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ROZHODNUTÍ 

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 

 

Výroková část: 

Městský úřad Turnov, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm.c) zákona č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen "stavební zákon"), v územním řízení vedeném v působnosti zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení 

výstavby dopravní, vodní, energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „liniový zákon“), posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost 

o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 

13.4.2022 podal 

PAMICO CZECH, s.r.o., IČO 27488098, 28. října č.p. 111, 511 01  Turnov 1 

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení: 

 

I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 

územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 

r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y 

optotrasa - Turnov - Přepeře a Přepeře I 

 

(dále jen "stavba") na pozemcích st. p. 4/1, st. p. 5/1, st. p. 5/2, st. p. 6/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 

p. 7/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 81 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 86 (zastavěná plocha a 

nádvoří), st. p. 87 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 93 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 94 (zastavěná 

plocha a nádvoří), st. p. 99/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 102 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 

103 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 110 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 119/1 (zastavěná plocha a 

nádvoří), st. p. 120 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 124 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 125 

(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 129 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 130 (zastavěná plocha a 

nádvoří), st. p. 131 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 132/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 134 

(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 135 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 136 (zastavěná plocha a 

nádvoří), st. p. 137/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 138 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 139 

(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 148 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 149 (zastavěná plocha a 

nádvoří), st. p. 150 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 162 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 163 

(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 164/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 164/2 (zastavěná plocha a 

nádvoří), st. p. 165 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 166 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 167/2 

(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 179 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 183 (zastavěná plocha a 

nádvoří), st. p. 202 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 207 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 240 

(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 269 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 271 (zastavěná plocha a 

nádvoří), st. p. 279 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 282 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 310 

(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 327 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 328 (zastavěná plocha a 

nádvoří), st. p. 349 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 354 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 355 
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(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 356 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 361 (zastavěná plocha a 

nádvoří), st. p. 365 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 378 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 399 

(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 421 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 437 (zastavěná plocha a 

nádvoří), st. p. 442 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 445 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 450 

(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 453 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 459 (zastavěná plocha a 

nádvoří), st. p. 464 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 470, st. p. 479, st. p. 481, st. p. 484, st. p. 506, st. 

p. 515, st. p. 517, st. p. 519, st. p. 522, st. p. 523, st. p. 524, st. p. 526, st. p. 527, parc. č. 1/2 (zahrada), 

parc. č. 2/2 (zahrada), parc. č. 9/2 (zahrada), parc. č. 15/3 (zahrada), parc. č. 16/1 (zahrada), parc. č. 16/4 

(zahrada), parc. č. 19 (zahrada), parc. č. 20/2 (zahrada), parc. č. 23/1 (zahrada), parc. č. 23/2 (zahrada), 

parc. č. 25/4 (zahrada), parc. č. 27/2 (zahrada), parc. č. 93/16 (orná půda), parc. č. 93/21 (zahrada), parc. 

č. 93/34 (orná půda), parc. č. 93/35 (zahrada), parc. č. 93/36 (orná půda), parc. č. 94/2 (ostatní plocha), 

parc. č. 94/3 (zahrada), parc. č. 94/6 (zahrada), parc. č. 94/10 (zahrada), parc. č. 94/12 (zahrada), parc. č. 

94/13 (zahrada), parc. č. 94/15 (zahrada), parc. č. 94/16 (zahrada), parc. č. 94/46 (ostatní plocha), parc. č. 

94/49 (zahrada), parc. č. 94/50 (zahrada), parc. č. 94/52 (zahrada), parc. č. 94/53 (zahrada), parc. č. 94/55 

(zahrada), parc. č. 94/71 (zahrada), parc. č. 94/72 (zahrada), parc. č. 94/84 (ostatní plocha), parc. č. 

94/102 (orná půda), parc. č. 94/104 (trvalý travní porost), parc. č. 94/106 (zahrada), parc. č. 94/107 

(zahrada), parc. č. 94/111, parc. č. 95/16 (orná půda), parc. č. 96/14 (ostatní plocha), parc. č. 96/15 (orná 

půda), parc. č. 134, parc. č. 134/6 (zahrada), parc. č. 134/7 (zahrada), parc. č. 228/3 (orná půda), parc. č. 

