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Datum:

16.04.2021

Ţadatel:

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:
Městský úřad Semily, Obvodní stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění novel (dále jen "stavební
zákon"), s působností dle § 190 stavebního zákona, v územním řízení posoudil podle § 84 aţ 91
stavebního zákona ţádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí
o umístění stavby"), kterou dne 15.10.2020 podala společnost ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035,
Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, kterou zastupuje společnost BIMONT s.r.o.,
IČO 47781262, České mládeže 713/122, Liberec VIII-Dolní Hanychov, 460 08 Liberec 8 (dále jen
"ţadatel"), 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

rozhodnutí o umístění stavby
SM-Chuchelna, investice DZ, SM_0371, SM_0477
IE-12-4005525
(dále jen "stavba") na pozemcích st. p. 153 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 154 (zastavěná plocha a
nádvoří), st. p. 155 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 156/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 157
(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 164 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 166/1 (zastavěná plocha a
nádvoří), st. p. 167 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 180 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 181
(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 182 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 266 (zastavěná plocha a
nádvoří), st. p. 299 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 304 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 330
(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 374 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1110/1 (zahrada), parc. č.
1112/2 (trvalý travní porost), parc. č. 1200/2 (orná půda), parc. č. 1207 (ostatní plocha), parc. č. 1227/1
(trvalý travní porost), parc. č. 1228/6 (trvalý travní porost), parc. č. 1310/1 (zahrada), parc. č. 1310/3
(trvalý travní porost), parc. č. 1310/6 (trvalý travní porost), parc. č. 1310/7 (ostatní plocha), parc. č.
1313/1 (ostatní plocha), parc. č. 1317/1 (trvalý travní porost), parc. č. 1318 (ostatní plocha), parc. č. 1322
(trvalý travní porost), parc. č. 1323/1 (trvalý travní porost), parc. č. 1468/1 (trvalý travní porost), parc. č.
1475/1 (trvalý travní porost), parc. č. 1475/2 (trvalý travní porost), parc. č. 1478 (trvalý travní porost),
parc. č. 1482 (trvalý travní porost), parc. č. 1485/2 (trvalý travní porost), parc. č. 1489/1 (trvalý travní
porost), parc. č. 1494 (trvalý travní porost), parc. č. 1495 (trvalý travní porost), parc. č. 1496/2 (trvalý
travní porost), parc. č. 1501/1 (trvalý travní porost), parc. č. 1660 (trvalý travní porost), parc. č. 1664/1
(trvalý travní porost), parc. č. 1871 (ostatní plocha), parc. č. 1872/1 (ostatní plocha), parc. č. 1872/2
(ostatní plocha), parc. č. 1875/2 (ostatní plocha), parc. č. 1875/4 (ostatní plocha), parc. č. 1877/1 (ostatní
plocha), parc. č. 1877/2 (ostatní plocha), parc. č. 1877/4 (trvalý travní porost), parc. č. 1878/1 (trvalý
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travní porost), parc. č. 1887 (ostatní plocha), parc. č. 1889/1 (ostatní plocha), parc. č. 1889/7 (ostatní
plocha), parc. č. 1889/8 (ostatní plocha), parc. č. 1889/9 (ostatní plocha), parc. č. 1889/12 (ostatní
plocha), parc. č. 1901/1 (vodní plocha), parc. č. 1905/1 (ostatní plocha), parc. č. 1905/2 (ostatní plocha),
parc. č. 1905/3 (ostatní plocha), parc. č. 1905/4 (ostatní plocha), parc. č. 1906/1 (ostatní plocha), parc. č.
1906/2 (ostatní plocha) v katastrálním území Chuchelna, parc. č. 79 (trvalý travní porost), parc. č. 93/2
(trvalý travní porost), parc. č. 98 (ostatní plocha), parc. č. 1231/1 (ostatní plocha), parc. č. 1329 (ostatní
plocha) v katastrálním území Záhoří u Semil.
Druh a účel umisťované stavby:
Rozšíření distribuční sítě novým kabelovým vedením NN, novým kabelovým vedením VN a novou
trafostanicí – stavba dle ustanovení § 103 odst. 1 písm. e) bod 5. stavebního zákona nevyžadující
stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu.
Umístění stavby na pozemku a určení prostorového řešení:
SO 01 – Nové kabelové vedení VN a nová trafostanice
- Trafostanice SM_0821 na ppč. 1478 v k. ú. Chuchelna bude betonová prefabrikovaná stanice
s vnějšími rozměry 2,5x3,5m, celková výška nad terénem je 2,12m. Do trafostanice bude osazen
rozvaděč VN typ KKT, hermeticky uzavřený olejový transformátor 35/0,4kV 400kVA a 8 okruhový
rozvaděč NN s měřícím zařízením Meg40.
- Přívod do nové TS bude řešen kabelem AXEKVCE 3x1x120, svedeným z vrchního vedení VN
ze sloupu č. 6 na ppč. 1110/1 v k. ú. Chuchelna přes nový svislý úsekový odpínač US_SM_483. Kabel
AXEKVCE 3x1x120 povede podél komunikace ve výkopu, přechody přes komunikaci budou
provedeny protlakem.
SO 02 – Nové kabelové vedení NN
- Na betonovém sloupu č. 12 na ppč.79 k.ú. Záhoří u Semil bude provedena výměna skříně SV201
za novou SR302, která bude umístěna v plastovém pilíři vedle sloupu, odtud povede nový kabel AYKY
3x240+120mm2 protlakem pod komunikací na ppč.1231/1 a dále ve výkopu podél cesty do SS100 (34)
na ppč.93/2.
- V případě, že bude nový kabel NN křížit koryto Chuchelenského potoka, bude proveden pod korytem
potoka protlak v hloubce 1 m pod dnem koryta.
- Kabel AYKY 3x240+120mm2 bude pokračovat podél cesty a poté podél hlavní silnice na ppč.1329 k.
ú. Záhoří u Semil a na ppč.1905/1 v k. ú. Chuchelna se provede protlak pod komunikací a dále
povede kabel po druhé straně komunikace až do nové trafostanice SM_0821 na ppč.1478 v k. ú.
Chuchelna.
- Z nové trafostanice SM_0821 se vyvede kabel AYKY 3x240+120mm2, který povede podél komunikace
směrem k Záhoří a který smyčkově připojí přípojkové skříně (SS 100) pro čp.10, 12, 254, 328, 333, 7,
6 a rozpojovací skříň SR302 (R22) na ppč.1501/1. Z R22 povede kabel AYKY 3xl20+70mm2
k betonovému sloupu č.33, kde se napojí na vrchní vedení NN. Z R22 bude dále vyveden kabel AYKY
3x240+120mm2, který povede napřímo zpět do nové trafostanice SM_0821.
- Z nové trafostanice SM_0821 bude vyveden čtvrtý kabel AYKY 3x240+120mm2, který povede
na druhou stranu směr Chuchelna a zasmyčkuje přípojkové skříně pro č.p.334, 22, 23, 11, 21,
pro garáž na ppč. 392 (P248) a rozpojovací skříň SS101 (R20) u betonového sloupu č. 9 odkud
se napojuje vrchní vedení NN. Kabel bude ukončen v rozpojovací skříni SR502 (R18) u domu č.p.151.
Z R18 bude vyveden kabel AYKY 3x240+120 mm2, který smyčkově připojí skříně SS100 pro č.p. 20,
146, 9 a 110 a skříň SR402 (R19) pro připojení čp.25 a vrchního vedení NN. Ze skříně u domu
č.p.110 povede druhý, přímý, kabel AYKY 3x240+120 zpět do skříně R18.
- Z R18 bude dále vyveden kabel AYKY 3x240+120 mm2, který povede podél komunikace a připojí
přípojkové skříně pro č.p. 26, 17, rozpojovací skříň SS101 u sloupu č. 39 u domu č.p.105 a bude
ukončen ve skříni SR502 (R16) v plastovém pilíři u sloupu č. 1. Ze skříně R16 bude vyveden kabel
AYKY 3x240+120 mm2, který povede podél komunikace do SS100 na domě č.p.28. Z R16 budou dále
vyvedeny dva kabely AYKY 3x120+70, které budou napojeny do skříně SV201 (R15) na sloupu č. 1.
- Přechody přes komunikaci budou řešeny protlakem.
- Z nových přípojkových skříní budou připojeny stávající elektroměrové rozvaděče (tyto kabely jsou
označeny jako HLAVNI DOMOVNÍ VEDENI - HDV). Pokud to bude technicky možné, budou
do nových přípojkových skříní přepojeny stávající kabely HDV. Nové kabely HDV budou muset být
zavedeny v Záhoří u č.p.: 34 a v Chuchelně u č.p.7, 5, 333, 328, 254, 12, 10, 334, 22, 23, 11, 21, 24,
151, 25, 146, 9, 110, 17, 28 a garáže na ppč.392.
Do nových skříní č. 7, R22, 328, R21, 334, 22, 11, R20, R18, R19, 110, R16 bude připojena nová
zemnicí páska FeZn 30x4, která povede pod novým kabelem NN v délce 20 m.
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Stavba bude umístěna a provedena dle dokumentace, kterou vypracovala společnost BIMONT s.r.o.
České Mládeţe 713/122, 460 08 Liberec, a kterou ověřil Ing. Stanislav Bílek – Autorizovaný inţenýr
pro technologická zařízení staveb ČKAIT 0500471.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby.
- stavba nemá vliv na své okolí
II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:
1. Stavba bude umístěna na pozemcích st. p. 153, 154, 155, 156/1, 157, 164, 166/1, 167, 180, 181, 182,
266, 299, 304, 330, 374, parc. č. 1110/1, 1112/2, 1200/2, 1207, 1227/1, 1228/6, 1310/1, 1310/3,
1310/6, 1310/7, 1313/1, 1317/1, 1318, 1322, 1323/1, 1468/1, 1475/1, 1475/2, 1478, 1482, 1485/2,
1489/1, 1494, 1495, 1496/2, 1501/1, 1660, 1664/1, 1871, 1872/1, 1872/2, 1875/2, 1875/4, 1877/1,
1877/2, 1877/4, 1878/1, 1887, 1889/1, 1889/7, 1889/8, 1889/9, 1889/12, 1901/1, 1905/1, 1905/2,
1905/3, 1905/4, 1906/1, 1906/2 v katastrálním území Chuchelna, parc. č. 79, 93/2, 98, 1231/1, 1329
v katastrálním území Záhoří u Semil tak, jak je zakresleno v ověřené projektové dokumentaci, která
obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy 1:500 se zakreslením stavebního
pozemku, poţadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností
od hranic pozemku a sousedních staveb; kopie situačního výkresu je nedílnou součástí tohoto
rozhodnutí.
2. Jako stavební pozemek se vymezuje část pozemku parc. č. 1478 v k. ú. Chuchelna, na kterém bude
umístěna trafostanice. Na ostatních přímo dotčených pozemcích se stavební pozemek se nevymezuje,
jelikoţ se jedná o podzemní stavbu.
3. Stavba bude provedena dle dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, kterou
vypracovala společnost BIMONT s.r.o., České Mládeţe 713/122, 460 08 Liberec, a kterou ověřil Ing.
Stanislav Bílek – Autorizovaný inţenýr pro technologická zařízení staveb ČKAIT 0500471.
4. Vytýčení prostorové polohy stavby v souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem bude
před zahájením stavebních prací provedeno oprávněnou osobou. O provedeném vytýčení a stabilizaci
pevných bodů vyhotoví oprávněná osoba vytyčovací protokol.
5. Při provádění stavby budou dodrţovány předpisy týkající se bezpečnosti práce a pouţitých
technických zařízení na stavbě, zejména pak zákon číslo 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nařízení vlády číslo 591/2006 Sb., o bliţších
minimálních poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
6. Před zahájením zemních prací bude provedeno vytýčení všech inţenýrských sítí a zařízení,
existujících v místech stavby a bude zajištěna jejich ochrana v souladu s podmínkami, které stanovili
nebo stanoví příslušní vlastníci technické infrastruktury.
7. Při vlastní realizaci stavby budou respektovány podmínky a poţadavky dále uvedených stanovisek
dotčených správních orgánů a správců sítí a zařízení, týkající se provádění stavby:
a) Obec Chuchelna, Chuchelna 269, 513 01 Semily
i) Souhlas a vyjádření č. j.: 499/2020 ze dne 29.9.2020
1. Stavba bude provedena dle předložené dokumentace a našich podmínek uvedených v tomto souhlasu č.j.
499/2020 ze dne 29.9.2020. Případné změny je nutné předložit obci Chuchelna k novému posouzení.

