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VEŘEJNÁ

VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor dopravy (dále jen „speciální stavební úřad“), jako správní
úřad příslušný podle ustanovení § 40 odst. 3 písm. d) a ustanovení § 16 zákona č. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních
komunikacích"), a jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 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"), po přezkoumání žádosti podle ustanovení § 111 stavebního
zákona, kterou podala Obec Horní Branná, IČ: 00275735, se sídlem Horní Branná 1, Horní Branná,
PSČ: 512 36, r o z h o d l takto:
podle ustanovení § 115 stavebního zákona se dopravní část stavby s názvem „Úprava křižovatky
silnice I/14 x III/2954 x III/0148 ve Valteřicích“ v rozsahu stavebních objektů s názvem „SO 101
Komunikace a vjezdový ostrůvek“ a „SO 301 Odvodnění komunikace“ p o v o l u j e .
Základní údaje o stavbě
Projektant:

projektová dokumentace byla vyhotovena ve společnosti JAP projekt s.r.o.,
IČ: 27344444, se sídlem Generála Svobody 45/27, Liberec XIII – Nové Pavlovice,
Liberec, PSČ: 460 01, projektant Ing. Daniel Jíra, technická kontrola Jaroslav
Pivrnec, autorizovaný technik pro dopravní stavby, specializace nekolejová doprava,
ČKAIT 0500985.

Zakázka číslo: 12-031 z měsíce června 2012.
Druh a účel stavby:

jedná se o stavební úpravu a částečnou rekonstrukci silnice I/14, jejímž
účelem je především zajištění zvýšení bezpečnosti silničního provozu.

Zhotovitel: bude oznámen speciálnímu stavebnímu úřadu.
Městský úřad, odbor územního plánování a stavebního řádu, se sídlem Masarykovo náměstí 81,
Jilemnice, PSČ: 514 01, vydal na uvedenou dopravní část stavby územní rozhodnutí dne 22.2.2010
pod sp. zn.: ÚPSŘ/1076/2009 a č.j.: ÚPSŘ/1076/2009-5/Mř/Rozh (v právní moci od 27.3.2010).
Výstavba jiného stavebního objektu již byla realizována.
Městský úřad, odbor územního plánování a stavebního řádu, se sídlem Masarykovo náměstí 81,
Jilemnice, PSČ: 514 01, vydal dne 28.6.2013 pod sp. zn.: MUJI 2359/2013/ÚPSŘ a
č.j.: PDMUJI 8502/2013/Mř/Dopi souhlas výše označenému speciálnímu stavebnímu úřadu
k vydání stavebního povolení podle ustanovení § 15 odst. 2 stavebního zákona.
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Stručný popis stavby:
V případě navrhované stavby s názvem „Úprava křižovatky silnice I/14 x III/2954 x III/0148 ve
Valteřicích“ v rozsahu stavebních objektů s názvem „SO 101 Komunikace a vjezdový ostrůvek“ a
„SO 301 Odvodnění komunikace“ se jedná o stavební úpravu směrových poloměrů mezi
jednotlivými rameny křižovatky (která však zůstane dispozičně zachována) a výstavbu ochranných
ostrůvků (vjezdový ostrůvek a ochranný ostrůvek v místě děleného přechodu pro chodce). Současně
má být provedena obnova stávajícího krytu vozovky (odfrézování a pokládka nové obrusné vrstvy).
Úprava silnice I/14 má počátek v místě vzdáleném cca 260 metrů od křižovatky silnic I/14 x
III/2954 x III/0148 (od směru z Liberce a Harrachova) a její celková délka je 671 metrů. Odvodnění
silnice I/14 bude řešeno příčným a podélným spádováním do otevřených příkopů a do stávajících
uličních vpustí. V rámci stavby mají být provedeny i související stavební objekty týkající se
pozemních komunikací nižší kategorie, které však nejsou předmětem tohoto stavebního řízení (k
vydání stavebního povolení je příslušný jiný speciální stavební úřad).
Pozemky (nebo jejich části) dotčené trvale či dočasně stavebním záměrem:
katastrální území

Horní Branná

Valteřice v
Krkonoších

128/2

trvalý travní porost

102

Horní Branná

Valteřice v
Krkonoších

1209/1

ostatní plocha

4902

1209/27

ostatní plocha

2

1224

ostatní plocha

481

Horní Branná

Horní Branná
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Valteřice v
Krkonoších

Valteřice v
Krkonoších

parc. č.

druh pozemku podle
katastru nemovitostí

obec

Výměra

vlastník
Obec Horní Branná,
IČ: 00275735,
Horní Branná 1,
512 36 Horní Branná.
Liberecký kraj,
(majetková správa)
Krajská správa silnic
Libereckého kraje,
příspěvková organizace,
IČ: 70946078,
České Mládeže 632/32,
Liberec VI-Rochlice,
460 06 Liberec.
Jiří Horáček,
nar. 17.2.1965,
Valteřice 88,
514 01 Horní Branná,
Jiří Menec,
nar. 7.4.1939,
Valteřice 96,
514 01 Horní Branná.
Česká republika,
(majetková správa)
Ředitelství silnic a dálnic,
IČ: 65993390,
Na Pankráci 546/56,
140 00 Praha - Nusle.
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Horní Branná

Valteřice v
Krkonoších

1269/1

ostatní plocha

10993

Horní Branná

Valteřice v
Krkonoších

1332/3

ostatní plocha

10747

Horní Branná

Valteřice v
Krkonoších

1347/12

vodní plocha

2492

Česká republika,
(majetková správa)
Ředitelství silnic a dálnic,
IČ: 65993390,
Na Pankráci 546/56,
140 00 Praha - Nusle.
Česká republika,
(majetková správa)
Ředitelství silnic a dálnic,
IČ: 65993390,
Na Pankráci 546/56,
140 00 Praha - Nusle.
Správa Krkonošského
národního parku Vrchlabí,
IČ: 00088455,
Dobrovského 3,
543 01 Vrchlabí.

