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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 91 stavebního zákona žádost
o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne
14.11.2014 podal
Severočeská vodárenská společnost a.s., IČO 49099469, Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany, 415
01 Teplice 1
(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
rozhodnutí o umístění stavby

Žďárek - Rekonstrukce vodovodu, která obsahuje nový vodovodní řad podél aleje Rohanka a podél
oplocení zámeckého parku
(dále jen "stavba") na pozemkové parcele 1088 v katastrálním území Radostín u Sychrova a na
pozemkových parcelách 781/2, 811/1, 863/1, 1040, 1041, 1054, 1055, 1056, 1071 v katastrálním území
Paceřice.
Druh a účel umisťované stavby:
Nový vodovodní řad propojí stávající řád ze Žďárku do Paceřic s rozváděcím řadem PE 110, který
vede podél silnice III/2791 z osady Husa do Sychrova.
Trasa řadu se napojuje na rekonstruovaný řad PE 160 na severní straně aleje Rohanka, nedaleko
lávky přes rychlostní silnici R35. Trasa řadu podchází asfaltovou obslužnou komunikaci/cyklostezku
a v odstupu sleduje, po vzdálenějším okraji veřejného pozemku, severní stranu aleje směrem
k zámeckému parku. Nad někdejším podjezdem silnice, která vede alejí, prochází trasa přes plochu
zasypané skládky. Na úrovni křižovatky před bránou parku se řad lomí doleva a křižovatku podchází
do nezpevněné krajnice/silničního příkopu asfaltové místní komunikace. Cca 0,5 m od okraje asfaltu
řad pokračuje podél oplocení zámeckého parku až ke křižovatce se silnicí III/2791, kde je napojen na
stávající řad PE 110. V trase podél oplocení bude ve stávající armaturní šachtě přepojen stávající
vodovodní řad LT 80.
Na řadu budou v rámci pro vodovodní řad, vysazeny nové vodovodní přípojky pro domky u brány do
zámeckého parku. Jedná se o 2 ks přípojek PE 32 v celkové délce 2,0 m.
Vodovodní řad bude proveden z polyethylénových trub PEHD PE 100 SDR 17 PN 10 d160.
Umístění stavby na pozemku:
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-

Vodovod bude umístěn v těchto vzdálenostech :
 0,5 m od hranic sousedních pozemkových parcel 508, 491/126, 757/3, 757/8, 751/9, 751/3 v kú
Paceřice.
 2,0 m od hranice sousedního pozemku parc.č. 1088 a 1028 v kú Radostín u Sychrova.
Určení prostorového řešení stavby:
Vodovod bude uložen v zemi v hloubce 1,0 – 1,5 m.
Vymezení území dotčeného vlivy stavby.
-

Pozemková parcela 1088 v katastrálním území Radostín u Sychrova a pozemkové parcely 781/2,
811/1, 863/1, 1040, 1041, 1054, 1055, 1056, 1071 v katastrálním území Paceřice.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí „ katastrální situační výkres č.
výkresu C.4.3 „ , který obsahuje výkres současného stavu 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, který vypracoval Ing. Tomáš
Nevole v září 2015.
Stavba bude umístěna podle dokumentace ověřené v územním řízení.
Před zahájením zemních prací investor zajistí odborné vytýčení všech inženýrských sítí na
pozemcích stavbou dotčených.
Před započetím stavebních prací je povinností investora vstup na pozemky projednat s jednotlivými
vlastníky nejdéle 15 dní předem.
Stavebník uhradí případnou škodu vzniklou prováděním stavby podle obecně závazných předpisů.
Před zpracováním projektové dokumentace doporučujeme provést inženýrskogeologické posouzení.
