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OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
Obec Hrubá Skála, IČO 00275751, Doubravice č.p. 37, Hrubá Skála, 511 01 Turnov 1
(dále jen "žadatel") podal dne 8.11.2016 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
Chodník Doubravice včetně stavby lávek, dešťové kanalizace, přeložky vodovodu a veřejného
osvětlení
na pozemkových parcelách 76/11, 78/2, 843, 997/2 v katastrálním území Hnanice pod Troskami, na
stavebních parcelách 42, 64/1, 65, 228, 234, 593 a na pozemkových parcelách 71/1, 117/1, 117/2, 134,
239/6 v PK (222/1 díl3 a díl5, 218/1 díll, 218/2 díl 1, 216), 543/1,561/3, 1953/1, 1960, 1962 v PK (1962),
1965, 1967, 1976, 1987, 2145 v PK (2132 díl2), 2150 v PK (2150) v katastrálním území Hrubá Skála.
Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
Stavba obsahuje:
SO 101 Chodník
Je navržena komunikace pro pěší o základní šířce 1,5 m se zpevněnou povrchovou úpravou, která
bude zajišťovat bezpečný pohyb osob podél komunikace 111/2823, procházející Doubravicí a dále
směrem na Radvánovice. Lokálně je šířka chodníku snížena s ohledem na prostorové možnosti či
hranice parcel.
Chodník je navržen z betonové zámkové dlažby v šedém odstínu, stávající vjezdy z komunikace
Ill.třídy na sousední pozemky budou řešeny jako pojízdné, materiál betonová zámková dlažba, barva
šedá. Výšková úprava vjezdů je řešena pomocí ramp (bezbariérově), vjezdy budou barevně odlišeny
od chodníku (např. barva tmavě šedá). V místech napojení účelové komunikace bude chodník
přerušen a z obou stran bude ukončen sníženou obrubou osazenou do oblouku. Ve všech místech se
sníženou obrubou budou provedeny z reliéfní dlažby varovné pásy, doplněné u přechodů signálními
pásy.
Začátek trasy chodníku je v horní části Doubravice (poblíž údolí Panenka - pěší trasa do skalního
města). Záměrem obce je budoucí prodloužení chodníku na pare 567/3, kde je navrženo zřízení
odstavné plochy pro osobní automobily. U čp. 12 (st. 0.060) je respektována stávající zastávka
hromadné dopravy ve směru Doubravice - Vyskeř (místo pro přecházení). Zastávka hromadné
dopravy v opačném sm ěruje navržena ve staničení 0,160. Chodník je zde rozšířen na 2,0 m. Trasa
dále trase pokračuje po pravé straně (ve směru Radvánovice) zastavěnou částí Doubravice do
staničení 0,987, kde je přerušen. Chodník je dále veden po pravé straně podél domů k Libuňce. S
ohledem na prostorové možnosti je od staničení 1,050 8 zužován až na min. šířku 1,10 m. Následně je
od staničení 1,095 3 dodržena projektovaná šířka 1,50 m. Celková délka zúžení činí 43,57 m.
Chodník je dále veden po pravé straně alejí (částečně v násypu) a je ukončen zpevněnou krajnicí na
hranici katastrů Hrubé Skály a Sedmihorek. Tok Libuňky a odvodňovací kanály jsou překonány
samostatnými lávkami souběžně s komunikací 111/2823 (bude zachován stávající průtočný profil).
V celé trase nově navrženého chodníku budou provedeny 3 místa pro přecházení, které budou
upraveny dle příslušných TP.
Ve staničení 0,117 - 0,149 bude provedena na vnější straně chodníku úprava opevnění svahu zřízena opěrná palisáda převýšena o min. 50 mm nad úroveň chodníku.
Ve staničení 0,356 bude provedena úprava stávajícího propustku. Propustek bude prodloužen o 2,0
m a opatřen novým portálem - gabion.
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V trase chodníku budou odstraněny nelegální prvky (cca 60 m2 žulové dlažby u čp 82) a porosty (6
ks jehličnanů u čp. 96).
Výšková úprava oploceni - nastavení betonového soklu, výměna sloupků, oprava a opětovné osazení
výplní. Výškové úpravy oplocení budou provedeny u čp: 38, 57, 58. Celková délka úpravy: 98,0 m.
