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Městský úřad Jilemnice
 odbor územního plánování a stavebního řádu
Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice


Spis. zn.:	MUJI   2794/2011 /ÚPSŘ 
Č.j:	PDMUJI  18086/2011/Mř/Rozh	Jilemnice, dne: 6.12.2011
Vyřizuje:	Mgr. Vladimír Mečíř 
E-mail:	mecir@mesto.jilemnice.cz 
Telefon:	481 565 140

Žadatel:
Obec Horní Branná (IČ - 00275735), Horní Branná 1, 512 36  Horní Branná
   
územní ROZHODNUTÍ
Městský úřad Jilemnice, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen "stavební zákon"), rozhodl ve věci žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: Odkanalizování obce Horní Branná na pozemcích: pozemkové parcely parcelní číslo 350/1 (zahrada), 350/3 (zahrada), 348 (zahrada), 341 (zahrada), 2439/24 (ostatní plocha), 2575/45, 27/1 (zahrada), 30/1 (zahrada), 2439/14 (zahrada), 2575/46, 30/2 (zahrada), 2439/26 (ostatní plocha), 32 (zahrada), 2456 (ostatní plocha), 3266 (ostatní plocha), 2311/12 (ostatní plocha), 1954/14 (ostatní plocha), 122/3 (ostatní plocha), 2488 (ostatní plocha), stavební parcely parcelní číslo 72 (zastavěná plocha a nádvoří), pozemkové parcely parcelní číslo 901/1 (zahrada), stavební parcely parcelní číslo 108/1 (zastavěná plocha a nádvoří), pozemkové parcely parcelní číslo 2516/1 (ostatní plocha), 2525 (ostatní plocha), 902/1 (trvalý travní porost), 2526/1 (ostatní plocha), 2501 (ostatní plocha), 316 (zahrada), 313 (zahrada), stavební parcely parcelní číslo 93/2 (zastavěná plocha a nádvoří), pozemkové parcely parcelní číslo 315 (zahrada), 809/1 (zahrada), 71/3 (zahrada), 132/4 (zahrada), 132/2 (ostatní plocha), 2418/26 (ostatní plocha), 132/3 (zahrada), 285/1 (zahrada), 2420/5 (zahrada), 1949/16 (zahrada), 1947/7 (zahrada), 1949/26 (trvalý travní porost), 1848/1 (trvalý travní porost), 2337/1 (ostatní plocha), 3492 (ostatní plocha), 1622/1 (zahrada), 2535/2 (ostatní plocha), 2411/17 (ostatní plocha), 1056/2 (ostatní plocha), 1053/8 (ostatní plocha), 2413/2 (ostatní plocha), 2547/2 (ostatní plocha), 2553 (ostatní plocha), 2558/1 (ostatní plocha), 219/4 (ostatní plocha), 219/5 (ostatní plocha), 211/1 (zahrada), 2405/1 (ostatní plocha), 2411/9 (ostatní plocha), 205/2 (zahrada), 1446/1 (ovocný sad), stavební parcely parcelní číslo 279/2 (zastavěná plocha a nádvoří), pozemkové parcely parcelní číslo 3748 (trvalý travní porost), 3750 (trvalý travní porost), 293/2 (zahrada), 3342/1, 80 (zahrada), 1955/18 (ostatní plocha), 1894/11 (trvalý travní porost), 1053/6 (zahrada), 1005/4 (zahrada), 113 (zahrada), 109 (zahrada), 2428/17 (ostatní plocha), 1566 (trvalý travní porost), 2382 (ostatní plocha), 1950/2 (ostatní plocha), 1950/30, 130/2 (zahrada), 1950/24 (ostatní plocha), 2401/1 (ostatní plocha), 2575/1 (vodní plocha), PK 2575, 2575/2 (vodní plocha), 2575/37, 2411/1 (ostatní plocha), 2439/1 (ostatní plocha), 2411/19 (ostatní plocha), 2418/25 (ostatní plocha), 2418/1 (ostatní plocha), 2980 (ostatní plocha), 3338 (ostatní plocha), 11/4 (ostatní plocha), 39/1 (trvalý travní porost), 95 (ostatní plocha), 145/2 (ostatní plocha), 261/4 (zahrada), 238/2 (ostatní plocha), 281/4 (zahrada), 349/1 (ostatní plocha), 350/2 (ostatní plocha), 990/5 (ostatní plocha), 1051/3 (ostatní plocha), 1053/4 (ostatní plocha), 1894/12 (trvalý travní porost), 1945/15 (trvalý travní porost), 1945/37 (ostatní plocha), 1949/20 (ostatní plocha), 1945/56 (ostatní plocha), 1950/9 (trvalý travní porost), 1950/10 (trvalý travní porost), 1954/13 (ostatní plocha), 1957/7 (ostatní plocha), 2304/2 (ostatní plocha), 2305/3 (ostatní plocha), 2305/5 (ostatní plocha), 2310 (ostatní plocha), 2311/2 (ostatní plocha), 2311/22 (ostatní plocha), 2349/2 (ostatní plocha), 2367 (ostatní plocha), 2401/3 (ostatní plocha), 2401/4 (ostatní plocha), 2401/7 (ostatní plocha), 2401/15 (ostatní plocha), 2402/1 (ostatní plocha), 2402/3 (ostatní plocha), 2410 (ostatní plocha), 2411/4 (ostatní plocha), 2412 (ostatní plocha), 2413/1 (ostatní plocha), 2414 (ostatní plocha), 2415 (ostatní plocha), 2418/2 (ostatní plocha), 2418/3 (ostatní plocha), 2418/5 (ostatní plocha), 2418/6 (ostatní plocha), 2418/7 (ostatní plocha), 2418/10 (ostatní plocha), 2418/15 (ostatní plocha), 2420/2 (ostatní plocha), 2421/1 (ostatní plocha), 2424/1 (ostatní plocha), 2424/3 (ostatní plocha), 2425/1 (ostatní plocha), 2425/3 (ostatní plocha), 2426/1 (ostatní plocha), 2426/4 (ostatní plocha), 2428/2 (ostatní plocha), 2428/3 (ostatní plocha), 2428/4 (ostatní plocha), 2428/5 (ostatní plocha), 2428/6 (ostatní plocha), 2428/9 (ostatní plocha), 2428/10 (ostatní plocha), 2428/13 (ostatní plocha), 2432/1 (ostatní plocha), 2433 (ostatní plocha), 2434 (ostatní plocha), 2436 (ostatní plocha), 2437 (ostatní plocha), 2439/5 (ostatní plocha), 2439/6 (ostatní plocha), 2439/9 (ostatní plocha), 2439/10 (ostatní plocha), 2439/22 (ostatní plocha), 2440/1 (ostatní plocha), 2440/2 (zahrada), 2440/3 (ostatní plocha), 2441/1 (ostatní plocha), 2517/4 (ostatní plocha), 2535/6 (ostatní plocha), 2535/18 (ostatní plocha), 2535/20 (ostatní plocha), 2535/21 (ostatní plocha), 2535/23 (ostatní plocha), 2535/26 (ostatní plocha), 2535/27 (ostatní plocha), 2535/28 (ostatní plocha), 2540/4 (ostatní plocha), 2576/1 (vodní plocha), 2576/2 (vodní plocha), 2601/1 (ostatní plocha), 2601/2 (ostatní plocha), 3005 (ostatní plocha), 3303 (ostatní plocha), 3304 (vodní plocha), 3306 (ostatní plocha), 3448 (ostatní plocha), 3483 (ostatní plocha), 3747 (ostatní plocha), 2404/2 (ostatní plocha), 132/7 (zahrada), 2420/6 (zahrada), 132/1 (zahrada), 310 (zahrada), 79 (zahrada), 325 (zahrada), 342 (zahrada), 13 (zahrada) v kat. území Horní Branná, pozemkové parcely parcelní číslo 1205/2 (ostatní plocha), stavební parcely parcelní číslo 195 (zastavěná plocha a nádvoří), pozemkové parcely parcelní číslo 884 (trvalý travní porost), 1319/3 (ostatní plocha), 1209/2 (ostatní plocha), PK 883, 874/6 (vodní plocha), 874/9 (ostatní plocha), 659/1 (ovocný sad), 659/2 (zahrada), 1296/2 (ostatní plocha), 1209/20 (ostatní plocha), 47 (zahrada), 43 (zahrada), PK 43, 986/1 (ostatní plocha), 986/2 (zahrada), 78/1 (zahrada), 59 (zahrada), 76/2 (ostatní plocha), 1347/2 (vodní plocha), 1347/6 (vodní plocha), 94 (zahrada), 105/1 (zahrada), 116 (trvalý travní porost), 1089/2 (trvalý travní porost), 1111/10 (ostatní plocha), 1109/2 (zahrada), 1107/2 (zahrada), 1327/5 (ostatní plocha), 176 (zahrada), 178 (trvalý travní porost), 139/2 (ostatní plocha), 148 (zahrada), 1209/23 (ostatní plocha), 152/1 (trvalý travní porost), 120/1 (zahrada), 140 (zahrada), PK 140, 134/1 (zahrada), 133/1 (zahrada), 1247/1 (ostatní plocha), 1247/2 (ostatní plocha), 254/4 (trvalý travní porost), 1338/1 (ostatní plocha), 1347/12 (vodní plocha), 1347/1 (vodní plocha), 1209/1 (ostatní plocha), PK 1209/1, PK 1209/2, 1209/9 (ostatní plocha), PK 1209/9, 1209/14 (ostatní plocha), 1209/17 (ostatní plocha), 1209/18 (ostatní plocha), 1209/19 (ostatní plocha), PK 1204, 1209/24 (ostatní plocha), 1269/1 (ostatní plocha), PK 1296/1, 1332/3 (ostatní plocha), PK 1332/3, 79/1 (zahrada), 149 (trvalý travní porost), 289/10 (ostatní plocha), 331/6 (zahrada), 348/9 (ostatní plocha), 1111/13 (ostatní plocha), 1203/1 (ostatní plocha), 1204/1 (ostatní plocha), 1204/2 (ostatní plocha), 1206/3 (ostatní plocha), 1209/3 (ostatní plocha), 1209/4 (ostatní plocha), 1209/7 (ostatní plocha), 1209/10 (ostatní plocha), 1211 (ostatní plocha), 1212/1 (ostatní plocha), 1219/1 (ostatní plocha), 1219/2 (ostatní plocha), 1219/3 (ostatní plocha), 1220 (ostatní plocha), 1221/1 (ostatní plocha), 1223 (ostatní plocha), 1226 (ostatní plocha), 1227/1 (ostatní plocha), 1232/1 (ostatní plocha), 1232/2 (ostatní plocha), 1233 (ostatní plocha), 1234 (ostatní plocha), 1237/1 (ostatní plocha), 1257/1 (ostatní plocha), 1266/1 (ostatní plocha), PK 1266/1, 1271/1 (ostatní plocha), 1271/6 (ostatní plocha), 1295 (ostatní plocha), 1299/1 (ostatní plocha), 1327/1 (ostatní plocha), 1327/6 (ostatní plocha), 1329/2 (ostatní plocha), PK 10, PK 21, PK 16/3, PK 32, PK 35, PK 73, PK 33, PK 37, PK 39, PK 40, PK 45, PK 46, PK 65, PK 74, stavební parcely parcelní číslo 1209/1, PK 108/1, PK 136, pozemkové parcely parcelní číslo PK 143, PK 90/1, PK 90/2, PK 91, PK 1216, PK 85/1, PK 95, PK 109/3, PK 110/3, PK 111, PK 128, PK 1253/1, PK 130, PK 169/2, PK 169/3, PK 192/1, PK 193, PK 1235, PK 172, PK 94, PK 96, PK 109/2, PK 110/1, PK 110/2, PK 112, PK 131, PK 136, PK 141/1, 160/2 (trvalý travní porost), 133/3 (ostatní plocha), 653 (ostatní plocha) v kat. území Valteřice v Krkonoších, pozemkové parcely parcelní číslo 994/2 (zahrada), 990/4 (ostatní plocha), 204 (ostatní plocha) v kat. území Horní Branná, pozemkové parcely parcelní číslo 132 (zahrada) v kat. území Valteřice v Krkonoších, pozemkové parcely parcelní číslo 9/1 (trvalý travní porost) v kat. území Horní Branná, pozemkové parcely parcelní číslo 1206/1 (ostatní plocha) a PK 1269/1 v kat. území Valteřice v Krkonoších, kterou podal Obec Horní Branná (IČ - 00275735), Horní Branná 1, 512 36  Horní Branná takto:
Podle § 79  stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření vydává
územní rozhodnutí o umístění stavby
pro stavbu: Odkanalizování obce Horní Branná na pozemcích: pozemkové parcely parcelní číslo 350/1 (zahrada), 350/3 (zahrada), 348 (zahrada), 341 (zahrada), 2439/24 (ostatní plocha), 2575/45, 27/1 (zahrada), 30/1 (zahrada), 2439/14 (zahrada), 2575/46, 30/2 (zahrada), 2439/26 (ostatní plocha), 32 (zahrada), 2456 (ostatní plocha), 3266 (ostatní plocha), 2311/12 (ostatní plocha), 1954/14 (ostatní plocha), 122/3 (ostatní plocha), 2488 (ostatní plocha), stavební parcely parcelní číslo 72 (zastavěná plocha a nádvoří), pozemkové parcely parcelní číslo 901/1 (zahrada), stavební parcely parcelní číslo 108/1 (zastavěná plocha a nádvoří), pozemkové parcely parcelní číslo 2516/1 (ostatní plocha), 2525 (ostatní plocha), 902/1 (trvalý travní porost), 2526/1 (ostatní plocha), 2501 (ostatní plocha), 316 (zahrada), 313 (zahrada), stavební parcely parcelní číslo 93/2 (zastavěná plocha a nádvoří), pozemkové parcely parcelní číslo 315 (zahrada), 809/1 (zahrada), 71/3 (zahrada), 132/4 (zahrada), 132/2 (ostatní plocha), 2418/26 (ostatní plocha), 132/3 (zahrada), 285/1 (zahrada), 2420/5 (zahrada), 1949/16 (zahrada), 1947/7 (zahrada), 1949/26 (trvalý travní porost), 1848/1 (trvalý travní porost), 2337/1 (ostatní plocha), 3492 (ostatní plocha), 1622/1 (zahrada), 2535/2 (ostatní plocha), 2411/17 (ostatní plocha), 1056/2 (ostatní plocha), 1053/8 (ostatní plocha), 2413/2 (ostatní plocha), 2547/2 (ostatní plocha), 2553 (ostatní plocha), 2558/1 (ostatní plocha), 219/4 (ostatní plocha), 219/5 (ostatní plocha), 211/1 (zahrada), 2405/1 (ostatní plocha), 2411/9 (ostatní plocha), 205/2 (zahrada), 1446/1 (ovocný sad), stavební parcely parcelní číslo 279/2 (zastavěná plocha a nádvoří), pozemkové parcely parcelní číslo 3748 (trvalý travní porost), 3750 (trvalý travní porost), 293/2 (zahrada), 3342/1, 80 (zahrada), 1955/18 (ostatní plocha), 1894/11 (trvalý travní porost), 1053/6 (zahrada), 1005/4 (zahrada), 113 (zahrada), 109 (zahrada), 2428/17 (ostatní plocha), 1566 (trvalý travní porost), 2382 (ostatní plocha), 1950/2 (ostatní plocha), 1950/30, 130/2 (zahrada), 1950/24 (ostatní plocha), 2401/1 (ostatní plocha), 2575/1 (vodní plocha), PK 2575, 2575/2 (vodní plocha), 2575/37, 2411/1 (ostatní plocha), 2439/1 (ostatní plocha), 2411/19 (ostatní plocha), 2418/25 (ostatní plocha), 2418/1 (ostatní plocha), 2980 (ostatní plocha), 3338 (ostatní plocha), 11/4 (ostatní plocha), 39/1 (trvalý travní porost), 95 (ostatní plocha), 145/2 (ostatní plocha), 261/4 (zahrada), 238/2 (ostatní plocha), 281/4 (zahrada), 349/1 (ostatní plocha), 350/2 (ostatní plocha), 990/5 (ostatní plocha), 1051/3 (ostatní plocha), 1053/4 (ostatní plocha), 1894/12 (trvalý travní porost), 1945/15 (trvalý travní porost), 1945/37 (ostatní plocha), 1949/20 (ostatní plocha), 1945/56 (ostatní plocha), 1950/9 (trvalý travní porost), 1950/10 (trvalý travní porost), 1954/13 (ostatní plocha), 1957/7 (ostatní plocha), 2304/2 (ostatní plocha), 2305/3 (ostatní plocha), 2305/5 (ostatní plocha), 2310 (ostatní plocha), 2311/2 (ostatní plocha), 2311/22 (ostatní plocha), 2349/2 (ostatní plocha), 2367 (ostatní plocha), 2401/3 (ostatní plocha), 2401/4 (ostatní plocha), 2401/7 (ostatní plocha), 2401/15 (ostatní plocha), 2402/1 (ostatní plocha), 2402/3 (ostatní plocha), 2410 (ostatní plocha), 2411/4 (ostatní plocha), 2412 (ostatní plocha), 2413/1 (ostatní plocha), 2414 (ostatní plocha), 2415 (ostatní plocha), 2418/2 (ostatní plocha), 2418/3 (ostatní plocha), 2418/5 (ostatní plocha), 2418/6 (ostatní plocha), 2418/7 (ostatní plocha), 2418/10 (ostatní plocha), 2418/15 (ostatní plocha), 2420/2 (ostatní plocha), 2421/1 (ostatní plocha), 2424/1 (ostatní plocha), 2424/3 (ostatní plocha), 2425/1 (ostatní plocha), 2425/3 (ostatní plocha), 2426/1 (ostatní plocha), 2426/4 (ostatní plocha), 2428/2 (ostatní plocha), 2428/3 (ostatní plocha), 2428/4 (ostatní plocha), 2428/5 (ostatní plocha), 2428/6 (ostatní plocha), 2428/9 (ostatní plocha), 2428/10 (ostatní plocha), 2428/13 (ostatní plocha), 2432/1 (ostatní plocha), 2433 (ostatní plocha), 2434 (ostatní plocha), 2436 (ostatní plocha), 2437 (ostatní plocha), 2439/5 (ostatní plocha), 2439/6 (ostatní plocha), 2439/9 (ostatní plocha), 2439/10 (ostatní plocha), 2439/22 (ostatní plocha), 2440/1 (ostatní plocha), 2440/2 (zahrada), 2440/3 (ostatní plocha), 2441/1 (ostatní plocha), 2517/4 (ostatní plocha), 2535/6 (ostatní plocha), 2535/18 (ostatní plocha), 2535/20 (ostatní plocha), 2535/21 (ostatní plocha), 2535/23 (ostatní plocha), 2535/26 (ostatní plocha), 2535/27 (ostatní plocha), 2535/28 (ostatní plocha), 2540/4 (ostatní plocha), 2576/1 (vodní plocha), 2576/2 (vodní plocha), 2601/1 (ostatní plocha), 2601/2 (ostatní plocha), 3005 (ostatní plocha), 3303 (ostatní plocha), 3304 (vodní plocha), 3306 (ostatní plocha), 3448 (ostatní plocha), 3483 (ostatní plocha), 3747 (ostatní plocha), 2404/2 (ostatní plocha), 132/7 (zahrada), 2420/6 (zahrada), 132/1 (zahrada), 310 (zahrada), 79 (zahrada), 325 (zahrada), 342 (zahrada), 13 (zahrada) v kat. území Horní Branná, pozemkové parcely parcelní číslo 1205/2 (ostatní plocha), stavební parcely parcelní číslo 195 (zastavěná plocha a nádvoří), pozemkové parcely parcelní číslo 884 (trvalý travní porost), 1319/3 (ostatní plocha), 1209/2 (ostatní plocha), PK 883, 874/6 (vodní plocha), 874/9 (ostatní plocha), 659/1 (ovocný sad), 659/2 (zahrada), 1296/2 (ostatní plocha), 1209/20 (ostatní plocha), 47 (zahrada), 43 (zahrada), PK 43, 986/1 (ostatní plocha), 986/2 (zahrada), 78/1 (zahrada), 59 (zahrada), 76/2 (ostatní plocha), 1347/2 (vodní plocha), 1347/6 (vodní plocha), 94 (zahrada), 105/1 (zahrada), 116 (trvalý travní porost), 1089/2 (trvalý travní porost), 1111/10 (ostatní plocha), 1109/2 (zahrada), 1107/2 (zahrada), 1327/5 (ostatní plocha), 176 (zahrada), 178 (trvalý travní porost), 139/2 (ostatní plocha), 148 (zahrada), 1209/23 (ostatní plocha), 152/1 (trvalý travní porost), 120/1 (zahrada), 140 (zahrada), PK 140, 134/1 (zahrada), 133/1 (zahrada), 1247/1 (ostatní plocha), 1247/2 (ostatní plocha), 254/4 (trvalý travní porost), 1338/1 (ostatní plocha), 1347/12 (vodní plocha), 1347/1 (vodní plocha), 1209/1 (ostatní plocha), PK 1209/1, PK 1209/2, 1209/9 (ostatní plocha), PK 1209/9, 1209/14 (ostatní plocha), 1209/17 (ostatní plocha), 1209/18 (ostatní plocha), 1209/19 (ostatní plocha), PK 1204, 1209/24 (ostatní plocha), 1269/1 (ostatní plocha), PK 1296/1, 1332/3 (ostatní plocha), PK 1332/3, 79/1 (zahrada), 149 (trvalý travní porost), 289/10 (ostatní plocha), 331/6 (zahrada), 348/9 (ostatní plocha), 1111/13 (ostatní plocha), 1203/1 (ostatní plocha), 1204/1 (ostatní plocha), 1204/2 (ostatní plocha), 1206/3 (ostatní plocha), 1209/3 (ostatní plocha), 1209/4 (ostatní plocha), 1209/7 (ostatní plocha), 1209/10 (ostatní plocha), 1211 (ostatní plocha), 1212/1 (ostatní plocha), 1219/1 (ostatní plocha), 1219/2 (ostatní plocha), 1219/3 (ostatní plocha), 1220 (ostatní plocha), 1221/1 (ostatní plocha), 1223 (ostatní plocha), 1226 (ostatní plocha), 1227/1 (ostatní plocha), 1232/1 (ostatní plocha), 1232/2 (ostatní plocha), 1233 (ostatní plocha), 1234 (ostatní plocha), 1237/1 (ostatní plocha), 1257/1 (ostatní plocha), 1266/1 (ostatní plocha), PK 1266/1, 1271/1 (ostatní plocha), 1271/6 (ostatní plocha), 1295 (ostatní plocha), 1299/1 (ostatní plocha), 1327/1 (ostatní plocha), 1327/6 (ostatní plocha), 1329/2 (ostatní plocha), PK 10, PK 21, PK 16/3, PK 32, PK 35, PK 73, PK 33, PK 37, PK 39, PK 40, PK 45, PK 46, PK 65, PK 74, stavební parcely parcelní číslo 1209/1, PK 108/1, PK 136, pozemkové parcely parcelní číslo PK 143, PK 90/1, PK 90/2, PK 91, PK 1216, PK 85/1, PK 95, PK 109/3, PK 110/3, PK 111, PK 128, PK 1253/1, PK 130, PK 169/2, PK 169/3, PK 192/1, PK 193, PK 1235, PK 172, PK 94, PK 96, PK 109/2, PK 110/1, PK 110/2, PK 112, PK 131, PK 136, PK 141/1, 160/2 (trvalý travní porost), 133/3 (ostatní plocha), 653 (ostatní plocha) v kat. území Valteřice v Krkonoších, pozemkové parcely parcelní číslo 994/2 (zahrada), 990/4 (ostatní plocha), 204 (ostatní plocha) v kat. území Horní Branná, pozemkové parcely parcelní číslo 132 (zahrada) v kat. území Valteřice v Krkonoších, pozemkové parcely parcelní číslo 9/1 (trvalý travní porost) v kat. území Horní Branná, pozemkové parcely parcelní číslo 1206/1 (ostatní plocha) a PK 1269/1 v kat. území Valteřice v Krkonoších.
Stavba bude obsahovat:
SO 01 - Odkanalizování obce Horní Branná - místní část Horní Branná
SO 01.1 - Kanalizační stoky
SO 01.2 - Výtlaky
SO 01.3 - Čerpací stanice - stavební část
PS 01 - Čerpací stanice - technologická část
PS 01.1 - Elektropřípojky k čerpacím stanicím
SO 02 - Odkanalizování obce Horní Branná - místní část Valteřice
SO 02.1 - Kanalizační stoky
SO 02.2 - Výtlaky
SO 02.3 - Čerpací stanice - stavební část
PS 02 - Čerpací stanice - technologická část
PS 02.1 - Elektropřípojky k čerpacím stanicím

Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky:
Projekt bude zpracován v souladu s předloženou dokumentací k územnímu rozhodnutí a s podmínkami tohoto rozhodnutí. Projektová dokumentace ke stavebnímu řízení bude zpracována ve smyslu  příslušných ustanovení vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.
Předmětem stavby je odkanalizování obce Horní Branná. Stavba bude situována na výše uvedených pozemcích v katastrálních území Horní Branná a Valteřice v Krkonoších. 
	Základní  technické parametry stavby:

Všechny gravitační stoky budou dimenze DN 250 (12598 m) a  DN 300 (5530m). Celková délka gravitačních řadů:18128 m
SO 02 : Odkanalizování obce Horní Branná – místní část Horní Branná:12545 m
SO 02 : Odkanalizování obce Horní Branná – místní část Valteřice: 5583 m
Všechny výtlaky budou dimenze PEHD 63 (1106 m) a PEHD 75D (255 m). Celková délka výtlačných řadů bude 1361 m
SO 01 : Odkanalizování obce Horní Branná – místní část Horní Branná: 884 m
SO 02 : Odkanalizování obce Horní Branná – místní část Valteřice: 477 m
Čerpací  stanice : 
SO 01 : Odkanalizování obce Horní Branná – místní část Horní Branná Celkem 16 ks.
SO 02 : Odkanalizování obce Horní Branná – místní část Valteřice: Celkem   7 ks.
Podružné  kanalizační  stoky  :
SO 01 : Odkanalizování obce Horní Branná – místní část Horní Branná
Gravitační – 439 ks, PVC KG DN 150 – 2634,0 m
Tlakové     –   21 ks, PEHD 40 – 490,0 m, 21 ks domovních čerpacích jímek
Celkem     –  460 ks  –  3124,0 m, 21 ks domovních  čerpacích  jímek
SO 02 : Odkanalizování obce Horní Branná – místní část Valteřice
Gravitační – 217 ks, PVC KG DN 150 – 1302,0 m
Tlakové     –     3 ks, PEHD 40 – 60,0 m, 3 ks domovních čerpacích jímek
Celkem     –  220 ks  –  1362,0 m, 3 ks domovních  čerpacích  jímek
PS 01 - Elektropřípojky k čerpacím  stanicím:
Přípojky k jednotlivým čerpacím stanicím budou provedeny ve všech případech kabelem AYKY 4 x 16 s ukončením v elektroměrových rozvaděčích ER v blízkosti čerpací stanice. 
Podrobnější popis trasy je součástí dokumentace k územnímu řízení.
	Součástí dokumentace ke stavebnímu povolení bude mj. posouzení hlukové a pachové zátěže navrhovaných akumulačních nádrží k tlakové kanalizaci. 

K navrhovanému záměru vydáváme následující stanovisko správce povodí:
	Z hlediska plánování v oblasti vod je navrhovaný záměr možný.
	Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem a správy toku Sovinka konstatujeme následující:

	Dokončená kanalizace bude provozována oprávněnou osobou v souladu se schváleným kanalizačním řádem a provozním řádem.
	Nepropustnost nově vybudovaných stok bude ověřena zkouškami vodotěsnosti a dokladována při kolaudaci stavby.

Před vydáním stavebního povolení je třeba předložit k našemu pracovišti závodu - p. Čermáková, Rooseveltova 2855, 544 01 Dvůr Králové n. Labem, tel. 499 320 209 detailní výkresy všech křížení toku Sovinka dle skutečnosti. Typový výkres nestačí. 
	Z hlediska majetkoprávních vztahů sdělujeme, že se stavba dotýká pozemků koryta toku Sovinka. Do doby provedení změny záznamu v katastru nemovitostí, tj. do doby zapsání práva hospodařit pro Povodí Labe, státní podnik k předmětným pozemkům na příslušný list vlastnictví, nemůže státní podnik Povodí Labe nakládat s těmito pozemky, popřípadě písemně stvrzovat jakákoliv související práva a povinnosti, resp. závazky související s těmito pozemky.

Za předpokladu splnění podmínek vydaných v odst. b) s navrhovaným záměrem souhlasíme.
V dalších vodoprávních a jiných správních řízeních nebo jednáních vedených ve věci, ke které bylo vydáno toto stanovisko, bude Povodí Labe, státní podnik zastupovat jeho organizační složka Povodí Labe, státní podnik, závod Hradec Králové se sídlem Víta Nejedlého 951.
	 V plném rozsahu budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření o poloze podzemních energetických zařízení nn, vn, vvn a telekomunikačních zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, které vydal ČEZ Distribuce a.s., Oddělení Dokumentace Neratovice dne 22.4.2011 pod zn. 001034004943:

	Sdělujeme Vám, že ve Vámi uvedeném zájmovém území se nachází nebo zasahuje ochranným pásmem energetické zařízení v majetku ČEZ Distribuce, as., které je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) v platném znění nebo technickými normami, zejména PNE 33 3301 a ČSN EN 50423-1. Přibližný průběh tras zasíláme v příloze, přičemž v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů.
	Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní a je povinností stavebníka požádat o jejich vytyčení prostřednictvím Zákaznické linky 840 840 840, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
	V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení, nebo bude po vytýčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné požádat prostřednictvím Zákaznické linky o souhlas s činností v ochranném pásmu. Upozorňujeme Vás rovněž, že v zájmovém území se může nacházet energetické zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s. (např. přívodní vedení v majetku odběratelů, vedení v majetku ČEPS, telekomunikační zařízení společnosti ČEZ ICT Services, a.s., atd.).
	Pokud dojde k poškození energetického zařízení kontaktujte naši Poruchovou linku 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

	 V plném rozsahu budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření - souhlasu s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu zařízení ES, které vydal ČEZ Distribuce, a.s. - oddělení Poskytování sítí vn, nn Trutnov dne 12.11.2010 pod zn. 267/2010:

Souhlas s umístěním výše uvedené stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu zařízení ES pro akci: Kompletní odkanalizování obce Horní Branná a místní části Valteřice včetně čerpacích stanic s přípojkami.
Souhlas s prováděním činností v ochranném pásmu zařízení ES a souhlas s prováděním dále uváděných činností v ochranném pásmu následujícího zařízení elektrizační soustavy:
	35 kV nadzemní vedení VN 35 kV (linka VN 337) přípojky VN 35 kV pro TS v obci Horní Branná a Valteřice 
	trafostanice 35/0,4 kV příhradové a zděné s venkovními přívody VN 35 kV v obce Horní Branná a Valteřice
	kabelové vedení 1 kV - v obci Horní Branná a Valteřice

Ochranné pásmo uvedeného nadzemního vedení vysokého napětí je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřeno kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče na obě strany 10 m a kruh o poloměru 10 m kolem uvedených trafostanic.
	Ochranné pásmo podzemního vedení NN je 1 m na každou stranu.
	Povoleny činnosti *): 1, 2, 4
	*) Legenda povolených činností :
	1 - stavební práce 2 - zemní práce 3 - kácení a prořezy
	4 - umístění stavby 5 - skladování hořlavin 6 - skladování výbušnin

Podmínky pro umístění stavby a provádění prací v ochranném pásmu:
Stavba musí být umístěna takto:
	Kompletní odkanalizování obce Horní Branná a místní části Valteřice včetně čerpacích stanic s přípojkami - křižuje a je v souběhu s venkovním vedením VN 35 pod zemí v hloubce cca 1 m. Nejbližší přiblížení k podpěrnému bodu (sloupu) vedení VN bude 3,0 m od základu stožáru.
	Kompletní odkanalizování obce Horní Branná a místní části Valteřice včetně čerpacích stanic s přípojkami - bude postaveno v ochranném pásmu trafostanic 35/0,4 kV. Nejbližší přiblížení k příhradovému stožáru trafostanice, k podpěrnému bodu sloužícímu jako trafostanice a zděné trafostanici bude min. 5,0 m od základů uvedených trafostanic.
	Kompletní odkanalizování obce Horní Branná a místní části Valteřice včetně čerpacích stanic s přípojkami - bude v souběhu se stávajícím podzemním kabelovým vedením nízkého napětí 1 kV. Toto vedení je v místech souběhů a křížení uloženo v hloubce 35 - 100 cm. Souběh a křížení musí být provedeno dle ČSN 73 6005.
	Stavbou nebude ohrožen provoz zařízení energetické soustavy ani životy a zdraví osob pracujících v ochranném pásmu ES. Stavbou nebude omezen přístup ke stávajícímu energetickému zařízení. 
	ČEZ Distribuce a.s. Děčín souhlasí s výše uvedenou stavbou za předpokladu, že budou dodrženy předešlé uvedené podmínky.
	Nedílnou součástí souhlasu s činností v ochranném pásmu je příloha k žádosti (Polohopisný snímek budoucí stavby s vyznačením polohy vedení VN, půdorys stavby a situace se zakreslením polohy vedení VN v místech stavby včetně řezu).

	Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech.
	Při provádění činností v blízkosti zařízení distribuční soustavy a v jejich ochranných pásmech nesmí být prováděny činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení života, zdraví či majetku osob, bezpečnosti a spolehlivosti provozu elektrického zařízení distribuční soustavy, nebo znemožňující či podstatně znesnadňující jeho údržbu.
	Při provádění činností v blízkosti zařízení elektrizační soustavy a v jejich ochranných pásmech, které mohou ohrozit tato zařízení, je provádějící subjekt povinen učinit veškerá opatření, aby touto činností nedošlo k poškození energetického zařízení, zejména tím, že zajistí
	1. Uvědomění ČEZ Distribuční služby s.r.o.o zahájení povolené činnosti nejméně 15 dnů předem a to přes zákaznickou linku tel.: 840840840.
	2. Všichni pracovníci provádějící činnost musí být prokazatelně poučeni o práci v blízkosti, nebo v ochranném pásmu elektrického zařízení a seznámeni s polohou zařízení
	3. V ochranném pásmu nesmí být zřizovány žádné stavby, skládky materiálu, zeminy, hořlavých nebo výbušných látek ani s takovými látkami manipulováno bez souhlasu ČEZ Distribuce a.s.
	4. Každé poškození elektrického zařízení distribuční soustavy musí být neprodleně ohlášeno pracovníkům ČEZ Distribuční služby s.r.o. uvedených v bodě 2. 
	5. Po dobu provádění činnosti i po jejím skončení musí být zajištěn volný přístup a příjezd k elektrickému zařízení distribuční soustavy pro pracovníky a vozidla ČEZ Distribuční služby s.r.o.
	6. Ohlášení ukončení činnosti na pracoviště ČEZ Distribuční služby s.r.o. uvedené v bodě 1.

	Dále požadujeme dodržet následující podmínky pro:
	Nadzemní vedení VN 35 kV
	Distribuční trafostanice 35/0,4 kV
	Podzemní kabelové vedení NN
	1. Stavební činností nesmí dojít zejména ke snížení vodičů od země, stavebních objektů a konstrukcí pod hodnoty stanovené ČSN 33 3301 a k narušení stability podpěrných bodů výše uvedeného nadzemního vedení VN.
	2. Veškerá činnost osob a mechanismů musí být v souladu s ČSN 34 31 08 a jen po dobu nezbytně nutnou. Při činnostech, při kterých může dojít k ohrožení života, zdraví nebo majetku osob, musí být zařízení vypnuto a pracoviště zajištěno! (např. práce autojeřábem nebo lanovými mechanismy v ochranném pásmu nadzemního vedení VN)
	O vypnutí a zajištění pracoviště požádejte minimálně 21 dní předem pracovníky ČEZ Distribuční služby s.r.o.

	Podmínky ČEZ Distribuce, a.s. pro provádění prací v blízkosti distribučních transformačních stanic:
	Při provádění stavebních nebo jiných prací v blízkosti elektrických stanic a v jejich ochranných pásmech, které mohou ohrozit tato zařízení, je dodavatel povinen učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození elektrického vedení a zařízení stavebními pracemi, zejména tím, že zajistí:
	1. Při provádění prací v blízkosti elektrických stanic a v jejich ochranných pásmech nesmí být prováděny činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení života, zdraví či majetku osob, bezpečnosti a spolehlivosti provozu elektrického zařízení distribuční soustavy, nebo znemožňující či podstatně znesnadňující jeho údržbu. Požárně nebezpečný prostor zamýšlené stavby nesmí přesahovat hranici stavebního pozemku.
	2. Nejméně 15 dnů před zahájením stavebních prací uvědomění pracovníků ČEZ Distribuční služby a.s.
	3. Všichni pracovníci na stavbě musí být prokazatelně poučeni o práci v blízkosti nebo v ochranném pásmu elektrického zařízení.
	4. Stavební činností nesmí dojít zejména ke snížení vzdálenosti vodičů a ostatních živých částí od země, stavebních objektů a konstrukcí pod hodnoty stanovené ČSN 33 3301, k narušení stability a pevnosti podpěrných bodů a stavebních konstrukcí stanice nebo k poškození uzemnění.
	5. Veškerá činnost osob a mechanizmů musí být v souladu s ČSN 34 3108 a jen po dobu nezbytně nutnou. Nelze-li tuto podmínku z vážných důvodů splnit (práce jeřábem a jinými lanovými mechanismy ochranném pásmu apod.), musí být zařízení vypnuto a pracoviště zajištěno. O vypnutí a zajištění pracoviště požádejte pracovníky naší služebny min. 21 dní předem.
	6. V ochranném pásmu nesmí být zřizovány žádné stavby, skládky materiálu, zeminy, hořlavých nebo výbušných látek ani s takovými látkami manipulováno bez souhlasu ČEZ a.s.
	7. Každé poškození rozvodného zařízení neprodleně ohlášeno pracovníkům ČEZ uvedeným v bodě č.2.
	8. Po dobu stavby i po jejím skončení musí být zajištěn volný přístup a příjezd k rozvodnému zařízení pro pracovníky a vozidla ČEZ a.s.

	Podmínky ČEZ Distribuce, a.s. pro provádění prací a činnosti v blízkosti venkovních vedení vysokého napětí: 
	Při provádění stavebních nebo jiných prací v blízkosti venkovních vedení VN a v jejich ochranných pásmech, které mohou ohrozit tato zařízení, je dodavatel povinen učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození elektrického vedení a zařízení stavebními pracemi, zejména tím, že zajistí:
	1. Při provádění prací v blízkosti venkovních vedení VN a v jejich ochranných pásmech nesmí být prováděny činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení života, zdraví či majetku osob, bezpečnosti a spolehlivosti provozu elektrického zařízení distribuční soustavy, nebo znemožňující či podstatně znesnadňující jeho údržbu.
	2. Nejméně 15 dnů před zahájením stavebních prací uvědomění pracovníků ČEZ Distribuční služby, s.r.o.
	3. Všichni pracovníci na stavbě musí být prokazatelně poučeni o práci v blízkosti nebo v ochranném pásmu elektrického zařízení.
	4. Stavební činností nesmí dojít zejména ke snížení vzdálenosti vodičů od země, stavebních objektů a konstrukcí pod hodnoty stanovené ČSN 33 3301, k narušení stability a pevnosti podpěrných bodů nebo poškození uzemnění.
	5. Veškerá činnost osob a mechanizmů musí být v souladu s ČSN 343108 a jen po dobu nezbytně nutnou. Nelze-li tuto podmínku z vážných důvodů splnit (práce jeřábem a jinými lanovými mechanismy ochranném pásmu apod.), musí být zařízení vypnuto a pracoviště zajištěno. O vypnutí a zajištění pracoviště požádejte min. 21 dní předem pracovníky ČEZ Distribuční služby, s.r.o.
	6. V ochranném pásmu nesmí být zřizovány žádné stavby, skladky materiálu, zeminy, hořlavých nebo výbušných látek ani s takovými látkami manipulováno bez souhlasu ČEZ Distribuční služby, s.r.o. 
	7. Každé poškození rozvodného zařízení musí být neprodleně ohlášeno pracovníkům ČEZ Distribuční služby, s.r.o. 
	8. Po dobu stavby i po jejím skončení musí být zajištěn volný přístup a příjezd k elektrickému zařízení distribuční soustavy pro pracovníky a vozidla ČEZ Distribuční služby, s.r.o.

	Podmínky ČEZ Distribuce. a.s. pro práce v blízkosti zemních kabelových vedení vysokého a nízkého napětí:
	Při provádění zemních prací nebo jiných prací, které mohou ohrozit podzemní kabelová vedení VN a zařízení v blízkosti těchto vedení, je dodavatel prací povinen učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození elektrického vedení a zařízení stavebními pracemi, zejména tím, ze zajistí
	1. Před zahájením zemních prací vytýčení polohy podzemního el. zařízení přímo na staveništi.
	2. Nejméně 15 dnů před zahájením stavebních prací uvědomění ČEZ a.s., a to pracovníků Distribučních služeb,s.r.o.
	3. Prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce s polohou tohoto vedení (zařízení).
	4. Upozornění pracovníků, aby dbali při pracích v těchto místech největší pozornosti a nepoužívali zde nevhodné nářadí a ve vzdálenosti nejméně 1,5 m po každé straně vyznačené trasy vedení (zařízení) nepoužívali žádných hloubících strojů .Při provádění zemních prací v blízkosti kabelových veden s jmenovitým napětím nad 1 k V nesmí být kabel pod napětím! O vypnutí a zajištění pracoviště požádejte min 21 dní předem pracovníky uvedené v bodě 2.
	5. Řádné zabezpečení odkrytého podzemního zařízení (kabelového vedení) proti poškození.
	6. Řádné zhutnění zeminy pod kabelem před jeho zakrytím (záhozem).
	7. Dodavatel zemních prací vyzve příslušné pracovníky (viz bod 2) k provedení kontroly před zakrytím kabelů, zda vedení není viditelně poškozeno. Zápis o této kontrole předloží investor při kolaudaci stavby. 
	8. Neprodlené ohlášení každého poškození podzemního kab. vedení a zařízení ČEZ a.s pracovníkům uvedeným v bodě 2.
	9. Zemními pracemi nebude změněna výška krytí kabelové trasy, a ta nesmí být kryta nerozebíratelnou vrstvou, případně musí být kabelové vedení uloženo v kabelových žlabech. Přebytečná zemina musí být odklizena mimo ochranné pásmo el. vedení.
	10. V ochranném pásmu kabel. vedení nesmí být vysazovány trvalé porosty. Zřizovat stavby, skládky materiálu, zeminy, hořlavých nebo výbušných látek nebo s takovými látkami manipulovat lze pouze se souhlasem ČEZ a.s..
	11. Ohlášení ukončení stavby na pracoviště ČEZ a.s. uvedené v bodě 2.
	12. Další podmínky: viz vyjádření. 

	 V plném rozsahu budou respektovány podmínky uvedené ve stanovisku, které vydala RWE Distribuční služby, s.r.o., Oddělení  regionální operativní správy sítí Dvůr Králové nad Labem dne 1.6.2011 pod zn. 2906/11/131:

K PŘEDLOŽENÉ PD SDĚLUJEME TOTO NAŠE STANOVISKO Z POHLEDU DOTYKU NA PLYNÁRENSKÉ ZAŘÍZENÍ:
V zájmovém prostoru stavby dojde k dotyku s těmito plynárenskými zařízeními:
	VTL, STL a NTL plynovody s plynovodními přípojkami
	Na základě předložené situace byl předán informační zákres v M 1 10000.

		Souhlasíme s vydáním územního rozhodnuti na výše uvedenou stavbu za těchto podmínek:
	Uvažovaná stavba musí splňovat všechny příslušné normy a předpisy, především zákon č. 458/2000 Sb., č 670/2004 Sb., TPG 702 01, TPG 702 04, ČSN EN 1594, ČSN EN 12186, ČSN 736005.
	V případě, že při stavbě dojde k přeložkám plyn. zařízení, musí být projektová dokumentace na tyto úpravy schválena RWE Distribuční služby. s.r.o
	Před vydání stavebního povolení musí být projektová dokumentace pro stavební řízení odsouhlasena RWE Distribuční služby, s.r.o.
	PD musí řešit vzájemný vztah nově projektované stavby a stávajícího plynárenského zařízení s ohledem k zákonům č. 458/2000 Sb. a č. 670/2004 Sb. ČSN EN 1594 a TPG 702 04, ČSN EN 12007 -1/2/3/4, TPG 702 01, ČSN EN 12186 a ČSN 736005.
	Pro vyjádření k dotyku na VTL plynárenská zařízení je nutné předložit detailní situaci místa křížení a souběhů včetně řezů.

Plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
	Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení:
	1) za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie),
	2) stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve zněni pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských síti) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně,
	3) před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčeni plynárenského zařízení. Vytyčeni provede příslušné regionální centrum (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Žádost o vytyčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným vytyčením. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytýčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmi být stavební činnosti zahájeny Vytýčeni plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol,
	4) bude dodržena mj. ČSN 736005, TPG 702 04 - tab.8, zákon č458/2000 Sb. ve zněni pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou,
	5) pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami,
	6) při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použiti pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí
	7) odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činností řádně zabezpečeno proti jeho poškození,
	8) v případě použiti bezvýkopových technologii (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení,
	9) neprodleně oznámit každé i sebemenší poškozeni plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239,
	10) před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dni před požadovanou kontrolou Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, která nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmi být plynovodní zařízení zasypáno V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky je povinen stavebník na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškozeni PZ během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.
	11) plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu rádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04,
	12) neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení.
	 V plném rozsahu budou respektovány podmínky uvedené ve stanovisku, které vydala Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Dokumentace liniových staveb sítě Čechy, Liberec dne 30.5.2011 pod č.j.: 82086/11: 

Podmínky ochrany SEK společnosti Telefónica O2
I. Obecná ustanovení
	1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba,  je povinen při  provádění jakýchkoliv činností, zejména  stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Telefónica O2 a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení.

2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo PVSEK a NVSEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy PVSEK je povinen nepoužívat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené "Podmínkami ochrany SEK společnosti Telefónica O2", je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Telefónica O2 vzniknou porušením jeho povinnosti.
II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK
	1. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení dle předchozí věty je povinen učinit elektronicky, či telefonicky na telefonní číslo shora uvedené, přičemž takové oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.

