 

sloupů o cca 0.5–1 m oproti stávajícím. Jedná se celkem o 14 ks sloupů v trase. První sloup je Dp a 

ostatní sloupy Jp, tyto budou vyměněny a nahrazeny sloupy novými. Sloupy se nachází ve staničení: 

0,050; 0,180; 0,230; 0,255; 0,297; 0,347; 0,390; 0,430; 0,528; 0,575; 0,627; 0,670; 0,715; 0,763. Na nové 

sloupy budou opět převěšeny stávající metalické kabely. V případě krátkých délek stávajících kabelů 

budou nahrazeny novými závěsnými kabely. Nová poloha sloupu a kabelů bude geodeticky zaměřena. 

Stávající rušené kabely budou demontovány a odvezeny do šrotu, nebo předány správci. 

Umístění stavby na pozemku: 

- Umístění výše uvedené stavby bude podle předložené „Situace – odstup sousedních pozemků km 

0,000-1,600“ pod č. F.1.5.1 a F.1.5.2, které vypracoval Ing. David Bočánek v 10/2017 pod číslem 

akce 17-105. Stavba silnice bude umístěna v těchto vzdálenostech: 

• 2,1 m od hranice sousedního pozemku parc.č. 1070/2 v kú Bzí u Železného Brodu. 

• 3,1 m od hranice sousedního pozemku parc.č. 1197 v kú Mukařov u Jablonce nad Nisou. 

• 3,1 od hranice sousedního pozemku parc.č. 1195/1 v kú Mukařov u Jablonce nad Nisou. 

• 2,2 m od hranice sousedního pozemku st.č. 166 v kú Mukařov u Jablonce nad Nisou. 

• 3,2 m od hranice sousedního pozemku parc.č. 1166 v kú Mukařov u Jablonce nad Nisou. 

• 11,70 m od hranice sousedního pozemku parc.č. 1164 v kú Mukařov u Jablonce nad Nisou. 

• 1,2 m od hranice sousedního pozemku parc.č. 3464 v kú Skuhrov u Železného brodu. 

• 2,2 m od hranice sousedního pozemku parc.č. 870/1 v kú Mukařov u Jablonce nad Nisou. 

• 0,7 m od hranice sousedního pozemku parc.č. 846/2 v kú Mukařov u Jablonce nad Nisou. 

• 1,0 m od hranice sousedního pozemku parc.č. 653/2 v kú Mukařov u Jablonce nad Nisou. 

• 1,5 m od hranice sousedního pozemku parc.č. 638/1 v kú Mukařov u Jablonce nad Nisou. 

• 2,0 m od hranice sousedního pozemku parc.č. 664/1 v kú Mukařov u Jablonce nad Nisou. 

• 2,5 m od hranice sousedního pozemku parc.č. 634 v kú Mukařov u Jablonce nad Nisou. 

• 0,9 m od hranice sousedního pozemku parc.č. 675 v kú Mukařov u Jablonce nad Nisou. 

• 0,6 m od hranice sousedního pozemku parc.č. 569 v kú Mukařov u Jablonce nad Nisou. 

• 1,2 m od hranice sousedního pozemku parc.č. 560/1 v kú Mukařov u Jablonce nad Nisou. 

• 0,8 m od hranice sousedního pozemku parc.č. 754/1 v kú Mukařov u Jablonce nad Nisou. 

• 1,1 m od hranice sousedního pozemku parc.č. 754/4 v kú Mukařov u Jablonce nad Nisou. 

Určení prostorového řešení stavby: 

- Kabel VO bude uložen v zemi v hloubce 0,7 – 1,0 m. 

Vymezení území dotčeného vlivy stavby. 

- Stavební parcely 71, 92, 371 a pozemkové parcely 551/1, 551/3, 601/1, 629, 630/1, 634, 636, 637, 

639/1, 639/2, 647, 653/1, 667/2, 668/1, 668/2, 668/3, 669/1, 669/2, 669/3, 670/1, 671/1, 671/2, 

674/1, 674/2, 687/1, 688/1, 694/2, 738/1, 745/2, 750/2, 842, 844/4, 847, 848/1, 848/2, 852/1, 852/2, 

853, 854, 857, 869, 870/2, 1156, 1159, 1163, 1167, 1174/1, 1176, 1177, 1195/1, 1196/2, 1558/4, 

1568/1, 1568/2, 1568/4, 1570/2, 1582, 1588, 1630, 1632, 1633/1, 1639/2, 1640, 1641, 1642, 1643, 

1675, 1679, 1681 v katastrálním území Mukařov u Jablonce nad Nisou; pozemkové parcely 1072, 

1071, 1074, 1075 a 1076 v katastrálním území Bzí u Železného Brodu; pozemkové parcely 3845, 

3650 a 3846 v katastrálním území Skuhrov u Železného Brodu.  
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II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí „Situace – odstup sousedních 

pozemků km 0,000-1,600“ pod č. F1.5.1 a F.1.5.2, které obsahují výkresy současného stavu v území 

v měřítku 1:1000 katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním 

stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních 

staveb, které vypracoval Ing. David Bočánek v 10/2017. 

2. Před zahájením zemních prací investor zajistí odborné vytýčení všech inženýrských sítí na pozemcích 

stavbou dotčených. 

3. Před započetím stavebních prací je povinností investora vstup na pozemky projednat s jednotlivými 

vlastníky nejdéle 15 dní předem. 

4. Stavebník uhradí případnou škodu vzniklou prováděním stavby podle obecně závazných předpisů. 

5. Po skončení stavebních prací budou dotčené pozemky uvedeny do původního stavu. 

6. Příjezd ke stavbě bude ze silnic III/2797 a II/610. 

7. Před zpracováním projektové dokumentace doporučujeme provést inženýrskogeologické posouzení. 

8. Budou dodrženy podmínky z vyjádřeních ČEZ Distribuce, a.s., Děčín ze dne 14.3.2018 pod zn. 

01097123055, a to: 

- vlastnictví stávajícího rozvodného zařízení se po provedení úpravy nemění 

- přeložku nadzemního volného vedení NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s., je nutno 

realizovat v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., na základě smlouvy mezi ČEZ Distribuce, a.s., 

a investorem 

- podkladem pro uzavření smlouvy a následné zpracování PD na přeložku stávajícího rozvodného 

zařízení je podání žádosti v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., a následně podepsané smlouvy 

o smlouvě budoucí o uzavření smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného 

k dodávce elektrické energie uzavřené podle § 289 zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku 

a v souladu s § 47 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy 

v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) 

- vyplněnu žádost na přeložku zařízení distribuční soustavy odevzdá investor stavby, případně 

zástupce investora, na základě ověřené plné moci, v dostatečném předstihu před zahájením 

stavby, na společnost ČEZ Distribuce, a.s., prostřednictvím jejich zákaznických center. 

9. Budou dodrženy podmínky z koordinovaného závazného stanoviska MÚ Turnov, ORM ze dne 

18.4.2018 pod zn. ORM/18/576, a to: 

OŽP odpady: 

- odpady vzniklé při realizaci stavby budou řádně vytříděny a jednotlivé druhy následně využity, 

případně nabídnuty k dalšímu využití nebo recyklaci oprávněné osobě. Teprve v případě, že je 

nebude možné využít, je třeba zajistit jejich řádné odstranění v souladu se zákonem č. 185/2001 

Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Odpady znečištěné škodlivinami je nutné 

odstranit pouze na zařízeních k tomu určených a osobami, které mají potřebná oprávnění pro 

likvidaci příslušného druhu odpadu. Bude-li akce prováděna podnikajícím subjektem, bude řádně 

vedena průběžná evidence odpadů a předložena při závěrečné kontrolní prohlídce na požádání 

- dále upozorňujeme, že zákon o odpadech se nevztahuje na nakládání s nekontaminovanou 

zeminou a jiným přírodním materiálem vytěženým během stavební činnosti, pokud je zjištěno, že 

materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen. 

V jiném případě je třeba postupovat podle zákona o odpadech 

OŽP ovzduší: 

-    během stavebních a terénních úprav se mohou uvolňovat emise polétavého prachu. Při stavebních 

a terénních činnostech je třeba využít dostupných prostředků ke snížení emisí prachu ze staveniště 

(zaplachtování stavby, používání techniky v dobrém stavu a neznečišťování v nadměrné míře 

okolí, omývání vozidel opouštějících stavbu, skrápění ploch staveniště, apod.) 