228/4 (orná půda), parc. č. 228/7 (orná půda), parc. č. 228/22 (orná půda), parc. č. 228/23 (orná půda), 

parc. č. 228/26 (orná půda), parc. č. 228/27 (orná půda), parc. č. 228/28 (orná půda), parc. č. 258/2 

(ostatní plocha), parc. č. 258/3 (ostatní plocha), parc. č. 258/4 (ostatní plocha), parc. č. 263/1 (orná půda), 

parc. č. 265/2 (orná půda), parc. č. 265/3 (orná půda), parc. č. 266 (trvalý travní porost), parc. č. 267/1 

(orná půda), parc. č. 271/25, parc. č. 280/1 (orná půda), parc. č. 280/3 (orná půda), parc. č. 280/4 (orná 

půda), parc. č. 280/6 (orná půda), parc. č. 280/7 (orná půda), parc. č. 280/8 (orná půda), parc. č. 280/9 

(orná půda), parc. č. 280/10 (orná půda), parc. č. 280/11 (orná půda), parc. č. 280/12 (orná půda), parc. č. 

280/13 (orná půda), parc. č. 280/17 (orná půda), parc. č. 280/18 (orná půda), parc. č. 280/20 (orná půda), 

parc. č. 280/21 (orná půda), parc. č. 280/23, parc. č. 281/4 (orná půda), parc. č. 283/1 (orná půda), parc. č. 

283/2 (orná půda), parc. č. 283/3 (orná půda), parc. č. 283/4 (orná půda), parc. č. 283/6, parc. č. 283/7, 

parc. č. 283/8, parc. č. 283/9, parc. č. 284/6 (orná půda), parc. č. 284/9 (orná půda), parc. č. 286/6 (orná 

půda), parc. č. 286/12 (orná půda), parc. č. 286/13 (zahrada), parc. č. 287/9 (ostatní plocha), parc. č. 288/2 

(ostatní plocha), parc. č. 290/1 (zahrada), parc. č. 290/2 (zahrada), parc. č. 291/5 (zahrada), parc. č. 293/1 

(ostatní plocha), parc. č. 294 (ostatní plocha), parc. č. 300/20 (ostatní plocha), parc. č. 303/2 (ostatní 

plocha), parc. č. 304/13 (ostatní plocha), parc. č. 320/1 (ostatní plocha), parc. č. 321/2 (ostatní plocha), 

parc. č. 321/3 (zahrada), parc. č. 321/4 (orná půda), parc. č. 321/5 (orná půda), parc. č. 340/3 (ostatní 

plocha), parc. č. 1143 v katastrálním území Přepeře u Turnova, parc. č. 2013/1 (ostatní plocha), parc. č. 

2013/5 (ostatní plocha), parc. č. 2020/25 (ostatní plocha), parc. č. 2020/26 (ostatní plocha), parc. č. 

2020/27 (ostatní plocha), parc. č. 2027/5 (ostatní plocha) v katastrálním území Turnov. 

 

Druh a účel umisťované stavby: 

- Nová optická trasa veřejné sítě elektronických komunikací bude začínat u stávajících optických 

rezerv v Turnově, ulice Přepeřská, naproti čp. 1305. Odtud trasa podejde vjezd do areálu Preciosa a 

vedle chodníku bude pokračovat podél komunikace II/610 až ke vjezdu do areálu firmy Sklostroj, 

který taktéž podejde a bude pokračovat v travnaté části vedle stávajícího parkoviště a pak podél 

areálu až ke komunikaci. V Obci Přepeře na ppč. 321/2, podél které bude pokračovat až ke 

komunikaci na ppč. 320/1, kde se optická trasa rozvětví, první větev bude pokračovat na severní 

stranu podél komunikace až za čp. 348, kde bude tato větev ukončena optickými rezervami. Druhá 

větev bude pokračovat jižním směrem k čp. 258, kde bude zřízen nový optický distribuční sloupek 

ORU-PRP-001 (ORU7 SiS, 1600 × 550 × 350 mm) a v něm bude tato větev ukončena. Další větev 

bude pokračovat od ORU-PRP-001 západním směrem před novou komunikaci na ppč. 283/8, kde se 

rozdělí, jedna větev bude směřovat do této nové komunikace, prostřednictvím které budou zřízeny 

optické přípojky pro nemovitosti v ní. Druhá větev bude pokračovat západním směrem až ke 

komunikaci č. 27915. V tomto úseku (od ORU-PRP-001) bude trasa pokládána zároveň s novou 

trasou VO. Tato větev bude pokračovat podél komunikace č. 27915 až před čp. 79, kde se rozvětví. 