Budou dodrženy podmínky z vyjádření společnosti Telefónica 02 Czech Republic, a.s., prac.Liberec
ze dne 5.11.2013 pod čj. 692742/13 a z vyjádření CETIN a.s., prac.Liberec ze dne 16.10.2015 pod
čj. POS 1093/15, a to :
 vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod
vydání vyjádření stanovený žadatelem v žádosti. Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby
platnosti v tomto vyjádření uvedené, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu
vydání vyjádření uvedeného v žádosti nebo nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu níže
tohoto vyjádření, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti
tohoto vyjádření nastane nejdříve
 stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistil, že
jeho záměr, pro který podal shora označenou žádost, je v kolizi se SEK anebo zasahuje do
ochranného pásma SEK, nejpozději však před počátkem zpracování projektové dokumentace
stavby, která koliduje se SEK anebo zasahuje do ochranného pásma SEK, vyzvat společnost
Telefónica ke stanovení konkrétních podmínek ochrany SEK, případně k přeložení SEK,
prostřednictvím zaměstnance společnosti Telefonica pověřeného ochranou sítě
 přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost Telefónica. Stavebník, který vyvolal překládku
SEK je dle ustanovení § 104 odst. 16 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o
změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti Telefónica veškeré náklady na
nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení
 pro účely přeložení SEK dle našich bodů tohoto vyjádření je stavebník povinen uzavřít se
společností Telefónica smlouvu o realizaci překládky SEK
 bez ohledu na všechny shora v tomto vyjádření uvedené skutečnosti je stavebník, nebo jím
pověřená třetí osoba povinen řídit se všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti
Telefónica, které jsou nedílnou součástí tohoto vyjádření
 společnost Telefónica prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území
poskytnuty veškeré dostupné informace o SEK
 žadateli převzetím tohoto vyjádření vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze
k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data
rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti
Telefónica. V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající
z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského
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 v prostoru odkrytého tel.vedení musí být zaměstnanci společnosti Telefónica Czech Republic,
a.s., provedena před záhozem kontrola uložení kabelů
 během stavby musí být zajištěna taková opatření, aby nedošlo k poškození tel.vedení a zařízení (
trasu tel.kabelů vytyčit, prokazatelně seznámit pracovníky provádějící zemní práce na průběh
tel.vedení, zemní práce v blízkosti vedení SEK provádět ručně )
 případné kolize s tel.vedením musí být řešeny na místě s pracovníkem ochrany sítí 02.
Budou dodrženy podmínky z vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o., Brno ze dne 29.9.2014 pod
zn. 5001005606, a to :
 při realizaci stavby požadujeme dodržet níže uvedené podmínky :
- dodržet křížení vodovodu s VTL plynovodem, dle situace .3.3+.3.4, podél profilu
D.1.4+D.1.5+D.2.1 a souběh s plynovodem dle sit. C.3.3 a C.3.4
- tzn., že bude dodržena nejmenší svislá vzdálenost potrubím 0,3 m a že vodovod bude křížit
plynovod vrchem
- bude dodržen souběh vodovodu s VTL plynovodem min. 0,4 min. 4 m a vodovodní šachty,
hydranty a jiné přísluš. Budou umístěny min.4m od plynovodu dle C.3.3+C.3.4
- bezvýkopové pokládky vodovodu budou provedeny přes otevřený příkop, dle TZ
- při křížení vodovodu s VTL plynovodem s místech výkopů provádět odkrytí zeminy ručně bez
použití mechanismů , min. 3 m na každou stranu od plynovodu, včetně sond dle TZ
- příp.pracovní protlakové jámy umístit min.4 m od plynovodu
- po realizaci stavby bude zachován volný pruh v trase funkčního plynovodu o min. šířce jeho
ochranného pásma , tj. 4 m na každou stranu
- zahájení a ukončení stavebních prací oznámit předem provozovateli plyn.zařízení
- před započetím prací nechat vytyčit VTL plynovod, jeho hloubku lze ověřit ručně kopanými
sondami za dozoru provozovatele PZ
- kontrola křížení a souběhu vodovodu s plynovodem , podmínek RWE a provedených prací dle
PD
- plynovod nesmí být poškozen
- materiál skladovat mimo ochranné pásmo plynovodu
- zachovat stáv.krytí plynovodu
- do místa přejezdu plynovodu uložit panely
- v průběhu stavby budou zástupci provozovatele plyn.zařízení kontrolovat její průběh a
zaměřením na práce vykonané v ochranném a bezpečnostním pásmu VTL plynovodu
- bude respektováno 4 m ochranné pásmo a 40 m bezpečnostní pásmo VTL plynovodu dle zákona
č.458/2000 Sb., měřeno na obě strany, které slouží k zajištění bezpečného a spolehlivého provozu
plyn.zařízení
- veškeré změny vedení trasy vodovodu a zásahu v ochranném a bezpečnostním pásmu plynovodu
nutno předem projednat a písemně odsouhlasit s provozovatelem plyn.zařízení
- organizace, která bude provádět realizaci stavby, bude prokazatelně seznámena a s podmínkami
uvedenými v tomto stanovisku
 plynárenské zařízení je dle ust. § 2925 zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozováno
jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu je chráněno ochranným pásmem dle zákona č.
458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku
zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody
 ochranným pásmem se rozumí souvislý prostor v bezprostřední blízkosti plynárenského zařízení,
který činí : a) u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí
plyn v zastavěném území obce 1 m na obě strany od půdorysu; b) u ostatních plynovodů a
plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu; c) u technologických objektů 4 m od
půdorysu
 při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti
prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení :
- za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné
v ochranném pásmu plyn.zařízení ( tzn. i bezvýkopové technologie )
- stavební činnosti v ochran. pásmu plyn. zařízení, je možné realizovat pouze při dodržování
podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou
stavební činnosti, popř.úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plyn.zařízení
považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez
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našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby ( zejména trasy
navrhovaných inženýrských sítí ) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně
- před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plyn.zařízení bude provedeno vytyčení
trasy a přesné určení uložení plyn.zařízení. Vytýčení trasy provede příslušná provozní oblast.