OŽP ochrana přírody a krajiny: I-A 

- vegetační plochy nesmí být znečišťovány látkami poškozujícími rostliny nebo půdu, 

např.rozpouštědly, minerálními oleji, kyselinami, louhy, barvami, cementem nebo jinými pojivy 

- kořenové prostory stromů a vegetační plochy nesmí být zamokřeny nebo zaplaveny vodou 

odváděnou ze stavby 

- v kořenové zóně stromů se nesmí provádět žádná navážka zeminy nebo jiného materiálu. Jestliže 

tomu nelze v určitém případě zabránit, musí být při mocnosti navážky a způsobu navážení 

zohledněna druhově specifická snášenlivost, věk, vitalita a utváření kořenového systému dřeviny, 

půdní poměry, jakož i druh materiálu. Navážka půdy musí být prováděna ve výsečích a 
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provzdušňovací výseče musí zaujímat nejméně 1/3 kořenové zóny. Za kořenovou zónu je 

považována plocha půdy pod korunou stromu rozšířená do stran o 1,5 m, u sloupovitých forem o 

5 m. Před navážkou je nutno z povrchu kořenové zóny šetrně odstranit veškerý rostlinný pokryv, 

listí a další organické materiály, aby se tím zabránilo vzniku rozkladných produktů poškozujících 

kořeny, nebo nedostatku kyslíku. Do kořenové zóny se smí navážet pouze hrubozrnný materiál 

propouštějící vzduch a vodu. Jestliže má být dostatečně navezena vegetační vrstva, je třeba 

zpravidla nejprve navézt uvedený materiál ve vrstvě 20 cm a následně, jeho vegetační vrstvu, 

zeminu půdní skupiny 2 nebo 3 podle ČSN 83 9011 o mocnosti nejvýše 20 cm. Vegetační vrstva 

nesmí být rozprostřena blíže než 1 m od kmene. Při navážení se v kořenové zóně nesmí jezdit 

- v kořenové zóně stromů se nesmí hloubit rýhy, koryta a stavební jámy. Nelze-li tomu v určitých 

případech zabránit, smí se hloubit pouze ručně nebo s použitím odsávací techniky. Nejmenší 

vzdálenost od paty kmene stromů je 2,5 m. Při výkopech se nesmí přetínat kořeny o průměru 

větším než 2 cm. Kořeny je třeba ostře přetnout a místa řezu zahladit. Obnažené kořeny je nutné 

chránit před vysycháním a působení mrazu. Zásypové materiály musí svou zrnitostí a zhutněním 

zajišťovat trvalé provzdušňování potřebné k regeneraci poškozených kořenů. Při větší ztrátě 

kořenů musí být proveden řez v koruně 

- v kořenové zóně stromů nemají být zřizovány základy. Nelze-li tomu v určitých případech 

zabránit, je třeba zřídit místo základových pasů základové patky, které smí mít vzájemně mezi 

sebou a od paty kmene vzdálenost nejméně 1,5 m. Patky by měly být uspořádány tak, aby kořeny 

s důležitou statickou funkcí zůstaly zachovány 

- kořenová zóna stromů nesmí být zatěžována soustavným přecházením, pojížděním, odstavováním 

strojů a vozidel, zařízeními staveniště a skladováním materiálů. Nelze-li se v kořenové zóně 

vyhnout dočasnému zatížení, musí být zatěžovaná plocha co možná nejmenší. plochu je nutno 

pokrýt geotextilií a nejméně 20 cm tlustou vrstvou z vhodného drenážního materiálu, na kterou je 

třeba položit pevnou konstrukci z fošen nebo podobného materiálu. Opatření má být jen 

krátkodobé, omezené nejvýše na jedno vegetační období. Pominou-li důvody tohoto opatření, je 

nutno zakrytí neprodleně odstranit, a poté půdu, při šetrném zacházení s kořeny, ručně mělce 

nakypřit 

- v kořenové zóně stromů nemají být pokládány žádné kryty pokrývající povrch půdy. Nelze-li se 

tomu vyhnout, kořenová zóna by měla být volbou stavebních materiálů a způsobem provedení co 

nejméně ohrožena, např. použitím propustných krytů, co nejmenší tloušťky nosné vrstvy, 

nepatrného zhutnění, vyzvednutí krytů nad úroveň terénu. Nepropustné kryty by neměly pokrývat 

více než 30%, propustné kryty více než 50% kořenové zóny vzrostlých stromů. Při výměně 

stávajících krytů má být dosaženo nejméně těchto hodnot 

- před mechanickým poškozením (např. pohmoždění a potrhání kůry, dřeva a kořenů, poškození 

koruny) vozidly, stavebními stroji a ostatními stavebními postupy budou stromy v prostoru 

stavby chráněny stabilním, asi 2,0 m vysokým plotem, postaveným s bočním odstupem 1,5 m od 

paty kmene stromů. Plot by měl obklopovat celou kořenovou zónu stromů 

- není-li možné postupovat podle výše uvedeného bodu, bude kmen stromů opatřen 

vypolštářovaným bedněním z fošen, vysokým nejméně 2,0 m. bednění je třeba připevnit na kmen 

bez jeho poškození a nesmí být osazeno přímo na kořenové náběhy 

- koruny stromů je nutné chránit před poškozením stroji a vozidly, popř.vyvázat ohrožené větve 

vzhůru. Místa uvázání je nutné rovněž vypolštářovat 

- pro případné nezbytně nutné kácení dřevin rostoucích mimo les z důvodu realizace výše 

uvedeného záměru – pokud pozemek nesplňuje vymezení dle vyhlášky č. 189/2013 Sb., - je 

nezbytné povolení orgánu ochrany přírody dle § 8 zákona č. 114/1992 Sb., 

- v případě výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů je nutné předem získat povolení 

výjimky z ochranných podmínek zvláštně chráněných druhů – nutné vyžádat u KÚ LK ve smyslu 

§ 77a odst. 5 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb. Bez udělení této výjimky z ochranných podmínek 

zvláštně chráněného druhu nelze práce provádět 

OŽP ochrana přírody a krajiny: I-B-závazné stanovisko – zásah do významného krajinného prvku – 

vodní tok „Přítok Jizery z Dalešického vrchu“ a jeho nivy: 

- těsně před převedením vodoteče do provizorního obtoku bude proveden odborný odlov ryb 

z prostoru stavby a odlovené ryby budou vysazeny cca 500 m nad stavbou proti proudu vody. 

Z provedeného odlovu ryb bude orgánu přírody doložena písemná zpráva 

- do vodního toku nesmí uniknout jakékoliv stavební hmoty (z důvodu možného udušení ryb – 

zanešení žáber a otravy ostatních vodních živočichů) 
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- před opětovným odjímkováním a proplachem staveniště vodou z vodního toku bude prostor 

staveniště důkladně vyčištěn od veškerých stavebních hmot, aby bylo zamezeno splachu do 

vodního toku 

- případný zásah do dřevin, jež jsou součástí břehových porostů, bude prováděn mimo hnízdní 

období roku (mimo období duben-srpen příslušného roku) 

- při provádění prací bude dodržována Česká státní norma ČSN 83 9061 z února roku 2006 – 

Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních pracích – zejména ochrana kořenové 

zóny při navážce, ochrana kořenového porostu proti snižování terénu, ochrana kořenového 

prostoru při hloubení stavebních jam a jiných hloubených výkopů, atd., 

- v případě provádění prací v kořenovém prostoru stromů, pokud s tomu nelze v jednotlivých 

případech vyhnout, musí být výkop prováděn ručně a musí být zajištěny další podmínky dle ČSN 

83 9061 z roku 2006 – Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních pracích. 

V případě porušení kořenů je nutné tyto zajistit proti vysychání, ošetřit prostředky k ošetření ran a 

v co nejkratší době zajistit jejich zasypání 

- pozemky dotčené stavbou budou po ukončení prací uvedeny do původního stavu nebo do stavu 

požadovaného vlastníky přilehlých pozemků, příp.správcem toku 

- toto závazné stanovisko nenahrazuje povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les ve smyslu § 

8 zákona o ochraně přírody a krajiny, závazné stanovisko ke kácení dřevin bude vydáno před 

podáním žádosti o stavební povolení 

OŽP lesy: závazné stanovisko k dotčení lesních pozemků: 

- ke stavebnímu povolení bude předloženo rozhodnutí na dočasné odnětí na stavbou dotčení lesní 

pozemky 

- souhlas platí pro danou stavbu, a to jen v kú Mukařov u Jablonce nad Nisou 

- podklad ke kolaudaci stavby bude právoplatné rozhodnutí o trvalém odnětí lesních pozemků pro 

danou stavbu včetně ploch, které v důsledku stavby nemohou trvale plnit funkce lesa. Před 

geodetickým zaměřením, podle předložené projektové dokumentace se jedná o tyto lesní 

pozemky a jejich dotčenou plochu: 844/4 (56 m2), 647 (8 m2), 639/2 (93 m2), 668/1 (22 m2), 

750/2 (44 m2), 639/1 (8 m2), 653/1 (8 m2), 667/2 (7 m2) vše v kú Mukařov u Jablonce nad Nisou 