První větev bude pokračovat severním směrem podél komunikace až k čp. 104, kde bude ukončena 

optickými rezervami. Druhá větev podejde komunikaci č. 27915 a bude pokračovat ulicí na ppč. 

96/14 a 94/2 zejména travnatou částí až před čp. 111, kde bude i tato větev zakončena v nově 

umístěném optickém distribučním sloupku ORU-PRP-002 (ORU7 SiS, 1600 × 550 × 350 mm). 
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Odtud bude trasa pokračovat západním směrem, po obou stranách komunikace až ke komunikaci na 

ppč. 303/2, kterou podejde a rozvětví se.  

Jedna její část půjde severním směrem před čp. 273, kde bude ukončena optickými rezervami. Druhá 

část půjde jižním směrem až ke komunikaci II/610, kde bude také ukončena optickými rezervami. 

Druhá větev od distribučního sloupku ORU-PRP-002 půjde severním směrem do vedlejší ulice, kde 

před čp. 203 bude umístěn nový distribuční optický sloupek ORU-PRP-003 (ORU7 SiS, 1600 × 550 

× 350 mm), ze kterého bude tato větev pokračovat nadále severním směrem až za čp. 304, kde se 

rozvětví. První její část půjde západním směrem, cca 30 m za čp. 306, kde bude tato větev ukončena 

optickými rezervami. Druhá část trasy od čp. 304 bude pokračovat východním směrem k další ulici, 

kde bude severozápadně od čp. 220 ukončena taktéž optickými rezervami. Třetí větev od rozvaděče 

ORU-PRP-002 půjde jižním směrem do další ulice, kde se rozvětví. Jedna část půjde východním 

směrem až k čp. 288, kde bude zakončena optickými rezervami. Druhá část půjde směrem západním, 

kde u konce pozemku ppč. 1/2 odbočí jižním směrem a bude v travnaté části pokračovat až ke 

komunikaci II/610, kde bude i tato větev ukončena optickými rezervami. 

Umístění stavby na pozemku: 

- Umístění optického kabelu bude podle předložených situací „Celková situace“ číslo výkresu 1,2,3,4 a 

5 v měřítku 1:1000, kterou vypracoval Michal Nožička DiS. Optický kabel bude umístěn v těchto 

vzdálenostech: 

• 2,78 m od hranice sousedního pozemku parc. č. 93/34 v kú Přepeře u Turnova. 

• 1,27 m od hranice sousedního pozemku parc. č. 93/36 v kú Přepeře u Turnova. 

• 1,34 m od hranice sousedního pozemku parc. č. 93/21 v kú Přepeře u Turnova. 

• 0,77 m od hranice sousedního pozemku parc. č. 94/6 v kú Přepeře u Turnova. 

• 0,71 m od hranice sousedního pozemku parc. č. 94/51 v kú Přepeře u Turnova. 

• 0, 41 m od hranice sousedního pozemku parc. č. 1/4 v kú Přepeře u Turnova. 

• 0,25 m od hranice sousedního pozemku st. č. 207 v kú Přepeře u Turnova. 

• 0,38 m od hranice sousedního pozemku parc. č. 94/80 a 94/100 v kú Přepeře u Turnova. 

• 0,46 m od hranice sousedního pozemku parc. č. 94/55 v kú Přepeře u Turnova. 

• 1,3 m od hranice sousedního pozemku parc. č. 96/13 v kú Přepeře u Turnova. 

• 0,32 m od hranice sousedního pozemku parc. č. 94/90 v kú Přepeře u Turnova. 

• 2,1 m od hranice sousedního pozemku parc. č. 94/13 v kú Přepeře u Turnova. 

• 1,17 m od hranice sousedního pozemku parc. č. 9/2 v kú Přepeře u Turnova. 

• 0,77 m od hranice sousedního pozemku parc. č. 2/2 v kú Přepeře u Turnova. 