2. Minimální krytí sítě pod komunikacemi a v krajnicích bude odpovídat tab. B1 ČSN 73 6005/Z4, s následujícími
odchylkami, dohodnutými na jednání dne 25.8.2020 za účasti ČEZ:
- V úseku od odbočky ke kravínu (od garáže naproti č.p. 28) podél komunikace III/2922 až ke křižovatce
s účelovou komunikací Na Kopeček (k montážní jámě protlaku na p.p.č. 1906/2) budou kabely umístěny
s hloubkou dna rýhy 1,5 m dle řezu C4 (na Situacích č. 7 a 8, v tiskové verzi k 28.8.2020, jsou chybně
vyznačeny řezy C2 a AI). Důvodem je záměr obce na umístění chodníku a drenáže, požadované KSS LK,
kterou je nutné vykřížit s kabely NN a VN. V tomto úseku bude zároveň dodržen minimální odstup 0,5 m
krajního kabelu NN či VN od hrany asfaltové vozovky (jak bylo vyznačeno v pracovní verzi řezů), aby
budoucí chodníkové obrubníky s betonovým ložem nebyly umístěny nad kabely NN a VN.
- Hloubka dna rýhy 1,5 m dle řezů D3 a C4 bude provedena rovněž v úseku komunikace Na Kopeček, a sice
od montážní jámy u garáže na p.p.č. 392 (tj včetně protlaku pod č.p. 151) až na konec úseku u objektu č.p.
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110 (na Situaci č. 8, tiskové verzi k 28.8.2020, je chybně vyznačen řez C2). Důvodem je záměr obce
na stavební úpravy komunikace, včetně výstavby dešťové kanalizace. Dešťová kanalizace tudíž bude
umístěna v ochranném pásmu kabelů NN. Zároveň upozorňujeme a vyhrazujeme si právo, že v budoucnu
mohou být v souběhu nad kabely NN, v tuto chvíli v horní části tohoto úseku projektovanými v krajnici,
umístěny obrubníky anebo bude i nad těmito kabely provedena asfaltová komunikace, neboť obec bude při
stavebních úpravách optimalizovat šířku vozovky. Z tohoto důvodu zároveň požadujeme, aby i kabely
v tomto úseku, navrhované v současné době do krajnice, byly uloženy do betonu tl 300 mm, jak je
vyznačeno v řezu D3. Jako vlastník komunikace si dále vyhrazujeme právo nad kabely NN umístit také
drenáže, mělké vpusti, odvodňovací rigoly, žlaby, apod., tj. veškeré prvky nutné k řádnému odvodnění
komunikace, a to podzemního i povrchového a vyhrazujeme si právo měnit niveletu komunikace (tedy snížit
krytí nad kabely NN) až do úrovně 1,0 m dle ČSN 73 6005. Pro tento úsek dále stanovujeme i následující
prostorovou podmínku: Před zahájením stavby bude vytýčen plynovod a nové kabely NN budou umístěny
v takové vzdálenosti od plynovodu, aby se v budoucnu mohla mezi plynovod a nové kabely NN umístit
dešťová kanalizace min DN 300, včetně nových šachet, při současném splnění ČSN 73 6005 Prostorové
uspořádání sítí technického vybavení. O uložení kabelů NN v požadované odstupové vzdálenosti
od plynovodu bude dodavatelem uveden záznam ve stavebním deníku, který bude následně v kopii poskytnut
obci Chuchelna. Pokud se při budoucí realizaci dešťové kanalizace prokáže, že kabely NN byly umístěny
v rozporu s touto podmínkou a byla by tím znemožněna realizace dešťové kanalizace, budou kabely NN
přeloženy na náklady ČEZ anebo dodavatele stavby ČEZ.