- grafický návrh geometrického odměření ploch, které se navrhují k trvalému odnětí lesních 

pozemků, bude předem odsouhlasen státní správou lesů 

- výkopy do vzdálenosti 5 m od kmenů stromů na lesních pozemcích budou po vyhloubení v co 

nejkratším termínu zahrnuty 

- při výkopu maximálně šetřit kořenový systém a využít nejvyšší možné vzdálenosti od lesního 

okraje a jednotlivých stromů 

- po skončení prací budou přímo dotčené lesní pozemky uvedeny do původního stavu včetně 

zhutnění, zpevnění 

- pokud se v uvedeném řízení nechá investor zastupovat, bude předloženo zplnomocnění k tomuto 

zastupování. V tomto zmocnění je potřeba jednoznačně uvést, zda je zmocněn i pro úhradu 

poplatku za odnětí a náhrad škod 

- platnost tohoto souhlasu je stanovena na 2 roky od data jeho vydání, pokud se v této době nebude 

využit jako podklad pro vydání platného rozhodnutí stavebního úřadu 

      OŠKS archeologie: 

- upozorňujeme stavebníka na dodržování památkového zákona dle § 22 odst. 2 zákona č.20/1987 

Sb., o státní památkové péči v platném znění, který se dotýká provádění stavebních prací na 

území s archeologickými nálezy (celá ČR) a povinnosti stavebníků tuto činnost předem oznámit 

skutečnost Archeologickému ústavu Akademie věd ČR umožnit jemu nebo oprávněné organizaci 

provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.  Při  provádění  zemních  nebo  

jiných  prací  je  stavebník  povinen nejpozději do druhého dne od zjištění archeologického 

nálezu oznámit  tuto skutečnost Archeologickému ústavu Akademie věd ČR nebo nejbližšímu 

muzeu - tj. Muzeum Českého ráje v Turnově, případně obecnímu úřadu v jehož územním obvodu 

(i náhodně) došlo k porušení archeologických situací   (nálezy  zdiva, jímek, hrobů atd.,), stejně  

jako   nálezy  movitých  artefaktů  (keramiky,  kostí,  mincí,  zbraní, apod.), které  nebyly zjištěny 

v rámci  záchranného archeolog. výzkumu (§ 23 památkového zákona). 

10. Budou dodrženy podmínky z koordinovaného závazného stanoviska MÚ Železný Brod, OŽP ze dne 

6.6.2018 pod spis.zn. ŽP/453/2018, a to: 

       Ochrana přírody a krajiny 

- záměrem dojde ke kácení dřevin rostoucích mimo les na ppč. 3845 v kú Skuhrov, příslušným 

orgánem ochrany přírody k vydání povolení ke kácení těchto dřevin je obecní úřad Skuhrov - 
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bude povoleno před podáním žádosti o stavební povolení. Dřeviny jsou součástí významného 

krajinného prvku, kterým je dle § 3 odst. 1 písm. b) ZOPK vodní tok 

- v souladu s § 8 odst. 6 ZOPS se žadateli povoluje kácení dřevin rostoucích mimo les na ppč. 1075 

v kú Bzí u Železného brodu, konkrétně jednoho javoru klenu (Acer pseudoplatanus) o obvodu 

126 cm, jednoho jasanu ztepilého (Farxinus excelsior) o obvodu 110 cm, jednoho javoru mléče 

(acer platanoides) o obvodu 141 cm a porostu o ploše 25 m2 složeného z javoru klenu, javoru 

mléče, jabloně domácí a třešně ptačí 

-  dřeviny mohou být pokáceny pouze v období vegetačního klidu a to od 1.11 do 31.3 

kalendářního roku, a to s ohledem na útlum fyziologických funkcí dřevin a další zájmy 

chráněné ZOPK, zejména ochranu volně žijících ptáků v období hnízdění 

- náhradní výsadba se neukládá 

- záměrem dojde k zásahu do významného krajinného prvku (dále jen „VKP“ dle § 3 odst. 1. písm 

b), kterým je vodní tok a údolní niva 

- zásah je možné uskutečnit při dodržení podmínek týkajících se zásahu do VKP stanovených 

v koordinovaném závazném stanovisku MÚ Turnov, které bylo vydáno dne 18.4.2018 pod 

č.evidenčním: 24996/18-MUTU a č.j. s: ORM/18/576 

       ochrana ovzduší: 

-    během stavebních a terénních úprav se mohou uvolňovat emise polétavého prachu. Při stavebních 

a terénních činnostech je třeba využít dostupných prostředků ke snížení emisí prachu ze staveniště 

(zaplachtování stavby, používání techniky v dobrém stavu a neznečišťování v nadměrné míře 

okolí, omývání vozidel opouštějících stavbu, skrápění ploch staveniště, apod.) 

       Ochrana lesa: 

- souhlas platí pro danou stavbu pouze v kú Bzí u Železného brodu a Skuhrov 

- ke stavebnímu povolení bude předloženo rozhodnutí na dočasné odnětí na stavbou dotčené lesní 

pozemky 

- podkladem ke kolaudaci stavby bude právoplatné rozhodnutí o trvalém odnětí lesních pozemků 

pro danou stavbu včetně ploch, které v důsledku stavby nemohou trvale plnit funkci lesa. (Před 

geodetickým zaměřením, podle předložené PD se jedná o tyto lesní pozemky a jejich dotčenou 

plochu: 1071 (16 m2), 1074 (11 m2), 1075 (83 m2) v kú Bzí u Železného Brodu a 3650 (6 m2) 

v kú Skuhrov u Železného Brodu 

- grafický návrh geometrického odměření ploch, které se navrhují k trvalému odnětí lesních 

pozemků, bude odsouhlasen státní správou lesů 

- výkopy do vzdálenosti 5 m od kmenů stromů na lesních pozemcích budou po vyhloubení v co 

nejkratším termínu zahrnuty 

- při výkopu max.šetřit kořenový systém a využít nejvyšší možné vzdálenosti od lesního okraje a 

jednotlivých stromů 

- po skončení prací budou přímo dotčené lesní pozemky uvedeny do původního stavu včetně 

zhutnění, zpevnění 

- platnost tohoto souhlasu je stanovena na 2 roky od data jeho vydání, pokud v této době nebude 

využit jako podklad pro vydání platného rozhodnutí stavebního úřadu 

doprava na pozemních komunikací: 

- při stavbě nebude docházet na přilehlých PK k omezení silničního provozu i na přilehlých PK 

nebude skladován stavební materiál ani výkopek a přilehlé PK nebudou zněčišťovány. Případné 

znečištění je zhotovitel stavby povinen ihned odstranit 

- zhotovitel stavby „Rekonstrukce sil. III/287723 Mukařov“ požádá v dostatečném přestihu (min. 

60ti dní před započetím prací) zdejší správní orgán, (odbor dopravy) o „Rozhodnutí“ zvláštního 

užívání PK pro umístění inženýrských sítí a dále o „Rozhodnutí“ o povolení částečné, případně 

úplné uzavírky silnice pro stavbu a o stanovení dopravního značení, v souladu s § 24, odst. 1 a § 

25, odst. 6) , písm. c), bod 3,. zákona o pozemních komunikacích ve znění zákonů, a to jen 

v případě zásahu do silničního pozemku. 

11. Bude dodržena podmínka z vyjádření SčVK a.s., Teplice ze dne 19.3.2018 pod zn. 

O18610074581/UTPCTU/Val, a to: 

- budou dodrženy podmínky hospodaření v ochranném pásmu II.st. vodního zdroje Mukařov 

- požadujeme v celé trase úprav komunikace, opěrných zdí atd. a při realizaci přeložek inž.sítí 

dodržet ČSN 73 6005 a další předpisy pro ukládání inž.sítí. Dále požadujeme při umístění objektů 

sloupů (základů) veřejného osvětlení a souvisejících objektů k inž.sítím (HUP, kiosek) dodržet 

ochranné pásmo vodohospodářského zařízení dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a 

kanalizacích pro veřejnou potřebu o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů a 
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příslušné ČSN. V kolizních místech pro umístění sloupů a dalších objektů požadujeme provést 

sondy do hloubky uložení vod.řadů a v případě nedodržení ochranného pásma je nutno dodržet 

vodorovnou vzdálenost min. 0,9 m se založením pilot pod úrovní vod.zařízení (dle dohody při 

provádění vytýčení přímo na místě). Dále upozorňujeme, že v případě, kde dojde ke kolizním 

místům při pokládce kabelů musí být provedeny sondy a pokládka kabelů bude prováděna po 

úsecích cca 20,0 m a trasa bude upřesňována dle výskytu vod.řadů 

- při rekonstrukci komunikace požadujeme zachování st.nivelety terénu v ochranném pásmu 

vodohospodářského zařízení (odchylka +- 20,0 cm je možná) 

- požadujeme při realizaci rekonstrukce komunikace a výstavby provést vyzdvižení veškerých 

zařízení a příslušenství vodovodních a kanalizačních stok do nové úrovně povrchu a úpravy 

komunikace dle zákona č. 274/20001 Sb., 

- před zahájením stavebních (výkopových) prací si investor zajistí vytýčení st.vodohospodářského 

zařízení na místě, přímo ve staveništi (trase) a v prostoru potřebném pro provádění stavby. 