Palisáda bude provedena na vnější straně chodníku u čp. 71 (staničení 0,555 7 - 0,584 3), u č.p. 98
(staničení 0,53088-0,5574) a u č.p. 42 (staničení 0,70903-0,71400). Palisáda bude převýšena o min.
50 mm nad úroveň stávající podezdívky. Lokální doplnění konstrukce komunikace 11/2823.
Úseky mezi chodníkem a silnicí budou doplněny na základě požadavku objednatele (investora)
kamenivem.
SO 201 Lávky
Tok Libuňky a odvodňovací kanály jsou překonány samostatnými lávkami souběžně s komunikací
III/2823 (bude zachován stávající průtočný profil). Světlá šířka lávek je navržena obdobně chodníku 1,50 m. Výškově respektují stávající výškové uspořádání komunikace. Lávky budou založeny na
železobetonových základech. Nosná konstrukce - podélné a příčné ocelové nosníky se zavětrováním.
Pochůzí plocha - pororošty na T profilech. Zábradlí - ocelové trubky, výplň svislé pásové profily.
Povrchová úprava - žárové zinkování.
Jsou navrženy 3 lávky:
S 0 2 0 1 a - lávka ve staničení km 1,120 o rozponu 12,0 m
S 0 2 0 1b - lávka ve staničení km 1,194 o rozponu 3,10 m
S0201c - lávka ve staničení km 1,247 40 o rozponu 7,8 m
SO 301 Dešťová kanalizace
Je navrženo doplnění stávající dešťové kanalizace. Příkopy budou nahrazeny kanalizačním potrubím.
Kanalizační řad „A“ 16 m PVC 200
Kanalizační řad „A I“ 32 m PVC 200
Kanalizační řad .,B“ 20,0 m PVC 300
Kanalizační řad „C“ 29,0 m PVC 300
Kanalizační řad „D" 14,0 m PVC 200
Kanalizační řad „E“ 21,0 m PVC 200
Počet nových kanalizačních šachet 5 ks
Počet dešťových vpustí klasických VP 17 ks
Počet dešťových vpustí obrubníkových V 6 ks
Počet soustav odvodňovacích obrubníků K 22 ks
Počet odvodňovacích žlabů OŽ 1 ks
SO 302 Přeložka vodovodu
- Vodovodní řad „P“ 18,5 m PE100 SDR11 d 160
Odkalení "Pa" 8,0 m PE100 SDR11 d90
Počet rušených hydrantů 1 ks.
SO 401 Veřejné osvětlení
Pro napojení rozvodu VO bude v suterénu objektu Obecního Úřadu instalován nový rozváděč,
ozn.RVO, který nahradí stávající zařízení. V tomto rozvaděči bude instalováno zařízení pro spínání
dvou nových větví rozvodu VO. Větev "A“ je navržena kabelem AYKY-J 4x 16 mm2 a povede od
Obecního Úřadu směrem ke Hrubé Skále a napojí 15 nových svítidel podél nově budovaného
chodníku. Od posledního svítidla se provede napojení do prvního svítidla ozn. “C“ stávajícího
rozvodu v uličce pod zámkem. Dále se z tohoto rozvodu napojí stávající osvětlení naproti trafostanici.
Opět se provede napojení prvního svítidla tohoto rozvodu ozn. “D“.
Větev “B“ je navržena kabelem AYKY-J 4x 25 mm2 a povede od Obecního Úřadu směrem k
železniční stanici a napojí 40 nových svítidel na této trase a odbočku vedle Obecního Úřadu, kde se
opět napojí první svítidlo tohoto rozvodu ozn. “E“ a odbočka pod školou, kde se opět napojí první
svítidlo tohoto rozvodu ozn. “F“. Přechod pro chodce bude osvětlen svítidly pro osvětlení přechodů,
uloženými na výložnících před přechody.
Kabely budou v celé trase uloženy ve výkopech v hloubkách dle ČSN, tzn. 35 cm pod chodníky, 70
cm ve volném terénu a 100 cm pod komunikacemi. Pod komunikacemi se kabely uloží do
ochranných plastových elektroinstalačních trubek. V souběhu s kabely se do zeminy uloží i FeZn
pásky 3 0 x 4 mm pro přizemnění sloupů VO.