3. Práce spojené s obnovou komunikace bude realizovat pouze firma s oprávněním.
4. Na veškerých dotčených zpevněných komunikacích budou práce provedeny protlakem, mimo komunikace
na p.p.č. 1313/1 u č.p. 150 a komunikace na p.p.č. 1877/1 u č.p. 7, kde bude proveden překop a konečná
zádlažba provedena v celé šíři a délce dle Celkové situace - Zádlažba. Upozorňujeme, že na výkrese Celková
situace - zádlažba, tiskové verzi k 28.8.2020, není zakreslen nový asfaltový dvouvrstvý kryt na překopu na p.p.č.
1877/1 u č.p. 7. V tomto místě požadujeme jednak obnovu celé plochy asfaltového krytu dle stávajícího stavu, tj
od betonové svodnice až k opravené rýze po plynovodu a včetně plochy vedlejšího sjezdu (viz následující fotka).
Zároveň bude překop v tomto úseku asfaltové komunikace proveden dle řezu D2 (na Situaci č. 5, tiskové verzi
k 28.8.2020, je chybně vyznačen řez C2).

5. Podmínky pro výkopy v pozemních komunikacích a krajnicích v majetku obce Chuchelna (Pozn.: upozorňujeme,
že obec Chuchelna je vlastníkem také většiny dotčených účelových komunikací umístěných
na cizích/soukromých pozemcích):
- výkop a zásyp rýh bude proveden v souladu s platnými normami a technickými podmínkami pro stavbu
účelové komunikace, v souladu s technickými podmínkami TP 146 Provádění výkopů a jejich zásypů
ve stávajících pozemních komunikacích, vydání Leden 2020
- zůstane-li ve vozovce od okrajů opravené rýhy k obrubníku (nebo k jinému okrajovému prvku) plocha, jejíž
šířka bude menší než 1,0 m, musí se tyto části vozovky úplně obnovit spolu s konstrukcí rýhy
- provizorní úprava konstrukce vozovky bude provedena:
- zpětný zásyp bude hutněn max po 300mm (tj. 40 cm pod úroveň stávajícího krytu vozovky) a konstrukční
vrstvy vozovky ze štěrkodrti max po 150 mm
- zadláždění kamennou dlažbou 100mm, nebo zámkovou dlažbou min. tl. 100mm nebo položením asfaltových
vrstev v min. tloušťce 100mm
- při poklesu povrchu větším než 10mm bude neprodleně po zajištění poklesu provedeno dodatečné hutnění,
doplnění zásypového materiálu a předlážděno nebo zaasfaltováno
- minimální doba trvání provizorní úpravy je 30dnů, aby mohlo dojít k dotvarování podloží.
- konečná úprava smí být zahájena po předchozím souhlasu majetkového správce účelové komunikace - obce
Chuchelna, kde bude předán protokol o hutnících zkouškách prokazujících úplnou konsolidaci zásypu a
certifikáty o materiálech použitých do konstrukcí a aktivní zóny komunikací. Pro každý překop v asfaltové
komunikaci v majetku obce Chuchelna bude předložen protokol ze Statické zatěžovací zkoušky provedené
dle ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin. Požadované hodnoty dle TP 146, katalogového listu
č.5: Na pláních (400 mm pod niveletou) minimálně Edef,2 = 80 MPa, na horních vrstvách ze štěrkodrti
(pod dvouvrstvým asfaltovým krytem) Edef,2 =115 MPa, poměr modulů Edef,2 / Edef,1 pro kontrolu
parametru míry zhutnění musí být na štěrkodrtích do 2,3. Pozn.: Upozorňujeme, že hodnoty rázového
modulu pružnosti Mvd uvedené na výkresu Řezy 1, tiskové verzi k 28.8.2020, jsou jednak chybné (Mvd = 45
MPa má být dle TP 146 naměřena na pláni a nikoli pod asfalty), a zároveň, obec Chuchelna na jednání dne
25.8.2020 nesouhlasila s ověřováním hutnění pouze lehkou dynamickou deskou ke stanovení hodnoty Mvd,
která je pouze orientačním rázovým modulem pružnosti. Bez doložení protokolů ze statických zatěžovacích
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zkoušek dodavatel nesplní podmínky dané obcí Chuchelna pro zásah do komunikací v jejím vlastnictví.
v případě, že při výkopu dojde k vytvoření kaverny nebo poklesu konstrukce, musí být přesah stmelené části
vozovky na tuto šířku.
do tří dnů po uvedení dotčeného úseku účelové komunikace do původního stavu podle předchozích
podmínek bude požádán správce o jeho protokolární předání a převzetí, kde bude předán certifikát +
prohlášení o shodě na použité asfaltové směsi z obalovny.
hutnění vrstev zásypů max po 300mm proběhne ve vozovkách i podél nich.
ve volném terénu bude zásyp zakončen nakupovanou ornicí (v min. tl. 150mm) a zatravněn. Výkopový
materiál nebude použit z důvodu nedostatečného obsahu humusu nutného pro růst trávy.
do vozovky pod asfalt ani do vjezdů pod dlažbu nebude použit štěrk, tj frakce 32/63, ale požadujeme
stmelené vrstvy (např. cementem) nebo kvalitní štěrkodrť 0/32 nebo 0/63 ve tř. A nebo B., tak jak je
uvedeno v tiskové verzi Řezů k 28.8.2020.
Do výkopů ve vozovce, v krajnici a pod vjezdy požadujeme, aby nebyl vrácen původní materiál, který bude
zcela jistě nevhodný dle ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací. Jedná se
o aktivní zónu pod konstrukcí vozovky (0,5 m pod konstrukci vozovky). Požadujeme ale dodání nového
kvalitního zásypového materiálu dle uvedené normy, anebo lépe, štěrkodrť ve třídě B tak, jak je uvedeno
v tiskové verzi Řezů k 28.8.2020.
Nové povrchy budou z kvalitních materiálů, bez ohledu na to, v jakém stavu se povrch nyní nachází.
Při opravě asfaltových krytů bude mezi obrusnou a podkladní (ložní) vrstvou proveden spojovací postřik
z modifikovaného asfaltu PS-PMB v množství 0,2 až 0,3 kg/m2, dle ČSN 73 6129 Stavba vozovek, Postřiky
a nátěry.
Při opravě asfaltových krytů budou utěsněny pracovní spáry, tj. na rozhraní staré a nové asfaltové vrstvy
bude provedena řezaná spára šířky min 12 mm a hloubky min 25 mm s následným vyčištěním, adhezním
nátěrem a výplní zálivkou za horka z modifikovaného asfaltu pro podélné spoje a spáry - „TYP N2“, dle TP
115 a ČSN 14188-1. Na výšku podkladní vrstvy bude provedeno nalití hrany, ev. natavovací páska
z modifikovaného asfaltu.