Při žádosti uvede žadatel naši značku uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném
vytýčení trasy bude bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení je
povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytýčení trasy a přesného určení uložení
plyn.zařízení stavebníkem nesmí být vlastní stavební činností zahájeny. Vytýčení
plynárenského zařízení považujeme za zahájení činnosti stavebníka v ochranném pásmu
plyn.zařízení
- bude dodržena mj. ČSN 736005, TPG 70204 – zákon č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou
pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou
plyn.zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami
při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení, vč.přesného
určení uložení plyn.zařízení, je investor povinen učinit taková opatřená, aby nedošlo
k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu.
Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití
pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí
- odkryté plyn. zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno
proti možnému poškození
- v případě použití bezvýkopových technologií ( např. protlaku ) bude před zahájením stavební
činnosti provedeno obnažení plyn.zařízení v místě křížení na náklady stavebníka. V případě,
že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie
stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plyn.zařízení ( vč.
izolace signalizačního vodiče, výstražné fólie atd. )
před provedením zásypu výkopu v ochran.pásmu plyn.zařízení bude provedena kontrola
dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plyn.zařízení a
kontrola plyn.zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast. Při žádosti uvede žadatel
naši značku uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez provedené kontroly nesmí být
plynovodní zařízení zasypáno. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je
stavebník povinen na základě výzvy provozovatele PZ nebo jeho zástupce doložit průkaznou
dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby – nebo provést na své náklady kontrolní
sondy v místě styku stavby s PZ
- plyn.zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem,
zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4,
TPG 702 01, TPG 702 04
- neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní
prvky plyn.zařízení
- poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (
HUP ) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání
stavební činnosti
- případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno
mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení
- bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení
při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd
přes plynárenské zařízení uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.
Budou dodrženy podmínky z koordinovaného závazného stanoviska, které vydal MÚ Turnov, ORM
dne 19.1.2015 pod čj.spisu ORM/14/1116,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
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- zákon o odpadech se nevztahuje pouze na nakládání s nekontaminovanou zeminou a jiným
přírodním materiálem vytěženým během stavební činnosti, pokud je zajištěno, že materiál bude
použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterým byl vytěžen. V jiném
případě je třeba postupovat podle zákona o odpadech
OŽP ochrana přírody a krajiny :
- stavební činností budou respektovány stávající vzrostlé ekologicky a esteticky hodnotné dřeviny
rostoucí mimo les na dotčených pozemcích
- podél aleje Rohanka i v blízkosti dalších velkých a cenných stromů v trase bude výkop prováděn
protlakem, případně ručně
- budou zajištěny další podmínky dle České státní normy ČSN 83 9061 z února roku 2006 –
Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při
stavebních pracích :
 bod 4.8 – Ochrana kořenové zóny při navážce zeminy – v kořenové zóně nebude prováděna
navážka zeminy nebo jiného materiálu,
 bod 4.10 – Ochrana kořenového prostoru při výkopech rýh nebo stavebních jam –
v kořenových prostorech, nelze-li tomu v určitých případech zabránit, smí se hloubit pouze
ručně nebo s použitím odsávací techniky, nejméně vzdálenost od paty kmene má být
čtyřnásobkem obvodu kmene ve výšce 1 m, nejméně však 2,5 m, sítě technického vybavení
budou vedeny, pokud možno, pod kořenovým prostorem; při výkopech se nesmí přetínat
kořeny s průměrem 2 cm, poraněním se musí zabraňovat, popřípadě kořeny musí být ošetřeny
– kořeny ostře přetnout a místa řezu zahladit, konce kořenů ošetřit růstovými stimulátory,
obnažené kořeny nutno chránit před vysycháním a působením mrazu; zásypové materiály
musí svou zrnitostí ( úzké odstupňování ) a zhutněním zajišťovat trvalé provzdušňování
potřebné k regeneraci poškozených kořenů,
 4.12 – Ochrana kořenového prostoru stromu při dočasném zatížení – kořenový prostor nesmí
být zatěžován soustavným přecházením, pojížděním, odstavováním strojů a vozidel,
zařízeními staveniště a skladováním materiálů,
- pro případné nezbytně nutné kácení dřevin rostoucích mimo les z důvodu realizace výše
uvedeného záměru je nezbytné povolení orgánu přírody dle § 8 zákona č. 114/1992 Sb. Bez
rozhodnutí o povolení kácení nelze dřeviny kácet. O povolení ke kácení se rozhoduje na základě
žádosti v samostatném správním řízení. O nezbytně nutném kácení dřevin rostoucích mimo les