Městský úřad Turnov, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm.c) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
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(dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení a
současně nařizuje k projednání žádosti ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den
20. prosince 2016 (úterý) v 8:30 hodin
se schůzkou pozvaných na Obecní úřad na Hrubé Skále. 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. 26/1, 27, 28, 29. 46, 289, 326, 382. 563, 564, 226, 227, 240/4, 43, 312, 240/3, 47, 260, 436, 23,
20, 49, 219, 50, 52, 51, 218, 55, 53, 54, 241, 57, 60, 304, 624, 269, 66, 215, pare. č. 53/1, 68, 69,
105/1, 105/2. 562/1, 562/11, 563/1, 563/2, 563/5, 563/6, 563/7, 563/8, 563/9, 564, 565/1, 567/3, 569,
577/3, 577/16, 1958,2164,382, 552/11,2166, 107, 108/1, 110/4, 110/3,2159, 111/3, 111/1,313,
115, 562/7,31/2,31/1,22, 561/1, 117/3, 120, 119/2, 119/1, 118, 129, 132/1, 132/2, 131,538/3,
133/1, 133/2, 137, 135/1. 135/2, 538/1, 173/1, 177/4, 538/5, 538/4, 173/5, 177/3, 532, 530/2, 530/3,
537/2, 537/1, 535, 178/3, 1974/2, 211/2 v katastrálním území Hrubá Skála, pare. č. 997/1 v
katastrálním území Hnanice pod Troskami, pare. č. 749/1, 750/1, 740/2. 748/6 v katastrálním území
Karlovice
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Hrubá Skála č.p. 12. č.p. 10, č.p. 9, č.p. 25 a č.p. 22, Hrubá Skála. Doubravice č.p. 30, č.p. 82, č.p.
96, č.p. 34, č.p. 130, č.p. 129, č.p. 55, č.p. 56, č.p. 36, č.p. 88. č.p. 29, č.p. 71, č.p. 112, č.p. 38, č.p.
46, č.p. 27, č.p. 42, č.p. 45, č.p. 54, č.p. 26, č.p. 40, č.p. 41, č.p. 61, č.p. 20. č.p. 84. č.p. 75, č.p. 35 a
č.p. 49
Do 3 dnů po konání ústního jednání budou shromážděny podklady pro vydání rozhodnutí , které bude
vydáno do 7 d n í, a účastníci řízení mají možnost se v této lhůtě seznámit se shromážděnými podklady v
souladu s § 36, odst.3 správního řádu.
Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení podle § 144 zákona č. 500/2004
Sb., správního řádu, zahájení územního řízení se účastníkům řízení podle § 85 odst 2, písm. b) uvědomuje
veřejnou vyhláškou.
Poučení:
Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání
rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním
rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.
Závazná stanoviska dotčených orgánů a námitky účastníků řízení musí být uplatněny nejpozději při
ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo
rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, 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 územním rozhodnutím 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.
Pověřený zaměstnanec stavebního úřaduje podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění
úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování 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
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zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo
stavbu.
Nechá-li se některý z účastníků 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.
Za správnost: Hozdecká Ivana
Otisk úředního razítka

Ing. Eva Zakouřilová
vedoucí stavebního úřadu
Stanovení okruhu účastníků řízeni :
V řízení bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemků a
staveb na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich. Na základě výsledku byl stanoven okruh
účastníků řízení ve smyslu § 85 stavebního zákona, a to :
podle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona - žadatel - Obec Hrubá Skála,
podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona - obec. na jejímž území má být požadovaný záměr