Následně pak lze s konečnou platností určit trasu pokládaného zařízení 

- investor prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět práce, s polohou tohoto vedení a 

zařízení, včetně jeho profilu, upozorní organizace provádějící práce na možnou polohovou 

odchylku uložených sítí od výkresové dokumentace 

- zahájení prací nám bude s předstihem písemně oznámeno včetně jména a telefonického spojení 

stavebního dozoru a dodavatele stavby, aby v případě sporů mohla být rychle a účelně sjednána 

náprava. Rovněž bude písemně provozu vodovodů, kanalizací oznámeno ukončení stavebních 

prací 

- požadujeme být přizváni ke každé činnosti v ochranném pásmu námi provozovaného 

vodohospodářského zařízení, ke kontrole pokládky inž.sítí před záhozem a ke kolaudačnímu 

řízení (k užívání stavby) akce 

- každé poškození sítí či zařízení musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provozu vodovodů a 

kanalizací. Upozorňujeme, že při porušení námi provozovaného zařízení budou veškeré náklady 

na opravu a náhradní zásobování účtovány investoru stavby 

- přizvání zástupců SčVK a.s. na staveniště před zásypem položených zařízení ke kontrole 

provedených prací. Kontrolu zapíše zástupce SčVK a.s. do stavebního deníku a tento zápis bude 

sloužit jako podklad pro vydání souhlasu provozovatele ke kolaudaci, o který stavebník před 

kolaudací požádá 

- při provádění stavby bude dodržena ČSN 733050 „Zemní práce“. 

12. Budou dodrženy podmínky z vyjádření CETIN, a.s., prac.Liberec ze dne 6.11.2017 pod č.j. POS 

1342/17, a to :  

- rekonstrukcí silnice III/28723 Mukařov a výstavbou opěrné zdi v km 0,475 bude dotčen stávající 

dřevěný sloup Jp. Tento sloup bude nutné před zahájením stavby demontovat. V novém místě 

bude vystavěn nový dřevěný sloup Jp-8-10 m, který se bude nacházet cca o 5 m vedle od 

stávajícího sloupu. Na nový sloup budou opět převěšeny stávající metalické kabely. V případě 

krátkých délek stávajících kabelů budou nahrazeny novými závěsnými kabely. Dále podél 

rekonstruované silnice III/28723 Mukařov jsou některé stávající sloupy umístěny blízko kraje 

vozovky. Z tohoto důvodu je navrženo posunutí těchto sloupů o cca 0,5-1 m oproti stávajícím. 

Jedná se celkem o 14 ks sloupů v trase. První sloup je Dp a ostatní sloupy Jp, tyto budou 

vyměněny a nahrazeny sloupy novými. Sloupy se nachází ve staničení: 0,050; 0,180; 0,230; 

0,255; 0,297; 0,347, 0,390; 0,490; 0,580; 0,575; 0,627; 0,670; 0,715; 0,763 

- před vydáním stavebního povolení bude uzavřena „Smlouva o provedení vynucené pokládky 

podzemních vedení sítí elektronických komunikací“ a „Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení 

věcného břemene“. 

13. Budou dodrženy podmínky z vyjádření Policie ČR, KŘP LK, ÚO Jablonec nad Nisou, DI ze dne 

19.3.2018, a to: 

- stavba a dopravní řešení bude provedeno dle projektové dokumentace žadatele, která je přílohou 

tohoto vyjádření. Stavba bude po dokončení odpovídat platným normám a technickým 

podmínkám včetně vybavení silnice odpovídajícím záchytným systémem nebo vodícím 

bezpečnostním zařízením (např. směrové sloupky). Z důvodu BESIP požadujeme stavbu 

propustků se šikmým čelem 

- místní úprava provozu (SDZ a VDZ) na pozemní komunikaci bude odpovídat platným TP 65 a 

TP 133 a dalším technickým předpisům a normám, bude zakreslena do koordinační situace 

společně s původním DZ a bude předložena ke schválení před dokončením stavby. DI PČR 

požaduje zachování stávajícího DZ B17 (viz. opravená „Situace dopravního značení 2.1 a 2.5). 
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při délce přímého úseku mezi dvěma oblouky mimo obec do 250 m doporučuje použít DZ A2a 

resp. A2b 

- přechodná úprava (DIO) provozu na pozemních komunikacích bude při stavbě řešena dle 

platných TP 66 (II.vydání) a dalších technických předpisů a norem a bude před stavbou 

projednána v dostatečném předstihu se zdejším DI a u příslušného silničního úřadu 

- v místě křížení silnice III/28723 s MK požadujeme DZ P2, P4 (P6) + V2b, v místě napojení lesní 

cesty nebo jiné účelové PK se zpevněným (asfaltovým) povrchem na silnici III/28723 bude 

použito DZ Z 11c,d nebo Z11g (nepoužívat v případě napojení rodinných domů sjezdem) + V4 

- dopravní inspektorát KŘ Policie ČR LK v Jablonci nad Nisou si vzhledem k problematice 

silničního provozu v době a místě stavby vyhrazuje přechodnou a místní úpravu k provozu na 

pozemní komunikaci případně upravit. 

14. Budou dodrženy podmínky z vyjádření správce drobného vodní toku Lesy ČR, s.p., správa toků, 

oblast Povodí Labe Hradec Králové, a to: 

- stavba musí být provedena v souladu s příslušnou ČSN 75230 (Křížení a souběhy vodních toků 

s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními) a s ČSN 73601 (projektování mostních 

objektů) 

- nově navrženými opěrnými zdmi (S0 251-256, S0 262) a rekonstrukcemi mostů S0201 a S202, 

kterými bude dotčen „Přítok Jizery z Dalešického vrchu“ (10181349), se nezhorší odtokové a 

průtokové vlastnosti vodního toku, nebude zmenšen průtočný profil, niveleta a pokud možno i 

stupňovitost dna zůstane zachována 

- výpust dešťové kanalizace S0 301, kterou bude dotčen tok „od Mukařova“ (10181355), bude 

provedena v souladu s PD-S0 301 Dešťová kanalizace – Vyústění – č. přílohy 7 

- výstavba zdí, mostů a dešťové kanalizace bude provedena tak, aby nedocházelo ke vzdutí na toku 

v úseku nad stavbou 

- při stavebních pracích nesmí dojít k ohrožení kvality vody ve vodoteči, tzn., voda nebude 

znečištěna stavebním odpadním materiálem a ropnými látkami z případné mechanizace 

- při provádění stavebních prací nebude na přilehlých pozemcích vodního toku skladován žádný 

stavební materiál, který by mohl být splaven do koryta toku při zvýšených průtocích či vydatných 

srážkách 

- plochy dotčené zemními pracemi (břehy vodoteče a případné pobřežní pozemky) budou 

ohumusovány, osety travním semenem a vrátí se do původního stavu 

- stavbou budou dotčeny pozemky vedené jako vodní plocha p.p.č. 1630, 1632, 1633/1, 1076 a 

3846 v kú Mukařov u Jablonce nad Nisou, ve vlastnictví ČR s právem hospodařit pro Lesy ČR, 

s.p., proto bude uzavřena nejpozději do doby vydání stavebního povolení smlouva o smlouvě 

budoucí o zřízení služebnosti, nájmu nebo odkupu pozemku, dle způsobu dotčení konkrétní 

parcely (věcné břemeno, dočasný zábor, trvalý zábor). Do kolaudace budou uzavřeny definitivní 

smlouvy 

- jako správci vodoteče požadujeme být přizvání k převzetí dokončených prací – kolaudaci nebo 

jen před převzetím prací k odsouhlasení. 

15. Výše uvedenou stavbou budou zachovány stávající vjezdy, a i vjezd na pozemky č. 670/1 a 668/4 

v kú Mukařov u Jablonce nad Nisou pro obsluhu vodojemu. 

16. Výše uvedenou stavbou nedojde k narušení stávajících přípojek. 

17. Při vytýčení hranic budou přítomni vlastníci pozemků, kterých se vytýčení bude týkat. 

18. Zahájení stavebních prací bude včas oznámeno vlastníkům dotčených pozemků. 

 

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, České mládeže č.p. 632/32, 

Liberec VI-Rochlice, 460 06  Liberec 6; Obec Malá Skála, Vranové 1.díl č.p. 122, Malá Skála, 468 

22  Železný Brod; Obec Líšný, Líšný č.p. 60, 468 22  Železný Brod; Město Železný Brod, Husova 

č.p. 697, 468 22  Železný Brod; Zbyšek Hošek, nar. 17.1.1949, Železný Brod č.p. 281, 468 22  

Železný Brod; Zbyšek Hošek, nar. 31.12.1969, Železný Brod č.p. 281, 468 22  Železný Brod; Lesy 

České republiky, s.p., Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08  Hradec Králové 8 

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, České mládeže č.p. 632/32, 

Liberec VI-Rochlice, 460 06  Liberec 6; Hana Pěničková, nar. 5.3.1950, Na Hranici č.p. 1654/26, 

466 01  Jablonec nad Nisou 1; Jiřina Tuschmannová, Kettelerstrasse č.p. 10, 90469  Nuernberg, 

Německo; Jindřich Exner, nar. 17.2.1955, Brodecká č.p. 723, 468 22  Železný Brod; Věra Exnerová, 
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nar. 31.10.1955, Brodecká č.p. 723, 468 22  Železný Brod; Richard Hajný, nar. 13.8.1966, Želeč č.p. 