s obvodem kmene nad 80 cm se rozhoduje na základě žádosti v samostatném správním řízení až
po nabytí právní moc územního, popř. stavebního rozhodnutí
OŽP ochrana ovzduší :
- během stavby kabelového vedení NN se mohou uvolňovat emise polétavého prachu ( ze skládek
sypkých materiálů aj. ). 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 zemědělský půdní fond :
 tam, kde bude dotčen ZPF, bude odděleně skryta svrchní kulturní vrstva půdy a po skončení akce
provedeny vhodné povrchové úpravy dotčených ploch, aby mohly nadále plnit funkci ZPF, učiní
opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plynných látek, poškozujících ZPF,
hydrogeologické a odtokové poměry v území narušovat co nejméně, projedná včas zamýšlené
provádění prací s vlastníky, popřípadě s nájemci pozemků náležejících do ZPF. Případná změna
trasy ( zejména na jiné pozemky ) musí být s orgánem ochrany ZPF znovu projednána a jím
odsouhlasena. Pokud si práce spojené s pokládkou inženýrských sítí vyžádají odnětí ZPF na dobu
delší než 1 rok včetně doby potřebné k uvedení dotčených pozemků do původního stavu, jsou
provozovatelé těchto prací povinni požádat orgán ochrany ZPF o souhlas k odnětí půdy ze ZPF
OŠKS archeologie:
- upozorňujeme na dodržování památkového zákona dle § 22 odst. 2, který se týká provádění
stavební činnosti na území s archeologickými nálezy ( celá ČR ) a povinnosti stavebníků tuto
činnost předem oznámit Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, případně 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, případně obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu ( i náhodně )
došlo k porušení archeologických situací ( nálezy zdiva, jímek, hrobů, atd. ), stejně jako nálezy
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movitých artefaktů ( keramiky, kostí, mincí, zbraní, apod. ), které nebyly zjištěny v rámci
záchranného archeologického výzkumu, ( § 23 památkového zákona )
OD :
- může-li zvl.užívání ovlivnit bezpečnost nebo plynulost silničního provozu je pro vydání
stanovení přechodné úpravy provozu na silnici nutný souhlas příslušného orgánu PČR DI.
10. Budou dodrženy podmínky z vyjádření SčVK a.s., Teplice ze dne 28.8.2014 pod zn. O
14610096735/TPCV/Val, a to :
 nový vodovod bude uložen přednostně ve veřejném prostranství. Pokud nelze tuto podmínku
splnit, uzavře investor před podáním žádosti o stavební povolení smlouvu o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene pro uložení vodovodního řadu v pozemku
 ve smlouvě o smlouvě budoucí ke zřízení věcného břemene bude stanoveno, do kdy bude
vlastní smlouva uzavřena
 ve smlouvě o zřízení věcného břemene je pak nutné především přesně specifikovat podmínky,
především dodržování ochranného pásma vodovodu ve smyslu zákona o vodovodech a
kanalizacích a dále zajištění přístupu a příjezdu k vodovodnímu řadu za účelem provádění
kontroly provozního stavu, údržby a odstraňování poruch na vodovodu
 během rekonstrukce vodovodu musí být zajištěno provizorní zásobování obyvatelstva pitnou
vodou
 u souběhu s ostatními podzemními zařízeními ( elektro, plyn apod. ) požadujeme dodržení min.
odstupové vzdálenosti 1 m od vnějšího líce potrubí
 při křížení podzemních zařízení je nutno dodržet přibližně pravý úhel a svislou odstupovou
vzdálenost dle prostorové normy
 případné nové vodovodní přípojky budou řešeny samostatně v rámci dokumentace pro
jednotlivé RD
 projektová dokumentace ke stavebnímu řízení na stavbu vodovodu, respektující uvedené
podmínky, nám bude předložena k našemu vyjádření, které určí naše požadavky pro vlastní
realizaci této stavby
 k projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení bude doloženo územní rozhodnutí.
11. Budou dodrženy podmínky z vyjádření KSS LK oddělení východ, Liberec ze dne 8.10.2014 od zn.
KSSLK/14/Ci/248/VY, a to :
 křížení vodovodního potrubí se silničním tělesem bude provedeno kolmým protlakem pod
konstrukčními vrstvami bez narušení asfaltového zákrytu do montážní jámy ( montážní jámy
budou mimo asfaltové těleso silnice ). Výkopy – montážní jámy budou zabezpečeny proti
podmáčení a sesuvu, aby nedošlo k narušení konstrukce silnice. Stavba nového vodovodu podél
silnice bude provedena výkopem v krajnici vozovky. Stavba bude provedena podle schválené
dokumentace stavebním úřadem. Při provádění výkopů a zásypů rýh pro vodovodní vedení ve
vozovce a přilehlých pozemcích musí být dodrženy „ Technické podmínky č.146 „ schválené
MDS ČR dne 30.3.2001
 na vozovce nesmí být skladován žádný stavební materiál ani vytěžená zemina, stavbou nesmí být
poškozeny silniční propustky ani ostatní silniční zařízení, zejména dopravní značení. Nesmí být
ohrožováni ostatní účastníci silničního provozu. Veškeré poškození či znečištění vozovky a
majetku ve správě KSS LK p.o. musí být ihned odstraněno
 po dobu stavebních prací na silnici a přilehlých je nutno dodržovat dopravně bezpečnostní
ustanovení zákona č. 361/2000 Sb.,
 vodovodní potrubí umístěné v silničním pozemku bude zaměřeno geodetem ( GP pro zápis
smlouvy o zřízení pozemkové služebnosti na uložení vodovodního řadu do katastru nemovitosti )
a toto zaměření ( včetně tabulky výměr zásahů v pozemku správce ) bude předáno správci silnice
s žádostí o zápis smlouvy na pozemkovou služebnost do KN na danou stavbu
 min. 1 měsíc před realizací stavby v silničním pozemku investor nebo zhotovitel stavby požádá
KSS LK, ÚTSO Východ o vydání technických podmínek k zásahům do silničního pozemku.