Sousední pozemky (včetně staveb na nich) pozemků (nebo jejich části) dotčených stavebním
záměrem, u nichž může být vlastnické právo jejich vlastníků prováděním stavby přímo
dotčeno:
- katastrální území Valteřice v Krkonoších a obec Horní Branná – pozemek st. p. č. (včetně budovy
na něm) 124, 127, 128, 129, 151, 199, 200, 211, 220/1, 322, pozemek p. č. 120/1, 120/2, 127/1,
127/2, 127/3, 128/1, 129/1, 281/2, 281/6, 281/7, 281/10, 283/1, 289/1, 291, 130, 132, 133/1, 133/2,
133/3, 1107/2, 1111/2, 1111/3, 1111/6, 1111/8, 1111/10, 1111/12, 1111/13, 1111/14, 1115/1,
1116/1, 1116/4, 1116/5, 1119/2, 1122, 1123/1, 1123/2, 1123/5, 1123/6, 1123/10, 1124, 1125/1,
1125/2, 1125/3, 1126/2, 1126/3, 1130/1, 1130/2, 1130/3, 1130/8, 1247/4, 1253/2, 1269/2, 1269/3,
1327/2, 1332/7, 1332/10, 1335/1, 1335/2 a 1336/2.
Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace vypracované ve společnosti JAP projekt
s.r.o., IČ: 27344444, se sídlem Generála Svobody 45/27, Liberec XIII – Nové Pavlovice,
Liberec, PSČ: 460 01, projektant Ing. Daniel Jíra, technická kontrola Jaroslav Pivrnec,
autorizovaný technik pro dopravní stavby, specializace nekolejová doprava, ČKAIT 0500985,
v měsíci červnu 2012 pod číslem zakázky 12-031, ověřené ve stavebním řízení a podle
podmínek tohoto rozhodnutí. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení
speciálního stavebního úřadu.
2. Při stavbě budou dodrženy obecné technické požadavky na stavbu silnice /vyhláška č. 104/1997
Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění (dále jen „vyhláška
č. 104/1997“), část pátá/ a ustanovení obsažená v příslušných technických normách, zejména
ČSN obsažených v příloze č. 1 vyhlášky č. 104/1997.
3. Stavebník bude stavbu realizovat pouze na pozemku v jeho vlastnictví a na pozemcích, ke
kterým mu vzniklo právo provést stavbu založené smlouvou.
4. Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby podle ověřené dokumentace orgánem nebo
organizací k tomu oprávněnou.
5. Stavebník zajistí vytýčení podzemních inženýrských sítí na staveništi.
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6. Stavebník nejméně 15 dnů před zahájením stavebních prací oznámí správcům dotčených
inženýrských sítí či vedení termín jejich provádění; v nezbytném případě si vyžádá jejich
odborný dozor. Stavebník bude při provádění stavebních prací v blízkosti inženýrských sítí či
vedení respektovat předem stanovené požadavky jejich správců.
7. Vyskytnou-li se při provádění stavebních prací inženýrské sítě či vedení v projektu
nezakreslené, musí být další provádění stavby přizpůsobeno skutečnému stavu za dozoru
příslušných správců těchto inženýrských sítí či vedení, aby nedošlo k jejich narušení nebo
poškození.
8. Při provádění stavby je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických
zařízení, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, v platném znění, a NV
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci
na staveništích, a dbát na ochranu zdraví všech osob na staveništi.
9. Stavbu smí provádět pouze oprávněná organizace.
10. Stavebník zajistí taková opatření, aby v průběhu stavebních prací nedošlo ke kontaminaci půdy
či ke znečistění povrchových a podzemních vod, a to zejména ropnými látkami. V blízkosti
vodních toků nebudou volně skladovány látky závadné vodám a lehce odplavitelný materiál.
11. Používané mechanizační prostředky musí být v odpovídajícím technickém stavu a musí být
dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům technologických
kapalin ze stavebních strojů a automobilů. Pohonné hmoty a maziva musí být skladovány pouze
na místech zabezpečených z hlediska ochrany půdy a podzemních vod.
12. Veškerý odpad, který vznikne při stavbě, musí být zneškodňován v souladu se zákonem.
13. Při výjezdu vozidel stavby od staveniště na navazující pozemní komunikace nesmí dojít k jejich
znečištění. Stavebník zajistí účinná opatření k čištění vozidel stavby.
14. Staveništní zařízení nesmí svými účinky (např. hlukem, prachem atp.) působit na okolí nad
přípustnou míru. Nelze-li negativní účinky omezit na přípustnou míru, smí toto zařízení
provozovat ve vymezenou dobu.
15. Stavebník zajistí splnění požadavků uvedených v předloženém koordinovaném závazném
stanovisku Městského úřadu Jilemnice, se sídlem se sídlem Masarykovo náměstí 81, Jilemnice,
PSČ: 514 01, ze dne 4.2.2015 pod č.j.: PDMUJI 675/2015 a sp. zn.: MUJI 166/2015/ŽP, které
mu bylo doručeno a jež předložil jako podklad pro toto stavební řízení, a to zejména:
-

během stavebních úprav se mohou uvolňovat emise polétavého prachu (ze skládek sypkých
materiálů aj.). Při stavebních činnostech je třeba využít dostupných prostředků ke snížení
emisí prachu ze staveniště (používání techniky v dobrém stavu a neznečišťování v nadměrné
míře okolí, omývání vozidel opouštějících stavbu, skrápění ploch staveniště apod.).

-

upozorňujeme, že odpady, které vzniknou při realizaci záměru, musí být vytříděny a
jednotlivé druhy využity, příp. nabídnuty k dalšímu využití nebo recyklaci oprávněné osobě.
V případě, že odpady nelze využít, je třeba zajistit jejich řádné odstranění v souladu se
zákonem č. 185/2011 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.