6. Uložení kabelu v požadované hloubce bude před záhozem protokolárně odsouhlaseno vlastníkem pozemní
komunikace. Pokud nebude souhlas udělen, budou na náklady dodavatele provedeny dodatečné sondy.

7. Případné škody na účelové komunikaci způsobené dodavatelem budou neprodleně odstraněny na náklady
investora (stavebníka).

8. Dojde-li při stavbě ke znečištění účelové komunikace, bude zhotovitelem neprodleně odstraněno na náklady
investora (stavebníka).

9. Před zahájením územního řízení bude mezi investorem a vlastníkem (správcem) dotčené pozemní komunikace
uzavřena budoucí smlouva o náhradě za omezené užívání nemovitosti.

10. Před zahájením stavebních prací zhotovitel předloží obci Chuchelna k odsouhlasení harmonogram prací vč.
zákresu situace do zvětšeného měřítka katastrální mapy dopravní opatření schválené Policií ČR. Tyto spolu
s vyjádřením předloží na Odbor dopravy MěÚ Semily a zažádá o rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace
na stavební práce a o stanovení přechodné úpravy provozu. To se týká především navazující komunikace
Na Kopeček.

11. Objízdné trasy, přemostění výkopu nebo průjezdný prostor bude dle TP 66 Zásady pro označování pracovních
míst na pozemních komunikacích (vydání 2015).

12. Po dobu stavby bude zajištěn příjezd k dále navazujícím nemovitostem a zajištěn příjezd IZS, tzn. zajištěna
objízdná trasa konkrétně pro oblast navazující komunikace Na Kopeček. Možné varianty budou předem
schváleny obcí Chuchelna.

13. Záruční doba v případě odchylek od ČSN 736121 Stavba vozovek - Hutněné asfaltové vrstvy - Provádění a
kontrola shody, dle tab. 16, činí 36 měsíců od doby protokolárního předání překopů správci.

14. Po ukončení stavebních prací předá investor (stavebník) obci Chuchelna geometrické zaměření skutečného
provedení stavby, ze kterého bude zřejmá jak poloha tak i hloubka ukládaných kabelů. Zaměření bude obci
předáno v tištěné i elektronické verzi (.pdf a .dwg či .dgn).

15. Upozorňujeme, že v dotčené oblasti se nachází podzemní televizní kabelové rozvody, které jsou v majetku obce
Chuchelna. O jejich přesném vedení nemáme záznamy, jejich přesné umístění je nutné vytyčit. Vytýčení
podle informací obce o přibližné poloze sítí provede dodavatel stavby na své náklady.
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b) Krajská správa silnic Libereckého kraje, p.o., České mládeţe 632/32, 460 06 Liberec
i) Technické podmínky pod zn.: KSSLK/2735/2020 ze dne 27.4.2020
Obecné technické podmínky zásahu do komunikace

1. Stavba bude provedena dle předložené projektové dokumentace a dle našich podmínek, případné změny je
nutno s námi předem konzultovat.

2. Zhotovitel musí postupovat dle technických zásad a podmínek, pro zásahy do povrchu komunikací, pro ukládání
inženýrských sítí. Technické podmínky jsou veřejně přístupné na http://www.ksslk.cz.

3. Zhotovitel doloží po skončení stavebních prací dokumentaci ve stupni DSPS včetně fotodokumentace, která
bude předána správci komunikace v tištěné podobě/elektronické podobě (formát *.dwg, *.pdf)

4. 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.
Specifické technické podmínky zásahu do komunikace

1. Přechod vozovky bude proveden protlakem pod konstrukčními vrstvami vozovky. Startovací jámy protlaku
budou umístěny mimo těleso komunikace ve vzdálenosti min. 1 m od hrany komunikace.

2. Výkopy rýh a jam v krajnici budou zabezpečeny proti podmáčení a sesuvu, aby nedošlo k narušení konstrukce
silnice. Při provádění výkopů a zásypů rýh pro vedení ve vozovce a přilehlých pozemcích musí být dodrženy a
konstrukce provedeny dle „Technických podmínek č. 146" schválené MDS ČR dne 30.3.2001. Při výkopu
v nezpevněné části komunikace musí být zásyp výkopu proveden vhodným materiálem, dostatečně hutněn
po vrstvách, aby nedošlo k následnému sedání zeminy v místě úpravy.

c) Městský úřad Semily, Husova 82, 513 13 Semily
i) Koordinované závazné stanovisko č.j.: KS/4220/19 ze dne 9.12.2019
1. Bude zachován a ochráněn břehový porost, nevyhnutelné zásahy do zeleně rostoucí mimo les budou s orgánem
ochrany přírody a krajiny předem konzultovány a popřípadě bude káceno v období mimo hnízdní klid.

2. V místě křížení trasy s vodním tokem nedojde k technickým úpravám parametrů koryta, přehrazení toku a
výkopům tzn. křížení trasy, bude provedeno protlakem.

3. V korytě toku je vyloučen pohyb těžké techniky.
4. Během provádění prací nedojde k úniku ropných látek a látek ovlivňující chemické složení vody a půdy.
5. Závadné látky, lehce splavitelný materiál ani stavební odpad nebude volně skladován
v blízkosti vodního toku.

6. S nepoužitelnými stavebními odpady, včetně výkopových zemin, vzniklými při stavbě je třeba nakládat v souladu
s ustanoveními zákona o odpadech. Odpady budou důkladně vytříděny dle jednotlivých druhů a kategorií,
zejména odpady nebezpečné. Odpady budou přednostně předány k recyklaci nebo využití, pouze pokud to
nebude možné, budou uloženy na řízené skládce.