22, Malá Skála, 468 22  Železný Brod; Jan Exner, nar. 19.1.1978, Želeč č.p. 4, Malá Skála, 468 22  

Železný Brod; Jindra Baboráková, nar. 21.4.1956, Zámecký vrch č.p. 1405, Liberec XXX-

Vratislavice nad Nisou, 463 11  Liberec 30; Marek Hajník, nar. 30.3.1982, Želeč č.p. 20, Malá 

Skála, 468 22  Železný Brod; Bronislav Svetĺák, nar. 22.3.1937, Ivana Olbrachta č.p. 4212/24, 

Mšeno nad Nisou, 466 04  Jablonec nad Nisou 4; Jaroslav Horna, nar. 25.2.1946, Svahová č.p. 643, 

468 22  Železný Brod; Dana Hornová, nar. 30.5.1952, Svahová č.p. 643, 468 22  Železný Brod; 

Zdena Francová, nar. 30.1.1951, Mukařov č.p. 12, Malá Skála, 468 22  Železný Brod; Martin Hujer, 

nar. 10.12.1963, V Nivách č.p. 2438/30, 466 01  Jablonec nad Nisou 1; Richard Hujer, nar. 

23.10.1976, Svatopluka Čecha č.p. 1128/58, 466 02  Jablonec nad Nisou 2; Ester Mynářová, nar. 

25.3.1998, Čtveřín č.p. 47, 463 45  Pěnčín u Liberce; Libor Bryknar, nar. 22.11.1963, Horecká č.p. 

809, 468 22  Železný Brod; Miloslav Bryknar, nar. 25.6.1968, Jiráskovo nábřeží č.p. 714, 468 22  

Železný Brod; Jiří Pavlata, nar. 20.1.1935, Pasecká č.p. 4229/25, 466 02  Jablonec nad Nisou 2; 

Karolína Filipová, nar. 17.7.1995, Mukařov č.p. 117, Malá Skála, 468 22  Železný Brod; Tělocvičná 

jednota Sokol Mukařov, Mukařov č.p. 98, Malá Skála, 468 22  Železný Brod; Libuše Kotrbová, nar. 

12.4.1955, Mukařov č.p. 93, Malá Skála, 468 22  Železný Brod;Lenka Nosková, nar. 3.6.1977, 

Mukařov č.p. 99, Malá Skála, 468 22  Železný Brod; Mgr. Michaela Jandová, nar. 22.4.1985, 

Mukařov č.e. 368, Malá Skála, 468 22  Železný Brod; Michal Tučani, nar. 4.6.1972, Mukařov č.e. 

368, Malá Skála, 468 22  Železný Brod; Zdeněk Knížek, nar. 22.9.1947, Mírová č.p. 373, 

Daliměřice, 511 01  Turnov 1; Věra Kubištová, nar. 11.3.1948, Vysoká č.p. 3301/92, Jablonecké 

Paseky, 466 02  Jablonec nad Nisou 2; Mgr. Zdeněk Jumr, nar. 13.10.1958, Za Rybníkem č.p. 558, 

252 42  Jesenice u Prahy; Taťána Schovánková, nar. 15.6.1961, Stříbrný kopec č.p. 51, 463 03  Stráž 

nad Nisou; Iva Hermsdörferová, nar. 5.5.1955, Palackého č.p. 3863/38, Mšeno nad Nisou, 466 04  

Jablonec nad Nisou 4; Jana Svatoňová, nar. 8.10.1954, Pujmanové č.p. 1546/40, 140 00  Praha 4-

Nusle; Vlastimil Vrbata, nar. 28.5.1953, Komenského č.p. 641, 468 02  Rychnov u Jablonce nad 

Nisou; Jana Novotná, nar. 24.6.1951, Granátová č.p. 1899, 511 01  Turnov 1. 

 

Odůvodnění: 

Úvodem MÚ Turnov, stavební úřad pokládá za nutné uvést, že dnem 1.1.2018 nabyl účinnosti zákon č. 

225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebního řádu (dále jen 

stavební zákon). Zákonem č. 225/2017 Sb. byl stavební zákon novelizován ve značném rozsahu, a 

stavební úřad pokládá za nutné zdůraznit tu skutečnost, že v čl. II „Přechodná ustanovení“, bod. 10 tohoto 

zákona stanoví, že správní řízení, která nebyla pravomocně skončena přede dnem nabytí účinnosti tohoto 

zákona (č. 225/2017 Sb), se dokončí podle dosavadních právních předpisů, a to dle jejich znění, které 

bylo v účinnosti ke dni 31.12.2017. Toto pravidlo platí i pro toto řízení, tzn., že v tomto řízení je 

postupováno a rozhodováno podle předpisů ve znění, v jakém byly tyto předpisy účinné přede dnem 

1.1.2018 (územní řízení o umístění stavby bylo zahájeno podáním žádosti dne 30.11.2017). 

Dne 30.11.2017 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Stavební záměr se nachází 

na území dvou místně příslušných stavebních úřadů, a to MÚ Turnov a MÚ Železný Brod, a proto KÚ 

LK, odbor územního plánování a stavebního úřadu v Liberci stanovil k provedení územního řízení MÚ 

Turnov, stavební úřad.  

Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a závaznými stanovisky potřebnými pro 

její řádné posouzení, byl žadatel dne 30.11.2017 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Dne 

10.7.2018 byla usnesením prodloužena lhůta k provedení úkonu určenou usnesením spis.zn. 

SÚ/6889/17/HOZ, č.j. SU/17/7120/HOI. Žádost byla doplněna dne 6.8.2018. 

Stavební úřad oznámil dne 15.8,2018 zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným 

orgánům. Současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 27.9.2018, o jehož 

výsledku byl sepsán protokol.  

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky 

řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním 

zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se 

schválenými územně plánovacími dokumentacemi a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu. 
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Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení podle § 144 zákona č. 500/2004 

Sb., správního řádu, rozhodnutí územního řízení se účastníkům řízení podle § 85 odst 2, písm. b) doručuje 

veřejnou vyhláškou. 

Stanoviska sdělili: stanovení stavebního úřadu k provedení řízení KÚ LK, OÚPSŘ ze dne 28.2.2018, 

souhlasné koordinované závazné stanovisko HZS LK, ÚO Jablonec nad Nisou ze dne 20.2.2018, závazné 

stanovisko KHS LK se sídlem v Liberci ze dne 22.3.2018, vyjádření Povodí Labe, s.p., Hradec Králové 

ze dne 31.3.2017 a 6.4.2018, vyjádření Policie ČR, KŘP LK, ÚO Jablonec nad Nisou, DI ze dne 

19.3.2018, vyjádření Policie ČR, KŘP LK, ÚO Jablonec nad Nisou, OIKT Liberec ze dne 15.2.2017, 

vyjádření NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., Jihlava ze dne 28.3.2018, koordinované závazné stanovisko 

MÚ Turnov, ORM ze dne 18.4.2018, závazné stanovisko MÚ Turnov, OŽP ze dne 19.7.2018, 

koordinované závazné stanovisko MÚ Železný Brod, OŽP ze dne 6.6.2018, stanovisko KÚ LK, OŽPZ ze 

dne 12.3.2018, rozhodnutí MÚ Železný Brod, odbor dopravy ze dne 27.3.2018, vyjádření MÚ Turnov, 

odbor dopravní ze dne 28.3.2018, vyjádření Lesy ČR, LS Ještěd Liberec ze dne 8.3.2018, vyjádření Lesy 

ČR, s.p. správa toků, oblast Povodí Labe, Hradec Králové ze dne 22.2.2017 a 7.3.2018, vyjádření Obec 

Malá Skála ze dne 15.3.2018, 6.3.2017 a 7.9.2017, vyjádření SčVK a.s., Teplice ze dne 17.5.2018 a 

19.3.2018, rozhodnutí OÚ Jablonec nad Nisou, RŽP ze dne 8.5.1991, vyjádření CETIN a.s., prac.Liberec 

ze dne 14.2.2017 a 16.11.2017, vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., Děčín ze dne 14.3.2018 a 11.4.2018, 

vyjádření ČD-Telematika a.s., Praha ze dne 14.2.2017, vyjádření České radiokomunikace, a.s., Praha ze 

dne 1.6.2018, vyjádření Telco Pro Services, a.s., Praha ze dne 11.4.2018, vyjádření KSS LK, ÚTSO  

oddělení východ ze dne 7.3.2017, sdělení MÚ Železný brod, stavební úřad ze dne 20.2.2017, územně 

plánovací informace MÚ Turnov, stavební úřad ze dne 1.3.2017, vyjádření Sekce ekonomická a 

majetková Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů Pardubice ze dne 28.4.2018, vyjádření 