uskutečněn - Obec Hrubá Skála,
podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona - je 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 : vlastníkem dotčených pozemkových parcel 239/6 v PK (222/1 díl3 a díl 5), 2145
v PK (2132 díl2) a stavební parcely 64/1 vkú Hrubá Skála jsou Anděl Milan, Anděl Petr a Andělová
Jaromíra, vlastníkem dotčené stavební parcely 65 v kú Hrubá skála je Drbohlav František, vlastníkem
dotčené stavební parcely 228 a pozemkové parcely 134 v k ú Hrubá Skála jsou Svoboda Petr a
Svobodová Vlasta, vlastníkem dotčené stavební parcely 234 a pozemkové parcely 117/2 v kú Hrubá
Skála jsou Falta Jiří a Faltová Kristina, vlastníkem dotčených pozemkových parcel 239/6 v PK (218/1 díl
1) a 2150 v PK (2150) v kú Hrubá Skála a 997/2 v kú Hnanice pod Troskami je Česká republika - Státní
pozemkový úřad, vlastníkem dotčené pozemkové parcely 239/6 v PK (218/2 díl 1) je Svatý Petr,
vlastníkem pozemkových parcel 239/6 v PK (216), 1987, 1967, 543/1, 561/3, 71/1, 1965, 1962 v PK
(1962) a stavebních parcel 42, 593 a pozemkových parcel 76/11, 78/2 vkú Hnanice pod Troskami je
O b ec H ru b á S kála, v la stn ík e m d o tč en é p o zem k o v é p arcely 117/1 je Ascoughová Zdenka, vlastníkem
dotčených pozemkových parcel 1960 a 1976 vkú Hrubá Skála a 843 v k ú Hnanice pod Troskami je
Liberecký kraj - Krajská správa silnic LK, a vlastníci inženýrských sítí, kde dojde ke styku s výše
uvedenou stavbou : Obec Hrubá Skála, ČEZ Distribuce, a.s., Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.,
GridServices, s.r.o., ČD - Telematika a.s.,
podle § 85 odst. 2 písm. b ) stavebního zákona - jsou osoby, jejichž vlastnické nebo jiné právo
k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním
rozhodnutím přímo dotčeno - jsou to majitelé sousedních pozemků : Osoby s vlastnickými nebo jinými
věcnými právy k sousedním pozemkům: st. p. 26/1, 27. 28. 29, 46, 289, 326, 382, 563, 564, 226. 227,
240/4, 43, 312, 240/3, 47, 260, 436, 23, 20, 49, 219, 50, 52, 51, 218, 55, 53, 54, 241, 57, 60, 304, 624,
269, 66, 215, pare. č. 53/1, 68, 69, 105/1, 105/2, 562/1, 562/11, 563/1, 563/2, 563/5, 563/6, 563/7, 563/8,
563/9, 564, 565/1, 567/3, 569, 577/3, 577/16, 1958, 2164, 382, 552/11, 2166, 107, 108/1, 110/4, 110/3,
2159, 111/3, 111/1,313, 115, 562/7,31/2,31/1,22, 561/1, 117/3, 120, 119/2, 119/1, 118, 129, 132/1,
132/2, 131, 538/3, 133/1, 133/2, 137, 135/1, 135/2, 538/1, 173/1, 177/4, 538/5, 538/4, 173/5, 177/3, 532,
530/2, 530/3, 537/2, 537/1, 535, 178/3. 1974/2, 211/2 v katastrálním území Hrubá Skála, pare. č. 997/1 v
katastrálním území Hnanice pod Troskami, pare. Č. 749/1, 750/1, 740/2, 748/6 v katastrálním území
Karlovice a osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: Hrubá Skála č.p. 12,
č.p. 10, č.p. 9. č.p. 25 a č.p. 22, Hrubá Skála, Doubravice č.p. 30, č.p. 82, č.p. 96, č.p. 34, č.p. 130, č.p.

Č.j. SU/16/6304/H01

str. 5

129, č.p. 55, č.p. 56, č.p. 36, č.p. 88, č.p. 29, č.p. 71, č.p. 112, č.p. 38, č.p. 46, č.p. 27, č.p. 42, č.p. 45, č.p.
54, č.p. 26, č.p. 40, č.p. 41, č.p. 61, č.p. 20, č.p. 84, č.p. 75, č.p. 35 a č.p. 49.

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 1S dnů na úřední desce Městského úřadu Turnov a
Obecních úřadů Hrubá Skála a .Karlovice, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Vyvěšeno dne:.....

-11- Tfllfi Ur
/
«. Hi X
r1 \1 Sejmuto
dne:.............................................................................................

Razítko, podpis orgánu, který pdtvrzuj^v^^érfyďsejiriiití oznámeni.

Obdrží:
Úřad města Turnov, Obec Hrubá Skála a Karlovice k podání zprávy o vyvěšení a sejmutí tohoto
rozhodnutí.