7. Doklady o předání všech vzniklých odpadů osobě oprávněné k převzetí těchto odpadů budou stavebníkem
uschovány pro případnou pozdější kontrolu.

8. Během stavebních úprav se mohou uvolňovat emise polétavého prachu (ze skládek sypkých materiálů,
při terénních úpravách, při bouracích činnostech 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.).

9. termín zahájení nezemědělského využívání zemědělské půdy bude nejméně 15 dní předem písemně oznámen
orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, kterým je MěÚ Semily, odbor životního prostředí.

10. Upozorňujeme, že provozovatelé prací, kterými je dotčen ZPF jsou povinni dodržovat obecná ustanovení
zákona o ZPF uvedená v §§ 4 a 8 a řídit se zásadami ochrany ZPF, zejména:
- skrývat odděleně svrchní kulturní vrstvu půdy, popřípadě i hlouběji uložené zúrodnění schopné zeminy
na celé dotčené ploše a zajistit jejich hospodárné využití nebo řádné uskladnění pro účely rekultivace,
- učinit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plynných látek poškozujících ZPF,
- navrátit skrývku do původního profilu,
- provádět práce tak, aby na zemědělském půdním fondu a jeho vegetačním krytu došlo k co nejmenším
škodám,
- projednat včas zamýšlené provádění prací s vlastníkem dotčené zemědělské půdy, nebo jinou osobou
oprávněnou tuto zemědělskou půdu užívat,
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práce provádět především v době vegetačního klidu a dotčené plochy uvést do řádného stavu
odpovídajícímu druhu pozemku dle katastru nemovitostí.
Na základě výše uvedeného dále upozorňujeme, že vyžádá-li si záměr odnětí na dobu delší než jeden rok včetně
doby potřebné k uvedení zemědělské půdy do původního stavu, je třeba si opatřit souhlas s odnětím ze ZPF.

11. Po dobu stavby nesmí dojít k ohrožení kvality vody ve vodoteči, tzn. voda nesmí být znečištěna stavebním
odpadním materiálem a ropnými látkami z případné mechanizace.

12. Při realizaci stavby nebudou v blízkosti vodních toků skladovány lehce splavitelné nebo pro životní prostředí
vodního toku zatěžující látky (např. písek, dřevo, cement, ropné látky).

13. investor nebo jím pověřený zástupce zajistí u příslušného silničního správního úřadu vydání rozhodnutí
o povolení zvláštního užívání silnice č. III/2922 – uložení inž. sítě (elektrického vedení) do silničního pozemku
1905/1 a 1906/1 – rozhodnutí MěÚ Semily, Odbor dopravy pod č. j.: OD/4334/20 ze dne 19.10.2020

14. investor nebo jím pověřený zástupce zajistí souhlas vlastníka veřejně přístupných účelových komunikací v k. ú.
Chuchelna a Záhoří s umístěním inž. sítě (elektrického vedení) do pozemku výše uvedené komunikace

15. Souhlas zastupitelstva obce Záhoří - k umístění stavby technické infrastruktury v ploše smíšené nezastavěného
území - zeleň doprovodná (ZD) – Výpis z usnesení z IV. Veřejného zasedání Zastupitelstva obce Záhoří ze dne
11.12.2019

16. Souhlas zastupitelstva obce Chuchelna - k umístění nové trafostanice v ploše smíšené nezastavěného území zeleň doprovodná (ZD) – Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Chuchelna ze dne 17.12.2020
pod č.j.: Z/46/2020

d) Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha
i) Vyjádření o existenci sítě č.j.: 796119/19 ze dne 3.11.2019
1. Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem, je povinen
-

dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve Všeobecných
podmínkách ochrany SEK
V oblasti stavby se nachází naše ochranné pásmo vedení SEK, které požadujeme respektovat a chránit
před poškozením. V ochranném pásmu našeho vedeni nesmí dojít ke snížení, či zvýšení stávající nivelety
terénu. V místě kolize stavby s našim vedením požadujeme dodržet ČSN 736005,736006.
Veškeré práce v ochranném pásmu našeho vedení musí být prováděny pouze ručně tak, jak je požadováno
ve výše uvedeném Vyjádření o existenci SEK. Vytýčení naší kabelové trasy v místě stavby, bude provedeno
na základě objednávky stavebníka dodavatelem uvedeným ve Vyjádření o existenci SEK

Před záhozem a při každé kolizi stavby s naším vedením požadujeme přizvat k jeho kontrole (p. Hochmal Pavel
602413298). O provedené kontrole bude naším pracovníkem proveden zápis do stavebního deníku, který bude
kontrolován při kolaudačním řízení stavby.; a
řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření;

2. Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost Česká
telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17
Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

3. Pro účely přeložení SEK dle tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností Česká
telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

e) GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno
i) Informace o výskytu sítí pod zn.: 5002029592 ze dne 31.10.2019
ii) Stanovisko pod zn.: 5002033626 ze dne 13.11.2019
1. Před zahájením stavby bude provedeno vytyčení PZ viz.odst.3 (http://www.gridservices.cz/ds-online-vytycenipz) - poskytnutý zákres je pouze ORIENTAČNÍ.

2. Digitální data lze získat: http://www.gasnet.cz/zadost-o-vektorova-data/.
3. Při realizaci stavby, souběhu a křížení IS požadujeme dodržet ČSN 73 6005, TPG 702 01,TPG 702 04, zákon
č.458/2000 Sb., případně další předpisy a ČSN související s uvedenou stavbou.

4. Stavební objekty (včetně betonových patek, rozvodných pilířů volně stojících, sloupů NN, atd.) musí být
umístěny min. 1 m od plynárenských vedení - měřeno kolmo na půdorysný obrys potrubí.

5. Pokud stavba vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení, bude zpracována PD
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přeložek plynárenských zařízení. Info a následné stanovisko k přeložce: http://www.gridservices.cz/dskontaktni-system/.

6. V ochranném pásmu plynovodů (1 +1 m) budou práce prováděny výhradně ručním způsobem.
f) Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
i) Vyjádření správce drobného vodního toku č.j.: LCR947/078831/2021 ze dne 15.02.2021
1. ke křížení NN kabelu s Chuchelenským potokem na p.p.č. 1901/1 v k.ú. Chuchelna, dojde v obou případech dle
PD v konstrukci komunikace nad úrovní trubního propustku a nedojde tak k přímému zasažení koryta vodoteče,

2. při stavebních pracích nesmí dojít k ohrožení kvality vody ve vodoteči, tzn., voda nebude znečištěna stavebním
odpadním materiálem a ropnými látkami z případné mechanizace.

3. stavbou bude dotčen pozemek č. 1901/1 v k.ú. Chuchelna ve vlastnictví ČR s právem hospodařit pro Lesy ČR,
s.p., proto bude nejpozději do doby vydání stavebního povolení nebo do ohlášení vodního díla uzavřena
nájemní smlouva. Návrh smlouvy připraví k podpisu pan Ing. Václav Köhler, referent pozemkové evidence, tel.
956947328, po Vašem vyzvání na e-mail: vaclav.kohler@lesycr.cz. Vzhledem i interním schvalovacím
procesům učiňte výzvu v dostatečném předstihu. Po skončení prací a doložení geometrického plánu bude
jednáno o zřízení věcného břemene – služebnosti. Nájemní smlouva bude ukončena vkladem věcného břemene –
služebnosti do katastru nemovitostí. Náklady spojené s vyhotovením GP, oceněním věcného břemene –
služebnosti a vkladem do KN jdou k tíži oprávněného.