2. Před započetím zemních prací i jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.
3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
4. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce a zjištění rozporu oznámit POS a v přerušených pracích pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v přerušených pracích.
6. V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem (včetně doporučených), správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.
7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS.
8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Telefónica O2.
9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí.
10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).
11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1m od NVSEK.
12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdy by i nad rámec těchto "Podmínek ochrany SEK společnosti Telefónica O2" mohlo dojít ke střetu stavby se SEK.
13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.
14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s POS jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že technologická rezerva představuje několik desítek metrů kabelu stočeného do kruhu a ochranou optické spojky je skříň o hraně cca 1m.
15. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK ihned, nejpozději však do 24 hodin od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen oznámení učinit na poruchové službě společnosti Telefónica O2, s telefonním číslem 800 184 084, pro oblast Praha lze užít telefonní číslo 241 400 500.
III. Práce v objektech a odstraňování objektů
	1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýkoliv prací v objektu, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u společnosti Telefónica O2 bezpečné odpojení SEK a bude-li to vyžadovat ochrana stávající SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit dočasné, případně trvalé přeložení SEK.

2. Při provádění činností v objektu je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní.
IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby
	1. Pokud by činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení SEK do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.). V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy SEK i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánek), ze které bude zcela patrná míra dotčení SEK.

2. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS, předat dokumentaci stavby a výpočet nebezpečných a rušivých vlivů (včetně návrhu opatření) ke kontrole. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn do doby, než obdrží od POS vyjádření o správnosti výpočtu nebezpečných a rušivých vlivů, jakož i vyjádření k návrhu opatření, zahájit činnost, která by mohla způsobit ohrožení či poškození SEK. Způsobem uvedeným v předchozí větě je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat také při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky produktovodů s katodovou ochranou.
3. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti Telefónica O2 a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS za účelem projednání podmínek ochrany těchto radiových tras.
4. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti Telefónica O2 je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.
5. Pokud by budované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití otevřeného plamene a podobných technologií.
V. Přeložení SEK
	1. V případě nutnosti přeložení SEK nese stavebník, který vyvolal překládku nadzemního nebo podzemního vedení SEK, náklady nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.

2. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistí potřebu přeložení SEK, nejpozději však před počátkem zpracování projektu stavby, která vyvolala nutnost přeložení SEK, kontaktovat POS za účelem projednání podmínek přeložení SEK.
3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen uzavřít se společností Telefónica O2 "Smlouvu o provedení vynucené překládky SEK".
VI. Křížení a souběh se SEK
	1. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší jak 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší jak 1 m. V opačném případě je stavebník, nebo jím pověřená osoba, povinen kontaktovat POS.

2. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení technické infrastruktury se SEK ukládat ostatní sítě technické infrastruktury tak, aby tyto byly umístěny výhradně pod SEK, přičemž SEK je povinen uložit do chráničky s přesahem minimálně 1 m na každou stranu od bodu křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.
3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK s pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0.5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot. 
4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení PVSEK. 
5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK zabetonovat. 
6. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické infrastruktury s kabelovodem, povinen zejména:
v případech, kdy plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umíst_ny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit POS a následně s POS projednat zakreslení v příčných řezech,
do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti kratší než 2 m,
neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury,
předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
projednat, nejpozději ve fázi projektové přípravy, s POS jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory,
projednat s POS veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtů a protlaků ve vzdálenosti bližší než 1,5 m od kabelovodu.
	Musí být dodrženy požadavky obsažené ve stanovisku:

Správa Krkonošského národního parku - závazné stanovisko: KRNAP 01388/2008 ze dne 28.3.2008:
Pozemky dotčené stavební činností budou uvedeny do řádného stavu, tj. trasy výkopů budou uhrabány, vysbírány na nich kameny a obnoven původní povrch (na travnatých pozemcích zpětně zadrnovány předem sejmutým a ošetřeným drnem).
Přebytečná zemina bude odvezena mimo území národního parku a jeho ochranného pásma nebo bude deponována na místě odsouhlaseném orgánem ochrany přírody.
	Po vybudování kanalizačního řadu a připojení nemovitostí budou jednotlivá stávající zařízení na likvidaci odpadních vod vyčerpány a řádně zlikvidována.
	Konečné terénní úpravy budou dokončeny do doby zahájení užívání stavby.
Městský úřad  Jilemnice - koordinované závazné stanovisko: MUJI 3087/11/ŽP ze dne 29.6.2011:
ŽP - Ochrana přírody a krajiny: 
Městský úřad Jilemnice, odbor životního prostředí, jako příslušný správní orgán ochrany přírody dle § 77 odst. 3 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, posoudil předložený záměr dle projektové dokumentace „Odkanalizování obce Horní Branná“, kterou vypracoval v květnu 2011 MEDIUM projekt, v.o.s., Pernerova 168, Pardubice, Ing. Martin Bažant, ČKAIT 0700219.,  a vydává toto závazné stanovisko: 
S realizací záměru na pozemcích, jejichž seznam je nedílnou přílohou tohoto souhlasu souhlasíme  za splnění podmínek:
	V ochranném pásmu památných stromů není dovolená žádná  škodlivá činnost. Stanovené činnosti a  zásahy  lze v tomto pásmu provádět jen s předchozím souhlasem orgánu ochrany přírody.
	V průběhu prací bude dodržována příslušná norma ČSN DIN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Investor zajistí zejména ochranné oplocení příp. obednění proti oděru kmenů a poškození korun stromů, ochranu kořenového systému při provádění výkopových prací apod. Kořeny stromů, které budou zasahovat do výkopu, budou kolmo přeřezány a co nejdříve zahrnuty zeminou (ochrana před vysycháním a mrazem).
	Při provádění prací nebude poškozena zeleň rostoucí mimo les. Pokud se nelze v jednotlivých případech vyhnout silnému poškození dřevin a nutnosti jejich kácení, musí být toto povoleno obecním úřadem v Horní Branné. Žádost musí obsahovat všechny náležitosti uvedené v zákonu ČNR číslo 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a jeho prováděcí vyhlášky č.395/1992 Sb. V souladu s uvedeným zákonem bude uložena náhradní výsadba. Náhradní výsadbu je vhodné zakomponovat v rámci předmětné stavby. 
	V případě, že by plánovaným záměrem mohlo dojít k zásahu do významného krajinného prvku - vodní tok  (kácení břehového porostu, vjíždění technikou do koryta vodního toku,apod.), je třeba podat písemnou žádost na MěÚ Jilemnice, odbor životního prostředí, o vydání závazného stanoviska k zásahu do významného krajinného prvku (dále jen „VKP“) s podrobným popisem daného záměru.
	Nebude znečištěna půda (podzemní vody), ani povrchové vody únikem ropných látek, olejů, či jiných zá-vadných látek z těžké techniky.
	Po ukončení výkopových prací bude terén uveden do řádného stavu.

ŽP - Vodní hospodářství: 
Městský úřad Jilemnice, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, nevydává závazné stanovisko, protože čistírna odpadních vod je vodním dílem a vodoprávní úřad bude ve věci rozhodovat. 
	S vydáním územního rozhodnutí/souhlasu souhlasíme. Investor podá po nabytí právní moci územního rozhodnutí žádost o stavební povolení na stavbu vodního díla. Žádost bude doložena všemi podklady uvedenými v příloze formuláře žádosti. Formulář je k dostání na webových stránkách města Jilemnice, odboru životního prostředí, záložka formuláře.

ŽP - Odpadové hospodářství: 
Městský úřad Jilemnice, odbor životního prostředí jako věcně a místně příslušný orgán výkonu veřejné  správy v oblasti odpadového  hospodářství  dle § 79 odst.  4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí s výše uvedeným záměrem. 
	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. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.
	Případné terénní úpravy mohou být prováděny po předchozím souhlasu příslušného stavebního úřadu pouze zeminou a nebo kameny, případně vytěženou hlušinou, které nejsou znečištěné škodlivinami.

ORMH - Oddělení památkové péče: 
Nemáme námitek proti provádění zemních a výkopových prací spojených s realizací výše uvedené stavby; práce proběhnou mimo památkově chráněná území a nebudou se dotýkat památkově chráněných objektů.
	Při provádění zemních a výkopových prací souvisejících s výše uvedenou akcí je ovšem  nutné respektovat skutečnost, že se zamýšlená stavební činnost bude provádět na území s archeologickými nálezy, za které je považováno celé území ČR kromě míst v minulosti vytěžených. Dle ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen: památkový zákon), je proto stavebník povinen oznámit záměr stavby již v době jeho příprav Archeologickému ústavu Akademie věd ČR a umožnit jemu nebo organizaci oprávněné dle § 21 památkového zákona provést na dotčeném  území záchranný archeologický výzkum. 
	Doporučujeme, aby stavebník o připravované stavební akci zároveň informoval oprávněnou organizaci (smluvní organizací oprávněnou k provádění archeologických výzkumů v našem regionu je např. Muzeum Českého ráje Turnov). Kontakt na Archeologický ústav je: Letenská 4,118 01, Praha 1, tel.: 257014300, e-mail: arupraha@arup.cas.cz. Další kontakty a údaje jsou k dispozici na zdejším odboru a také na internetových stránkách Archeologického ústavu AV ČR, kde naleznete též formulář „Oznámení o stavebním či jiném záměru prováděném v území s archeologickými nálezy“  
(http://www.arup.cas.cz/cz/pamatkovaochrana/pro-stavebniky.html).
Městský úřad  Jilemnice - změna koordinovaného závazného stanoviska: MUJI 4178/11/ŽP ze dne 31.8.2011:
ŽP - Státní správa lesů: 
Městský úřad Jilemnice, jako orgán státní správy lesů, příslušný podle § 48 odst. 2 písm. c) zákona číslo 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), podle ustanovení § 149 odst. 1 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává toto závazné stanovisko:
Městský úřad Jilemnice, podle ustanovení § 14 odst. 2 lesního zákona, souhlasí s vydáním rozhodnutí o umístění stavby „Odkanalizování obce Horní Branná“  ve vzdálenosti od okraje lesních pozemků takto: 
Lesní pozemky stavbou přímo dotčené, nebo do 50 m od stavby:  
 Parcelní číslo, katastrální území          
Rozsah dotčení (m2, běžné metry)
Nejkratší vzdálenost od stavby
973      – Valteřice v Krkonoších
                        –     
                      45 m
13        – Valteřice v Krkonoších
                        –
                      29 m
1076/3 – Valteřice v Krkonoších
                        –
                        2 m
1082    – Valteřice v Krkonoších
                        –
                      38 m
1085/1 – Valteřice v Krkonoších
                        –
                      34 m 
1087/3 – Valteřice v Krkonoších
                        –
                      32 m
1087/4 – Valteřice v Krkonoších
                        –
                      40 m
1087/2 – Valteřice v Krkonoších
                        –
                      42 m
1087/1 – Valteřice v Krkonoších
                        –
                      46 m
1191/2 – Valteřice v Krkonoších
                        –
                      16 m
1120 1 – Valteřice v Krkonoších
                        –
                      16 m
1193/4 – Valteřice v Krkonoších
                        –
                      16 m
1121    – Valteřice v Krkonoších
                        –
                      20 m   
1193/1 – Valteřice v Krkonoších
                        –
                        3 m
1198/4 – Valteřice v Krkonoších
                        – 
                      42 m 
1200    – Valteřice v Krkonoších
                        –
                      48 m
1118/5 – Valteřice v Krkonoších
                        –
                      40 m
1332/5 – Valteřice v Krkonoších
                        –
                        5 m
997      – Horní Branná
                        –
                        4 m
podle předložené dokumentace, vypracované spol. MEDIUM PROJEKT v.o.s., Pernerova 168, 531 54 Pardubice, zakázka č. A-313/07, z května 2011. 
Podmínky souhlasu se nestanovují.
ŽP - Ochrana zemědělského půdního fondu:
Městský úřad Jilemnice, odbor životního prostředí, jako správní orgán ochrany zemědělského půdního fondu příslušný dle § 15, písm. i) zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen zákon), vydává podle ustanovení § 149 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb., správní  řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), toto závazné stanovisko: Ve smyslu ustanovení § 7, odst. 3 zákona souhlasíme se záměrem trasy vedení kanalizace podle předložené dokumentace, vypracované spol. MEDIUM PROJEKT v.o.s., Pernerova 168, 531 54 Pardubice, zakázka č. A-313/07, z května 2011. 
Souhlas je vázán na následující podmínky: Při provádění prací budou dodržena ustanovení §§ 4 a 8 zákona, investor (stavebník) nebo jeho nástupce zejména:
	Učiní opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plynných  látek poškozujících ZPF.                                         
	Hydrogeologické a odtokové poměry v území bude narušovat co nejméně.
	Skryje odděleně svrchní kulturní vrstvu půdy, uloží na deponii (pozemek p.p.č 1954/13 v k.ú. Horní Branná a p.p.č. 324/1 v k.ú. Valteřice v Krkonoších) vhodně tak, aby po skončení  akce mohlo být  provedeno navrácení skrývky do původního profilu, následně provede povrchové úpravy dotčených ploch, aby mohly nadále plnit funkci zemědělského půdního fondu /ZPF/ - bude provedeno zajištění kultury odpovídající druhu pozemku dle KN. Tyto práce musí být provedeny nejpozději do kolaudace stavby.
	Projedná včas zamýšlené provádění prací s vlastníky, popřípadě s  nájemci pozemků náležejících do    ZPF.

Dotčené pozemky ZPF (p.p.č.):
k.ú. Horní Branná: 1622/1, 211/1, 1894/12, 1894/11, 1949/16, 1950/10, 1950/9, 281/4, 285/1, 293/2, 130/2, 132/3, 132/4, 1053/6, 1005/4, 2420/5, 902/1, 901/1, 109, 113, 809/1, 313, 316, 80, 71/3, 2440/2, 39/1, 32, 30/1, 30/2, 27/1, 341, 2439/14, 9/1, 348, 350/1, 350/3, 1947/7, 1848/1, 1446/1, 994/2, 1949/26, 205/2, 3342/1, 1566, 261/4, 1945/15, 315, 3748, 3750, 132/7, 2420/6, 132/1, 310, 79, 325, 342, 13
k.ú. Valteřice v Krk.: 43, 47, 59, 986/2, 78/1, 79/1, 105/1, 1089/2, 116, 1107/2, 1109/2, 94, 254/4, 133/1, 132, 134/1, 120/1, 152/1, 140, 148, 178, 884, 659/1, 659/2, 176, 149, 331/6, 160/2, 655
V případě, že si práce spojené s realizací stavby vyžádají odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu na dobu delší než jeden rok, je třeba si vyžádat souhlas s dočasným odnětím zem. půdy ze ZPF. 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace - souhrnné stanovisko: 2984/11-SDC HKR-150 ze dne 13.5.2011:
Stavba je částečně navržena v ochranném pásmu celostátní dráhy Chlumec nad Cidlinou - Trutnov Poříčí - v km 93,550 - 93,900 vlevo a vpravo tratě,  v min. vzdálenosti cca 7 m od osy koleje, mimo pozemky v majetku a správě ČD a SŽDC.
	S výše popsaným umístěním stavby souhlasíme.
	Dokumentaci stavby pro stavební povolení (DSP) požadujeme předložit k vyjádření. DSP musí obsahovat podrobnou situaci stavby v 60 m ochranném pásmu dráhy, technickou zprávu a okótovaný příčný řez v místě nejbližšího přiblížení stavby ke koleji. Ve stavbou dotčeném úseku tratě se vlevo i vpravo nacházejí podzemní zabezpečovací kabelové trasy ve správě SDC HZK. Podrobnější údaje a jejich příp. vytyčení zajistí ne objednávku mistr okrsku Stará Paka - p. Nálevka, tel. 972 367 494 nebo 606 722 939. Dále upozorňujeme na přítomnost podzemních sdělovacích sítí  ve správě ČD - Telematika, a.s. - viz samostatné vyjádření zn. 1521/2010 přiložené k předchozímu stanovisku ze dne 25.1.2010. Kabelové listy předané s vyjádřením zn. 3818/08 zůstávají rovněž v platnosti.      