NET4GAS, s.r.o., Praha ze dne 14.2.2017 (2x), vyjádření Obec Líšný ze dne 24.2.2017, vyjádření Obec 

Skuhrov ze dne 27.2.2017, vyjádření GridServices, s.r.o., Brno ze dne 28.2.2017, 17.8.2018 a 20.8.2018, 

vyjádření Státní pozemkový úřad, odbor vodohospodářských staveb Praha ze dne 22.3.2017, vyjádření T-

Mobile Czech Republic a.s., Praha ze dne 3.5.2018, vyjádření UPC Česká republika, s.r.o., Praha ze dne 

3.5.2018, vyjádření Vodafone Czech Republic, a.s., Praha ze dne 3.5.2018, stanovisko MÚ Turnov, OŽP 

ze dne 16.4.2018, smlouva č. Z-S14-12-8122265066 o smlouvě budoucí o realizaci přeložky 

distribučního zařízení mezi ČEZ Distribuce, a.s., Děčín a KSS, LK Liberec ze dne 22.5.2018, smlouva 

s vlastníkem technické infrastruktury o vybudování nové (úpravě stávající) infrastruktury mezi CETIN 

a.s., Praha a KSS LK, Liberec ze dne 27.3.2018, smlouva o zajištění přípravy a realizace objektů 

vyvolaných stavbou a o vypořádání některých práv a povinností souvisejících s přípravou a realizace 

stavby „Silnice III/28723 Mukařov, rekonstrukce silnice“ mezi KSS LK, Liberec a Obcí Malá Skála ze 

dne 21.5.2018. 

Stanoviska vlastníků dotčených pozemků k jejich záboru a použití pro stavbu „Silnice III/28723 

Mukařov, rekonstrukce silnice“, a to od: Baboráková Jindra ze dne 2.3.2018, Bryknar Libor ze dne 

18.2.2018, Bryknar Miloslav ze dne 5.3.2018, Exner Jan ze dne 24.5.2018, Exner Jindřich a Exnerová 

Věra ze dne 20.2.2018 a 20.5.2018, Filipová Karolína ze dne 15.5.2018, Francová Zdena ze dne 

28.2.2018, Hajník Marek ze dne 16.2.2018, Hajný Richard ze dne 8.2.2018, Hermsdörferová Iva ze dne 

12.3.2018, Horna Jaroslav a Hornová Dana ze dne 15.3.2018, Hornová Jitka ze dne 21.2.2018, Hošek 

Zbyšek ze dne 20.2.2018, Hošek Zbyšek ze dne 20.2.2018, Hujer Martin ze dne 18.2.2018, Hujer Richard 

ze dne 18.2.2018, Jandová Michaela Mgr. ze dne 15.6.2018, Jumr Zdeněk Mgr., ze dne 23.2.2018, 

Knížek Zdeněk ze dne 13.5.2018, Kotrbová Libuše ze dne 29.3.2018, Kubištová Věra ze dne 20.2.2018, 

Mynářová Ester ze dne 28.2.2018, Novotná Jana ze dne 23.2.2018, Pavlata Jiří ze dne 19.3.2018, 

Pěničková Hana ze dne 23.2.2018, Schovánková Taťána ze dne 21.2.2018, Svatoňová Jana ze dne 

27.4.2018, Svetlák Bronislav ze dne 31.5.2018, Tučani Michal ze dne 15.6.2018, Tuschmann Jiřina ze 

dne 15.2.2018, Vrbata Vlastimil ze dne 5.3.2018,  Tělovýchovná jednota Sokol Mukařov 19.2.2018, Obec 

Malá Skála ze dne 27.2.2018, Nosková Lenka ze dne 10.9.2018. 

Vydaná rozhodnutí: 

• Městský úřad Železný Brod, odbor dopravy vydal dne 27.3.2018 pod spis.zn. OD/538/2018/MR, 

č.j. OD-3889/2018-RADM rozhodnutí, ve kterém bylo povoleno zvláštní užívání komunikace 

III/28723 p.č. 1072 v kú Bzí u Železného Brodu pro umístění inženýrských sítí. 

• Okresní úřad v Jablonci nad Nisou, referát ŽP vydal dne 8.5.1991 pod č.j. ŽP 212/1991/235.1 

rozhodnutí, ve kterém bylo stanoveno ochranné pásmo 1. stupně, ochranné pásmo 2.stupně – 
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vnitřní, ochranné pásmo 2. stupně – vnější a byly vydány zásady hospodaření a provozu 

v ochranných pásmech vodního zdroje Mukařov – zářez, a asanace, ochrana a kontrolní činnost. 

 

Stanovení okruhu účastníků řízení: 

V řízení bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemků a 

staveb na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich. Na základě výsledku byl stanoven okruh 

účastníků řízení ve smyslu § 85 stavebního zákona, a to: 

podle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona – žadatel – Krajská správa silnic LK, p.o., České mládeže 

632/32, 46006 Liberec 6, 

podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona – obec, na jejímž území má být požadovaný záměr 

uskutečněn – Obec Malá Skála, Město Železný Brod, Obec Lišný, obec Skuhrov, 

podle § 85 odst. 2 písm. a)  stavebního zákona - je 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 : vlastníkem dotčených pozemkových parcel 1072 v kat. území Bzí u Železného 

Brodu  a 1643, 1642, 1679, 1641, 1640, 1639/2 v kú Mukařov u Jablonce nad Nisou a 3845 a 3846 v kú 

Skuhrov u železného Brodu je Liberecký kraj – Krajská správa silnic LK, p.o., vlastníkem dotčených 

pozemkových parcel 1071, 1074 a 1075 v kú Bzí u Železného Brodu je Novotná Jana, vlastníkem 

dotčených pozemkových parcel 1076 v kú Bzí u Železného Brodu, 1633/1, 1632, 1630 v kú Mukařov u 

Jablonce nad Nisou  a 3650 v kú Skuhrov u Železného Brodu je Česká republika – Lesy České republiky, 

s.p., vlastníkem dotčené pozemkové parcely 1177 v kú Mukařov u Jablonce nad Nisou je Pěničková 

Hana, vlastníkem dotčených pozemkových parcel 1176, 1582, 647, 639/2, 745/2, 1558/4, 639/1, 1568/4, 

687/1, 1568/2, 688/1 a 1568/1 v kú Mukařov u Jablonce nad Nisou je Obec Malá Skála, vlastníkem 

dotčených pozemkových parcel 1174/1 a 1167 v kú Mukařov u Jablonce nad Nisou jsou Exner Jindřich a 

Exnerová Věra, vlastníkem dotčené pozemkové parcely 1163 v kú Mukařov u Jablonce nad Nisou je 

Tuschmannová Jiřina, vlastníkem dotčené pozemkové parcely 1675 v kú Mukařov u Jablonce nad Nisou 

je Hajný Richard, vlastníkem dotčených pozemkových parcel 857, 870/2 a 869 v kú Mukařov u Jablonce 

nad Nisou je Exner Jan, vlastníkem dotčené pozemkové parcely 1156 v kú Mukařov u Jablonce nad 

Nisou je Baboráková Jindra, vlastníkem dotčené stavební parcely 371 v kú Mukařov u Jablonce nad 

Nisou je Hajník Marek, vlastníkem dotčených pozemkových parcel 854, 853, 852/2 a 852/1 v kú 

Mukařov u Jablonce nad Nisou je Svetĺak Bronislav, vlastníkem dotčených pozemkových parcel 848/2, 

847, 844/4, 848/1 a 842 v kú Mukařov u Jablonce nad Nisou jsou Horna Jaroslav a Dana, vlastníkem 

dotčené pozemkové parcely 637 v kú Mukařov u Jablonce nad Nisou je Francová Zdena, vlastníkem 

dotčených pozemkových parcel 636, 669/1, 669/2 a 1570/2 v kú Mukařov u Jablonce nad Nisou jsou 

Hujer Martin a Hujer Richard, vlastníkem dotčených pozemkových parcel 634, 671/2, 671/1, 674/2, 

674/1, 629, 669/3, 630/1 a stavební parcely 71 v kú Mukařov u Jablonce nad Nisou je Ester Mynářová, 

vlastníkem dotčených pozemkových parcel 668/1 a 668/3 v kú Mukařov u Jablonce nad Nisou je Pavlata 

Jiří, vlastníkem dotčené pozemkové parcely 670/1 v kú Mukařov u Jablonce nad Nisou jsou Bryknar 

Libor a Bryknar Miloslav, vlastníkem dotčených pozemkových parcel 1681 a 551/1 v kú Mukařov u 

Jablonce nad Nisou je Filipová Karolína, vlastníkem dotčené pozemkové parcely 694/2 v kú Mukařov u 

Jablonce nad Nisou je Tělocvičná jednota Sokol Mukařov, vlastníkem dotčené pozemkové parcely 551/3 

v kú Mukařov u Jablonce nad Nisou je Kotrbová Libuše, vlastníkem dotčené stavební parcely 92 v kú 

Mukařov u Jablonce nad Nisou je Nosková Lenka, vlastníkem dotčené pozemkové parcely 738/1 v kú 

