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OZNÁMENÍ 

O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ 

 

Obec Vlastibořice, IČO 671878, Vlastibořice č.p. 23, 463 44  Sychrov, 

kterého zastupuje Ing. Jitka Borovičková, nar. 10.4.1972, Athénská č.p. 1528/1, Praha 10-Hostivař, 

102 00  Praha 102 

(dále jen "stavebník") dne 2.4.2020 podal žádost o vydání stavebního povolení na stavbu: 

oprava místních komunikací v obci Vlastibořice, 

 

na pozemku st. p. 101/1, parc. č. 36/1, 101/3, 101/8, 103/4, 103/10, 103/11, 104/1, 104/2, 104/4, 460/2, 

762 v katastrálním území Vlastibořice. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. 

 

Stavba obsahuje: 

- Oprava poškozených veřejných místních komunikací. Jedná se o jednopruhové obousměrné 

komunikace s šíří jízdního pruhu 3m a krajnicemi 2x 0,25m. Celkový záměr se dělí na dvě části: 

- 1/ Místní obslužná komunikace na pozemku č. 762 v k.ú. Vlastibořice v délce 82,23 m - od 

kulturního domu směrem na východ. Obrusná vrstva komunikace vykazuje výrazné stopy degradace. 

Proto dojde k výměně obrusné vrstvy vozovky v tloušťce 10 - 12 cm.  Podkladní vrstvy jsou 

zachovalé a budou pouze lokálně opraveny před pokládkou obrusné vrstvy. Odvodnění zajistí 

vyčištění betonových příkopových tvárnic a současné zatrubnění v délce 35m. 

- 2/ Místní obslužná komunikace na pozemku č. 760/2 v k.ú. Vlastibořice v délce 169,13m -  od 

kulturního domu směren na jih. Komunikace je rozrušená pokládkou kanalizace. Dojde k plné 

výměně konstrukce vozovky. Odvodnění zajistí pět stávajících uličních vpustí. 

- Obě komunikace budou kryté asfaltovým betonem ACO11. Výškové řešení komunikace včetně 

sjezdů na sousední pozemky zachová současný stav.   

 

Městský úřad Turnov, stavební úřad, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) 

zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o 

pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) 

zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje 

podle § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení, ve kterém podle § 112 odst. 2 

stavebního zákona upouští od ohledání na místě a ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit 

závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy do 

15 dnů od doručení tohoto oznámení. 

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. 

Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Turnov, stavební úřad, úřední dny 

pondělí a středa 8-12 hod. a 13-17 hod.). 
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Poučení: 

Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové 

dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi 

přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo 

právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve svých námitkách uvede 

skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, 

které překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží. K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být 

uplatněny při územním řízení, při pořizování územně plánovací dokumentace nebo při vydání územního 

opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního 

zákona nepřihlíží. 

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 

 

 

 

                                     Ing. Eva Zakouřilová 

                                    vedoucí stavebního úřadu 

 Za správnost:  Hejzdral 

 

 

  

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce MÚ Turnov a OÚ Vlastibořice. 

Po stejnou dobu musí být zveřejněno i způsobem, umožňujícím dálkový přístup. Patnáctý den 

vyvěšení na úřední desce je dnem doručení. 

 

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

 

 

 

 

 

 

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

 

 

Obdrží: 

Úřad Města Turnov a úřad Obce Vlastibořice k podání zprávy o vyvěšení a sejmutí tohoto oznámení. 

 

Účastníci stavebního řízení dle ust. § 27 odst.1 správního řádu a ust. § 109 písm. a) stavebního zákona – 

do vlastních rukou:  

Obec Vlastibořice, Vlastibořice č.p. 23, 463 44  Sychrov -  kterou na základě plné moci zastupuje Ing. 

Jitka Borovičková, Athénská č.p. 1528/1, Praha 10-Hostivař, 102 00  Praha 102 

 

Účastníci stavebního řízení dle § 109 písm. c) stavebního zákona – do vlastních rukou:  

Účastníci (dodejky) 

Zdeněk Sluka, Vlastibořice č.p. 33, 463 44  Sychrov 

Josef Janeček, Burianova č.p. 918/9, Liberec VI-Rochlice, 460 06  Liberec 6 

Jana Menšíková, Bílý Kostel nad Nisou č.p. 279, 463 31  Chrastava 

Vlasta Žáčková, Doubrava č.p. 181, Žďár, 294 11  Loukov u Mnichova Hradiště 

Ivan Kapeš, Vlastibořice č.p. 51, 463 44  Sychrov 

Jaroslava Mikschlová, Vlastibořice č.p. 51, 463 44  Sychrov 

Mgr. Martin Anděl, Přistoupimská č.p. 394/12, Praha 10-Malešice, 108 00  Praha 108 

Ing. Bořivoj Přemysl Pražák, Kovanecká č.p. 2284/21, 190 00  Praha 9-Libeň 

Zuzana Pražáková, Kovanecká č.p. 2284/21, 190 00  Praha 9-Libeň 

Jan Ledabyl, Vlastibořice č.p. 54, 463 44  Sychrov 

Jitka Ledabylová, Vlastibořice č.p. 54, 463 44  Sychrov 
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Účastníci stavebního řízení dle § 109 písm. d) stavebního zákona – do vlastních rukou:  

Účastníci (dodejky) 

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 

 

 

Účastníci stavebního řízení dle ust. § 109 písm. e) stavebního zákona – doručí se veřejnou vyhláškou:  

 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům a stavbám: 

st. p. 84, 85, 100, 125, 126, parc. č. 35/1, 35/3, 37/2, 38/1, 96, 101/14, 101/15, 103/7, 104/3, 105/5, 105/7, 

106, 118/4 v katastrálním území Vlastibořice 

 

 

Dotčené orgány: 

Stavební úřad Příšovice, IDDS: hm8bbw3 

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, IDDS: hv4aivj 

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, IDDS: nfeai4j 

Policie ČR KŘP Libereckého kraje, ÚO Semily, dopravní inspektorát, IDDS: vsmhpv9 

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

  

Ostatní: 

Měst. úřad Turnov, stavební úřad, Antonína Dvořáka č.p. 335, Turnov 
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