-

při provádění zemních a výkopových prací souvisejících s výše uvedenou akcí
upozorňujeme na skutečnost, že zamýšlená stavební činnost bude prováděna na území
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s archeologickými nálezy, za které je považováno celé území ČR, kromě míst v minulosti
vytěžených. V souvislosti s tím upozorňujeme na oznamovací povinnost stavebníka vůči
Archeologickému ústavu AV Praha ve smyslu ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987
Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
16. Stavebník zajistí splnění požadavků uvedených ve stanovisku Policie České republiky,
Krajského ředitelství Libereckého kraje, Odboru služby dopravní policie, se sídlem Nám. Dr. E.
Beneše 24, Liberec, PSČ: 460 32, ze dne 16.2.2015 pod č.j.: KRPL-5636-1/ČJ-2015-1800DP06, které mu bylo doručeno a jež předložil jako podklad pro toto stavební řízení, a to zejména:
-

z důvodu zajištění bezpečnosti chodců na přechodech pro chodce za snížené viditelnosti
(noc) je nutné, aby přímé nasvícení přechodů pro chodce a veřejné osvětlení v jejich okolí
splňovalo stanovené podmínky uvedení v platných ČSN CEN/TR 13201-1, ČSN EN 132012 a TKP 15 – Příloha č. 1.

-

vychýlení jízdního pruhu u vjezdového ostrůvku by mělo být o šířce jízdního pruhu, aby byl
splněn jeho účel. Z hlediska zajištění bezpečnosti by bylo vhodné, aby vjezdový ostrůvek
byl dostatečně rozpoznatelný na pozemní komunikaci pro účastníky silničního provozu.
Např. osvětlením aj.

17. Místní úprava provozu na silnici I/14 (vodorovné dopravní značení i svislé dopravní značení)
bude před jejím uvedením do provozu opětovně odsouhlasena příslušným orgánem Policie
České republiky, a na základě jejího písemného vyjádření bude Krajským úřadem Libereckého
kraje, odborem dopravy, vydáno stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích.
O stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích požádá stavebník. V této
souvislosti stavebník zajistí splnění požadavků uvedených v předloženém stanovisku Policie
České republiky, Krajského ředitelství Libereckého kraje, Odboru služby dopravní policie, se
sídlem Nám. Dr. E. Beneše 24, Liberec, PSČ: 460 32, ze dne 16.2.2015 pod č.j.: KRPL-56361/ČJ-2015-1800DP-06, ve vztahu k svislému i vodorovnému dopravnímu značení.
18. Stavebník zajistí splnění požadavků uvedených ve vyjádřeních společnosti ČEZ Distribuce
a. s., IČ: 24729035, se sídlem Teplická 877/8, Děčín, Děčín IV. – Podmokly, PSČ: 405 02,
ze dne 8.12.2014 pod zn.: 0100355768 i pod zn.: 0100355771, která mu byla doručena a jež
předložil jako podklad pro toto stavební řízení, a to zejména:
-

v případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních
vedení nebo trafostanic, popř. bude po vytýčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma
podzemních vedení, je nutné písemně požádat o souhlas s činností v ochranném pásmu
(formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v časti Formuláře / Činnosti v ochranných
pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). Jestliže uvažovaná
akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků
energetického zařízení, je nutné včas požádat o přeložku zařízení podle § 47 zákona č.
458/2000 Sb. v platném znění.

-

v případě existence podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka před
započetím zemních prací čtrnáct dní předem požádat o vytýčení prostřednictvím Zákaznické
linky 840 840 840.

-

pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo poškození energetického zařízení,
kontaktujte, prosím, naši Poruchovou linku 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin
denně, 7 dní v týdnu.

19. Stavebník zajistí splnění požadavků uvedených ve vyjádření společnosti O2 Czech Republic,
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a.s., IČ: 60193336, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4, Michle, PSČ: 140 22, ze dne
8.12.2014 pod č.j.: 738832/14, které mu bylo doručeno a jež předložil jako podklad pro toto
stavební řízení, a to zejména:
-

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,
nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu (2) tohoto vyjádření, anebo pokud se žadatel či
stavebník bezprostředně před zahájením realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území
prokazatelně neujistí u společnosti O2 Czech Republic a.s. o tom, zda toto vyjádření v době
bezprostředně předcházející zahájení realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území stále
odpovídá skutečnosti, 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, co zjistil,
že jeho záměr, pro který podal shora označenou žádost , je v kolizi se SEK a nebo zasahuje
od Ochranného pásma SEK, nejpozději však před počátkem zpracování projektové
dokumentace stavby, která koliduje se SEK a nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK,
vyzvat společnost O2 Czech Republic a.s. ke stanovení konkrétních podmínek ochrany
SEK, bude-li stanovení takových konkrétních podmínek třeba, případně k přeložení SEK, a
to v pracovní dny od 8:00 do 15:00, prostřednictvím zaměstnance společnosti O2 Czech
Republic a.s. pověřeného ochranou sítě – Petr Ježek, tel.: 602 413 278,
e-mail: petr.jezek@o2.cz

-

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
O2 Czech Republic a.s., které jsou nedílnou součástí tohoto vyjádření.

20. Stavebník zajistí splnění požadavků uvedených ve vyjádření společnosti RWE Distribuční
služby, s. r. o., IČ: 27935311, se sídlem Plynárenská 499/1, Brno, PSČ: 657 02, ze dne
11.12.2014 pod zn.: 5001041453, které mu bylo doručeno a jež předložil jako podklad pro toto
stavební řízení, a to zejména:
-

při stavbě bude docházet k souběhu a křížení nových i stávajících podzemních inženýrských
sítí. Při práci v ochranném pásmu stávajících vedení je nutno dodržovat veškerá pravidla
stanovená pro práce v ochranném pásmu plynárenských zařízení. Dále je nutno dodržet
minimální vzdálenosti při souběhu a křížení dle ČSN 73 6005.