• 1,66 m od hranice sousedního pozemku parc. č. 290/1 v kú Přepeře u Turnova. 

• 0,43 m od hranice sousedního pozemku parc. č. 16/1 v kú Přepeře u Turnova. 

• 0,66 m od hranice sousedního pozemku parc. č. 19 v kú Přepeře u Turnova. 

• 0,65 m od hranice sousedního pozemku parc. č. 283/4 v kú Přepeře u Turnova. 

• 0,71 m od hranice sousedního pozemku parc. č. 283/4 v kú Přepeře u Turnova. 

• 0,37 m od hranice sousedního pozemku parc. č. 283/7 v kú Přepeře u Turnova. 

• 0,91 m od hranice sousedního pozemku parc. č. 26/2 v kú Přepeře u Turnova. 

• 0,93 m od hranice sousedního pozemku parc. č. 280/6 v kú Přepeře u Turnova. 

• 0,5 m od hranice sousedního pozemku parc. č. 271/8 v kú Přepeře u Turnova. 

• 3,31 m od hranice sousedního pozemku st. č. 350 v kú Přepeře u Turnova. 

• 2,02 m od hranice sousedního pozemku parc. č. 258/4 v kú Přepeře u Turnova. 

• 2,29 m od hranice sousedního pozemku parc. č. 284/6 v kú Přepeře u Turnova. 

• 0,64 m od hranice sousedního pozemku parc. č. 228/3 v kú Přepeře u Turnova. 

• 2,92 m od hranice sousedního pozemku parc. č. v kú Turnov. 

• 1,08 m od hranice sousedního pozemku parc. č. 2020/25 v kú Turnov. 

Určení prostorového řešení stavby: 

- V komunikacích bude trasa uložena v hloubce minimálně 1,0 m, v nezpevněných plochách 

minimálně 0,7 m a v chodnících 0,50 - 0,70 m. 

- Ve stávajícím chodníku podél silnice II/610, kde bude v budoucnu chodník určen i pro cyklisty bude 

optotrasa uložena do hloubky min. 50 + cm pod niveletu stávajícího povrchu, aby stavba optotrasy 

nebránila budoucí výstavbě cyklostezky a rekonstrukci stávajícího chodníku vedoucího podél silnice 

II/610. 

Vymezení území dotčeného vlivy stavby. 
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- Stavební parcely 4/1, 5/1, 5/2, 6/2, 7/2, 81, 86, 87, 93, 94, 99/1, 102, 103, 110, 119/1, 120, 124, 125, 

129, 130, 131, 132/1, 134, 135, 136, 137/1, 138, 139, 148, 149, 150, 162, 163, 164/1, 164/2, 165, 166, 

167/2, 179, 183, 202, 207, 240, 269, 271, 279, 282, 310, 327, 328, 349, 354, 355, 356, 361, 365, 378, 

399, 421, 437, 442, 445, 450, 453, 459, 464, 470, 479, 481, 484, 506, 515, 517, 519, 522, 523, 524, 

526, 527 a pozemkové parcely 1/2, 2/2, 9/2, 15/3, 16/1, 16/4, 19, 20/2, 23/1, 23/2, 25/4, 27/2, 93/16, 

93/21, 93/34, 93/35, 93/36, 94/2, 94/3, 94/6, 94/10, 94/12, 94/13, 94/15, 94/16, 94/46, 94/49, 94/50, 

94/52, 94/53, 94/55, 94/71, 94/72, 94/84, 94/102, 94/104, 94/106, 94/107, 94/111, 95/16, 96/14, 

96/15, 134, 134/6, 134/7, 228/3, 228/4, 228/7, 228/22, 228/23, 228/26, 228/27, 228/28, 258/2, 258/3, 

258/4, 263/1, 265/2, 265/3, 266, 267/1, 271/25, 280/1, 280/3, 280/4, 280/6, 280/7, 280/8, 280/9, 

280/10, 280/11, 280/12, 280/13, 280/17, 280/18, 280/20, 280/21, 280/23, 281/4, 283/1, 283/2, 283/3, 

283/4, 283/6, 283/7, 283/8, 283/9, 284/6, 284/9, 286/6, 286/12, 286/13, 287/9, 288/2, 290/1, 290/2, 

291/5, 293/1, 294, 303/2, 304/13, 320/1, 321/2,  321/3, 321/4, 321/5, 321/22, 340/3, 1143, 300/20 v 

katastrálním území Přepeře u Turnova, parc. č. 2013/1, 2013/5, 2020/25, 2020/26, 2020/27, 2027/5 v 

katastrálním území Turnov. 

