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OZNAMBNI
O ZAHAJENI STAVEBNIHO RIZENI

obec Vlastibořice, rčo ozrszs, Vlastiboři ce 23, 463 44 Sychrov,
kterého zastupuje CR Project s.r.o., IČo 21086135, Pod Borkem č.p. 3l 9, Čejetičky ,293 01 Mladá
Boleslav I

(dále jen ''stavebník'') dne 1 l .4.2016 podal žádost o vydání stavebního povolení na stavbu:

Dopravně - bezpečnostní opatření v obci Vlastibořice

na pozemku ppč,.l4019, ]58l15, ]43l6, ]43l4, ]43l], ]43l|,28,825, 140l4,743l5, 14015,845,4712 a
stpč.6/l, 83,'/,5lI v k.ú.Vlastibořice. Jedná se o nové chodníky, uspořádání ploch stávajících křižovatek
a zpevněných ploch v obci Vlastibořice.

Stavba obsahuje:

- Nové chodníky podél průtahu silnice III|2793 obcí v úseku délky cca 350m. První úsek chodníku
zač,ínáv jtžní části obce u křižovatky s komunikací (ppč.140/9) vedoucí na místní koupaliště po
západní straně silnice a dále pokračuje cca 96m severním směrem, kde se napojuje na již stávajíci
komunikaci pro pěší před obecním úřadem. Druhý úsek chodníku zaěíná před místní restaurací a
vede po pravé straně silnice ve směru staničení severním a severovýchodním směrem až na konec
obce Vlastibořice.

- Chodníky jsou navrženy v šířce l ,5m s krytem z betonové zámkové dlažby. Před místní restaurací je
navržena stavební úprava křižovatky, kdy dojde ke zmenšení její plochy a díky tomu zde bylo
možno navrhnout místo pro pÍecházeni, které umožní komfortnější a bezpečnější pohyb chodců'
Dále jsou před restaurací navrŽena tři podélná parkovací stání s krytem z po)ižděné zámkové dlaŽby'
Podélná parkovací stání jsou navržena šířky 2,0m a základní délky 5,75m. Východně od místní
restaurace je pomocí vodorovného dopravního značení upravena parkovací plocha. Jsou zde
navržena šikmá parkovací stání pod úhlem 60'šářky 2,5m a délky 5,2m po jedné straně pruhu zeleně
a po druhé straně zeleně jsou navržena.parkovací stání šířky 2,65m a délky 4,70m.

- U místního obchodu byla navržena úprava stávající křižovatky, kdy dojde ke zmenšení její plochy.
Dále je zde nově navržen zastávkový pruh pro autobusy šířky l,5m, budou upraveny nástupní hrany
autobusoých zastávek. Jižné a západně od místního obchodu jsou navržena místa pro přecházení.
Také byl prodlouŽen stávající chodník severně od místního obchodu.

- Úp.urru plochy u památníku, kde vzniknou 2 parkovací místa mezi pomníkem a přilehlým domem na
severní straně. Týo plochy budou n ýšeny nad úroveň místních komunikací.

- odvodnění místních komunikací, chodníků a zpevněných ploch bude řešeno osazením noých
uličních vpustí, které nahradí a doplní vpusti stávající. Všechny uliční vpusti budou napojeny do
místní kanalizace.

- Stavba veřejného osvětlení bude řešena samostatným projektem.

Městský úřad Turnov, stavební úřad, jako silniční správní úřad příslušný podle $ 40 odst. 4 písm' a)
zákona č' I3l1997 Sb., o pozemních komunikacích, Ve znéní pozdějších předpisů (dále jen ''zákon o
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pozemních komunikacích'') a speciální stavební úřad příslušný podle $ 16 odst. l a $ 40 odst' 4 písm. a)

zákona o pozemních komunikacích, a $ 15 odst. l zákona č. 18312006 Sb', o územním plánováni a

stavebním řádu (stavební zákon), ve zněni pozdějších předpisů (dále jen ''stavební zákon"), oznamuje
podle $ 112 odst. 1 stavebního zákona zahájeni stavebního Íízeni, ve kterém podle $ II2 odst.2
stavebního zákona upouští od ohledání na místě a ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit
závazná stanoviska a účastníci Íízení své námitky, popřípadě důkazy do

10 dnů od doručení tohoto oznámení.

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.
Učastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městsloý úřad Turnov, stavební úřad, úřední dny
pondělí a středa 8-12 hod. a 13-17 hod.).

Do 3 dnů od uplynutí lhůty pro vznesení námitek budou shromážděny podklady pro r,ydání rozhodnutí ,
které bude vydano do 7 dní, a účastníciÍízeni mají možnost se v této lhůtě seznitmit se sbromážděnými
podkladyv souladu s $ 36, odst.3 spr.řádu.

Stanovení okruhu účastníků řízení: okruh účastníků řízení ve smyslu $ 109 stavebního zákona :

-podle $ 109 písm. a) stavebního zákona: stavebník - obec Vlastibořice, v zast.CR Projekt s.r.o.

-podle $ 109 písm. b) stavebního zákona: vlastník stavby, na nížmábý provedena změna, není - li
stavebníkem - Krajská správa silnic Libereckého kraje

-podle $ 109 písm. c) stavebního zákona: vlastník pozemku na kterém má b;it stavba prováděna, není - li
stavebníkem - vlastník dotčených parcel : ppč.I40l9,158115,74316,74314,'743l], ]4311,28, 825, I40l4,
]43l5, 140l5, 845, 47 12 a stpč.6/1' 83,'7, 5l1 v k.ú.Vlastibořice.

-podle $ l09 písm. e ) stavebního ziíkona: vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li
bý jeho vlastnické právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno - jsou to majitelé sousedních pozemků:
stpč.l52' stpč.440, stpč.441, stpč.l53' stpě.S/1, ppč.30, stpč.2, stpč.1, stpě.3, ppé.29, stpč.11, ppě'IZl1,
stpě.l3ll, ppč.74313, stpč.l312, stpč.123, ppč,'78713, ppě.842, stpč.492, ppě'47l5, stpč.491, ppč.4714,

stpč.490, ppč.4713, stpč.489, ppč.4716,ppě'78716,ppč.48l6,ppč.48l5, stpě.149, stpč.18, stpč.l7, stpč.130,
ppč,'|12, stpě.l5, ppě.48l19, ppč,.48l14, ppč,.4412, ppě'30, ppč,.3il2, ppč.215, ppě.145, ppč.747, ppě.'7,

ppč.838, ppě'837, ppč.25l13, stpč.10/1, ppč.83 I, ppé.26ll, ppč,.r40l2.

Poučení:
Učastník rizeni může podle $ 1l4 odst. l stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové
dokumentaci, způsobu provádění a uŽíváni stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi
přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo
právo odpovídajíci věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Učastník Íizení ve svých námitkách uvede
skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastnikaÍízeni, a důvody podání námitek; k námitkám'
které překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží. K námitkám účastníki Íízeni, které byly nebo mohly být
uplatněny při územním Íizení, při pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření
o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci inemi, se podle $ l 14 odst.2 stavebního zákona
nepřihlíží.

Nechá_li se některy z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Vzhledem k tomu, že se jedná o Íizení s velkým počtem účastníků Íízení, doručuje se oznámení o
zahájeniÍizení účastníkům řízení veřejnou ryhláškou $ l44 odst 6 zák.č. 50012004 Sb. ( správní řád).

Vyřizuje: Bc.Jana Jeschkeová'

Ing. Eva Zakouřilová
vedoucí stavebního úřadu

otisk úředního razitka