-

před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude
provedeno vytýčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení.

-

stavební objekty (včetně kanalizačních šachet, kanalizačního potrubí, vpustí, vodoměrných
šachet, vodovodního potrubí, betonových patek, rozvodných pilířů, sloupů NN, svítidel VO,
sloupků či pilířů oplocení, dopravního značení, atd.) musí být umístěny min. 1 m od
plynárenských vedení – měřeno kolmo na půdorysný obrys potrubí. Uzemnění budou
vedena na opačnou stranu od plynovodu.

-

pokud stavební práce vyvolají nutnost přeložky STL plynovodu nebo plynovodní přípojky,
bude tak učiněno na základě smlouvy o přeložce mezi investorem a majitelem plyn. zařízení
a schválené PD. Přeložku hradí investor.
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-

v ochranném pásmu plynovodů (1+1 m) budou zemní práce prováděny výhradně ručním
způsobem.

-

v ochranném pásmu STL plynovodů a přípojek (1 m na každou stranu) nebudou umisťovány
žádné nadzemní stavby a nebude prováděna výšková úprava terénu.

-

po odstranění konstrukce vozovky v úrovni zemní pláně požadujeme chránit plynovodní
přípojky a plynovody umístěné ve vozovce před mechanickým poškozením při pojíždění
betonovými panely, popř. ocelovými plechy o tloušťce min. 3 cm.

-

požadujeme zachovat stávající niveletu vozovky.

-

dopravní značení musí být umístěno od stávajícího plynárenského zařízení v minimální
vzdálenosti 1 m.

-

pokud při rekonstrukci komunikace bude zjištěno, že některé plynovody nebo přípojky
budou mít vůči nové niveletě krytí menší jak 80 cm, bude nutné provést přeložku těchto
plynárenských zařízení tak, aby bylo dosaženo požadovaného krytí. Tyto práce budou
provedeny v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. v platném znění, jako přeložka
plynárenského zařízení na náklady investora.

-

při vysazování stromů a okrasných dřevin požadujeme dodržet od stávajícího plynárenského
zařízení vzdálenost minimálně 2 metry na obě strany od osy plynovodu.

-

po odtěžení stávající konstrukce vozovky bude podstatně sníženo stávající krytí plynovodu a
přípojek. Proto je vyloučeno použití těžké mechanizace (zejména válců s trny, zemních fréz
atd.) přímo nad potrubím. Zejména je třeba věnovat při provádění prací zvýšenou pozornost
a opatrnost u míst s odbočkami, kde navrtávací odbočkový T-kus vyčnívá nad vlastní
potrubí a mohlo by dojít k jeho odtržení. Dále je třeba ověřit polohu přípojek, které jsou nad
vlastním potrubím plynovodního řadu a navíc zpravidla uloženy kolmo na plynovod (a tím i
komunikaci).

-

při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti
v ochranném pásmu plynárenského zařízení (podmínky č. 1 až 16 tohoto vyjádření má
stavebník k dispozici, včetně zákresů plynárenského zařízení do mapy).

21. Stavebník zajistí splnění požadavků uvedených ve vyjádření Obce Horní Branná, IČ: 00275735,
se sídlem Horní Branná 1, Horní Branná, PSČ: 512 36, ze dne 25.4.2012 pod zn.: 249/2012,
které mu bylo doručeno a jež předložil jako podklad pro toto stavební řízení, a to zejména:
-

v místě stavby na p.p.č. 1332/3 se nachází vodovodní řad ve vlastnictví Obce Horní Branná.
Před započetím zemních prací požádá investor správce sítí o jejich vytýčení, toto zajistí
investor u správce vodovodu pana Radka Holubce, tel. č. 605 287 792, Horní Branná čp. 1,
512 36.