 

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Vladimír Pelikán, 

odpovědný projektant, ČKAIT 0500393; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího 

povolení stavebního úřadu (celkovou situaci nakreslil Michal Nožička DiS. v listopadu 2021 

v měřítku 1:1000). 

2. Před zahájením zemních prací investor zajistí odborné vytýčení všech inženýrských sítí na pozemcích 

stavbou dotčených. 

3. Před zahájením stavby musí stavebník zajistit vytyčení prostorové polohy stavby odborně 

způsobilými osobami. Výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně oprávněnými zeměměřickými 

inženýry. 

4. Po dokončení stavby bude výše uvedená stavba zaměřena úředně oprávněným zeměměřickým 

inženýrem a geometrický plán bude předán stavebnímu úřadu v Turnově. 

5. Před započetím stavebních prací je povinností investora vstup na pozemky projednat s jednotlivými 

vlastníky nejdéle 15 dní předem. 

6. Stavebník uhradí případnou škodu vzniklou prováděním stavby podle obecně závazných předpisů. 

7. Po skončení stavebních prací budou dotčené pozemky uvedeny do původního stavu. 

8. Příjezd ke stavbě bude z místních komunikací v obci Přepeře a ze silnice III. třídy a II. třídy. 

9. Před zpracováním projektové dokumentace doporučujeme provést inženýrskogeologické posouzení. 

10. Budou dodrženy podmínky z vyjádřeních ČEZ Distribuce, a.s., Děčín ze dne 2.2.2022 pod zn. 

0101677533 a ze dne 21.2.2022 pod zn. 001123740071, LB/82/22/OP (souhlas s činností a 

s prováděním stavby v ochranném pásmu zařízení energetické soustavy), a to: 

- povinností stavebníka před započetím zemních prací 14 dní předem požádat o vytýčení 

prostřednictvím zákaznické linky 

- energetické zařízení 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 

- pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, kontaktujte 

poruchovou linku 

- podmínkou pro zahájení činnosti v ochranném pásmu je platné vyjádření k existenci sítí 

společnosti ČEZ Distribuce, a.s., v daném zájmovém území a dodržení podmínek uvedených 

v tomto vyjádření 

- místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními 

sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být 

vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN EN 

50110-1, PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, ČSN EN 50341-1, ČSN 33 2000-5-52, PNE 34 1050 pro 

kabelová vedení a ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení 

- v případě nadzemního vedení NN budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti 

uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby umístit min. 1 m od 

základové části podpěrného bodu 

- při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě 

k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod 

napětím, tj. musí být dodržena min. vzdálenost 1,0 m od živých částí zařízení nn, 2,0 m od vedení 
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vn a 3,0 m od vedení vvn (dle PNE 33 0000-6), pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném 

předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je 

žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení, případně o dočasné 

zaizolování vodičů NN 

- pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení 

bezpečnostních předpisů. S ohledem k provádění prací v ochranném pásmu upozorňujeme na 

možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně 

zhotovitele výše uvedené stavby. ČEZ Distribuce, a.s., nepřevezme žádnou zodpovědnost za 

případné škody, které vzniknou stavebníkovi následkem poruchy nebo havárie elektrického 

zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek 

- stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů. 

Nebude-li možné toto dodržet je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy 

ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění 

- v případě činnosti a/nebo v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu bude dotčený 

prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelně označen 

výstražnou cedulí 

- umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi 

pověřených firem k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s. Při případné úpravě 

povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelety země oproti současnému stavu 

- musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném 

znění k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popř. jsou součástí vydaného sdělení o existenci 

zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s., 

- dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro 

elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo 

zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s., nahlaste nám tuto skutečnost 

bezodkladně jako poruchu. Poškození nebo mimořádné události způsobené se zařízení žadatelem, 

dodavatelem prací nebo jimi pověřenými osobami budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí 

poškozených míst podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu vydaném 

společností ČEZ Distribuce, a.s. 