4. dle situačního výkresu č. 12 bude křížen pravostranný přítok (IDVT 10180635) Chuchelenského potoka, jehož
správu vykonává Povodí Labe, s.p. O stanovisko je třeba požádat příslušného správce.

g) Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
i) Stanovisko k dokumentaci č.j.: Pla/2019/049099 ze dne 5.11.2019
1. Z hlediska zájmů daných § 23a vodního zákona, platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího
povodí Horního a středního Labe (§ 24 až 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze
předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených
útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude
znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.
Toto hodnocení vychází z posouzení souladu předmětného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

2. Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem souhlasíme s navrhovaným záměrem bez připomínek.
8. Vzhledem k tomu, ţe dotčená akce se bude realizovat na území s archeologickými nálezy, je
stavebník povinen dle § 22 odst. 2 zákona číslo 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění,
zemní výkopové práce oznámit jiţ v době přípravy stavby Archeologickému ústavu AV ČR Praha
(Letenská 4, 11801 Praha 1, e-mail: arupraha@arup.cas.cz) a zároveň umoţnit jemu nebo oprávněné
organizaci (smluvní organizace oprávněná k provádění archeologických výzkumů v okrese Semily je
např. Muzeum Českého ráje Turnov, Skálova 71, Dr. Prostředník) provést na dotčeném území
případný záchranný archeologický výzkum.
9. Dále stavebník neprodleně oznámí AV ČR nebo nejbliţšímu muzeu buď přímo, nebo prostřednictvím
místně příslušné obce případné náhodné porušení archeologických situací (nálezy zdiva, jímek, hrobů
atd.) stejně jako nálezy movitých artefaktů (keramiky, kostí, mincí, zbraní apod.), které nebyly
zjištěny v rámci záchranného archeologického výzkumu (§ 23 památkového zákona). Je-li
stavebníkem právnická osoba (nebo fyzická osoba, při jejímţ podnikání vznikla nutnost
archeologického výzkumu), hradí náklady záchranného archeologického výzkumu tento stavebník,
jinak hradí náklady organizace provádějící archeologický výzkum (§ 22 odst. 2 památkového
zákona).
10. Minimálně 15 dní před zahájením stavby budou o této skutečnosti prokazatelně informování vlastníci
pozemků dotčených stavbou. O ukončení stavby na pozemku a předání dotčeného pozemku jejich
vlastníkovi bude sepsán zápis, který bude předloţen k ţádosti o vydání kolaudačního souhlasu
(kolaudačního rozhodnutí).
11. Na stavbě bude provedena závěrečná kontrolní prohlídka na základě ţádosti stavebníka o vydání
kolaudačního souhlasu (kolaudačního rozhodnutí).
12. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
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13. Stavba můţe být uţívána pouze na základě kolaudačního souhlasu (kolaudačního rozhodnutí)
vydaného na ţádost stavebníka příslušným stavebním úřadem. Pro vydání kolaudačního souhlasu
(kolaudačního rozhodnutí) stavebník opatří:
a) Dokumentaci skutečného provedení stavby.
b) Doklady o provedených zkouškách a revizích
c) Závazná stanoviska dotčených orgánů k uţívání stavby vyţadovaná zvláštními právními
předpisy.
d) Souhlasy vlastníků či správců dotčených pozemků, staveb a inţenýrských sítí s ukončením prací
– zápisy o provedených kontrolách, převzetí dotčeného.
e) Geometrické zaměření stavby
Účastníci řízení, na něţ se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
Petr Ratouský, nar. 31.10.1965, Mikoláše Alše 619, 513 01 Semily
Ing. Václav Zůbek, nar. 24.10.1951, Chuchelna 20, 513 01 Semily
Ondřej Koucký, nar. 15.02.1977, Chuchelna 146, 513 01 Semily
Mgr. Roman Hedvičák, nar. 11.04.1970, Chuchelna 25, 513 01 Semily
MUDr. Gabriela Hedvičáková, nar. 19.03.1972, Chuchelna 25, 513 01 Semily
Aleš Zázvorka, nar. 19.09.1976, Chuchelna 23, 513 01 Semily
Miloslav Baţant, nar. 13.10.1965, Chuchelna 184, 513 01 Semily
Radomír Baţant, nar. 13.09.1947, Chuchelna 25, 513 01 Semily
Stanislav Babka, nar. 02.05.1957, Sídliště 283, Chuchelna, 513 01 Semily
Alena Babková, nar. 10.11.1956, Sídliště 283, Chuchelna, 513 01 Semily
Jiří Babka, nar. 07.12.1954, Pod Černým mostem 487, Podmoklice, 513 01 Semily
Babka AD s.r.o., Chuchelna 153, 513 01 Semily
Ladislav Buriánek, nar. 28.05.1956, Sídliště 290, Chuchelna, 513 01 Semily
Ing. Josef Blaţek, nar. 30.05.1985, Maršovice 10, 468 01 Jablonec nad Nisou 8
Jiří Buriánek, nar. 24.03.1988, Na Rovném 91, Podmoklice, 513 01 Semily
Jaroslava Vaníčková, nar. 10.01.1960, Chuchelna 308, 513 01 Semily
Jaroslav Janata, nar. 17.11.1970, Chuchelna 21, 513 01 Semily
Ilona Janatová, nar. 26.02.1971, Chuchelna 21, 513 01 Semily
MUDr. Josef Navrátil, nar. 21.02.1961, Chuchelna 151, 513 01 Semily
Lenka Navrátilová, nar. 26.07.1965, Chuchelna 151, 513 01 Semily
Alena Šolínová, nar. 27.10.1945, Chuchelna 254, 513 01 Semily
Vladimír Tomeš, nar. 07.11.1972, Chuchelna 254, 513 01 Semily
Markéta Tomšová, nar. 15.06.1978, Chuchelna 328, 513 01 Semily
Pavel Šimůnek, nar. 11.06.1973, Chuchelna 17, 513 01 Semily
Dagmar Dufková, nar. 10.05.1975, Struţinec 28, 512 51 Lomnice nad Popelkou
Jaroslav Picek, nar. 02.06.1935, Chuchelna 241, 513 01 Semily
Marie Hartmanová, nar. 01.11.1947, Volárna 40, 280 02 Kolín 2
Dana Schlesingerová, nar. 28.02.1971, Chuchelna 26, 513 01 Semily
Ing. Petr Schlesinger, nar. 24.03.1971, Chuchelna 26, 513 01 Semily
Jindřich Škoda, nar. 07.01.1951, Ovenecká 517/22, Holešovice, 170 00 Praha 7
Milan Pešta, nar. 25.06.1955, Vysocká 563, 513 01 Semily
Eva Hujerová, nar. 29.11.1959, Chuchelna 261, 513 01 Semily
Ondřej Novák, nar. 13.01.1990, Chuchelna 11, 513 01 Semily
Veronika Maryšková, nar. 15.03.1989, Chuchelna 12, 513 01 Semily
Miroslav Kadlec, nar. 26.09.1984, Chuchelna 12, 513 01 Semily
Rostislav Medek, nar. 27.12.1972, Chuchelna 334, 513 01 Semily
Libor Budina, nar. 10.03.1983, Chuchelna 333, 513 01 Semily
Milan Budina, nar. 04.10.1960, Chuchelna 333, 513 01 Semily
Věra Budinová, nar. 06.09.1960, Chuchelna 333, 513 01 Semily
Jaroslav Havrda, nar. 20.03.1956, Záhoří 5, 513 01 Semily
Obec Chuchelna, Chuchelna 269, 513 01 Semily
OBEC ZÁHOŘÍ, Smrčí 32, Záhoří, 513 01 Semily
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, České mládeţe 632/32, Liberec
VI-Rochlice, 460 06 Liberec 6

