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OZNÁMENÍ 

ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ 

 

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, IČO 70946078, České mládeže 

č.p. 632/32, Liberec VI-Rochlice, 460 06  Liberec 6, 

kterého zastupuje IMCZ, spol. s r.o., IČO 03723836, nám. J. Seiferta č.p. 698, Lobeček, 278 01  

Kralupy nad Vltavou 1 

(dále jen "žadatel") podal dne 15.2.2021 žádost o vydání společného povolení na stavbu: 

rekonstrukce stávajícího mostu ev.č. 2797-4 Čtveřín, včetně obnovy navazující pozemní komuni-

kace a chodníku, rekonstrukce zálivu autobusové zastávky směr Pěnčín, úprav a stávající nástupní 

plochy ve směru na Turnov, doplnění chybějícího místa pro přecházení a veřejné osvětlení v 

dotčené lokalitě, 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 89/6, 101/2, 728/15, 87/6, 728/1, 728/16, 728/17, 732/1 v 

katastrálním území Čtveřín. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen 

"společné řízení"). 

 

Stavba obsahuje: 

- Základním principem záměru je odstranění nezpůsobilého stavu mostu ev.č. 2797-4 zajišťující 

převedení dopravy na silnici III/2797 přes páteřní komunikaci - dálnici D10. Vyřešeno bude rovněž 

odvodnění komunikace a terénní úpravy v návaznosti na mostní objekt. Odtokové poměry v území 

zůstanou zachovány, dešťové vody jsou odvedeny ze zpevněných ploch gravitačně volně do terénu, resp. 

do odvodňovacího systému dálnice D10. Stávající veřejný chodník na komunikaci vlevo zůstane 

zachován beze změny. V rámci stavby bude opravena  silnice III/2797 ve směru na Pěnčín až za 

křižovatku s odbočkou na Lažany. Ve směru k Turnovu za levotočivou zatáčku za mostem. Při provádění 

stavby bude úplně vyloučena automobilová doprava v dotčeném úseku silnice III/2797, omezena doprava 

na dálnici D10 snížením max. povolené rychlosti a převedením do zúžených jízdních pruhů, resp. za 

krátkodobé úplné uzavírky dálnice D10 během demolice nosné konstrukce mostu. 

- Předmětem demolice provedené v rámci stavby bude odstranění většiny stávajícího mostu. Konkrétně 

odstranění asf. vozovkových vrstev. Dále bude kompletně odstraněna nosná konstrukce mostu, včetně 

všech stativ a dříků pilířů a kompletní konstrukce opěr. Základové části stávající spodní stavby mohou 

zůstat v případě nekolizní polohy s novými konstrukcemi zachovány. Veškeré práce na mostovce i spodní 

stavbě budou probíhat nad ochrannou konstrukcí, která zamezí padání či odražení jakýchkoli předmětů 

nebo částí mostu do provozovaného prostoru pod mostem. 

- SO 191 -  dopravně  inženýrská  opatření tj. omezení i vyloučení automobilové dopravy při provádění 

stavby 

- SO 201 - kompletní náhrada stávajícího mostu ev.č. 2979-4 mostem novým, tvořeným spřaženou 

ocelobetonovou konstrukcí  

- SO 401 - přeložka sdělovacího vedení CETIN. Stávající kabel trasovaný po mostě bude na náklady 

stavby přerušen. Po dokončení mostu bude položen kabel nový a provedeno jeho napojení 

- SO 402 - veřejné osvětlení, řeší výměnu a doplnění stávajícího veřejného osvětlení. Projekt zahrnuje 

oboustranné osvětlení chodníků a komunikace 2799 v obci Čtveřín v místě pro přecházení u 

autobusové zastávky včetně adaptačních zón. 
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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 a § 169 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

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

oznamuje zahájení společného řízení podle § 94m stavebního zákona, ve kterém upouští od ústního 

jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska, účastníci řízení své námitky a veřejnost 

připomínky do 

15 dnů od doručení tohoto oznámení. 

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

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

 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

st. p. 242, parc. č. 87/7, 732/2, 732/3, 85/3, 101/4, 87/3, 87/1, 87/5, 87/8, 758/8, 55/8, 55/18, 55/3, 

728/18, 101/8, 101/15, 55/9 v katastrálním území Čtveřín. 

  

Poučení: 

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být 

uplatněny v uvedeném termínu, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, 

o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží. K námitkám, které 

překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve 

svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání 

námitek. 

Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. 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, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním 

stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo 

dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo 

dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky 

pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle 

zvláštního právního předpisu zabývá. 

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; k námitkám, které překračují uvedený 

rozsah, se 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. 

 

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

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
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Úřad Města Turnov a úřad obce Čtveřín k podání zprávy o vyvěšení a sejmutí tohoto oznámení. 

 

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dodejky): 

IMCZ, spol. s r.o., IDDS: 4qhvkwj 

Obec Čtveřín, Čtveřín č.p. 95, 463 45  Pěnčín u Liberce 

 

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

GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 

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

Martin Ježek, Jeronýmova č.p. 1354, 511 01  Turnov 1 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz 

 

Účastníci řízení podle § 144 odst.6 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, doručuje se veřejnou vyhláškou) 

tj. osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

st. p. 242, parc. č. 87/7, 732/2, 732/3, 85/3, 101/4, 87/3, 87/1, 87/5, 87/8, 758/8, 55/8, 55/18, 55/3, 728/18, 

101/8, 101/15, 55/9 v katastrálním území Čtveřín. 

 

  

Dotčené orgány: 

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

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, územní odbor Semily, IDDS: hv4aivj 

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, územní pracoviště  v Semilech, IDDS: 

nfeai4j 

Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, odbor služby dopravní policie, IDDS: vsmhpv9 

Ministerstvo dopravy, PO BOX 9    odbor pozemních komunikací, IDDS: n75aau3 

Ministerstvo obrany, odbor ochrany územních zájmů, Tychonova č.p. 1, 160 01  Praha 6 

  

Ostatní: 

Městský úřad Turnov, odbor školství, kultury a sportu, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01  Turnov 1 

Městský úřad Turnov, odbor rozvoje města, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01  Turnov 1 

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

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

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

KORID LK, spol. s r.o., IDDS: 3gpgib2 

T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i 

Vodafone Czech Republic a.s., IDDS: 29acihr 

 