Mukařov u Jablonce nad Nisou jsou Jandová Michaela Mgr. a Tučani Michal, vlastníkem dotčené 

pozemkové parcely 750/2 v kú Mukařov u Jablonce nad Nisou je Knížek Zdeněk, vlastníkem dotčené 

pozemkové parcely 1159 v kú Mukařov u Jablonce nad Nisou je Kubištová Věra, vlastníkem dotčených 

pozemkových parcel 1588, 1196/2 a 1195/1 v kú Mukařov u Jablonce nad Nisou jsou Hošek Zbyšek a 

Hošek Zbyšek, vlastníkem dotčené pozemkové parcely 653/1 v kú Mukařov u Jablonce nad Nisou jsou 

Jumr Zdeněk Mgr. a Schovánková Taťána, vlastníkem dotčené pozemkové parcely 668/2 v kú Mukařov u 

Jablonce nad Nisou je Hujer Richard, vlastníkem dotčené pozemkové parcely 667/2 v kú Mukařov u 

Jablonce nad Nisou jsou Hermsdörferová Iva a Svatoňová Jana, vlastníkem dotčené pozemkové parcely 

601/1 v kú Mukařov u Jablonce nad Nisou je Vrbata Vlastimil, a vlastníci inženýrských sítí, kde dojde ke 

styku s výše uvedenou stavbou : Vodohospodářské sdružení Turnov, GridServices, s.r.o., ČEZ Distribuce, 

a.s., Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.,  

podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona – jsou osoby, jejichž vlastnické nebo jiné právo 

k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním 

rozhodnutím přímo dotčeno – jsou to majitelé sousedních pozemků: Osoby s vlastnickými nebo jinými 

věcnými právy k sousedním pozemkům:  st. p. 65, 66, 79, 80/2, 87, 155, 156, 159/1, 159/2, 160, 161, 162, 
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260, 274, 292, 293, 304, 305, 310, 311, 323, 324, 332, 339, 340, 342, 343, 344, 345, 357/1, 360, 391, 

398, 399, 400, 442, 444, 450, 454, 458, 461, 464, 470, 471, parc. č. 265, 269, 270/1, 360/2, 361/2, 361/3, 

404, 406/2, 406/3, 408/1, 408/2, 550/1, 550/2, 551/4, 552/2, 560/2, 568/1, 569, 596/2, 598/2, 602/1, 

602/11, 625/1, 627/1, 627/2, 630/2, 631, 633/1, 633/4, 638/1, 638/2, 645, 650, 653/2, 659, 660, 661, 662, 

664/1, 667/1, 668/4, 668/5, 670/2, 675, 687/2, 688/2, 688/3, 689/2, 689/3, 690/1, 693/2, 694/1, 694/3, 

701, 702, 703, 704, 705/1, 705/2, 706/1, 732, 733/1, 733/4, 734, 735, 738/2, 738/3, 738/6, 744/1, 744/2, 

744/3, 745/1, 750/1, 751, 753, 754/1, 754/2, 754/3, 754/4, 757/2, 757/3, 757/4, 758, 759/1, 844/1, 846/2, 

849/1, 855, 1154, 1161/1, 1161/2, 1161/3, 1166, 1168, 1175, 1184, 1185, 1186, 1192/1, 1196/1, 1197, 

1558/2, 1554/1, 1556/1, 1557, 1561/1, 1561/2, 1561/3, 1561/6, 1562, 1565/1, 1565/2, 1569, 1570/1, 

1571, 1574/3, 1580/1, 1583, 1605/3, 1631, 1646, 1676, 1677 v katastrálním území Mukařov u Jablonce 

nad Nisou, parc.č. 912, 1048/1, 1070/1 a 1070/2 v katastrálním území Bzí u Železného Brodu, parc.č. 

3610 v kat. území Lišný, parc.č. 3462, 3464, 3504, 3496 a 3497 v katastrálním území Skuhrov u 

Železného Brodu. 

Podmínky správců inženýrských sítí, majetkových správců či uživatelů pozemků a staveb, dotčených 

předmětnou stavbou, které se týkají finančních poplatků či jiných finančních požadavků, nejsou součástí 

podmínek předepsaných tímto územním rozhodnutím. Tyto požadavky budou řešeny investorem mezi 

investorem a těmito účastníky řízení, správci inž.sítí či majetkovými správci uzavřením (sepsáním) smluv 

či dohod dle příslušných právních předpisů. 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

-  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

- Účastníci řízení ve svých stanoviscích vlastníků dotčených pozemků uvedli požadavky, které se týkají 

výše uvedené stavby. Žadatel byl s těmito požadavky seznámen, část požadavků je již zapracována 

v projektové dokumentaci a zbývajícím požadavkům bylo vyhověno v podmínkách č. 5, 15,16,17 a 

18. tohoto rozhodnutí. (Jedná se o tyto účastníky řízení a stanoviska jsou ze dne: Bryknar Libor, 

Horecká 809, Železný Brod ze dne 22.2.2018; Bryknar Miloslav, Jiráskovo nábřeží 714, Železný 

Brod ze dne 7.3.2018; Exner Jindřich a Exnerová Věra, oba bytem Brodecká 723, Železný Brod ze 

dne 20.2.2018 a 20.5.2018; Francová Zdena, Mukařov 12, Malá Skála ze dne 2.3.2018; 

Hermsdörferová Iva, Palackého 3863/38, Mšeno nad Nisou ze dne 12.3,.2018; Svatoňová Jana, 

Pujmanové 1546/40, Praha 4 – Nusle ze dne 2.5.2018; Horna Jaroslav a Hornová Dana, Svahová 643, 

Železný Brod ze dne 21.3.2018; Knížek Zdeněk, Mírová 373, Turnov ze dne 17.5.2018; Mynářová 

Ester, Čtveřín 27 ze dne 2.3.2018; Pěničková Hana, Na Hranici 1564/26, Jablonec nad Nisou ze dne 

6.3.2018; Svetlák Bronislav, Ivana Olbrachta 4212/24, Mšeno nad Nisou ze dne 6.6.2018; Vrbata 

Vlastnimil, Komenského 641, Rychnov u Jablonce nad Nisou ze dne 7.3.2018 a Obec Malá Skála ze 

dne 8.3.2018). 

 

Z hledisek, uvedených v § 90 písm. a), b), c), d) a e), stavebního zákona posoudil stavební záměr žadatele 

takto : 

- a) s vydanou územně plánovací dokumentací – Obec Malá Skála má schválený Územní plán 

sídelního útvaru Malá Skála, který vydalo zastupitelstvo obce Malá Skála dne 12.5.1998 a dále má 

platnou Změnu č.1 schválenou 29.11.2000, Změnu č. 2 a 3 vydanou dne 21.12.2009 a účinnou od 

6.2.2010 a Změnu č. 3/2 vydanou dne 24.6.2010, účinnou od 3.8.2010. Obec Skuhrov má schválený 

Územní plán Skuhrov, který nabyl účinnosti dne 10.10.2012 a schválená změna č.1, která nabyla 

účinnosti dne 17.8.2016. Město Železný Brod má schválený Územní plán Železný Brod (kú Bzí u 

Železného Brodu), který nabyl účinnosti dne 27.12.2018. Záměr se nachází v ploše silnice III.třídy. 

Záměr respektuje hlavní a přípustné využití této plochy. Liniové stavby dopravní infrastruktury jsou 

přípustným využitím i dotčených sousedních ploch. Záměr je v souladu s Územním plánem sídelního 

útvaru Obce Malá Skála a v souladu s Územními plány Obce Skuhrov a Města Železného Brodu.  

- b) s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu 

architektonických a urbanistických hodnot v území - Navržená stavba je v souladu s charakterem 

území. Stavbou nedojde k narušení architektonických a urbanistických hodnot v území. Tento soulad je 

potvrzen i orgánem rozvoje města. 

- c) s požadavky podle stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů –stavba je v souladu 

s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcími předpisy, žádost obsahuje veškeré náležitosti, které 

upravuje § 86 stavebního zákona, § 3 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního 

rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, dokumentace stavby je v souladu s přílohou č. 1 
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vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Projektovou dokumentaci potvrdil autorizovaný 

projektant Ing. Michal Bočánek, který dle ustanovení § 15 stavebního zákona je zodpovědný za 

správnost, celistvost a úplnost.  Projektová dokumentace je v souladu s vyhláškou č. č. 501/2006 o 

obecných požadavcích na využívání území a s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na 

stavby, a to jak technickými požadavky, požadavky na bezpečnost, konstrukce a technické zařízení staveb 

a zvláštními požadavky na vybrané druhy staveb zejména § 46, dle ustanovení předmětné vyhlášky 

nebyly shledány rozpory, 

- d) s požadavky podle zvláštních právních předpisů a se stanovisky právních předpisů a se 

stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů – k umístění stavby byla vydána 

kladná stanoviska všech dotčených orgánů, hájících zájmy chráněné zvláštními právními předpisy, 

- e) s požadavky na dopravní a technickou infrastrukturu – stavba je napojena na komunikaci 

III.třídy. 