11. Budou dodrženy podmínky z koordinovaného závazného stanoviska MÚ Turnov, ORM ze dne 

1.3.2022 pod zn. ORM/22/216, a to: 

OŽP ovzduší: 

-   během stavebních a terénních úprav se mohou uvolňovat emise polétavého prachu (ze skládek 

sypkých materiálů aj.). Při stavebních a terénních činnostech je třeba využít dostupných 

prostředků ke snížení emisí prachu ze staveniště (používání techniky v dobrém stavu a 

neznečišťování v nadměrné míře okolí, skrápění ploch staveniště, apod.) 

OŽP zemědělský půdní fond: 

- investor stavby je povinen dodržovat povinnosti uvedené v § 8 odst. 1 zákona o ochraně ZPF, 

zejména je nutno zabezpečit, aby na zemědělském půdním fondu došlo k co nejmenším škodám: 

• skrývat odděleně svrchní kulturní vrstvu půdy, popřípadě i hlouběji uložené zúrodnění 

schopné zeminy na celé dotčené ploše a zajistit jejich hospodárné využití nebo řádné 

uskladnění pro účely rekultivace anebo zajistit na vlastní náklad jejich odvoz a rozprostření na 

plochy určené orgánem ochrany zemědělského půdního fondu, pokud v odůvodněných 

případech tento orgán neudělí výjimku z povinnosti provést skrývku uvedených zemin 

• ukládat odklizové zeminy ve vytěžených prostorech a není-li to možné nebo hospodářsky 

odůvodněné, uložit je v prvé řadě na plochách neplodných nebo na plochách horší jakosti, 

které byly za tím účelem odňaty ze zemědělského půdního fondu 

• provádět vhodné povrchové úpravy dotčených ploch, aby tvarem, uložením zeminy a vodními 

poměry byly připraveny k rekultivaci, pokud provedení rekultivace přichází v úvahu 

• provádět podle schválených plánů rekultivaci dotčených ploch, aby byly způsobilé k plnění 

dalších funkcí v krajině 

• učinit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plynných látek poškozujících 

zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt 

OŠKS: 

- stavebník bude dodržovat památkový zákon dle § 22 odst. 2 zákona č.20/1987 Sb., o   státní 

památkové péči v platném znění, který se dotýká provádění stavební činnosti na území 

s archeologickými nálezy (celá ČR) a povinnosti stavebníků tuto činnost předem oznámit   

http://www.cezdistribuce.cz/
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Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, Letenská 4, 118 01 Praha 1, případně umožnit jemu 

nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum 

- při provádění zemních nebo jiných prací je stavebník povinen nejpozději do druhého dne od 

zjištění archeologického nálezu oznámit tuto skutečnost Archeologickému ústavu Akademie věd 

ČR nebo nejbližšímu muzeu, případně obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu (i náhodně) 

došlo k porušení archeologických situací (nálezy zdiva, jímek, hrobů atd.,), stejně jako nálezy 

movitých artefaktů (keramiky, kostí, mincí, zbraní, apod.), které nebyly zjištěny v rámci 

záchranného archeolog. výzkumu (§ 23 památkového zákona) 

OD: 

- při provádění stavebních prací v pozemku místní komunikace si podá žadatel samostatnou žádost 

o povolení zvláštního užívání místní komunikace na MÚ v Turnově, odboru dopravním dle 

ustanovení § 25, § 36 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění a § 40 

vyhl. č. 104/1997 Sb., kterou se tento zákon provádí.  

12. Budou dodrženy podmínky ze stanoviska MÚ Turnov, OŽP ze dne 14.3.2022 pod č.j. 

OZP/22/814/MAH, ev.č. 1544/22-MUTU, a to: 

- vegetační plochy nesmí být znečišťovány látkami poškozujícími rostliny nebo půdu, 

např.rozpouštědly, minerálními oleji, kyselinami, louhy, barvami, cementem nebo jinými pojivy 

- kořenové prostory stromů a vegetační plochy nesmí být zamokřeny nebo zaplaveny vodou 

odváděnou ze stavby. Za kořenovou zónu stromu se považuje plocha půdy pod korunou stromu 

(okapová linie koruny) rozšířená do stran o 1,5 m, u sloupovitých forem o 5,0 m 

- v kořenové zóně stromů se nesmí provádět žádná navážka zeminy nebo jiného materiálu 