22. Stavebník zajistí, aby byla výstavba této povolované stavby koordinována s výstavbou
souvisejících stavebních objektů týkající se pozemních komunikací nižší kategorie, které nejsou
předmětem tohoto stavebního řízení (k vydání stavebního povolení je příslušný jiný speciální
stavební úřad).
23. Vzhledem k tomu, že stavební práce budou probíhat za omezení obecného užívání silnice I/14
podá zhotovitel prací u příslušného silničního správního úřadu (Krajský úřad Libereckého kraje,
odbor dopravy) v dostatečném časovém předstihu (minimálně 30 dní předem) žádost o povolení
částečné uzavírky provozu na dotčené pozemní komunikaci, a to v souladu s ustanovením § 24
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zákona o pozemních komunikacích (náležitosti žádosti jsou uvedeny v ustanovení § 39 odst. 1
vyhlášky č. 104/1997). O povolení částečné uzavírky rozhodne příslušný silniční správní úřad
v samostatném správním řízení. Omezení obecného užívání pozemních komunikací nižší kategorie
musí být povoleno příslušným silničním správním úřadem.
24. Zhotovitel stavby je povinen provádět stavbu v souladu s tímto rozhodnutím a s ověřenou
projektovou dokumentací, dodržet obecné požadavky na výstavbu, popřípadě jiné technické
předpisy a technické normy. Zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního
prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních předpisů (ustanovení § 160 odst. 2
stavebního zákona).
25. Prováděním stavebních prací nesmí být ve svých právech poškozeni vlastníci a uživatelé
sousedních nemovitostí a ostatních prostorů. Dotčené pozemky musí být nejpozději při
ukončení stavby uvedeny do původního stavu. Sjednání příslušných dohod a náhrady škody je
povinen provádět stavebník.
26. Vzhledem tomu, že zhotovitel stavby bude vybrán na základě výběrového řízení, bude po jeho
provedení na speciální stavební úřad zaslán písemný doklad s jeho identifikačními údaji (název
společnosti, adresa, IČ).
27. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěna tabule
s uvedením identifikačních údajů o povolené stavbě ze štítku (jeho náležitosti stanoví prováděcí
předpis), která bude ponechána na místě do doby vydání kolaudačního souhlasu /viz ustanovení
§ 152 odst. 3 písm. b) stavebního zákona/. Jedná se zejména o označení stavby, stavebníka,
zhotovitele, způsob provádění stavby, který orgán a kdy stavbu povolil, termín dokončení
stavby.
28. O stavbě musí být veden stavební deník se všemi náležitostmi v souladu s ustanovením § 157
stavebního zákona. Stavební deník bude na staveništi k dispozici při případném výkonu státního
stavebního dohledu.
29. Přesný termín zahájení stavby bude oznámen speciálnímu stavebnímu úřadu na adresu Krajský
úřad Libereckého kraje, odbor dopravy, se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, PSČ: 461 80, a to
minimálně s týdenním předstihem.
30. Kontrolní prohlídky stavby, ve smyslu ustanovení § 133 odst. 1 stavebního zákona, budou
prováděny podle plánu kontrolních prohlídek stavby a před vydáním kolaudačního souhlasu.
31. Stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu v souladu s ustanovením § 122
stavebního zákona. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu bude obsahovat předepsané
náležitosti (náležitosti žádosti jsou uvedeny v ustanovení § 122 odst. 1 stavebního zákona a
v ustanovení § 18i odst. 1 vyhlášky č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů). Pro vydání
kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů. Pokud je stavba
předmětem evidence v katastru nemovitostí, zajistí stavebník geometrický plán.
32. Stavba bude dokončena nejpozději do konce měsíce prosince 2017.
Současně toto rozhodnutí navazuje na:
1. Územní rozhodnutí Městského úřadu Jilemnice, odboru územního plánování a stavebního
řádu, se sídlem Masarykovo náměstí 81, Jilemnice, PSČ: 514 01, ze dne 22.2.2010 pod sp.
zn.: ÚPSŘ/1076/2009 a č.j.: ÚPSŘ/1076/2009-5/Mř/Rozh (v právní moci od 27.3.2010).
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2. Stavební povolení Městského úřadu Jilemnice, odboru územního plánování a stavebního
řádu, se sídlem Masarykovo náměstí 81, Jilemnice, PSČ: 514 01, ze dne 23.10.2012 pod sp.
zn.: MUJI 916/2012/ÚPSŘ a č.j.: PDMUJI 13918/2012/Mř/StPo (v právní moci od
8.11.2012).
3. Souhlas Městského úřadu, odboru územního plánování a stavebního řádu, se sídlem
Masarykovo náměstí 81, Jilemnice, PSČ: 514 01, ze dne 28.6.2013 pod sp.
zn.: MUJI 2359/2013/ÚPSŘ a č.j.: PDMUJI 8502/2013/Mř/Dopi.
4. Smlouvu uzavřenou mezi Obcí Horní Branná, IČ: 00275735, se sídlem Horní Branná 1,
Horní Branná, PSČ: 512 36, a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390, se sídlem Na
Pankráci 546/56, Praha 4, Nusle, PSČ: 140 00, dne 18.3.2014.
5. Smlouvu o právu provést stavbu SML-22/1199/2012 uzavřenou mezi Obcí Horní Branná,
IČ: 00275735, se sídlem Horní Branná 1, Horní Branná, PSČ: 512 36, a Správou
Krkonošského národního parku Vrchlabí, IČ: 00088455, se sídlem Dobrovského 3, Vrchlabí,
PSČ: 543 01, dne 25.9.2012.
6. Smlouvu o právu provést stavbu uzavřenou mezi Obcí Horní Branná, IČ: 00275735, se
sídlem Horní Branná 1, Horní Branná, PSČ: 512 36 (na straně jedné), a Jiřím Horáčkem,
nar. 17.2.1965, bytem Valteřice 88, Horní Branná, PSČ: 514 01, a Jiřím Mencem, nar.
7.4.1939, bytem Valteřice 96, Horní Branná, PSČ: 514 01 (na straně druhé), dne 20.5.2010.
7. Smlouvu uzavřenou mezi Obcí Horní Branná, IČ: 00275735, se sídlem Horní Branná 1,
Horní Branná, PSČ: 512 36, a Libereckým krajem, IČ: 70891508, se sídlem U Jezu 642/2a,
Liberec IV-Perštýn, PSČ: 460 01, dne 11.3.2015.
Účastníci řízení na něž se rozhodnutí správního orgánu vztahuje:
-

Obec Horní Branná, IČ: 00275735, se sídlem Horní Branná 1, Horní Branná, PSČ: 512 36.

-

Česká republika, Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390, se sídlem Na Pankráci
546/56, Praha 4, Nusle, PSČ: 140 00.

-

Liberecký kraj, IČ: 70891508, se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec IV-Perštýn, PSČ: 460 01.

-

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 70946078, se sídlem
České Mládeže 632/32, Liberec IV, PSČ: 460 01.

-

Jiří Horáček, nar. 17.2.1965, bytem Valteřice 88, Horní Branná, PSČ: 514 01.

-

Jiří Menec, nar. 7.4.1939, bytem Valteřice 96, Horní Branná, PSČ: 514 01.

-

Správa Krkonošského národního parku Vrchlabí, IČ: 00088455, se sídlem Dobrovského 3,
Vrchlabí, PSČ: 543 01.