Účastníci územního řízení dle ust. 27 odst. 1 správního řádu a ust. § 85 odst. 1. písm. a) stavebního
zákona - do vlastních rukou :
Obec Hrubá Skála. IDDS: ieubdzk
Účastnici územního řízení dle § 85 odst. 1. pism. b) stavebního zákona - do vlastních rukou :
Obec Hrubá Skála, IDDS: ieubdzk
Účastníci územního řízení dle § 85 odst. 2, písm. a~) stavebního zákona - do vlastních rukou :
Obec Karlovice, IDDS: zq4bnua
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: bdnkk7w
Státní pozemkový úřad. Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, IDDS: z49per3
František Drbohlav, Doubravice č.p. 17, Hrubá Skála, 51101 Turnov 1
Milan Anděl, Doubravice č.p. 18, Hrubá Skála, 51101 Turnov 1
Petr Anděl, Doubravice č.p. 18, Hrubá Skála, 51101 Turnov 1
Jaromíra Andělová, Doubravice č.p. 18, Hrubá Skála, 51101 Turnov I
Milan Svatý, Václavi č.p. 25, 512 63 Rovensko pod Troskami
Zdenka Ascoughová, Doubravice č.p. 38, Hrubá Skála, 51101 Turnov 1
Jiří Falta, Máchova č.p. 1024/30, 466 01 Jablonec nad Nisou 1
Kristina Faltová, Hřbitovní č.p. 3570/45, 466 01 Jablonec nad Nisou 1
Petr Svoboda, Doubravice č.p. 57, Hrubá Skála, 51101 Turnov 1
Vlasta Svobodová, Doubravice č.p. 57, Hrubá Skála, 51101 Turnov 1
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
ČEZ Distribuce, a. s„ IDDS: v95uqfy
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjsó
ČD-Telematika a.s., IDDS: dgzdjrp
Účastnici územního řízení dle ust. $ 85 odst. 2. písm. b) stavebního zákona - doručí se veřejnou
vyhláškou:
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
st. p. 26/1, 27, 28, 29, 46, 289, 326, 382, 563, 564, 226, 227, 240/4, 43, 312, 240/3, 47, 260, 436, 23,
20, 49, 219, 50, 52, 51, 218, 55, 53, 54, 241, 57, 60, 304, 624, 269, 66, 215, pare. č. 53/1, 68, 69,
105/1, 105/2, 562/1, 562/11, 563/1, 563/2, 563/5, 563/6, 563/7, 563/8, 563/9, 564, 565/1, 567/3, 569.
577/3, 577/16, 1958, 2164, 382, 552/11, 2166, 107, 108/1, 110/4, 110/3, 2159, 111/3, 111/1, 313,
115, 562/7, 31/2, 31/1, 22, 561/1. 117/3. 120, 119/2, 119/1, 118, 129, 132/1, 132/2, 131, 538/3,
133/1, 133/2, 137, 135/1, 135/2, 538/1, 173/1, 177/4, 538/5, 538/4, 173/5, 177/3, 532, 530/2, 530/3,
537/2, 537/1, 535, 178/3, 1974/2, 211/2 v katastrálním území Hrubá Skála, pare. č. 997/1 v
katastrálním území Hnanice pod Troskami, pare. č. 749/1, 750/1, 740/2, 748/6 v katastrálním území
Karlovice a osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: Hrubá Skála
č.p. 12, č.p. 10, č.p. 9, č.p. 25 a č.p. 22, Hrubá Skála, Doubravice č.p. 30, č.p. 82, č.p. 96, č.p. 34,
č.p. 130, č.p. 129, č.p. 55, č.p. 56, č.p. 36, č.p. 88, č.p. 29, č.p. 71, č.p. 112, č.p. 38, č.p. 46, č.p. 27,
č.p. 42, č.p. 45, č.p. 54, č.p. 26, č.p. 40, č.p. 41, č.p. 61, č.p. 20, č.p. 84, č.p. 75. č.p. 35 a č.p. 49.
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dotčené orgány - do vlastních rukou
Městský úřad Turnov, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01 Turnov 1
Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, krajské ředitelství, 1DDS: hv4aivj
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, oddělení Správa CHK.O Český ráj Turnov, 1DDS: zqmdynq
Policie ČR KŘP Libereckého kraje, ÚO Semily,dopravní inspektorát, 1DDS: vsmhpv9
ostatní
AQUA ČR s.r.o., IDDS: 5p6nbp6
Městský úřad Turnov,odbor školství, kultury a sportu, Antonína Dvořáka č.p. 335, 51 1 01 Turnov 1
Městský úřad Turnov,odbor životního prostředí, Antonína Dvořáka č.p. 335. 51 1 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, 51101 Turnov 1
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. Oblastní ředitelství Hradec Králové, IDDS: uccchjm
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2