 

Stavební úřad vycházel ze spolehlivě zjištěného stavu věci a má k dispozici všechna potřebná závazná 

stanoviska dotčených orgánů, na základě, kterých mohl vydat toto územní rozhodnutí, přičemž neshledal 

žádný právní důvod či překážky, pro které by předmětnou žádost na vydání územního rozhodnutí zamítl. 

Stanoviska dotčených orgánů státní správy byla kladná a jejich požadavkům bylo v podmínkách 

rozhodnutí vyhověno. 

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 

vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve 

výroku uvedených. 

 

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. 

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného 

vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, 

stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně 

příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 

stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby. 

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění 

stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. 

 

 

 

Ing. Eva Zakouřilová 

vedoucí stavebního úřadu 

  

 

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Turnov a 

Železného Brodu a na úřední desce Obecního úřadu Malá Skála, Skuhrov a Líšný, a to i způsobem 

umožňujícím dálkový přístup.  

 

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

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
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Obdrží: 

Úřad města Turnov, Železný Brod a úřad obce Malá Skála, Skuhrov a Lišný k podání zprávy o vyvěšení a 

sejmutí tohoto rozhodnutí. 

 

Účastníci územního řízení dle ust. 27 odst. 1 správního řádu a ust. § 85 odst. 1, písm. a) stavebního 

zákona – do vlastních rukou : 

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: bdnkk7w, zast. 

PRAGOPROJEKT, a.s., IDDS: 4kifr54 

 

Účastníci územního řízení dle § 85 odst. 1, písm. b)  stavebního zákona – do vlastních rukou: 

Obec Malá Skála, IDDS: 9b5bpvq 

Obec Skuhrov, IDDS: ivfavr5 

Obec Líšný, IDDS: rrkan5g 

Město Železný Brod, IDDS: zbgbryd 

 

Účastníci územního řízení dle ust. § 85 odst. 2, písm. a)  stavebního zákona – do vlastních rukou. 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 

Vodohospodářské sdružení Turnov, IDDS: c97yj33 

GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 

Obec Malá Skála, IDDS: 9b5bpvq 

Zbyšek Hošek, Železný Brod č.p. 281, 468 22  Železný Brod 

Zbyšek Hošek, Železný Brod č.p. 281, 468 22  Železný Brod 

Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn 

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: bdnkk7w 

Hana Pěničková, Na Hranici č.p. 1654/26, 466 01  Jablonec nad Nisou 1 

Jiřina Tuschmannová, Kettelerstrasse č.p. 10, 90469  Nuernberg, Německo 

Jindřich Exner, Brodecká č.p. 723, 468 22  Železný Brod 

Věra Exnerová, Brodecká č.p. 723, 468 22  Železný Brod 

Richard Hajný, Želeč č.p. 22, Malá Skála, 468 22  Železný Brod 

Jan Exner, Želeč č.p. 4, Malá Skála, 468 22  Železný Brod 

Jindra Baboráková, Zámecký vrch č.p. 1405, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, 463 11  Liberec 30 

Marek Hajník, Želeč č.p. 20, Malá Skála, 468 22  Železný Brod 

Bronislav Svetĺák, Ivana Olbrachta č.p. 4212/24, Mšeno nad Nisou, 466 04  Jablonec nad Nisou 4 

Jaroslav Horna, Svahová č.p. 643, 468 22  Železný Brod 

Dana Hornová, Svahová č.p. 643, 468 22  Železný Brod 

Zdena Francová, Mukařov č.p. 12, Malá Skála, 468 22  Železný Brod 

Martin Hujer, IDDS: bhveuzx 

Richard Hujer, Svatopluka Čecha č.p. 1128/58, 466 02  Jablonec nad Nisou 2 

Ester Mynářová, Čtveřín č.p. 47, 463 45  Pěnčín u Liberce 

Libor Bryknar, Horecká č.p. 809, 468 22  Železný Brod 

Miloslav Bryknar, Jiráskovo nábřeží č.p. 714, 468 22  Železný Brod 

Jiří Pavlata, Pasecká č.p. 4229/25, 466 02  Jablonec nad Nisou 2 

Karolína Filipová, Mukařov č.p. 117, Malá Skála, 468 22  Železný Brod 

Tělocvičná jednota Sokol Mukařov, Mukařov č.p. 98, Malá Skála, 468 22  Železný Brod 

Libuše Kotrbová, Mukařov č.p. 93, Malá Skála, 468 22  Železný Brod 

Lenka Nosková, Mukařov č.p. 99, Malá Skála, 468 22  Železný Brod 

Mgr. Michaela Jandová, Mukařov č.e. 368, Malá Skála, 468 22  Železný Brod 

Michal Tučani, Mukařov č.e. 368, Malá Skála, 468 22  Železný Brod 

Zdeněk Knížek, Mírová č.p. 373, Daliměřice, 511 01  Turnov 1 

Věra Kubištová, Vysoká č.p. 3301/92, Jablonecké Paseky, 466 02  Jablonec nad Nisou 2 

Mgr. Zdeněk Jumr, Za Rybníkem č.p. 558, 252 42  Jesenice u Prahy 

Taťána Schovánková, Stříbrný kopec č.p. 51, 463 03  Stráž nad Nisou 

Iva Hermsdörferová, Palackého č.p. 3863/38, Mšeno nad Nisou, 466 04  Jablonec nad Nisou 4 

Jana Svatoňová, Pujmanové č.p. 1546/40, 140 00  Praha 4-Nusle 

Vlastimil Vrbata, Komenského č.p. 641, 468 02  Rychnov u Jablonce nad Nisou 

Jana Novotná, Granátová č.p. 1899, 511 01  Turnov 1 
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Účastníci územního řízení dle ust. § 85 odst. 2, písm. b)  stavebního zákona – doručí se veřejnou 

vyhláškou: 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:  

 st. p. 65, 66, 79, 80/2, 87, 155, 156, 159/1, 159/2, 160, 161, 162, 260, 274, 292, 293, 304, 305, 310, 311, 

323, 324, 332, 339, 340, 342, 343, 344, 345, 357/1, 360, 391, 398, 399, 400, 442, 444, 450, 454, 458, 

461, 464, 470, 471, parc. Č. 265, 269, 270/1, 360/2, 361/2, 361/3, 404, 406/2, 406/3, 408/1, 408/2, 550/1, 

550/2, 551/4, 552/2, 560/2, 568/1, 569, 596/2, 598/2, 602/1, 602/11, 625/1, 627/1, 627/2, 630/2, 631, 

633/1, 633/4, 638/1, 638/2, 645, 650, 653/2, 659, 660, 661, 662, 664/1, 667/1, 668/4, 668/5, 670/2, 675, 

687/2, 688/2, 688/3, 689/2, 689/3, 690/1, 693/2, 694/1, 694/3, 701, 702, 703, 704, 705/1, 705/2, 706/1, 

732, 733/1, 733/4, 734, 735, 738/2, 738/3, 738/6, 744/1, 744/2, 744/3, 745/1, 750/1, 751, 753, 754/1, 

754/2, 754/3, 754/4, 757/2, 757/3, 757/4, 758, 759/1, 844/1, 846/2, 849/1, 855, 1154, 1161/1, 1161/2, 

1161/3, 1166, 1168, 1175, 1184, 1185, 1186, 1192/1, 1196/1, 1197, 1558/2, 1554/1, 1556/1, 1557, 

1561/1, 1561/2, 1561/3, 1561/6, 1562, 1565/1, 1565/2, 1569, 1570/1, 1571, 1574/3, 1580/1, 1583, 

1605/3, 1631, 1646, 1676, 1677 v katastrálním území Mukařov u Jablonce nad Nisou, 

parc.č. 912, 1048/1, 1070/1 a 1070/2 v katastrálním území Bzí u Železného Brodu, 

parc.č. 3610 v kat. území Lišný, 

parc.č. 3462, 3464, 3504, 3496 a 3497 v katastrálním území Skuhrov u Železného Brodu. 

 

dotčené orgány – do vlastních rukou 

Městský úřad Turnov, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01  Turnov 1 

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, územní odbor Jablonec nad Nisou, IDDS: hv4aivj 

Policie České republiky, Dopravní inspektorát, IDDS: vsmhpv9 

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, územní pracoviště Jablonec nad Nisou, 

IDDS: nfeai4j 

Městský úřad Železný Brod, IDDS: zbgbryd 

  

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 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 

Městský úřad Železný Brod, odbor životního prostředí, IDDS: zbgbryd 

Městský úřad Železný Brod, odbor dopravy, IDDS: zbgbryd 

Městský úřad železný Brod, odbor územního plánování, IDDS: zbgbryd 

Městský úřad Železný Brod, stavební úřad, IDDS: zbgbryd 

Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast Povodí Labe, IDDS: e8jcfsn 

Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2 

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., oblastní závod Jablonec nad Nisou, IDDS: f7rf9ns 
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