Žádost musí být doložena ( pokud již nebylo doloženo dříve ) situací se zákresem trasy, délkou a
průměrem protlaků, rozpisem zásahů, adresou zhotovitele, adresou investora a jménem osoby
odpovídající za splnění podmínek, termín zahájení a ukončení prací. Vydané technické podmínky
budou podkladem pro vydání rozhodnutí k zvláštnímu užívání silničního pozemku při stavbě,
které vydá silniční správní úřad – odbor dopravy.
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12. Budou dodrženy podmínky ze souhlasu s umístěním stavby a s prováděním činností v ochran. pásmu
elektrického zařízení ČEZ Distribuce, a.s.,Děčín ze dne 1.10.20145 pod zn.LB/579/14
-OP, a to :
 budou dodrženy podmínky pro práci v ochranných pásmech nadzemního vedení, podzemních
vedení a distribučních stanic
 platnost tohoto rozhodnutí je vázána na dodržení příslušných norem ČSN EN 50 110-1, PNE 33
33021, ČSN 33 3300, ČSN 34 1100, PNE 330000-6, ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN
EN 50341-3-19, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 33 20 00-5-52, ČSN EN 50423-1 a všech
dále uvedených podmínek
 výše uvedená stavba zasahující do ochranného pásma nadzemního volného vedení VN 35 kV,
podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV a distribučních transformačních stanic 35/0,4 kV
bude provedena dle předložené PD zak.č.4692/4, kterou zpracoval útvar projekce Severočeské
vodovody a kanalizace, a.s., ve Vratislavicích nad Nisou
 odstup vodovodního řadu v místě střetu se stávajícím nadzemním volným vedením VN 35 kV a
distr.transf.stanic 35/0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s., požadujeme od jeho podpěrných
bodů a základů trans.stanic 35/0,4 kV provést ve vzdálenosti min. 5 m
 odstup vodovodního řadu v místě střetu se stávajícím nadzemním vedením VVN 110 kV
v majetku ČEZ Distribuce, a.s., požadujeme od jeho podpěrných bodů provést ve vzdálenosti
min. 6 m
 souběh vodovodního řadu požadujeme od svislé roviny nejbližšího krajního vodiče stávajícího
nadzemního volného vedení VVN 110 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s., provést ve vzdálenosti
min. 6 m
 zemními pracemi při rekonstrukci vodovodního řadu nesmí dojít k narušení statiky podpěrných
bodů stávajícího nadzemního volného vedení VN 35 kV, VVN 110 kV a distribučních
transf.stanic 35/0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s., v blízkosti stavby
 dodržení požadované vzdálenosti rekonstruovaného vodovodního řadu od podpěrných bodů
stávajícího nadzemního volného vedení VN 35 V, VVN 110 kV a distr.transf.stanic 35/0,4 kV
v majetku ČEZ Distribuce, a.s., požadujeme překontrolovat zaměstnanci ČDS s.r.o., oblasti
Liberec včetně zápisu do montážního deníku stavby
 veškeré práce v ochranných pásmech elektrických zařízeni budou prováděny s největší opatrností
za dodržení podmínek bezpečnosti práce v blízkosti elektrického vedeni dle ČSN EN 50 110-1,
PNE 330000-6, zejména nebudou používány jeřáby nebo jiné mechanismy, které se mohou
přiblížit k vedení na vzdálenost menší než 3 m
 křížení a souběh rekonstruovaného vodovodního řadu se stávajícím podzemním kabelovým
vedením NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s., požadujeme provést v souladu s ČSN 73
6005 , PNE 34 1050 a ČSN 33 20 00-5-52
 před realizací stavby požádá její dodavatel o vytýčení stávajícího podzemního vedení NN 0,4 kV
v majetku ČEZ Distribuce, a.s.,
 před záhozem bude místo křížení a souběhu rekonstruovaného vodov.řadu se stávajícím
podzemním vedením NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s., překontrolováno zaměstnanci
ČDS s.r.o. oblasti Liberec včetně zápisu do montážního deníku stavby
 při rekonstrukci vodovodního řadu nesmí dojít k navýšení a snižování stávajícího terénu
v ochranném pásmu stávajícího podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV, nadzemního vedení
VN 35 kV, VVN 110 kV a distr.transf.stanic 35/0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s.,
 v ochranném pásmu stávajícího podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV, nadzemního vedení
NN 35 kV, VVN 110 kV a distr.transf.stanic 35/0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s. nesmí být
skladována zemina ani žádný jiný stavební materiál
 podmínkou pro zahájení uvedené činnosti v ochranném pásmu je platné stanovisko k existenci
elektrických zařízeních umístěných v zájmvém území
 bude zajištěn trvalý přístup k zařízení ČEZ Distribuce, a.s. pro manipulace a údržbu
 pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení
bezpečnostních předpisů
 zemními pracemi nesmí být narušeno uzemnění zařízení distribuční soustavy, při případném
obnažení zemnicí pásky je nutné toto neprodleně ohlásit na poruchovou linku
 ČEZ Distribuce, a.s. nepřevezme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou
stavebníkovi následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností
nebo nedodržením výše uvedených podmínek.