Odůvodnění
Shora označený speciální stavební úřad obdržel dne 25.1.2015 od Obce Horní Branná,
IČ: 00275735, se sídlem Horní Branná 1, Horní Branná, PSČ: 512 36, žádost o vydání stavebního
povolení (postupně doplněnou o právními předpisy vyžadované poklady) na stavbu s názvem
„Úprava křižovatky silnice I/14 x III/2954 x III/0148 ve Valteřicích“ v rozsahu stavebních objektů
s názvem „SO 101 Komunikace a vjezdový ostrůvek“ a „SO 301 Odvodnění komunikace“
/pozemky nebo jejich části dotčené stavebním záměrem – p. č. 128/2, 1209/1, 1209/27, 1224,
1269/1, 1332/3 a 1347/12 v katastrálním území Valteřice v Krkonoších a obci Horní Branná/. Dnem
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podání žádosti bylo zahájeno stavební řízení. V daném případě je vedeno řízení s velkým počtem
účastníků podle ustanovení § 144 odst. 1 správního řádu, přičemž podle tohoto ustanovení
(nestanoví-li zvláštní zákon jinak) se tímto řízením rozumí řízení s více než 30 účastníky.
Vymezení účastníků stavebního řízení podle ustanovení § 109 stavebního zákona:
Obci Horní Branná, IČ: 00275735, se sídlem Horní Branná 1, Horní Branná, PSČ: 512 36, se
přiznávají práva podle ustanovení § 109 písm. a) stavebního zákona s právy účastníka řízení podle
ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „správní řád“). České republice, Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390, se sídlem
Na Pankráci 546/56, Praha 4, Nusle, PSČ: 140 00, Libereckému kraji, IČ: 70891508, se sídlem U
Jezu 642/2a, Liberec IV-Perštýn, PSČ: 460 01, Krajské správě silnic Libereckého kraje,
příspěvkové organizaci, IČ: 70946078, se sídlem České Mládeže 632/32, Liberec IV, PSČ: 460 01,
Správě Krkonošského národního parku Vrchlabí, IČ: 00088455, se sídlem Dobrovského 3, Vrchlabí,
PSČ: 543 01, Jiřímu Horáčkovi, nar. 17.2.1965, bytem Valteřice 88, Horní Branná, PSČ: 514 01, a
Jiřímu Mencovi, nar. 7.4.1939, bytem Valteřice 96, Horní Branná, PSČ: 514 01, se přiznávají práva
podle ustanovení § 109 písm. b), c) stavebního zákona s právy účastníka řízení podle ustanovení
§ 27 odst. 1 písm. a) správního řádu.
Společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ: 04084063, se sídlem Olšanská 2681/6,
Žižkov, Praha 3, PSČ: 130 00, společnosti ČEZ Distribuce a. s., IČ: 24729035, se sídlem Teplická
877/8, Děčín, Děčín IV. – Podmokly, PSČ: 405 02, společnosti RWE Distribuční služby, s. r. o.,
IČ: 27935311, se sídlem Plynárenská 499/1, Brno, PSČ: 657 02, společnosti O2 Czech Republic,
a.s., IČ: 60193336, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4, Michle, PSČ: 140 22, a vlastníkům
pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí v katastrálním území Valteřice v Krkonoších
a obci Horní Branná – pozemek st. p. č. (včetně budovy na něm) 124, 127, 128, 129, 151, 199, 200,
211, 220/1, 322, pozemek p. č. 120/1, 120/2, 127/1, 127/2, 127/3, 128/1, 129/1, 281/2, 281/6, 281/7,
281/10, 283/1, 289/1, 291, 130, 132, 133/1, 133/2, 133/3, 1107/2, 1111/2, 1111/3, 1111/6, 1111/8,
1111/10, 1111/12, 1111/13, 1111/14, 1115/1, 1116/1, 1116/4, 1116/5, 1119/2, 1122, 1123/1,
1123/2, 1123/5, 1123/6, 1123/10, 1124, 1125/1, 1125/2, 1125/3, 1126/2, 1126/3, 1130/1, 1130/2,
1130/3, 1130/8, 1247/4, 1253/2, 1269/2, 1269/3, 1327/2, 1332/7, 1332/10, 1335/1, 1335/2 a 1336/2,
se přiznávají práva účastníků řízení podle ustanovení § 109 písm. e) stavebního zákona s právy
účastníků řízení podle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu.
V souladu s ustanovením § 112 odst. 1 stavebního zákona a podle ustanovení § 47 odst. 1 správního
řádu speciální stavební úřad dne 22.7.2015 pod č.j.: OD 122/2015-4/280.13/Hk a KULK
53649/2015 oznámil zahájení stavebního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným
orgánům. Současně stanovil podle téhož ustanovení stavebního zákona lhůtu k uplatnění závazných
stanovisek dotčeným orgánům i lhůtu k uplatnění námitek, popřípadě důkazů, účastníkům řízení.
Zároveň je poučil, že k později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům,
nebude přihlédnuto. Lhůta byla stanovena do deseti dnů od doručení oznámení o zahájení řízení.
Vzhledem k tomu, že speciálnímu stavebnímu úřadu jsou poměry staveniště dobře známy, žádost
poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu
provádění, upustil podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona od ohledání na místě i od
ústního jednání. Nikdo z účastníků řízení nevznesl námitky či připomínky vůči předmětné stavbě;
po oznámení zahájení stavebního řízení nebylo uplatněno ani žádné stanovisko dotčeného orgánu.
Speciální stavební úřad umožnil účastníkům řízení i dotčeným orgánům nahlédnout do
dokumentace a podkladů rozhodnutí. V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu měli
účastníci tohoto stavebního řízení možnost nejpozději do pěti dnů, od uplynutí lhůty k podání
návrhů, seznámit se s poklady pro vydání rozhodnutí. Tohoto práva nikdo nevyužil.
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V průběhu stavebního řízení přezkoumal speciální stavební úřad předloženou žádost a posoudil
shromážděná stanoviska a vyjádření, a to z hledisek uvedených v ustanovení § 111 stavebního
zákona. Zjistil, že projektová dokumentace byla zpracována osobou s příslušnou autorizací.
Stavebník doložil doklady o majetkoprávním vypořádání pozemků pro stavbu v potřebném rozsahu.
Jednotlivá stanoviska dotčených orgánů získaná v průběhu stavebního řízení byla zvážena a využita