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:
Při ústním jednání konaném dne 1.12.2011 uplatnila Ing. Pavlína Stojková (nar. 28.5.1950), Španielova 1290/8, Řepy, 163 00 Praha, námitku, která se týkala požadavku, aby součástí dokumentace ke stavebnímu povolení bylo mj. i posouzení hlukové a pachové zátěže navrhovaných akumulačních nádrží k tlakové kanalizaci. Námitce bylo vyhověno bodem č. 4 tohoto rozhodnutí.  

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"):
Obec Horní Branná (IČ - 00275735), Horní Branná 1, 512 36  Horní Branná
   
Odůvodnění
	Městský úřad Jilemnice, odbor územního plánování a stavebního řádu obdržel dne 18.5.2011 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby.
	Dne 3.6.2011 bylo řízení přerušeno společně s výzvou k odstranění nedostatků žádosti. Po odstranění nedostatků žádosti bylo v řízení pokračováno.
Žádost byla předepsaným způsobem doložena následujícími podklady:
	Žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby.
	Dokumentace pro potřeby územního řízení (2x), včetně jejího doplnění ve smyslu stanoviska NIPI ČR
	Plná moc pro zastupování ve věci
	Osvědčení o autorizaci AI pro ing. Martina Bažanta
	Osvědčení o autorizaci AT pro ing. Martina Bažanta
	Závazné stanovisko ke stavbě vydal Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje - ÚO Semily dne 11.9.2009 pod č.j. HSLI-453/SM-PRE-2009.
	Závazné stanovisko ke stavbě vydal Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje - ÚO Semily dne 14.2.2008 pod č.j. HSLI-76/SM-PRE-2008.
	Sdělení k vrácení PD vydal Oblastní inspektorát bezpečnosti práce pro Ústecký a Liberecký kraj dne 8.2.2008 pod č.j. 773/7.II/08/15.99.
	Vyjádření ke stavbě vydala Krajská hygienická stanice Libereckého kraje - ÚO Semily dne 7.2.2008 pod č.j. 763/46/08/215.6.
	Souhrnné vyjádření ke stavbě vydal Městský úřad Jilemnice - odbor životního prostředí dne 19.5.2008 pod č.j. MUJI 845/08/ŽP.
	Závazné stanovisko ke stavbě podle ust. § 14 odst. 2 lesního zákona vydal Městský úřad Jilemnice - odbor životního prostředí dne 26.1.2009 pod č.j. MUJI 150/09/ŽP Les ZS-3.
	Vyjádření ke stavbě dle ust. § 18 vodního zákona vydal Městský úřad Jilemnice - odbor životního prostředí dne 27.1.2009 pod č.j. MUJI 194/09/ŽP.
	Závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku dle ust. § 3 odst. 1, písm. b) zákona o ochraně přírody a krajiny vydal Městský úřad Jilemnice - odbor životního prostředí dne 26.3.2009 pod č.j. MUJI 92/09/ŽP.
	Závazné stanovisko - souhlas s návrhem trasy dle ust. § 7 odst. 3 zákona o ochraně ZPF vydal Městský úřad Jilemnice - odbor životního prostředí dne 18.10.2010 pod č.j. MUJI 5188/2010/ŽP - ZPF.
	Závazné stanovisko - souhlas s návrhem trasy dle ust. § 7 odst. 3 zákona o ochraně ZPF vydal Městský úřad Jilemnice - odbor životního prostředí dne 2.2.2009 pod č.j. MUJI 282/2009/ŽP - ZPF ZS.
	Koordinované závazné stanovisko na předmětnou stavbu vydal Městský úřad Jilemnice dne 25.2.2008 pod zn. MUJI/791/2008/ROZ.
	Stanovisko k dokumentaci pro rozhodnutí o umístění stavby vydal Městský úřad Jilemnice - odbor  rozvoje a MH, odd. památkové péče dne 2.9.2009 pod zn. MUJI 3732/2009/ROZ, stanovisko č. 35/2009.
	Stanovisko k územnímu řízení vydal Městský úřad Jilemnice - odbor  rozvoje a MH, odd. památkové péče dne 18.2.2008 pod zn. MUJI 1034/2008/ROZ, stanovisko č. 12/2008.
	Rozhodnutí p.č. 15/08 - povolení zvláštního užívání silnic třetí třídy v k.ú. Horní Branná a Valteřice vydal Městský úřad Jilemnice - odbor  dopravy dne 14.4.2008 pod zn. MUJI-796/08/OD.
	Sdělení k záměru z hlediska ÚPD vydal Městský úřad Jilemnice - odbor  územního plánování a stavebního řádu dne 7.9.2009 pod zn. UP/873/2009 - 6/Bd/Dopi.
	Sdělení k záměru z hlediska ÚPD pro účely oznámení podlimitního záměru dle zák. č. 100/2001 Sb. vydal Městský úřad Jilemnice - odbor  územního plánování a stavebního řádu dne 21.1.2009 pod zn. UP/15/2009 - 2/Bd/Dopi.
	Sdělení - potvrzení platnosti koordinované závazné stanovisko na předmětnou stavbu, které vydal Městský úřad Jilemnice dne 25.2.2008 pod zn. MUJI/791/2008/ROZ, bylo vydáno Městským úřadem Jilemnice dne 7.9.2009 pod zn. MUJI 3692/09/ŽP.
	Vyjádření k záměru z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, vydal Krajský úřad Libereckého kraje - odbor životního prostředí a zemědělství, odd. posuzování vlivů na ŽP a IPPC, dne 8.1.2009 pod zn. KULK/550/2009.
	Sdělení o tom, že záměr nepodléhá postupům podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, vydal Krajský úřad Libereckého kraje - odbor životního prostředí a zemědělství, odd. posuzování vlivů na ŽP a IPPC, dne 23.1.2009 pod zn. KULK/2781/2009.
	Sdělení k písemné žádosti ohledně plánované akce vydala Krajská správa silnic LB kraje, územní technicko-správní oddělení Semily dne 1.4.2008 pod zn. TSSM4/08/Zu/15-582.
	Stanovisko ke změně umístění centrálního kanalizačního řadu obce vydala Správa KRNAP Vrchlabí - OSS dne 22.9.2009 pod zn. KRNAP 06854/2009.
	Stanovisko o tom, že lze vyloučit významný vliv uvedeného záměru na území NATURA 2000 vydala Správa KRNAP Vrchlabí - OSS dne 22.1.2009 pod zn. KRNAP 00490/2009.
	Závazné stanovisko ke stavbě dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, vydala Správa KRNAP Vrchlabí - OSS  dne 23.8.2009 pod čj.: KRNAP 01388/2008.
	Vyjádření ke stavbě vydaly Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast Povodí Labe, Hradec Králové dne 22.4.2008 pod zn. 229/2008.
	Vyjádření ke stavbě vydala Zemědělská vodohospodářská správa, oblast Povodí Labe, pracoviště Trutnov dne 9.9.2009 pod zn. OPL/PTU/1205/2009.
	Vyjádření ke stavbě vydala Zemědělská vodohospodářská správa, oblast Povodí Labe, pracoviště Trutnov dne 11.2.2008 pod zn. OPL/PTU/0274/2007.
	Vyjádření ke stavbě vydala Zemědělská vodohospodářská správa, oblast Povodí Labe, pracoviště Liberec dne 31.8.2009 pod zn. OPL/PLI/842/2009.
	Vyjádření ke stavbě vydala Zemědělská vodohospodářská správa, oblast Povodí Labe, pracoviště Liberec dne 8.2.2008 pod zn. OPL/PLI/136/2008.
	Stanovisko ke stavbě vydalo Povodí Labe s.p. Hradec Králové dne 15.9.2009 pod zn. PVZ/09/24908/Vn/0.
	Stanovisko ke stavbě vydalo Povodí Labe s.p. Hradec Králové dne 26.2.2008 pod zn. PVZ/08/5384/Vn/0.
	Vyjádření k pracovní kopii PD vydala Krajská veterinární správa pro Liberecký kraj dne 12.2.2008 pod č.j. 263/2008.