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13. Budou dodrženy podmínky ze souhlasu s realizací stavby Obce Paceřice ze dne 20.1.2015 pod č.j.
2015-01-20/So, a to :
 veškeré stavební práce budou provedeny dle schváleného projektu pro územní rozhodnutí, který
byl schválen příslušným stavebním úřadem
 veškeré stavební práce budou provedeny dle vyjádření Obce Paceřice ze dne 20.1.2015
 všechny dotčené pozemky budou uvedeny do původního stavu, včetně původního povrchu
komunikací
 případný návrh dopravního značení, na omezení silničního provozu vlivem stavebních prací, bude
uplatněn na DI Policie ČR v Liberci
 zahájení a ukončení prací na dotčených pozemcích bude nahlášen na obec Paceřice
 pracemi nebude narušeno nebo poškozeno odvodnění komunikace, pokud by došlo k poškození
silničního majetku, musí být uveden do původního stavu
 za splnění výše uvedených podmínek zodpovídá žadatel.
14. Bude dodržena podmínka z vyjádření MÚ Turnov, OŠKS ze dne 10.11.2015 pod zn.
ŠKO/15/2120/RUA, a to :
- před podáním žádosti o stavební povolení bude vydáno závazné stanovisko MÚ Turnov, OŠKS.
15. Příjezd ke stavbě bude z místní komunikace a ze silnice III.třídy.
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice 1
Odůvodnění:
Dne 14.11.2014 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Protože žádost nebyla úplná
a nebyla doložena všemi podklady a závaznými stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl
žadatel dne 14.11.2014 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne
30.9.2015.
Stavební úřad oznámil dne 7.10.2015 zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným
orgánům. Současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 10.11.2015, o jehož
výsledku byl sepsán protokol. V projektové dokumentaci jsou i vyjádření k rekonstrukci vodovodního
řadu v obci Ždárek a Paceřice, ke kterých stavební úřad nepřihlédl, protože tato rekonstrukce
vodovodního řadu bude povolována v samostatném stavebním povolení. Toto územní řízení o umístění
stavby řeší pouze stavbu nového vodovodního řadu, který vede v aleji Rohanka a dále podél zámeckého
plotu k obci Husa. Vzhledem k tomu, že spoluvlastníci sousední pozemkové parcely 757/3 v kú Paceřice,
a to paní Křtěnová Josefa, Paceřice 52, paní Kvapilová Františka, Husa 4, pan Kvapil Václav, Husa 4 a
pan Nejedlo Karel, Husa 14 nejsou známy, stavební úřad ustanovil jim opatrovníka usnesením ze dne
30.1.2015 pod spis.zn.SU/6520/14/HOZ, č.j. SU/14/7198/HOI, kterým je Ing. Václav Sodomka, Paceřice
27, který s tímto opatrovnictvím souhlasil dne 21.1.2015.