při stanovení podmínek tohoto rozhodnutí, rovněž tak byly zohledněny požadavky účastníků řízení
(zejména podmínky č. 5 až 7, 10 až 24). Jde o tato stanoviska a vyjádření:
a) Koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Jilemnice, se sídlem se sídlem
Masarykovo náměstí 81, Jilemnice, PSČ: 514 01, ze dne 4.2.2015 pod č.j.: PDMUJI
675/2015 a sp. zn.: MUJI 166/2015/ŽP.
b) Stanovisko Policie České republiky, Krajského ředitelství Libereckého kraje, Odboru služby
dopravní policie, se sídlem Nám. Dr. E. Beneše 24, Liberec, PSČ: 460 32, ze dne 16.2.2015
pod č.j.: KRPL-5636-1/ČJ-2015-1800DP-06.
c) Vyjádření společnosti ČEZ Distribuce a. s., IČ: 24729035, se sídlem Teplická 877/8,
Děčín, Děčín IV. – Podmokly, PSČ: 405 02, ze dne 8.12.2014 zn.: 0100355768 i
zn.: 0100355771.
d) Vyjádření společnosti O2 Czech Republic, a.s., IČ: 60193336, se sídlem Za Brumlovkou
266/2, Praha 4, Michle, PSČ: 140 22, ze dne 8.12.2014 pod č.j.: 738832/14.
e) Vyjádření společnosti RWE Distribuční služby, s. r. o., IČ: 27935311, se sídlem
Plynárenská 499/1, Brno, PSČ: 657 02, ze dne 11.12.2014 pod zn.: 5001041453.
f) Vyjádření Obce Horní Branná, IČ: 00275735, se sídlem Horní Branná 1, Horní Branná,
PSČ: 512 36, ze dne 25.4.2012 pod zn.: 249/2012.
Speciální stavební úřad stanovil i další podmínky, kterými zabezpečil ochranu veřejných zájmů.
Především z hledisek ochrany života a zdraví osob, ochrany životního prostředí, z hledisek
minimalizace negativních vlivů stavební činnosti na okolí, z hledisek bezpečnosti práce a
technických zařízení. Podmínky rovněž v nezbytné míře stanoví požadavky na provádění stavby
z hlediska organizace výstavby ve vztahu k ochraně přírody a krajiny.
Rozhodnutí od orgánu státní správy, které stavebník doložil k žádosti o vydání stavebního povolení,
a na které toto rozhodnutí navazuje, jsou pro něho též závazná. Jedná se o tyto podklady:
a) Územní rozhodnutí Městského úřadu Jilemnice, odboru územního plánování a stavebního
řádu, se sídlem Masarykovo náměstí 81, Jilemnice, PSČ: 514 01, ze dne 22.2.2010 pod sp.
zn.: ÚPSŘ/1076/2009 a č.j.: ÚPSŘ/1076/2009-5/Mř/Rozh (v právní moci od 27.3.2010).
b) Stavební povolení Městského úřadu Jilemnice, odboru územního plánování a stavebního
řádu, se sídlem Masarykovo náměstí 81, Jilemnice, PSČ: 514 01, ze dne 23.10.2012 pod sp.
zn.: MUJI 916/2012/ÚPSŘ a č.j.: PDMUJI 13918/2012/Mř/StPo (v právní moci od
8.11.2012).
Podklady pro vydání stavebního povolení, které stavebník doložil k žádosti o vydání stavebního
povolení od státních orgánů, orgánů veřejné moci či společností, které souhlasí se stavbou bez
dalších podmínek, jsou uvedeny následně, včetně dokladů o vypořádání pozemků stavby. Jedná se
zejména o tyto podklady:
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a) Souhlasné vyjádření společnosti ČEZ ICT Services, a. s., IČ: 26470411, se sídlem
Duhová 1531/3, Praha 4, PSČ: 140 53, ze dne 8.12.2014 zn.: 0200266758 i
zn.: 0200266761.
b) Souhlas Městského úřadu, odboru územního plánování a stavebního řádu, se sídlem
Masarykovo náměstí 81, Jilemnice, PSČ: 514 01, ze dne 28.6.2013 pod sp.
zn.: MUJI 2359/2013/ÚPSŘ a č.j.: PDMUJI 8502/2013/Mř/Dopi.
c) Smlouvu uzavřenou mezi Obcí Horní Branná, IČ: 00275735, se sídlem Horní Branná 1,
Horní Branná, PSČ: 512 36, a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390, se sídlem Na
Pankráci 546/56, Praha 4, Nusle, PSČ: 140 00, dne 18.3.2014.
d) Smlouvu o právu provést stavbu SML-22/1199/2012 uzavřenou mezi Obcí Horní Branná,
IČ: 00275735, se sídlem Horní Branná 1, Horní Branná, PSČ: 512 36, a Správou
Krkonošského národního parku Vrchlabí, IČ: 00088455, se sídlem Dobrovského 3, Vrchlabí,
PSČ: 543 01, dne 25.9.2012.
e) Smlouvu o právu provést stavbu uzavřenou mezi Obcí Horní Branná, IČ: 00275735, se
sídlem Horní Branná 1, Horní Branná, PSČ: 512 36 (na straně jedné), a Jiřím Horáčkem, nar.
17.2.1965, bytem Valteřice 88, Horní Branná, PSČ: 514 01, a Jiřím Mencem, nar. 7.4.1939,
bytem Valteřice 96, Horní Branná, PSČ: 514 01 (na straně druhé), dne 20.5.2010.
f) Smlouvu uzavřenou mezi Obcí Horní Branná, IČ: 00275735, se sídlem Horní Branná 1,
Horní Branná, PSČ: 512 36, a Libereckým krajem, IČ: 70891508, se sídlem U Jezu 642/2a,
Liberec IV-Perštýn, PSČ: 460 01, dne 11.3.2015.
Speciální stavební úřad dospěl po provedeném stavebním řízení k závěru, že uskutečněním stavby
s názvem „Úprava křižovatky silnice I/14 x III/2954 x III/0148 ve Valteřicích“ v rozsahu stavebních
objektů s názvem „SO 101 Komunikace a vjezdový ostrůvek“ a „SO 301 Odvodnění komunikace“
/pozemky nebo jejich části dotčené stavebním záměrem – p. č. 128/2, 1209/1, 1209/27, 1224,
1269/1, 1332/3 a 1347/12 v katastrálním území Valteřice v Krkonoších a obci Horní Branná/
nebudou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy
účastníků řízení.
Protože v průběhu stavebního řízení nebyly shledány důvody, které by bránily povolení stavby,
rozhodl speciální stavební úřad způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dnů, ode dne jeho doručení, podat odvolání k Ministerstvu
dopravy, podáním učiněným u Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru dopravy.
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 stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení
ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě.
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Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení
pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