Stanovisko k DÚR vydal Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace ČR, o.s., Konzultační středisko Libereckého kraje, Liberec, dne 3.3.2008 pod zn. 13/08.  
	Vyjádření o existenci podzemních vedení vydala Telefónica O2 Czech Republic, a.s., pracoviště Liberec dne 15.9.2009 pod č.j.: 111035/09/LIB/MM0.
Vyjádření o existenci podzemních vedení vydala Telefónica O2 Czech Republic, a.s., pracoviště Liberec dne 3.3.2008 pod č.j.: 22146/08/LIB/VVV.
	Stanovisko z pohledu dotyku na plynárenská zařízení provozovaných VČP NET, s.r.o. Hradec Králové vydala RWE Distribuční služby, s.r.o. Brno, Oddělení regionální operativní správy sítí, pracoviště Dvůr Králové nad Labem dne 1.9.2009 pod zn. 5066/09/131.
	Stanovisko z pohledu dotyku na plynárenská zařízení provozovaných VČP NET, s.r.o. Hradec Králové vydala RWE Distribuční služby, s.r.o. Brno, Oddělení regionální operativní správy sítí, pracoviště Dvůr Králové nad Labem dne 3.3.2008 pod zn. 1137/08/131.
	Prodloužení platnosti stanoviska zn. 5066/09/131 ze dne 1.9.2009 z pohledu dotyku na plynárenská zařízení provozovaných VČP NET, s.r.o. Hradec Králové vydala RWE Distribuční služby, s.r.o. Brno, Oddělení regionální operativní správy sítí, pracoviště Dvůr Králové nad Labem dne 29.9.2010 pod zn. 5165/10/131 .
	Vyjádření k PD vydal ČEZ Distribuce a.s., oddělení Poskytování sítí Trutnov, pracoviště Jičín, dne 17.9.2009 pod zn. 133/2009
	Vyjádření k existenci energetického zařízení společnosti ČEZ Distribuce a.s. Děčín vydal ČEZ Distribuce a.s., Oddělení dokumentace Česká Třebová, dne 22.9.2010 pod zn. 001029259647.
	Vyjádření o poloze podzemních energetických zařízení nn, vn, vvn a telekomunikačních zařízení v majetku ČEZ Distribuce a.s. vydal ČEZ Distribuce a.s., Oddělení dokumentace sítí, pracoviště Jičín, dne 20.2.2008 pod zn. 117517.
	Vyjádření k existenci energetického zařízení společnosti ČEZ Distribuce, a.s., vydal ČEZ Distribuce a.s., Oddělení Dokumentace Česká Třebová, dne 22.4.2011 pod zn. 001034004943.
	Souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu ES pro předmětnou akci vydal ČEZ Distribuce a.s., Oddělení poskytování sítí vn, nn Trutnov, dne 12.11.2010 pod zn. 267/2010.
	Vyjádření k územnímu vydal ČEZ Distribuce, a.s., oddělení Poskytování sítí vn, nn Trutnov dne 21.2.2011 pod zn. 1032541843.
	Vyjádření ke stavbě vydaly Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice dne 6.2.2008 pod zn. 06/113/2008.
	Souhrnné stanovisko k územnímu řízení vydaly České dráhy, a.s., Praha, Správa dopravní cesty Hradec Králové dne 27.2.2008 pod č.j. 983/08-172.
	Aktualizované souhrnné stanovisko k územnímu řízení vydaly České dráhy, a.s., Praha, Správa dopravní cesty Hradec Králové dne 25.1.2010 pod č.j. 563/10-SDC HKR-150. 
	Aktualizované souhrnné stanovisko k územnímu řízení vydaly České dráhy, a.s., Praha, Správa dopravní cesty Hradec Králové dne 13.5.2011 pod č.j. 2984/11-SDC HKR-150. 
	Vyjádření k existenci podzemních telekomunikačních vedení a zařízení vydala ČD - Telematika a.s. Praha, Úsek INFRA, odbor SKS Pardubice dne 21.2.2008 pod zn. 3818/08.
	Souhrnné stanovisko ČD - Telematika a.s. k existenci komunikačního zařízení vydala ČD - Telematika a.s. Praha, Úsek servisu kabelových sítí Pardubice dne 22.1.2010 pod zn. 1521/2010.
	Vyjádření ke stavbě vydala Obec Horní Branná dne 16.5.2008 pod zn. 358/2008.
	Závazné stanovisko ke stavbě vydala VUSS Pardubice dne 26.1.2010 pod č.j. 247/05696-ÚP/2010-1420.
	Vyjádření správce dotčené státní silnice č. I/14 pro účely územního řízení a rozhodnutí příslušného správního úřadu vydalo Ředitelství silnic a dálnic ČR dne 6.4.2010 pod zn. 8167/08/36021-Ba/7.1.3.
	Vyjádření k územnímu řízení pro předmětnou stavbu vydal Drážní úřad, stavební sekce - oblast Praha dne 19.1.2010 pod zn. MP-OKO0074/10-2/Co DUCR-2968/10/Co. 
	Rozhodnutí - povolení zvláštního užívání silnice I/14 v k.ú. Valteřice v Krkonoších vydal Krajský úřad Libereckého kraje - odbor dopravy dne 31.5.2010 pod č.j. OD 687/2010 - 4/280.8/Jk.
	Rozhodnutí p.č. 9/2010 - povolení zvláštního užívání místních komunikací v k.ú. Horní Branná a Valteřice vydal Městský úřad Jilemnice - odbor dopravy dne 1.2.2010 pod č.j. MUJI-287/10/OD.
	Dohoda č. 5/10 s vlastníky nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu mezi RNDr. Jaroslavou Hlaváčovou a Obcí Horní Branná (ppč. 1205/2 v kat. území Valteřice v Krkonoších).
	Dohoda s vlastníky nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu mezi Zdeňkou Šubrtovou a Obcí Horní Branná (ppč. 884, 1319/3, st. 195, 1209/2 z toho ZE 883 v kat. území Valteřice v Krkonoších).
	Dohoda č 4/10 s vlastníky nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu mezi Josefem Mejsnarem a Obcí Horní Branná (ppč. 874/6 a 874/9 v kat. území Valteřice v Krkonoších).
	Dohoda č. 2/10 s vlastníky nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu mezi Martinem Bedrníkem a Obcí Horní Branná (ppč. 659/1 a 659/2 v kat. území Valteřice v Krkonoších).
	Dohoda č. 3/10 s vlastníky nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu mezi Michaelou Bedrníkovou a Obcí Horní Branná (ppč. 659/1 a 659/2 v kat. území Valteřice v Krkonoších).
	Dohoda č. 12/10 s vlastníky nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu mezi Zdeňkem Pospíšilem a Obcí Horní Branná (ppč. 1209/20 a 1296/2 v kat. území Valteřice v Krkonoších).
	Dohoda s vlastníky nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu mezi Pavlem Znamínkem a Obcí Horní Branná (ppč. 47 v kat. území Valteřice v Krkonoších).
	Dohoda s vlastníky nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu mezi Michaelou Znamínkovou a Obcí Horní Branná (ppč. 47 v kat. území Valteřice v Krkonoších).
	Dohoda s vlastníky nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu mezi Janou Hendrychovou a Obcí Horní Branná (ppč. 43, 1209 z toho ZE 43 v kat. území Valteřice v Krkonoších).
	Dohoda č. 16/10 s vlastníky nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu mezi Jaroslavem Fišerou a Obcí Horní Branná (ppč. 986/3 a 986/1 v kat. území Valteřice v Krkonoších).
	Dohoda č.15/10 s vlastníky nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu mezi Stanislavem a Hanou Kmochovými a Obcí Horní Branná (ppč. 986/2, 986/3 a 79/2 v kat. území Valteřice v Krkonoších).
	Dohoda s vlastníky nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu mezi Ladislavem Vanclem a Obcí Horní Branná (ppč. 78/1 v kat. území Valteřice v Krkonoších).
	Dohoda č. 17/10 s vlastníky nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu mezi ing. Milošem a ing. Jaroslavou Vávrovými a Obcí Horní Branná (ppč. 59 v kat. území Valteřice v Krkonoších).
	Dohoda č. 20/10 s vlastníky nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu mezi Miladou Havlíčkovou a Obcí Horní Branná (ppč. 76/2 v kat. území Valteřice v Krkonoších).
	Dohoda č. 18/10 s vlastníky nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu mezi Evou Borčickou a Obcí Horní Branná (ppč. 76/2 v kat. území Valteřice v Krkonoších).
	Dohoda č. 19/10 s vlastníky nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu mezi ing. Josefem Havlíčkem a Obcí Horní Branná (ppč. 76/2 v kat. území Valteřice v Krkonoších).
	Dohoda č. 21/10 s vlastníky nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu mezi Zdeňkem Jebavým a Obcí Horní Branná (ppč. 1347/2 a 1347/6 v kat. území Valteřice v Krkonoších).
	Dohoda č. 22/10 s vlastníky nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu mezi Zdeňkem a Annou Jebavými a Obcí Horní Branná (ppč. 1347/2 a 1347/6 v kat. území Valteřice v Krkonoších).
	Dohoda č. 23/10 s vlastníky nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu mezi Zdeňkem Vejnarem a Obcí Horní Branná (ppč. 94 v kat. území Valteřice v Krkonoších).
	Dohoda č. 24/10  s vlastníky nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu mezi Lenkou Vejnarovou a Obcí Horní Branná (ppč. 94 v kat. území Valteřice v Krkonoších).
	Dohoda č. 25/10 s vlastníky nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu mezi Zuzanou Vejnarovou a Obcí Horní Branná (ppč. 94 v kat. území Valteřice v Krkonoších).
	Dohoda s vlastníky nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu mezi Jarmilou Benešovou a Obcí Horní Branná (ppč. 116 a 1089/2 v kat. území Valteřice v Krkonoších).
	Dohoda č. 26/10 s vlastníky nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu mezi Václavem Poustkou a Obcí Horní Branná (ppč. 1111/10 v kat. území Valteřice v Krkonoších).
	Dohoda č. 27/10 s vlastníky nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu mezi Petrou Poustkovou a Obcí Horní Branná (ppč. 1111/10 v kat. území Valteřice v Krkonoších).
	Dohoda č. 28/10 s vlastníky nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu mezi Romanem Učeným a Obcí Horní Branná (ppč. 1109/2 v kat. území Valteřice v Krkonoších).
	Dohoda č. 29/10 s vlastníky nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu mezi Jiřím a Danuškou Jiroušovými a Obcí Horní Branná (ppč. 1107/2 v kat. území Valteřice v Krkonoších).
	Dohoda č. 30/10 s vlastníky nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu mezi Jasnou Javůrkovou a Obcí Horní Branná (ppč. 1327/5 v kat. území Valteřice v Krkonoších).
	Dohoda č. 31/10 s vlastníky nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu mezi Ondřejem Malínským a Obcí Horní Branná (ppč. 1327/5 v kat. území Valteřice v Krkonoších).
	Dohoda č. 32/10 s vlastníky nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu mezi Josefem Zuzánkem a Obcí Horní Branná (ppč. 1327/5 v kat. území Valteřice v Krkonoších).
	Dohoda s vlastníky nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu mezi Zdeňkou Hákovou a Obcí Horní Branná (ppč. 176, 178, 1347/13 a st. 171 v kat. území Valteřice v Krkonoších).
	Dohoda s vlastníky nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu mezi Jaroslavem a Petrou Buluškovými a Obcí Horní Branná (ppč. 139/2 v kat. území Valteřice v Krkonoších).
	Dohoda č. 67/10 s vlastníky nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu mezi Janou Pernou a Obcí Horní Branná (ppč. 148 v kat. území Valteřice v Krkonoších).
	Dohoda č. 62/10 s vlastníky nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu mezi Lukášem Noskem a Obcí Horní Branná (ppč. 1209/23 v kat. území Valteřice v Krkonoších).
	Dohoda č. 63/10 s vlastníky nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu mezi Jiřím Richterem a Obcí Horní Branná (ppč. 1209/23 v kat. území Valteřice v Krkonoších).
	Dohoda s vlastníky nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu mezi Martinem a Miloslavou Zouharovými a Obcí Horní Branná (ppč. 152/1 v kat. území Valteřice v Krkonoších).
	Dohoda č. 47/10 s vlastníky nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu mezi Josefem Urbancem a Obcí Horní Branná (ppč. 120/1 v kat. území Valteřice v Krkonoších).
	Dohoda č. 48/10 s vlastníky nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu mezi Janou Zdobinskou a Obcí Horní Branná (ppč. 120/1 v kat. území Valteřice v Krkonoších).
	Dohoda č. 49/10 s vlastníky nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu mezi Vlastou Suchou a Obcí Horní Branná (ppč. 140 a ZE 140 v kat. území Valteřice v Krkonoších).
	Dohoda s vlastníky nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu mezi Romanou Schusserovou a Obcí Horní Branná (ppč. 134/1 v kat. území Valteřice v Krkonoších).
	Dohoda s vlastníky nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu mezi Marcelou Greplovou a Obcí Horní Branná (ppč. 134/1 v kat. území Valteřice v Krkonoších).
	Dohoda s vlastníky nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu mezi Vlastimilem a Marií Machovými a Obcí Horní Branná (ppč. 132 a 133/1 v kat. území Valteřice v Krkonoších).
	Dohoda č. 53/10 s vlastníky nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu mezi Jiřím Horáčkem a Obcí Horní Branná (ppč. 1247/1 a 1247/2 v kat. území Valteřice v Krkonoších).
	Dohoda č. 56/10 s vlastníky nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu mezi Jiřím Mencem a Obcí Horní Branná (ppč. 1247/1 a 1247/2 v kat. území Valteřice v Krkonoších).
	Dohoda č. 54/10 s vlastníky nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu mezi Jiřím Horáčkem a Obcí Horní Branná (ppč. 254/4 v kat. území Valteřice v Krkonoších).
	Dohoda č. 55/10 s vlastníky nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu mezi Zdeňkou Horáčkovou a Obcí Horní Branná (ppč. 254/4 v kat. území Valteřice v Krkonoších).
	Dohoda č. 58/10 s vlastníky nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu mezi Správou KRNAP Vrchlabí a Obcí Horní Branná (ppč. 1347/12 v kat. území Valteřice v Krkonoších).
	Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 13/DB/2010 mezi ČR - ZVLHS Brno a Obcí Horní Branná (ppč. 1347/1 v kat. území Valteřice v Krkonoších).
	Smlouva o budoucí náhradě za omezení užívání nemovitosti  mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR - správa Liberec a Obcí Horní Branná (ppč. EN 1209/1 v kat. území Valteřice v Krkonoších).
	Smlouva o budoucí náhradě za omezení užívání nemovitosti  mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR - správa Liberec a Obcí Horní Branná (ppč. EN 1269/1 a EN 1332/3 v kat. území Valteřice v Krkonoších).
	Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č.j. OPL/806/2011 mezi Libereckým krajem a Obcí Horní Branná (ppč. 2411/1, 2411/19, 2418/1, 2418/25, 2439/1, 2980 a 3338 v kat. území Horní Branná a ppč. 1209/14, 1209/17, 1209/18, 1209/24, EN 1209/1, EN 1209/2 EN 1209/9 a PK 1204 v kat. území Valteřice v Krkonoších).
	Dohoda s vlastníky nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu mezi Evou Těhlíkovou a Obcí Horní Branná (ppč. 1209/9 z toho ZE 16/3 v kat. území Valteřice v Krkonoších).
	Dohoda s vlastníky nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu mezi Miroslavem Mariášem a Obcí Horní Branná (ppč. 1209/9 z toho ZE 10, 21, st. 34 v kat. území Valteřice v Krkonoších).
	Dohoda s vlastníky nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu mezi Ing. Martinem Tondrem a Obcí Horní Branná (ppč. 1209/2 z toho ZE 31, 32 a st.42 v kat. území Valteřice v Krkonoších).
	Dohoda s vlastníky nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu mezi Jaroslavem a Zdeňkou Hanušovými a Obcí Horní Branná (ppč. 1209/2 z toho ZE 35 a st. 46 v kat. území Valteřice v Krkonoších).
	Dohoda s vlastníky nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu mezi Ludmilou Suchomelovou a Obcí Horní Branná (ppč. 1209/2 z toho ZE 73 a st. 79 v kat. území Valteřice v Krkonoších).
	Dohoda s vlastníky nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu mezi Annou Hankovou a Obcí Horní Branná (ppč. 1209/2 z toho ZE 73 a st. 79 v kat. území Valteřice v Krkonoších).
	Dohoda s vlastníky nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu mezi Jaroslavou Svobodovou a Obcí Horní Branná (ppč. 1209/2 z toho ZE 73 a st. 79 v kat. území Valteřice v Krkonoších).
	Dohoda s vlastníky nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu mezi Tomášem a Janou Hanušovými a Obcí Horní Branná (ppč. 1209/2 z toho ZE 33 v kat. území Valteřice v Krkonoších).
	Dohoda s vlastníky nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu mezi Přemyslem Hanušem st. a Obcí Horní Branná (ppč. 1209/2 z toho ZE 37 v kat. území Valteřice v Krkonoších).
	Dohoda s vlastníky nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu mezi Přemyslem Hanušem ml. a Obcí Horní Branná (ppč. 1209/2 z toho ZE 37 v kat. území Valteřice v Krkonoších).
	Dohoda s vlastníky nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu mezi Liborem Hanušem a Obcí Horní Branná (ppč. 1209/2 z toho ZE 37 v kat. území Valteřice v Krkonoších).
	Dohoda s vlastníky nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu mezi ing. Janem Zuzánkem a Obcí Horní Branná (ppč. 1209/2 z toho ZE 39 a 40 v kat. území Valteřice v Krkonoších).
	Dohoda s vlastníky nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu mezi Milošem Zuzánkem a Obcí Horní Branná (ppč. 1209/2 z toho ZE 39 a 40 v kat. území Valteřice v Krkonoších).
	Dohoda s vlastníky nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu mezi Kamilem Mrůzkem a Obcí Horní Branná (ppč. 1209/2 z toho ZE 45 a 46 v kat. území Valteřice v Krkonoších).
	Dohoda s vlastníky nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu mezi Alenou Svobodovou a Obcí Horní Branná (ppč. 1209/2 z toho ZE 45 a 46 v kat. území Valteřice v Krkonoších).
	Dohoda s vlastníky nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu mezi Jiřím Hendrychem a Obcí Horní Branná (ppč. 1209/2 z toho ZE 65 v kat. území Valteřice v Krkonoších).
	Dohoda s vlastníky nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu mezi Annou Neumanovou a Obcí Horní Branná (ppč. 1209/2 z toho ZE 74 v kat. území Valteřice v Krkonoších).
	Dohoda s vlastníky nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu mezi Věrou Šírovou  a Obcí Horní Branná (ppč. 1209/1 z toho ZE 284/1, 285 a st. 108/1 v kat. území Valteřice v Krkonoších).
	Dohoda s vlastníky nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu mezi Romanou Bílkovou a Obcí Horní Branná (ppč. 1209/1 z toho ZE 135 a st. 136 v kat. území Valteřice v Krkonoších).
	Dohoda s vlastníky nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu mezi Miroslavem Štěpem a Obcí Horní Branná (ppč. 1209/1 z toho ZE 143 a st. 145 v kat. území Valteřice v Krkonoších).
	Dohoda s vlastníky nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu mezi Vratislavem a Miloslavou Jonovými a Obcí Horní Branná (ppč. 1209/1 z toho ZE 90/1, 90/2, 91, 1216 a st. 184 v kat. území Valteřice v Krkonoších).
	Dohoda s vlastníky nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu mezi Miloslavem Buluškem a Obcí Horní Branná (ppč. 1209/1 z toho ZE 85/1 v kat. území Valteřice v Krkonoších).
	Dohoda s vlastníky nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu mezi Michalem a Monikou Jirouskovými a Obcí Horní Branná (ppč. 1209/1 z toho ZE 85/1 v kat. území Valteřice v Krkonoších).
	Dohoda s vlastníky nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu mezi Richardem Hamáčkem a Obcí Horní Branná (ppč. 1209/1 z toho ZE 95 v kat. území Valteřice v Krkonoších).
	Dohoda s vlastníky nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu mezi Zdeňkou Birkovou a Obcí Horní Branná (ppč. 1209/1 z toho ZE 109/3 a 113/1 v kat. území Valteřice v Krkonoších).
	Dohoda s vlastníky nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu mezi Radoslavem Vališkou a Obcí Horní Branná (ppč. 1209/1 z toho 110/3 a 111 v kat. území Valteřice v Krkonoších).
	Dohoda s vlastníky nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu mezi Radoslavem Vališkou a Obcí Horní Branná (ppč. 1209/1 z toho ZE 110/3 a 111 v kat. území Valteřice v Krkonoších).
	Dohoda s vlastníky nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu mezi Jiřím Mencem a Obcí Horní Branná (ppč. 1209/1 z toho ZE 128 a 1253/1 v kat. území Valteřice v Krkonoších).
	Dohoda s vlastníky nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu mezi Otakarem Kunertem a Obcí Horní Branná (ppč. 1209/1 z toho ZE 130 v kat. území Valteřice v Krkonoších).
	Dohoda s vlastníky nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu mezi Dagmar Kunertovou a Obcí Horní Branná (ppč. 1209/1 z toho ZE 130 v kat. území Valteřice v Krkonoších).
	Dohoda s vlastníky nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu mezi Jaroslavem Buluškem a Obcí Horní Branná (ppč. 1209/1 z toho ZE 169/2, 169/3, 192/1, 193 a 1235 v kat. území Valteřice v Krkonoších).
	Dohoda s vlastníky nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu mezi Oldřichem a Alenou Haklovými a Obcí Horní Branná (ppč. 1209/1 z toho ZE 172 v kat. území Valteřice v Krkonoších).
	Dohoda s vlastníky nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu mezi Oldřichem  Haklem a Obcí Horní Branná (ppč. 1209/1 z toho ZE 172 v kat. území Valteřice v Krkonoších).
	Dohoda s vlastníky nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu mezi Farním sborem Českobratrské církve evangelické v Jilemnici a Obcí Horní Branná (ppč. 1209/1 z toho ZE 94 v kat. území Valteřice v Krkonoších).
	Souhlas s vedením trasy po pozemcích ve svém vlastnictví vydala Obec Horní Branná dne 11.5.2011 pod zn. 265/2011 - ppč. 79/1, 149, 289/10, 331/6, 348/9, 1111/13, 1203/1, 1204/1, 1204/2, 1206/1, 1206/3, 1209/3, 1209/4, 1209/7, 1209/10, 1211, 1212/1, 1219/1, 1219/2, 1219/3, 1220, 1221/1, 1223, 1226, 1227/1, 1232/1, 1232/2, 1233, 1234, 1237/1, 1257/1, 1266/1 z toho ZE 1266/1, 1271/1, 1271/6, 1295, 1299/1, 1327/1, 1327/6, 1329/2, 1209/1 z toho ZE 96, ZE 109/2, ZE 110/1, ZE 110/2, ZE 112, ZE, 129/1, ZE 131, ZE 136 a ZE 141/1 v kat. území Valteřice v Krkonoších.
	Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Zdeňkem Holubcem a Obcí Horní Branná (ppč. 160/2 a 161 v kat. území Valteřice v Krkonoších).
	Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Marcelou Greplovou a Obcí Horní Branná (ppč. 134/1 v kat. území Valteřice v Krkonoších).
	Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Romanou Schusserovou a Obcí Horní Branná (ppč. 134/1 v kat. území Valteřice v Krkonoších).
	Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Jiřím a Mgr. Janou Kosáčkovými a Obcí Horní Branná (ppč. 105/1 v kat. území Valteřice v Krkonoších).
	Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Zdeňkou Šubrtovou a Obcí Horní Branná (ppč. 884 v kat. území Valteřice v Krkonoších).
	Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Pavlem Znamínkem a Obcí Horní Branná (ppč. 47 v kat. území Valteřice v Krkonoších).
	Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Martinem Bedrníkem a Obcí Horní Branná (ppč. 665 z toho ZE 665 v kat. území Valteřice v Krkonoších).
	Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Markétou Tomáškovou a Obcí Horní Branná (ppč. 665 z toho ZE 665 v kat. území Valteřice v Krkonoších).
	Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Ivetou Grofovou a Obcí Horní Branná (ppč. 665 z toho ZE 665 v kat. území Valteřice v Krkonoších).
	Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Hanou Šírovou a Obcí Horní Branná (ppč. 653 v kat. území Valteřice v Krkonoších).
	Dohoda s vlastníky nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu mezi Lubošem a Vlastou Jírů a Obcí Horní Branná (ppč. 350/1 a 350/3 v kat. území Horní Branná).
	Dohoda č. 3/10 s vlastníky nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu mezi Antonínem a Věrou Machovými a Obcí Horní Branná (ppč. 348 v kat. území Horní Branná).
	Dohoda č. 4/10 s vlastníky nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu mezi Miroslavem Šírem a Obcí Horní Branná (ppč. 9/1 v kat. území Horní Branná).
	Dohoda č. 5/10 s vlastníky nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu mezi Marcelou Wolfovou a Obcí Horní Branná (ppč. 341 v kat. území Horní Branná).
	Dohoda s vlastníky nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu mezi Miloslavem Hlavatým a Obcí Horní Branná (ppč. 2439/24 a 2575/45 v kat. území Horní Branná).
	Dohoda s vlastníky nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu mezi Jaroslavou Hlavatou a Obcí Horní Branná (ppč. 2439/24 a 2575/45 v kat. území Horní Branná).
	Dohoda č. 9/10 s vlastníky nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu mezi Stanislavem Rychtrem a Obcí Horní Branná (ppč. 30/1, 2439/25, 2439/14 a 2575/46 v kat. území Horní Branná).
	Dohoda č. 10/10 s vlastníky nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu mezi Vladimírem a Vlastou Jiráskovými a Obcí Horní Branná (ppč. 30/2 a 2439/26 v kat. území Horní Branná).
	Dohoda č. 11/10 s vlastníky nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu mezi Blankou Tchořovou a Obcí Horní Branná (ppč. 30/2 a 2439/26 v kat. území Horní Branná).
	Dohoda č. 12/10 s vlastníky nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu mezi Cyrilem Klingerem a Obcí Horní Branná (ppč. 32 v kat. území Horní Branná).
	Dohoda č. 16/10 s vlastníky nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu mezi Milošem Hofmanem a Obcí Horní Branná (ppč. 2456 v kat. území Horní Branná).Dohoda s vlastníky nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu mezi Vratislavem Hromádko a Obcí Horní Branná (ppč. 2456 v kat. území Horní Branná).
	Dohoda s vlastníky nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu mezi Jiřím Harcubou a Obcí Horní Branná (ppč. 3266 v kat. území Horní Branná).
	Dohoda č. 25/10 s vlastníky nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu mezi Janem Kynčlem a Obcí Horní Branná (ppč. 3266 v kat. území Horní Branná).
	Dohoda č. 35/10 s vlastníky nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu mezi Slavomilem Řehořkem a Obcí Horní Branná (ppč. 2311/12 v kat. území Horní Branná).
	Dohoda č. 37/10 s vlastníky nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu mezi Lenkou Kubzovou a Obcí Horní Branná (ppč. 1954/14 v kat. území Horní Branná).
	Dohoda č. 36/10 s vlastníky nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu mezi Radkem Kubzou a Obcí Horní Branná (ppč. 1954/14 v kat. území Horní Branná).
	Dohoda č. 38/10 s vlastníky nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu mezi Vlastimilem Štulákem a Obcí Horní Branná (ppč. 122/3 v kat. území Horní Branná).
	Dohoda s vlastníky nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu mezi Davidem Honců a Obcí Horní Branná (ppč. 2488 v kat. území Horní Branná).
	Dohoda s vlastníky nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu mezi Martinou Honců a Obcí Horní Branná (ppč. 2488 v kat. území Horní Branná).
	Dohoda č. 42/10 s vlastníky nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu mezi Vilmou Soukupovou a Obcí Horní Branná (ppč. st. 72 v kat. území Horní Branná).
	Dohoda č. 41/10 s vlastníky nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu mezi Emílií Soukupovou a Obcí Horní Branná (ppč. st. 72 v kat. území Horní Branná).
	Dohoda s vlastníky nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu mezi Miloslavem a Marií Zuzánkovými a Obcí Horní Branná (ppč. 901/1, 2535/14, st. 108/1 v kat. území Horní Branná).
	Dohoda s vlastníky nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu mezi Stanislavem Havlem a Obcí Horní Branná (ppč. 2516/1 v kat. území Horní Branná).
	Dohoda s vlastníky nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu mezi Janou Havlovou a Obcí Horní Branná (ppč. 2516/1 v kat. území Horní Branná).
	Dohoda č. 47/10 s vlastníky nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu mezi Mirkou Šikolovou a Obcí Horní Branná (ppč. 2516/1 v kat. území Horní Branná).
	Dohoda s vlastníky nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu mezi Miloslavem Zuzánkem a Obcí Horní Branná (ppč. 2516/1 v kat. území Horní Branná).
	Dohoda č. 48/10 s vlastníky nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu mezi Miloslavem Kobrle a Obcí Horní Branná (ppč. 2525, 2526/1 a 902/1 v kat. území Horní Branná).
	Dohoda s vlastníky nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu mezi Milošem a Renatou Šedinovými a Obcí Horní Branná (ppč. 2501 v kat. území Horní Branná).
	Dohoda č. 51/10 s vlastníky nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu mezi Marií Velebovou a Obcí Horní Branná (ppč. 316 a 313 v kat. území Horní Branná).
	Dohoda č. 52/10 s vlastníky nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu mezi Josefem Holmanem a Obcí Horní Branná (ppč. st. 93/2, 315 a 809/1 v kat. území Horní Branná).
	Dohoda č. 53/10 s vlastníky nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu mezi Jaroslavem Kubou a Obcí Horní Branná (ppč. 71/3 v kat. území Horní Branná).
	Dohoda č. 54/10 s vlastníky nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu mezi Evou Kubovou a Obcí Horní Branná (ppč. 71/3 v kat. území Horní Branná).
	Dohoda č. 61/10 s vlastníky nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu mezi Vladimírem Hrdinou a Obcí Horní Branná (ppč. 132/4 v kat. území Horní Branná).
	Dohoda č. 62/10 s vlastníky nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu mezi Janem a Jitkou Pešinovými a Obcí Horní Branná (ppč. 132/2 a 2418/26 v kat. území Horní Branná).
	Dohoda č. 63/10 s vlastníky nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu mezi Otto a Věrou Škrdlantovými a Obcí Horní Branná (ppč. 132/3 v kat. území Horní Branná).
	Dohoda č. 65/10 s vlastníky nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu mezi Alešem Malínským a Obcí Horní Branná (ppč. 285/1 a 2420/5 v kat. území Horní Branná).
	Dohoda č. 66/10 s vlastníky nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu mezi Pavlem Červinkou a Obcí Horní Branná (ppč. 1949/16 v kat. území Horní Branná).
	Dohoda s vlastníky nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu mezi Romanem Skrbkem a Obcí Horní Branná (ppč. 1949/16 v kat. území Horní Branná).
	Dohoda č. 69/10 s vlastníky nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu mezi Miroslavem a Hanou Jónovými a Obcí Horní Branná (ppč. 1947/7 a 1949/26 v kat. území Horní Branná).
	Dohoda č. 68/10 s vlastníky nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu mezi Jaroslavem a Alenou Jindřiškovými a Obcí Horní Branná (ppč. 1947/7 a 1949/26 v kat. území Horní Branná).
	Dohoda č. 70/10 s vlastníky nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu mezi Jiřím a Janou Hrabovými a Obcí Horní Branná (ppč. 1848/1 a 2337/1 v kat. území Horní Branná).
	Dohoda č. 71/10 s vlastníky nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu mezi Miloslavou Buluškovou a Obcí Horní Branná (ppč. 2342/3 a 3492 v kat. území Horní Branná).
	Dohoda č. 72/10 s vlastníky nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu mezi Věrou Noskovou a Obcí Horní Branná (ppč. 2342/3 a 3492 v kat. území Horní Branná).
	Dohoda s vlastníky nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu mezi Josefem Petříkem a Obcí Horní Branná (ppč. 994/5 a 2535/2 v kat. území Horní Branná).
	Dohoda č. 77/10 s vlastníky nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu mezi Milenou Kvardovou a Obcí Horní Branná (ppč. 2535/2 a 994/2 v kat. území Horní Branná).
	Dohoda č. 75/10 s vlastníky nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu mezi Jaroslavou Bednářovou a Obcí Horní Branná (ppč. 2535/2 a 994/2 v kat. území Horní Branná).
	Dohoda č. 78/10 s vlastníky nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu mezi Jaroslavem Petříkem a Obcí Horní Branná (ppč. 2535/2 a 994/2 v kat. území Horní Branná).
	Dohoda č. 79/10 s vlastníky nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu mezi Václavem Ackermanem a Obcí Horní Branná (ppč. 2411/17 v kat. území Horní Branná).
	Dohoda č. 80/10 s vlastníky nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu mezi Janem Malátem a Obcí Horní Branná (ppč. 2411/17 v kat. území Horní Branná).
	Dohoda č. 81/10 s vlastníky nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu mezi Jiřím Řehořkem a Obcí Horní Branná (ppč. 1056/2 a 1053/8 v kat. území Horní Branná). 
	Dohoda s vlastníky nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu mezi Hanou Řehořkovou a Obcí Horní Branná (ppč. 1056/2 a 1053/8 v kat. území Horní Branná).
	Dohoda č. 82/10 s vlastníky nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu mezi Irenou Valáškovou a Obcí Horní Branná (ppč. 2413/2 v kat. území Horní Branná).
	Dohoda s vlastníky nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu mezi Marcelou Morávovou a Obcí Horní Branná (ppč. 2413/2 v kat. území Horní Branná).
	Dohoda s vlastníky nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu mezi Janem Morávkem a Obcí Horní Branná (ppč. 2413/2 v kat. území Horní Branná).
	Dohoda č. 84/10 s vlastníky nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu mezi Václavem Hrubým a Obcí Horní Branná (ppč. 2553 v kat. území Horní Branná).
	Dohoda č. 85/10 s vlastníky nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu mezi Liborem Maňáskem a Obcí Horní Branná (ppč. 2553 v kat. území Horní Branná).
	Dohoda č. 87/10 s vlastníky nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu mezi Milošem Hrubým a Obcí Horní Branná (ppč. 1210/1 a 2558/1 v kat. území Horní Branná).
	Dohoda č. 86/10 s vlastníky nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu mezi Michalou Fejfarovou a Obcí Horní Branná (ppč. 1210/1 a 2558/1 v kat. území Horní Branná).
	Dohoda č. 88/10 s vlastníky nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu mezi Jiřím Honců a Obcí Horní Branná (ppč. 219/4 v kat. území Horní Branná).
	Dohoda s vlastníky nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu mezi Janou Toni Honců a Obcí Horní Branná (ppč. 219/5 v kat. území Horní Branná).
	Dohoda  č. 93/10 s vlastníky nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu mezi Miroslavem Horákem a Obcí Horní Branná (ppč. 211/1 v kat. území Horní Branná).
	Dohoda č. 94/10 s vlastníky nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu mezi Pavlem Šimůnkem a Obcí Horní Branná (ppč. 2405/1 a 2411/9 v kat. území Horní Branná).
	Dohoda č. 97/10 s vlastníky nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu mezi Jiřím Noskem a Obcí Horní Branná (ppč. 205/2 v kat. území Horní Branná).
	Dohoda s vlastníky nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu mezi Monikou Lukešovou a Obcí Horní Branná (ppč. 1446/1 a st. 279/2 v kat. území Horní Branná).
	Dohoda s vlastníky nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu mezi Lubomírem Vališkou a Obcí Horní Branná (ppč. 3748 a 3750 v kat. území Horní Branná).
	Dohoda s vlastníky nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu mezi Helenou Kučerovou a Obcí Horní Branná (ppč. 3748 a 3750 v kat. území Horní Branná).
	Dohoda s vlastníky nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu mezi Oldřichem Kubátem a Obcí Horní Branná (ppč. 293/2 v kat. území Horní Branná).
	Dohoda s vlastníky nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu mezi Radkem Holubcem a Obcí Horní Branná (ppč. 3342/1 v kat. území Horní Branná).
	Dohoda s vlastníky nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu mezi Marcelem Hamplem a Obcí Horní Branná (ppč. 80 v kat. území Horní Branná).
	Dohoda s vlastníky nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu mezi Danou Hamplovou a Obcí Horní Branná (ppč. 80 v kat. území Horní Branná).
	Dohoda č. 115/10 s vlastníky nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu mezi Jaroslavem Novotným a Obcí Horní Branná (ppč. 1955/18 v kat. území Horní Branná).
	Dohoda č. 113/10 s vlastníky nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu mezi Evou Sehnalovou a Obcí Horní Branná (ppč. 1894/11 a st. 540 v kat. území Horní Branná).
	Dohoda s vlastníky nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu mezi Tomášem Rychtrem  a Obcí Horní Branná (ppč. 1053/6 v kat. území Horní Branná), vč. usnesení o dědictví po zemřelém Miroslavu Rychtrovi.
	Dohoda s vlastníky nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu mezi Janou Rychtrovou  a Obcí Horní Branná (ppč. 1053/6 v kat. území Horní Branná).
	Dohoda č. 108/10 s vlastníky nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu mezi Pavlem Blažkem a Obcí Horní Branná (ppč. 1005/4 v kat. území Horní Branná).
	Dohoda č. 107/10 s vlastníky nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu mezi MUDr. Karem Holubcem a Obcí Horní Branná (ppč. 113 v kat. území Horní Branná).
	Dohoda č. 106/10 s vlastníky nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu mezi Libuší Schmidovou a Obcí Horní Branná (ppč. 109 a 2428/17 v kat. území Horní Branná).
	Dohoda s vlastníky nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu mezi ing. Janem Albrechtem a Obcí Horní Branná (ppč. 1566 a 2382 v kat. území Horní Branná).
	Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 4015C10/40 (51N10/40) mezi Pozemkovým fondem ČR Praha a Obcí Horní Branná (ppč. 1950/2 a 1950/30 v kat. území Horní Branná).
	Dohoda č. 119/10 s vlastníky nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu mezi Tělocvičnou jednotou Sokol Horní Branná a Obcí Horní Branná (ppč. 130/2 a 1950/24 v kat. území Horní Branná).
	Dohoda s vlastníky nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu mezi Stavebním bytovým družstvem Semily a Obcí Horní Branná (ppč. 1894/11 a st.540 v kat. území Horní Branná).
	Dohoda s vlastníky nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu mezi Lesy ČR s.p. Hradec Králové a Obcí Horní Branná (ppč. 2401/1 v kat. území Horní Branná).
	Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.j. OLP/806/2011 mezi Libereckým krajem a Obcí Horní Branná (ppč. 2411/1, 2411/19, 2418/1, 2418/25, 2439/1, 2980 a 3338 v kat. území Horní Branná a ppč. 1209/14, 1209/17, 1209/18, 1209/24, EN 1209/1, EN 1209/2, EN 1209/9 a PK 1204 v kat. území Valteřice v Krkonoších).
	Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Lesy ČR s.p. Hradec Králové a Obcí Horní Branná (ppč. 2575/2, 2575/37 a PK 2575 v kat. území Horní Branná).
	Dohoda s vlastníky nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu mezi Obcí Dolní Branná a Obcí Horní Branná (ppč. 466/1 v kat. území Dolní Branná).
	Souhlas s vedením trasy po pozemcích ve svém vlastnictví vydala Obec Horní Branná dne 11.5.2011 pod zn. 265/2011 - ppč. 11/4, 39/1, 95, 145/2, 261/4, 238/2, 281/4, 349/1, 350/2, 990/5, 1051/3, 1023/4, 1894/12, 1945/15, 1945/37, 1949/20, 1945/56, 1950/9, 1950/10, 1954/13, 1957/7, 2304/2, 2305/3, 2305/5, 2310, 2311/2, 2311/22, 2349/2, 2367, 2401/3, 2401/4, 2401/7, 2401/15, 2402/1, 2402/3, 2410, 2411/4, 2412, 2413/1, 2414, 2415, 2418/2, 2418/3, 2418/5, 2418/6, 2418/7, 2418/10, 2418/15, 2420/2, 2421/1, 2424/1, 2424/3, 2425/1, 2425/3, 2426/1, 2426/4, 2428/2, 2428/3, 2428/4, 2428/5, 2428/6, 2428/9, 2428/10, 2428/13, 2432/1, 2433, 2434, 2436, 2437, 2439/5, 2439/6, 2439/9, 2439/10, 2439/22, 2440/1, 2440/2, 2440/3, 2441/1, 2517/4, 2535/6, 2535/18, 2535/20, 2535/21, 2535/23, 2535/26, 2535/27, 2535/28, 2540/4, 2576/1, 2576/2, 2601/1, 2601/2, 3005, 3303, 3304, 3306, 3448, 3483, 3747 a 990/4 v kat. území Horní Branná.
	Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Alešem Malínským a Obcí Horní Branná (ppč. 285/1 a 2420/5 v kat. území Horní Branná).
	Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1008C11/40 (17N11/40) mezi Pozemkovým fondem ČR Praha a Obcí Horní Branná (ppč. 132/7 a 2420/6 v kat. území Horní Branná).
	Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Janem a Jitkou Pešinovými a Obcí Horní Branná (ppč. 132/1 v kat. území Horní Branná).
	Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Zdeňkem a Jaroslavou Řehořkovými a Obcí Horní Branná (ppč. 310 v kat. území Horní Branná).
	Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Janem a Ludmilou Wimmerovými a Obcí Horní Branná (ppč. 79 v kat. území Horní Branná).
	Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Ladislavem a Zdenkou Pitrmucovými a Obcí Horní Branná (ppč. 325 v kat. území Horní Branná).
	Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Marcelou Wolfovou a Obcí Horní Branná (ppč. 105 v kat. území Horní Branná).
	Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Jaroslavem Novotným a Obcí Horní Branná (ppč. 13 v kat. území Horní Branná).
	Závazné stanovisko - souhlas s návrhem trasy dle ust. § 7 odst. 3 zákona o ochraně ZPF vydal Městský úřad Jilemnice - odbor životního prostředí dne 20.6.2011 pod č.j. MUJI 2644/2011/ŽP - ZPF.
Aktualizace předložené žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby.
	Dohoda s vlastníky nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu mezi Vratislavem Hromádkem a Obcí Horní Branná (ppč. 2456 v kat. území Horní Branná).
	Dohoda č. 68/10 s vlastníky nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu mezi Jaroslavem a Alenou Jindřiškovými a Obcí Horní Branná (ppč. 1947/16 a 1949/26 v kat. území Horní Branná). 
	Dohoda č. 26/10 s vlastníky nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu mezi Otakarem Pavlem a Obcí Horní Branná (ppč. 3266 v kat. území Horní Branná).
	Dohoda č. 26/10 s vlastníky nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu mezi Jaromírem Pavlem a Obcí Horní Branná (ppč. 3266 v kat. území Horní Branná). 
	Závazné stanovisko - souhlas s návrhem trasy dle ust. § 7 odst. 3 zákona o ochraně ZPF vydal Městský úřad Jilemnice - odbor životního prostředí dne 20.6.2011 pod č.j. MUJI 2644/2011/ŽP - ZPF.
	Souhrnné stanovisko ČD - Telematika a.s. k existenci komunikačního zařízení vydala ČD - Telematika a.s. Praha, Úsek servisu kabelových sítí Pardubice dne 10.6.2011 pod zn. 12660/2011.
	Sdělení k písemné žádosti ohledně plánované akce vydala Krajská správa silnic LB kraje, územní technicko-správní oddělení Semily dne 1.4.2008 pod zn. TSSM4/08/Zu/15-582: Platí i pro PD z 03/2011. Platnost prodloužena do 30.5.2012.
Stanovisko k dokumentaci pro rozhodnutí o umístění stavby vydal Městský úřad Jilemnice - odbor  rozvoje a MH, odd. památkové péče dne 2.9.2009 pod zn. MUJI 3732/2009/ROZ, stanovisko č. 35/2009: Platí i pro PD z 03/2011.
	Stanovisko k územnímu řízení vydal Městský úřad Jilemnice - odbor  rozvoje a MH, odd. památkové péče dne 18.2.2008 pod zn. MUJI 1034/2008/ROZ, stanovisko č. 12/2008: Platí i pro PD z 03/2011. 
	Rozhodnutí p.č. 15/08 - povolení zvláštního užívání silnic třetí třídy v k.ú. Horní Branná a Valteřice vydal Městský úřad Jilemnice - odbor  dopravy dne 14.4.2008 pod zn. MUJI-796/08/OD: Platí i pro PD z 03/2011. 
	Závazné stanovisko ke stavbě dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, vydala Správa KRNAP Vrchlabí - OSS  dne 23.8.2009 pod čj.: KRNAP 01388/2008: Platí i pro PD z 03/2011.
	Stanovisko ke změně umístění centrálního kanalizačního řadu obce vydala Správa KRNAP Vrchlabí - OSS dne 22.9.2009 pod zn. KRNAP 06854/2009: Platí i pro PD z 03/2011.
	Stanovisko o tom, že lze vyloučit významný vliv uvedeného záměru na území NATURA 2000 vydala Správa KRNAP Vrchlabí - OSS dne 30.5.2011 pod zn. KRNAP 04287/2011.
	Vyjádření o existenci podzemních vedení vydala Telefónica O2 Czech Republic, a.s., pracoviště Liberec dne 30.5.2011 pod č.j.: 82086/11.
	Závazné stanovisko ke stavbě podle ust. § 14 odst. 2 lesního zákona vydal Městský úřad Jilemnice - odbor životního prostředí dne 29.6.2011 pod č.j. MUJI 8689/2011/ŽP.
	Stanovisko ke stavbě vydalo Povodí Labe s.p. Hradec Králové dne 8.8.2011 pod zn. PVZ/11/16162/Vn/0.
	Změnu koordinovaného závazného stanovisko ke stavbě podle ust. § 14 odst. 2 lesního zákona vydal Městský úřad Jilemnice - odbor životního prostředí dne 31.8.2011 pod č.j. MUJI 4178/2011/ŽP.
	Dohoda č. 35/10 s vlastníky nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu mezi Jiřím a Mgr. Janou Kosáčkovými a Obcí Horní Branná (ppč. 105/1 v kat. území Valteřice v Krkonoších).
	Dohoda č. 57/10 s vlastníky nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu mezi Giant Mountains, s.r.o. Roprachtice a Obcí Horní Branná (ppč. 1338/1 v kat. území Valteřice v Krkonoších). 
	Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Vlastimilem a Marií Machovými a Obcí Horní Branná (ppč. 133/1 v kat. území Valteřice v Krkonoších).
	Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Vlastimilem Machem a Obcí Horní Branná (ppč. 133/1 v kat. území Valteřice v Krkonoších).
	Dohoda s vlastníky nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu mezi Michaelou Znamínkovou a Obcí Horní Branná (ppč. 47 v kat. území Valteřice v Krkonoších).
	Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Michaelou Znamínkovou a Obcí Horní Branná (ppč. 47 v kat. území Valteřice v Krkonoších).
	Dohoda č. 8/10 s vlastníky nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu mezi Zdeňkem a Zdenkou Mejvaldovými a Obcí Horní Branná (ppč. 27/1 a 27/2 v kat. území Horní Branná).
	Dohoda č. 73/10 s vlastníky nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu mezi Vladimírem a Ludmilou Šírovými a Obcí Horní Branná (ppč. 1622/1 v kat. území Horní Branná).
	Dohoda č. 83/10 s vlastníky nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu mezi Oldřichem Buluškem a Obcí Horní Branná (ppč. st. 203, 2547/2 a 3026 v kat. území Horní Branná).
	Dohoda č. 51/10 s vlastníky nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu mezi Marií Velebovou a Obcí Horní Branná (ppč. 313 v kat. území Horní Branná).
	Upravená a doplněná žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby.
	Výpisy z KN na předmětné pozemky.
	Celková situace stavby s vyznačením hranic pozemků PK. 
	Srovnávací sestavení parcel KN a PK.
	Dohoda s vlastníky nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu mezi Petrem a Věrou Machovými a Obcí Horní Branná (ppč. 348 v kat. území Horní Branná).
	Dohoda s vlastníky nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu mezi Vlastimilem a Marií Machovými a Obcí Horní Branná (ppč. 132 a 133/1 v kat. území Horní Branná).
	Dohoda č. 3/10 s vlastníky nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu mezi Michaelou Bedrníkovou a Obcí Horní Branná (ppč. 659/1 v kat. území Horní Branná).
	Dohoda s vlastníky nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu mezi Tělocvičnou jednotou Sokol Horní Branná a Obcí Horní Branná (ppč. 1950/24 v kat. území Horní Branná).
	Dohoda s vlastníky nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu mezi ČSTV TJ Sokol Horní Branná a Obcí Horní Branná (ppč. 130/2 v kat. území Horní Branná).
	Dohoda s vlastníky nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu mezi  a Obcí Horní Branná (ppč.  v kat. území Horní Branná).
	Dohoda s vlastníky nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu mezi  a Obcí Horní Branná (ppč.  v kat. území Horní Branná).
	Celková situace stavby s vyznačením hranic pozemků PK.
	Aktualizace předložené žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby (konečný seznam dotčených pozemků).
	Informace o zrušení omezení vlastnického práva na ppč. (PK st. 136) kat. území Valteřice v Krkonoších.
	Aktuální výpis na ppč. (PK st. 136) kat. území Valteřice v Krkonoších. 
	Aktuální dokumentace pro potřeby územního řízení (2x).
	Aktualizace předložené žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby (konečný seznam dotčených pozemků).
	Aktuální výpis na ppč. (PK st. 136) kat. území Valteřice v Krkonoších. 