Stanoviska sdělili: závazné stanovisko KHS LK, Liberec ze dne 17.10.2014, závazné stanovisko HZS
LK, KŘ Liberec ze dne 20.10.2014, vyjádření MÚ Turnov, OŽP ze dne 14.10.2014, rozhodnutí OÚ
Žďárek ze dne 13.10.2014 a vyjádření ze dne 13.10.20014, vyjádření Severočeské muzeum Liberec ze
dne 13.10.2014, rozhodnutí MÚ Turnov, OD ze dne 8.10.2014, vyjádření KSS LK oddělení Východ ze
dne 8.10.2014, smlouva o podmínkách a budoucí smlouvě o právu věcného břemene – služebnosti mezi
Severočeská vodárenská společnost a.s., a ŘSD ČR,vyjádření ŘSD ČR, Správa Liberec ze dne 28.2.2014,
vyjádření ŘSD ČR, Správa Liberec ze dne 28.2.2014, smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
mezi Seročeská vodárenská společnost, a.s., a Liberecký kraj ze dne 12.3.2015, smlouva o povolení
provést a následně užívat stavbu vodního díla mezi Severočeská vodárenská společnost a.s., a NPÚ –
Územní památková správa na Sychrově ze dne 28.2.2014, vyjádření KÚ LK, OŽPZ ze dne 18.11.2015,
vyjádření AGRO SYCHROV a.s., ze dne 20.1.14, vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., Děčín ze dne 2.10.2014
a 9.4.2014 ( 7 x vyjádření ) a souhlas s činností a s umístěním stavby v ochranném pásmu ze dne
1.10.2014, vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o., Brno ze dne 5.11.13 a 29.9.2014,vyjádření UPC
Česká republika s.r.o., Praha ze dne 9.4.2014, závazné stanovisko Česká republika- Ministerstvo obrany,
VUSS Pardubice ze dne 29.11.13, vyjádření GTS Czech s.r.o., ze dne 13.11.13, vyjádření KŘPolicie LK,
OSM ze dne 7.11.13, vyjádření SčVK a.s., Teplice ze dne 6.11.13 a 28.8.2014, vyjádření České
radiokomunikace, a.s., Praha ze dne 5.11.13, vyjádření Telefónica Czech Republic, a.s., prac.Liberec ze
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dne 5.11.13, vyjádření ČEZ ICT Services, a.s., Praha ze dne 5.11.13 ( 4x vyjádření ), kordinované
závazné stanovisko MÚ Turnov, ORM ze dne 19.1.2015 a vyjádření ze dne 12.12.2014, vyjádření MÚ
Turnov, OŠKS ze dne 6.1.15, souhlas s realizací od OÚ Paceřice ze dne 20.1.2015, rozhodnutí OÚ
Paceřice ze dne 20.1.2015, vyjádření CETIN a.s., prac.Liberec ze dne 16.10.2015, vyjádření OÚ Paceřice
ze dne 3.12.14 a 21.1.14 , vyjádření MÚ Turnov, OŠKS ze dne 10.11.2015, a předložené smlouvy o
přivolení vstupu na dotčené rekonstrukci vodohospodářských děl mezi Severočeská vodárenská
společnost a.s., a s : OÚ Žďárek, OÚ Paceřice, Florián František, Florián Luděk, Brejcha Jaroslav Ing. a
Brejchová Jarmila Ing., Červa Jan a Červová Jana, Hana Matoušková, Matouš Ivo a Matoušová Hana,
František Retr, Martin Nejedlo, Ing. Barbara Višnovská, Milan Luka, Darina Hniličková, Naděžda
Kadlecová, Martin Šulc, Pavel Šulc, Jaroslava Pánková, Ing. Věra Filkuková, Miloslava Machová, Emil
Kněbort, Blanka Honzejková, Radek Straka, Jana Straková, Blanka Jarešová, Naděžda Rožďalovská,
Silný Dušan a Silná Libuše, Irena Pelikánová, Veronika Pelikánová, Sylvie Pavlíčková, PhDr., Ladislav
Nejedlo, Dagmar Vodičková, a H Kamennský, Kamenský Milan a Kamenská Jindřiška Ing., Josef
Rožďalovský, Josef Rožďalovský a Rožďalovská Naděžda, Mgr. Iva Havlíková, Dagmar Brožová,
Helena Horáčková, Marie Křikavová, Václav Chlebna, Miluše Stará, František Brožek, Miroslav Raindl,
František Straka, NPÚ – Územní památková správa na Sychrově.
Vydaná rozhodnutí :


Obecní úřad Paceřice vydal dne 20.1.2015 pod č.j. 2015 – 01-20/So, rozhodnutí – povolení
zvláštního užívání komunikace, ve kterém bylo povoleno zvláštní užívání místních komunikací
pro umístění inž.sítí v obci Paceřice v kú Paceřice.



Městský úřad Turnov, odbor dopravní vydal dne 8.10.2014 pod zn. OD/14/40131/KOM/KUS
rozhodnutí, ve kterém bylo povoleno zvláštní užívání části silnice III/2791 pozemek p.č. 811/1
v kú Paceřice a silnice III/03527 pozemek p.č. 384/1 v kú Žďárek u Sychrova v obci Paceřice a
Žďárek z důvodu umístění vodovodu do tělesa silnice v rámci výše uvedené stavby.
Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení podle § 144 zákona č. 500/2004
Sb., správního řádu, doručuje se rozhodnutí účastníkům řízení podle § 85 odst. 2 písm.b) stavebního
zákona veřejnou vyhláškou.