Č.j. SÚ/975/21

str. 10

Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8
CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
GasNet Sluţby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2

Odůvodnění:
Dne 15.10.2020 podal ţadatel ţádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Protoţe ţádost nebyla úplná
a nebyla doloţena všemi podklady a závaznými stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl
ţadatel dne 26.10.2020 vyzván k doplnění ţádosti a řízení bylo přerušeno. Ţádost byla doplněna dne
18.01.2021.
Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům.
Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protoţe mu byly
dobře známy poměry v území a ţádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil,
ţe ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené
orgány svá závazná stanoviska.
Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloţenou ţádost, projednal ji s účastníky
řízení a dotčenými orgány a zjistil, ţe jejím uskutečněním nejsou ohroţeny zájmy chráněné stavebním
zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.
Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným
poţadavkům na výstavbu.
Stanoviska sdělili:
1. Obec Chuchelna, Chuchelna 269, 513 01 Semily
- Souhlas a vyjádření č. j.: 499/2020 ze dne 29.9.2020
2. Krajská správa silnic Libereckého kraje, p.o., České mládeţe 632/32, 460 06 Liberec
- Technické podmínky pod zn.: KSSLK/2735/2020 ze dne 27.4.2020
3. Městský úřad Semily, Husova 82, 513 13 Semily
- Koordinované závazné stanovisko č.j.: KS/4220/19 ze dne 9.12.2019
4. Krajská hygienická stanice Libereckého kraje, územní pracoviště v Semilech, Ke Stadionu 204,
513 01 Semily
- Závazné stanovisko č.j.: KHSLB 11461/2020 ze dne 16.6.2020
5. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Podmokly, 405 02 Děčín
- Sdělení o existenci energetického zařízení pod zn.: 0101368256 ze dne 25.8.2020
- Prohlášení ze dne 28.1.2020
6. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha
- Vyjádření o existenci sítě č.j.: 796119/19 ze dne 3.11.2019
7. GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno
- Informace o výskytu sítí pod zn.: 5002029592 ze dne 31.10.2019
- Stanovisko pod zn.: 5002033626 ze dne 13.11.2019
8. Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů, Tychonova 1,
160 01 Praha
- Souhlasné závazné stanovisko sp. zn.: 82380/2019-1150-OÚZ-PCE ze dne 4.12.2019
9. Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
- Vyjádření správce drobného vodního toku č.j.: LCR947/078831/2021 ze dne 15.02.2021
10. Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
- Stanovisko k dokumentaci č.j.: Pla/2019/049099 ze dne 5.11.2019
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předloţených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyţadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Stavební úřad, jak je popsáno níţe, vypořádal v rámci vedeného řízení všechny připomínky a poţadavky
účastníků řízení, které v průběhu řízení obdrţel. Stavební úřad má za to, ţe v rámci řízení nebyly
vzneseny jiné připomínky, námitky a poţadavky, které by nebyly vypořádány a odůvodněny a které by
bránily o ţádosti ţadatele rozhodnout.
Stavební úřad dne 24.03.2021 pod č.j. SÚ/799/21 seznámil účastníky řízení s podklady rozhodnutí a
stanovil lhůtu, po kterou mají účastníci moţnost se vyjádřit k věci před vydáním rozhodnutí.
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Jelikoţ stavební úřad neshledal důvody, pro které by nebylo moţné ţádosti ţadatele o vydání rozhodnutí
o umístění stavby vyhovět, rozhodl stavební úřad tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za pouţití
ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.
Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
st. p. 347, 391/1, 391/2, 392, 522, parc. č. 1110/2, 1219/1, 1228/2, 1297/4, 1310/2, 1310/4, 1313/2,
1314/1, 1314/2, 1314/4, 1317/2, 1483/2, 1487/1, 1489/3, 1489/4, 1489/6, 1493, 1499/2, 1501/2,
1645/1, 1646, 1649/1, 1651/1, 1665/2, 1865/4, 1875/1, 1878/2, 1889/2, 1889/6, 1889/13, 1905/5,
1906/5 v katastrálním území Chuchelna, st. p. 2, parc. č. 94 v katastrálním území Záhoří u Semil
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Záhoří č.p. 34
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Dne 10.02.2021 pod č.j.: SÚ/413/21 stavební úřad obdrţel nesouhlas s vydáním územního
rozhodnutí pro stavbu od účastníků řízení Mgr. Romana Hedvičáka a MUDr. Gabriely Hedvičákové,
oba bytem Chuchelna 25, 513 01 Semily:
Akce byla v minulém roce smluvně ošetřena s investorem a učiněny dohody, které dnes v předložené
dokumentaci vyznívají trochu jinak. Proto Vás žádáme, aby do povolení byly zaneseny tyto podmínky:
1. Výkop pro vedení kabelu u stodoly na ppč.st. 157 k.ú. Chuchelna musí být zhotoven tak, aby
nejbližší (vnitřní) hrana výkopu byla mim. 1 m od základů uvedené stavby.
Odůvodnění: Takto to bylo formulováno v příslušné dohodě s Čezem Distribuce a.s., dnes je tam kóta
l,5m od základů stodoly k vnější hraně výkopu. To není to samé, jelikož podle předložené PD by
vnitřní hrana klidně mohla být blíže, než bylo dohodnuto. Samozřejmě v případě těchto vzdáleností
jde o to, aby kabel nebyl situován blíže, než 1m od základů stodoly a svým ochranným pásmem
neomezoval budoucí stavební dění na předmětné nemovitosti, zároveň tím budou ochráněny mělké
základy, které tato stavba vzhledem k podloží má.
2. V inkriminované lokalitě požadujeme provést přechod přes místní komunikaci nikoli protlakem,
ale výkopem.
Odůvodnění: O protlaku pod místní komunikaci nebyla v dohodě s Čezem Distribuce a.s. nikdy řeč,
protlak si bude žádat opět zvýšené množství výkopových prací a opření stroje o svislici, která bude
tlačit znovu na základy stodoly. Přiblížení k základům zde bude dle situačního nákresu ještě daleko
těsnější, čímž bude tato část stavby skutečně v přímém ohrožení. Požadujeme tedy položení kabelu
klasicky výkopovými pracemi s tím, že je v místě obcí Chuchelna plánován následně nový asfaltový
povrch. Dodáváme, že protlak byl zkoušen někdy kolem roku 2001–2002 o pár metrů výše kvůli
pokládce plynovodního zařízení, protlak se nepovedl kvůli kamenité zemině a musel být proveden
ručně výkopem.
Na základě připomínek vlastníků přímo dotčeného pozemku st. p. 157 v k. ú. Chuchelna obdrţel stavební
úřad dne 05.03.2021 pod č.j.: SÚ/635/21 upravenou část dokumentace, ze které vyplývá, ţe poţadavkům
bylo ze strany ţadatele o územní rozhodnutí vyhověno. Dne 24.03.2021 pod č.j.: SÚ/798/21 stavební úřad
obdrţel souhlas s upravenou dokumentací podle § 184a stavebního zákona od vlastníků pozemku st. p.
157 v k. ú. Chuchelna.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a
stavebního řádu Krajského úřadu Libereckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a
aby kaţdý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
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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 ţadateli stejnopis písemného
vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doloţkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou,
stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doloţkou právní moci doručí, 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.

OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA

Bc. Kateřina Danielová
vedoucí stavebního úřadu
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích poloţky 17 odst. 1 písm. e)
ve výši 1000 Kč byl zaplacen dne 22.01.2021.
Obdrží:
Účastníci řízení
Účastníci územního řízení dle ust. § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona:
BIMONT s.r.o., IDDS: yu8rq4g
sídlo: České mládeţe č.p. 713/122, Liberec VIII-Dolní Hanychov, 460 08 Liberec 8
zastoupení pro: ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
Petr Ratouský, Mikoláše Alše č.p. 619, 513 01 Semily
Ing. Václav Zůbek, Chuchelna č.p. 20, 513 01 Semily
Ondřej Koucký, Chuchelna č.p. 146, 513 01 Semily
Mgr. Roman Hedvičák, Chuchelna č.p. 25, 513 01 Semily
MUDr. Gabriela Hedvičáková, Chuchelna č.p. 25, 513 01 Semily
Aleš Zázvorka, Chuchelna č.p. 23, 513 01 Semily
Miloslav Baţant, Chuchelna č.p. 184, 513 01 Semily
Radomír Baţant, Chuchelna č.p. 25, 513 01 Semily
Stanislav Babka, Sídliště č.p. 283, Chuchelna, 513 01 Semily
Alena Babková, Sídliště č.p. 283, Chuchelna, 513 01 Semily
Jiří Babka, Pod Černým mostem č.p. 487, Podmoklice, 513 01 Semily
Babka AD s.r.o., IDDS: 5t7hwad
sídlo: Chuchelna č.p. 153, 513 01 Semily
Ladislav Buriánek, Sídliště č.p. 290, Chuchelna, 513 01 Semily
Ing. Josef Blaţek, IDDS: 6mw74tc
trvalý pobyt: Maršovice č.p. 10, 468 01 Jablonec nad Nisou 8
Jiří Buriánek, Na Rovném č.p. 91, Podmoklice, 513 01 Semily
Jaroslava Vaníčková, Chuchelna č.p. 308, 513 01 Semily
Jaroslav Janata, Chuchelna č.p. 21, 513 01 Semily
Ilona Janatová, Chuchelna č.p. 21, 513 01 Semily
MUDr. Josef Navrátil, Chuchelna č.p. 151, 513 01 Semily
Lenka Navrátilová, Chuchelna č.p. 151, 513 01 Semily
Alena Šolínová, Chuchelna č.p. 254, 513 01 Semily
Vladimír Tomeš, Chuchelna č.p. 254, 513 01 Semily
Markéta Tomšová, Chuchelna č.p. 328, 513 01 Semily
Pavel Šimůnek, Chuchelna č.p. 17, 513 01 Semily
Dagmar Dufková, Struţinec č.p. 28, 512 51 Lomnice nad Popelkou
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Jaroslav Picek, Chuchelna č.p. 241, 513 01 Semily
Marie Hartmanová, Volárna č.p. 40, 280 02 Kolín 2
Dana Schlesingerová, Chuchelna č.p. 26, 513 01 Semily
Ing. Petr Schlesinger, Chuchelna č.p. 26, 513 01 Semily
Jindřich Škoda, Hrachovice č.p. 22, 511 01 Turnov
trvalý pobyt: Ovenecká č.p. 517/22, Holešovice, 170 00 Praha 7
Milan Pešta, Vysocká č.p. 563, 513 01 Semily
Eva Hujerová, Chuchelna č.p. 261, 513 01 Semily
Ondřej Novák, Chuchelna č.p. 11, 513 01 Semily
Veronika Maryšková, Chuchelna č.p. 12, 513 01 Semily
Miroslav Kadlec, Chuchelna č.p. 12, 513 01 Semily
Rostislav Medek, Chuchelna č.p. 334, 513 01 Semily
Libor Budina, Chuchelna č.p. 333, 513 01 Semily
Milan Budina, Chuchelna č.p. 333, 513 01 Semily
Věra Budinová, Chuchelna č.p. 333, 513 01 Semily
Jaroslav Havrda, Záhoří č.p. 5, 513 01 Semily
Obec Chuchelna, IDDS: ib5bypj
sídlo: Chuchelna č.p. 269, 513 01 Semily
OBEC ZÁHOŘÍ, IDDS: 2vkbtd8
sídlo: Smrčí č.p. 32, Záhoří, 513 01 Semily
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: bdnkk7w
sídlo: České mládeţe č.p. 632/32, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec 6
Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn
sídlo: Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
GasNet Sluţby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
Účastníci územního řízení dle ust. § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona (doručení veřejnou vyhláškou):
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
st. p. 347, 391/1, 391/2, 392, 522, parc. č. 1110/2, 1219/1, 1228/2, 1297/4, 1310/2, 1310/4, 1313/2,
1314/1, 1314/2, 1314/4, 1317/2, 1483/2, 1487/1, 1489/3, 1489/4, 1489/6, 1493, 1499/2, 1501/2,
1645/1, 1646, 1649/1, 1651/1, 1665/2, 1865/4, 1875/1, 1878/2, 1889/2, 1889/6, 1889/13, 1905/5,
1906/5 v katastrálním území Chuchelna, st. p. 2, parc. č. 94 v katastrálním území Záhoří u Semil
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Záhoří č.p. 34
Dotčené správní úřady
Městský úřad Semily, Odbor ţivotního prostředí, Husova č.p. 82, 513 01 Semily
Městský úřad Semily, Odbor dopravy, Husova č.p. 82, 513 01 Semily
Městský úřad Semily, Obvodní stavební úřad - územní plánování, zde
Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů, IDDS: hjyaavk
sídlo: Tychonova č.p. 221/1, 160 00 Praha 6-Hradčany
Krajská hygienická stanice Libereckého kraje, územní pracoviště Semily, IDDS: nfeai4j
sídlo: Ke Stadionu č.p. 204, 513 01 Semily 1
Ostatní
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2
sídlo: Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3
Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový
přístup po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno a zveřejněno dne: ..............................

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

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
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Zmenšené kopie situačních výkresů:
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