	Městský úřad Jilemnice, odbor územního plánování a stavebního řádu opatřením ze dne 25.10.2011 oznámil podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení o umístění stavby a nařídil veřejné ústní jednání spojené s místním šetřením na den: 1.12.2011 (čtvrtek) konané v místě: Obecní úřad Horní Branná. Námitky účastníků řízení a závazná stanoviska dotčených orgánů mohly být uplatněny nejpozději při ústním jednání.
	Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl Městský úřad Jilemnice, odbor územního plánování a stavebního řádu k závěru, že právní postavení účastníka řízení v souladu s ust. § 85 stavebního zákona v daném případě přísluší (vedle žadatele a obce, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn) pouze vlastníkům pozemků (a stavbám na nich), na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, a dále osobám, které mají vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním pozemkům (a stavbám na nich):  a vlastníkům anebo správcům stávajících toků vedení technické a dopravní infrastruktury, dotčených předmětnou stavbou. Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.   
	Městský úřad Jilemnice, odbor územního plánování a stavebního řádu v průběhu územního řízení o umístění stavby posoudil žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby z hledisek uvedených v § 90 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska.
Městský úřad Jilemnice, odbor územního plánování a stavebního řádu v průběhu územního řízení o umístění stavby neshledal důvody bránící vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl proto způsobem uvedeným ve výroku.
Odbor územního plánování a stavebního řádu MěÚ Jilemnice posuzoval soulad předloženého návrhu s platnou ÚPD a dalšími ÚPP: výše uvedený stavební záměr je v souladu s platným Územním plánem obce Horní Branná.