otisk úředního razítka

Ing. Jan Čáp
vedoucí odboru dopravy

Rozdělovník:
Účastníci řízení podle ustanovení § 109 písm. a), b), c) a d) stavebního zákona s právy účastníků
řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:
- Obec Horní Branná, IČ: 00275735, se sídlem Horní Branná 1, Horní Branná, PSČ: 512 36
(datovou schránkou).
- Česká republika, Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56,
Praha 4, Nusle, PSČ: 140 00, zastoupené Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Správa Liberec, se
sídlem Zeyerova 1310, Liberec, PSČ: 460 55 (datovou schránkou).
- Česká republika, Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56,
Praha 4, Nusle, PSČ: 140 00 (datovou schránkou).
- Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 70946078, se sídlem České
Mládeže 632/32, Liberec VI-Rochlice, Liberec, PSČ: 460 06 (datovou schránkou).
- Liberecký kraj, IČ: 70891508, se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec IV-Perštýn, PSČ: 460 01
(osobně).
- Správa Krkonošského národního parku Vrchlabí, IČ: 00088455, se sídlem Dobrovského 3, Vrchlabí,
PSČ: 543 01 (datovou schránkou).
- Jiří Horáček, nar. 17.2.1965, bytem Valteřice 88, Horní Branná, PSČ: 514 01 (doporučeně do
vlastních rukou).
- Jiří Menec, nar. 7.4.1939, bytem Valteřice 96, Horní Branná, PSČ: 514 01 (doporučeně do
vlastních rukou).
Účastníci řízení podle ustanovení § 109 písm. d) stavebního zákona s právy účastníků řízení podle
ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu:
- Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ: 04084063, se sídlem Olšanská 2681/6,
Žižkov, Praha 3, PSČ: 130 00 (datovou schránkou).
- Společnost ČEZ Distribuce a. s., IČ: 24729035, se sídlem Teplická 877/8, Děčín, Děčín IV. –
Podmokly, PSČ: 405 02 (datovou schránkou).
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- Společnost RWE Distribuční služby, s. r. o., IČ: 27935311, se sídlem Plynárenská 499/1, Brno,
PSČ: 657 02 (datovou schránkou).
- Společnost O2 Czech Republic, a.s., IČ: 60193336, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4,
Michle, PSČ: 140 22 (datovou schránkou).
Účastníci řízení podle ustanovení § 109 písm. e) a f) stavebního zákona s právy účastníků řízení
podle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu, kteří jsou identifikováni označením pozemků a staveb
evidovaných v katastru nemovitostí:
- katastrální území Valteřice v Krkonoších a obec Horní Branná – pozemek st. p. č. (včetně budovy
na něm) 124, 127, 128, 129, 151, 199, 200, 211, 220/1, 322, pozemek p. č. 120/1, 120/2, 127/1,
127/2, 127/3, 128/1, 129/1, 281/2, 281/6, 281/7, 281/10, 283/1, 289/1, 291, 130, 132, 133/1,
133/2, 133/3, 1107/2, 1111/2, 1111/3, 1111/6, 1111/8, 1111/10, 1111/12, 1111/13, 1111/14,
1115/1, 1116/1, 1116/4, 1116/5, 1119/2, 1122, 1123/1, 1123/2, 1123/5, 1123/6, 1123/10, 1124,
1125/1, 1125/2, 1125/3, 1126/2, 1126/3, 1130/1, 1130/2, 1130/3, 1130/8, 1247/4, 1253/2, 1269/2,
1269/3, 1327/2, 1332/7, 1332/10, 1335/1, 1335/2 a 1336/2.
Dotčené orgány podle ustanovení § 136 správního řádu:
- Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, IČ: 70888744, se sídlem Barvířská 29/10, Liberec,
PSČ: 460 01 (datovou schránkou).
- Městský úřad Jilemnice, odbor dopravy, se sídlem Masarykovo náměstí 81, Jilemnice,
PSČ: 514 01 (datovou schránkou).
- Městský úřad Jilemnice, odbor územního plánování a stavebního řádu, se sídlem Masarykovo
náměstí 81, Jilemnice, PSČ: 514 01 (datovou schránkou).
- Městský úřad Jilemnice, odbor životního prostředí, se sídlem Masarykovo náměstí 81, Jilemnice,
PSČ: 514 01 (datovou schránkou).
- Policie České republiky, Krajské ředitelství Libereckého kraje, Odbor služby dopravní policie, se
sídlem Nám. Dr. E. Beneše 24, Liberec, PSČ: 460 32 (datovou schránkou).
- Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, Územní odbor Semily,
dopravní inspektorát, se sídlem Vysocká 225, Semily, PSČ: 513 15 (datovou schránkou).
Dále k vyvěšení na úřední desce:
- Obce Horní Branná, IČ: 00275735, se sídlem Horní Branná 1, Horní Branná, PSČ: 512 36
(datovou schránkou).
- Města Jilemnice, IČ: 00275808, se sídlem Masarykovo náměstí 82, Jilemnice, PSČ: 514 01
(datovou schránkou).
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Toto rozhodnutí – stavební povolení musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu 15 dnů,
přičemž patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Vyvěšeno dne: ....................

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

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí – stavebního povolení.
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