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OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
Krajská správa silnic Libereckého kraje, p.o., České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6,
IČO 70946078, zastoupená na základě plné moci ze dne 26.01.2019 Anetou Medkovou,
Benešov u Semil 271, 512 06 Benešov u Semil, nar. 07.10.1997, podala dne 19.02.2020
k Městskému úřadu Semily, odboru dopravy – speciálnímu stavebnímu úřadu žádost o
vydání stavebního povolení na stavbu: Silnice II/284 Lomnice nad Popelkou – Nová Ves
nad Popelkou, rekonstrukce silnice na pozemcích parc.č. 1150/2, 1697/9, 2236/1, 2326/1,
2340/1, 2340/4, 2340/5, 2640/6, 1697/10, 2394/3, 2394/4, 2401/4, 2402/1, 91/2, 1581/2,
2236/4, 2236/5, 2236/6, 2318/3, 2340/2, 2340/7, 2340/8, 2340/9, 2340/10, 2340/11, 2340/12,
2340/13, 2340/14, 2340/16, 2340/17, 2340/18, 2340/23, 2340/26, 2340/21, 2344/2, 2344/4,
2344/6, 2361/2, 2362, 2408/1, 2408/3, 2408/5, 2345/5, 1707/11, 2344/5, 2340/20, 2340/22,
1500/4, 1575, k.ú. Lomnice nad Popelkou, parc.č. 5342, 5344, 3372/1, k.ú. Nová Ves nad
Popelkou.
Uvedeným dnem bylo zahájeno správní řízení.
Popis stavby:
Podle předloženého projektu stavby, který vypracovala IMCZ Projektová a konzultační spol.
s r.o., Zahradní 273, 277 51 Nelahozeves, IČO 03723836, Ing. Petr Kobza, ČKAIT 0010222
je předmětem stavby rekonstrukce silnice II/284. Dotčený úsek začíná v místě křižovatky
s místní komunikací ulice Komenského v Lomnici nad Popelkou, konec úseku je pak umístěn
cca 7 m před dopravním značením obce Nová Ves nad Popelkou. Celková délka
rekonstruovaného úseku je 1,517 km.
SO 101 – Rekonstrukce silnice II/284
Základním principem řešení SO 101 je rekonstrukce vozovkového souvrství se zachováním
stávajícího šířkového uspořádání, v úsecích s oboustranným chodníkem se základní šířkou
7,5 m mezi silničními obrubami, v úseku s jednostranným chodníkem pak 6,0 m. Lokálně
dojde k úpravě šířkového uspořádání se snahou o zlepšení šířkových poměrů stávajících
chodníků.
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V rámci rekonstrukce bude provedena obnova vozovkového souvrství včetně podélné
drenáže na většině úseku v Palackého ulici (km 0,000 - 0,422) s výjimkou mostního objektu
ev. č. 284-002, kde doje pouze k obnově horních asfaltových vrstev.
V Kampelíkově ulici pak bude kompletní obnova vozovkového souvrství provedena v úseku
km 0,000 - 0,200, na zbývající části pak bude provedena obnova horních asfaltových vrstev
vozovky. V oblastech většího zásahu do konstrukce vozovky dotčených výkopy případně
rekonstruovaných silničních propustí bude zhotovena nová konstrukce vozovky. Podle
možnosti (šířka silničního pozemku) bude ve směrových obloucích vozovka rozšířena.
SO 151 – Rekonstrukce propustků
Předmětem tohoto stavebního objektu je navržení oprav stávajících propustků pod silnicí
II/284 v celkovém počtu 7ks.
Navrhované opravy mají charakter udržovacích prací, jedná se o opravy čel zesilující
obetonávkou vtl. 100 mm, reprofilace povrchů zdí sanační stěrkou, přespárování stávajícího
zdivá, náhradu říms za nové, osazení říms silničním dvoumadlovým zábradlím, ochranu a
nátěr stávajícího zábradlí, doplnění dláždění a záhozu v korytě a čištění propustků.
SO 191 – Dopravně inženýrská opatření
Zpracovávaná dokumentace uvažuje s realizací stavby za omezení silniční dopravy a
úplného vyloučení dopravy v řešených úsecích silnice II/284. Práce budou rozděleny do 3
etap z důvodu zachování silničního provozu v co největší míře a přístupu k nemovitostem v
jednotlivých úsecích stavby.
SO 201 – Rekonstrukce mostu ev.č. 284-003
Předmětem projektu je rekonstrukce stávajícího mostu ev.č. 284-003. Most převádí trasu
silnice II/284 přes koryto vodoteče Popelky v Lomnici nad Popelkou. Most se nachází v místě
křižovatky silnic II/284 a II/286.
Rekonstrukce mostu vychází jednak z potřeby odstranění závad, jednak z nového řešení
vedení komunikace II/284 na mostě. V rámci stavby bude proto provedeno nahrazení již
neopravitelných částí mostu novými konstrukcemi tak, aby byla obnovena jeho statická
funkce a ve zbývajících oblastech bude most sanován. V nových úsecích a místech napojení
bude zřízen kompletní nový svršek včetně izolačního souvrství a bude obnoveno funkční
odvodnění vč. drenáže.
Městský úřad Semily, odbor dopravy, jako věcně a místně příslušný speciální stavební úřad
podle ustanovení § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4, písm. a), zákona č.13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen silniční zákon), § 15 odst. 1 písm. c)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon)
oznamuje podle ustanovení § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení a
jelikož jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad
pro posouzení navrhované stavby upouští ve smyslu § 112 odst. 2 stavebního zákona od
ohledání na místě a ústního jednání.
Účastníci stavebního řízení mohou své námitky a případné důkazy a dotčené orgány svá
závazná stanoviska uplatnit nejpozději
do deseti dnů po doručení tohoto oznámení.
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K později uplatněným námitkám, důkazům nebo závazným stanoviskům nebude přihlédnuto.
Nechá-li se některý z účastníků stavebního řízení zastupovat, předloží jeho zástupce
písemnou plnou moc.
Do podkladu pro vydání rozhodnutí mohou účastníci řízení nahlédnout v úřední dny (pondělí,
středa 8.00 – 17.00 hodin, jiné dny po dohodě) ve shora uvedené lhůtě u odboru dopravy
Městského úřadu Semily, Riegrovo nám. čp. 63 Semily.
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 regulačního plánu, při vydání územního opatření o stavební uzávěře
anebo územního opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona
nepřihlíží.
Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 2 stavebního zákona
oprávněn při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich
vlastníků při zajišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů
pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření.
Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do
50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle
§ 172 odst. 1 stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí
přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu.
Nechá-li se některý z účastníků stavebního řízení zastupovat, předloží jeho zástupce
písemnou plnou moc.
Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz
totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je
uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo
území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující
správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného
držitele.
Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci
může za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.