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 – Severočeská vodárenská společnost a.s.,
podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona – obec, na jejímž území má být požadovaný záměr
uskutečněn – Obec Sychrov a Obec Paceřice,
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 1041, 1040, 1054, 781/2, 863/1, a
1071 v kú Paceřice je Obec Paceřice, vlastníkem dotčených pozemkových parcel 1055, 1056 v kú
Paceřice a 1088 v kú Radostín u Sychrova je Česká republika – Národní památkový ústav, vlastníkem
dotčené pozemkové parcely 811/1 v kú Paceřice je Liberecký kraj – Krajská správa silnic LK, a vlastníci
inženýrských sítí, kde dojde ke styku s výše uvedenou stavbou : RWE Distribuční služby, 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: parc.č. 1045, 1063, 521/1, 1042, 1051, 508, 516, 751/10,
491/26, 751/1, 757/3, 1073, 782/2, 751/8, 751/9, 751/3, 751/11, 1070, 885/2, 885/1, 1057, 862/2, 769,
1058, 862/3, 518/4 v kú Paceřice, parc.č. 1025 a 1028 v kú Radostín u Sychrova.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
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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. Obec Paceřice má platný Územní
plán Paceřice, který vydalo Zastupitelstvo obce Paceřice dne 30.10.2007 s nabytím právní účinnosti dne
14.11.2007. Obec Sychrov nemá doposud zpracovaný územní plán. Zastupitelstvo obce Sychrov vydalo
dne 6.8.2008 zastavěné území obce, které nabylo účinnosti dne 23.8.2015. Umístění stavby je v souladu
se schválenou územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování a vyhovuje obecným
požadavkům na výstavbu. Výše uvedenou stavbu lze realizovat.
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.
Otisk úředního razítka
Ing. Eva Zakouřilová
vedoucí stavebního úřadu

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce MÚ v Turnově, na OÚ
v Paceřicích a na Sychrově.
Vyvěšeno dne: ..............................

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

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. h) ve
výši 3000 Kč byl zaplacen dne 9.9.2015.
Obdrží:
Úřad města Turnov, obce Paceřice a Sychrov k podání zprávy o vyvěšení a sejmutí tohoto rozhodnutí.
Účastníci územního řízení o žádosti o vydání územního rozhodnutí dle ust. 27 odst. 1 správního řádu a
ust. § 85 odst. 1, písm. a) stavebního zákona – do vlastních rukou :
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Severočeská vodárenská společnost, a.s., IDDS: 7egf9my
Účastníci územního řízení o žádosti o vydání územního rozhodnutí dle § 85 odst. 1, písm. b) stavebního
zákona – do vlastních rukou :
Obec Paceřice, IDDS: 75aaunc
Obec Sychrov, IDDS: 5s8ba3t
Účastníci územního řízení o žádosti o vydání územního rozhodnutí dle ust. § 85 odst. 2, písm. a )
stavebního zákona – doručí se jednotlivě – do vlastních rukou:
Krajská správa silnic Libereckého kraje,, příspěvková organizace, IDDS: bdnkk7w
Národní památkový ústav, IDDS: 2cy8h6t
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
Obec Paceřice, IDDS :75aaunc
RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
Ing. Václav Sodomka, Paceřice č.p. 97, 463 44 Sychrov, opatrovník dědiců po níže uvedených
zemřelých osobách.

-

- doručí se dědicům níže uvedených spoluvlastníkům sousední pozemkové parcely
757/3 v kú Paceřice - veřejnou vyhláškou podle § 25 odst. 1, správního řádu :
Křtěnová Josefa, Paceřice 52, 463 44 Sychrov
Kvapilová Františka, Husa 4, 463 44 Sychrov
Kvapil Václav, Husa 4, 463 44 Sychrov
Nejedlo Karel, Husa 14, 463 44 Sychrov.

Účastníci územního řízení o žádosti o vydání územního rozhodnutí dle ust. § 85 odst. 2, písm. b )
stavebního zákona – doručí se veřejnou vyhláškou:
osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: parc .č.v1045, 1063, 521/1,
1042, 1051, 508, 516, 751/10, 491/26, 751/1, 757/3, 1073, 782/2, 751/8, 751/9, 751/3, 751/11, 1070,
885/2, 885/1, 1057, 862/2, 769, 1058, 862/3, 518/4 v kú Paceřice, parc.č. 1025 a 1028 v kú Radostín u
Sychrov.
Dotčené orgány - doručí se jednotlivě do vlastních rukou :
Městský úřad Turnov, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01 Turnov 1
Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, IDDS: nfeai4j
Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, IDDS: hv4aivj
Obecní úřad Paceřice, IDDS :75aaunc
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
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Zeyerova č.p. 1310, 460 01 Liberec 1
Národní památkový ústav, ústřední pracoviště, územní odborné pracoviště Sychrov č.p. 1, 463 44
Sychrov
Městský úřad Turnov, odbor dopravní, Antonína Dvořáka č.p. 335, Turnov, 511 01 Turnov 1
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns
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