Vypořádání námitek účastníků řízení:
Při ústním jednání konaném dne 1.12.2011 uplatnila Ing. Pavlína Stojková (nar. 28.5.1950), Španielova 1290/8, Řepy, 163 00 Praha, námitku, která se týkala požadavku, aby součástí dokumentace ke stavebnímu povolení bylo mj. i posouzení hlukové a pachové zátěže navrhovaných akumulačních nádrží k tlakové kanalizaci. S ohledem na to, že stavební úřad, shledal  námitku ve vztahu k dalšímu stupni projektové dokumentace jako oprávněnou, bylo jí vyhověno bodem č. 4 tohoto rozhodnutí.   
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení; prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u zdejšího úřadu a rozhoduje o něm Krajský úřad Libereckého kraje, Liberec. 	
Toto územní rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabude právní moci. Územní rozhodnutí pozbývá platnosti, nebyla-li ve lhůtě platnosti podána úplná žádost o stavební povolení, ohlášení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebo bylo-li stavební nebo jiné povolovací řízení zastaveno anebo byla-li podaná žádost zamítnuta po lhůtě platnosti územního rozhodnutí. Územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena.   




otisk úředního razítka



Mgr. Vladimír Mečíř v. r.
Vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu


Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů a současně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu. 15. den je posledním dnem oznámení.


Datum vyvěšení: ............................................			Datum sejmutí: …………………................


………………………………….....................			………………………………......................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení 			Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko:							Razítko:




V elektronické podobě						V elektronické podobě
zveřejněno od: ………………………..…….			zveřejněno do : ……………………………


………………………………….....................			………………………………......................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění 			Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění
Razítko:							Razítko:








Rozdělovník
Účastníci řízení       
Doručení jednotlivě: 
Obec Horní Branná, Horní Branná 1, 512 36  Horní Branná, prostřednictvím zástupce: MEDIUM projekt v.o.s., Pernerova 168, 531 54  Pardubice
MEDIUM projekt v.o.s., Pernerova 168, 531 54  Pardubice  

Účastníci řízení - územní řízení o umístění stavby (doručení veřejnou vyhláškou)
ostatní účastníci řízení (účastníkem územního řízení je vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, a dále vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno)

Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě)
Městský úřad Jilemnice, Masarykovo náměstí 82, 514 01  Jilemnice
Obecní úřad Horní Branná, Horní Branná 1, 512 36  Horní Branná
     
Dotčené orgány (doručení jednotlivě)
Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, Barvířská 29/10, 460 01  Liberec 1
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor dopravy, U Jezu 642/2, 460 01  Liberec 1
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a  zemědělství, U Jezu 642/2a, 468 0  Liberec 2
Městský úřad  Jilemnice - odbor dopravy, Masarykovo náměstí 82, 514 01  Jilemnice
Městský úřad  Jilemnice - odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí 82, 514 01  Jilemnice
Městský úřad Jilemnice - odbor rozvoje a místního hospodářství, Masarykovo náměstí 82, 514 01  Jilemnice
Ministerstvo obrany, VUSS Pardubice, Tychonova 221/1, 160 01  Praha 6
Správa Krkonošského národního parku, Dobrovského 3, 543 01  Vrchlabí
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00  Praha 1