Otisk úředního razítka

Mgr. Martin Hubačík
vedoucí odboru dopravy
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Rozdělovník:
Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce Města Semily, Města Lomnice nad
Popelkou, Obce Nová Ves nad Popelkou a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový
přístup na www.semily.cz, www.lomnicenadpopelkou.cz a www.novavesnadpopelkou.cz po
dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: ………………….

Sejmuto dne: …………………….

……………………………………...
Osoba pověřená vývěsní službou,
podpis, razítko úřadu.

……………………………………...
Osoba pověřená vývěsní službou,
podpis, razítko úřadu.

Obdrží:
Účastníci řízení, dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu:
Krajská správa silnic Libereckého kraje, p.o., České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6,
zastoupená Anetou Medkovou, Benešov u Semil 271, 512 06 Benešov u Semil
Město Lomnice nad Popelkou, Husovo náměstí 6, 512 51 Lomnice nad Popelkou
Obec Nová Ves nad Popelkou, č. p. 244, 512 71 Nová Ves nad Popelkou
RNDr. Luboš Hromádko, Palackého 640, 512 51 Lomnice nad Popelkou
Povodí Labe, s. p., Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1
Low & Bonar Czech s.r.o., Šlechtova 860, 512 51 Lomnice nad Popelkou
LS Systém CZ, s.r.o., Dr. M. Horákové 981, 512 51 Lomnice nad Popelkou
Markéta Fedorová, Novoměstské náměstí 255, 264 01 Sedlčany
Jarmila Pivrncová, Kampelíkova 515, 512 51 Lomnice nad Popelkou
Petr Pivrnec, Kampelíkova 516, 512 51 Lomnice nad Popelkou
Marie Šidáková, Kampelíkova 515, 512 51 Lomnice nad Popelkou
Účastníci řízení, dle § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu – doručení
veřejnou vyhláškou:
Správa železniční dopravní cesty, s.o., Oblastní ředitelství Hradec Králové, U Fotochemy
259, 501 01 Hradec Králové
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4
Grid Services, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno
Česká telekomunikační infrastruktura, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 Žižkov
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
Parc.č. st. 147, 810, 151, 943, 942, 925, 413/2, 413/3, 413/1, 690, 369, 376/1, 409, 907, 406,
400/1, 572, 400/4, 400/2, 400/3, 1774, 565/2, 565/1, parc.č. 2237, 96, 90/5, 90/6, 1542/2,
1538, 1559/2, 1559/1, 2236/3, 1549/4, 1549/2, 1549/1, 1562/1, 2340/3, 1563/6, 1563/3,
1563/7, 1555/1, 1555/3, 1555/5, 15/4, 2340/28, 2340/29, 2340/30, 2340/31, 1507, 1508/5,
1508/7, 1508/4, 1697/14, 1697/8, 1581/1, 2395/2, 1593, 2402/2, 2402/1, 2411, 5481, 5489,
1153/4, 1278, 1270/1, 1156/2, 1157, 4105, 1156/4, 5536, 1249/1, 1249/2, 1242/3, 1242/1,
1242/2, 1190/2, 2340/32, 1242/5, 1242/4, 1239/3, 5997, 5569, 5568, 5631, 5630, 1239/2,
1234/1, 1226, 1231/1, 1231/3, 1227/3, 5044, 5343, 5341, 5001, 4999, 5345, 4998, k.ú.
Lomnice nad Popelkou, parc.č. 547/2, 550/2, k.ú. Nová Ves nad Popelkou.
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Dotčené správní úřady:
Krajský úřad Libereckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, U Jezu 642/2a,
461 80 Liberec 2
Městský úřad Semily, odbor životního prostředí, Husova 82, 513 13 Semily
Městský úřad Lomnice nad Popelkou, odbor vnitřní správy, oddělení stavební úřad, Husovo
náměstí 6, 512 51 Lomnice nad Popelkou
Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, úz. odb. Semily, Nábřeží Svatopluka Čecha
185, 513 01 Semily
Krajská hygienická stanice, úz. pracoviště, Ke Stadionu 204, 513 01 Semily
Česká republika – Ministerstvo obrany, VÚSS Pardubice, Teplého 1899/C, 530 02 Pardubice
Policie ČR, Úz. odbor, Dopravní inspektorát, Vysocká 225, 513 15 Semily
Ostatní:
Muzeum Českého ráje, archeologické oddělení, Skálova 71, 511 01 Turnov
ČD – Telematika a.s., nam. Jana Pernera 217, 530 28 Pardubice
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