- v kořenové zóně stromů se nesmí hloubit rýhy, koryta a stavební jámy. Nelze-li tomu v určitých 

případech zabránit, smí se hloubit pouze ručně nebo s použitím odsávací techniky. Nejmenší 

vzdálenost od paty kmene stromů je 2,5 m. Pokud nelze tuto vzdálenost dodržet, bude výkop 

realizován protlakem pod kořenovým systémem stávajících stromů. Při výkopech se nesmí 

přetínat kořeny o průměru větším než 3 cm. Slabší kořeny je třeba ostře přetnout a místa řezu 

zahladit. Obnažené kořeny je nutné chránit před vysycháním a působení mrazu. Zásypové 

materiály musí svou zrnitostí a zhutněním zajišťovat trvalé provzdušňování potřebné k regeneraci 

poškozených kořenů. Při větší ztrátě kořenů musí být proveden řez v koruně 

- kořenová zóna stromů nesmí být zatěžována soustavným přecházením, pojížděním, odstavováním 

strojů a vozidel, zařízeními staveniště a skladováním materiálů 

- před zahájením prací bude trasa viditelně v terénu vyznačena a odsouhlasena orgánem přírody 

zápisem do stavebního deníku 

- po ukončení prací budou vegetační plochy dotčené stavbou uvedené do původního stavu, tj. 

povrch výkopu bude zbaven veškerých stavebních zbytků a kamenů, urovnán, překryt kvalitní 

ornicí v tl. min. 150 mm a oset travním osivem 

- vegetační plochy dotčené stavbou budou po ukončení prací protokolárně předány orgánu ochrany 

přírody. 

13. Bude dodržena podmínka z vyjádření SčVK a.s., Teplice ze dne 16.2.2022 pod zn. 

SCVKZAD127968/UTPCTU/Val, a to: 

• stavba se nachází v ochranném pásmu vodního zdroje II. stupně Turnov, Nudvojovice, budou 

dodrženy podmínky hospodaření v tomto ochranném pásmu vodního zdroje 

• před samotným zahájením výkopových prací požadujeme vytýčení našeho zařízení (některé 

kanalizační stoky a vodovodní řady nejsou geodeticky zaměřené), následně pak lze s konečnou 

platností určit trasu pokládaného zařízení za dodržení ČSN 

• dále upozorňujeme na existenci vodovodních a kanalizačních přípojek (ve správě majitele 

nemovitosti), které je nutné taktéž respektovat. V místech střetů s naším zařízením bude kopáno 

pouze ručně bez použití stavební mechanizace. Křížení kabelů s naším zařízením bude k tomuto 

zařízení provedeno kolmo a bude opatřeno ochranným potrubím (chráničky musí být zřetelně 

označeny a nesmí být zaměnitelné s rozvody pitné vody), které bude přesahovat min. 1 m na 

každou stranu od osy našeho zařízení 

• při provádění prací protlakem musí být dodržena ČSN 73 3050. Požadujeme být přizváni ke 

kontrole prováděných prací před zásypem startovacích jam 

• stavebník je povinen neprodleně ohlásit případné poškození vodohospodářského zařízení 

provozovateli. Stavebník odpovídá za eventuální škodu na vodohospodářském zařízení 

způsobenou svojí činností 
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• vytýčení skutečného umístění zařízení včetně všech příslušných ochranných a bezpečnostních 

pásem je nutné objednat u naší společnosti 

• k závěrečné kontrolní prohlídce požadujeme předložit souhlas provozovatele SčVK a.s., 

s provedenou stavbou 

• podle zákona č. 274/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacích v platném znění je ochranné pásmo 

vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně 1,5 m a nad průměr 500 mm 

2,5 m, a to od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu 

• v ochranném pásmu lze provádět stavební činnost a další činnosti uvedené v zákoně pouze 

s písemným souhlasem vlastníka nebo provozovatele uvedených sítí 

• při souběhu Vámi navrhovaných zařízení a doprovodných objektů s vodovodem a kanalizací 

požadujeme min. vodorovnou vzdálenost 1 m od půdorysných obrysů potrubí 

• ve zdůvodněných případech, např. ve stísněných poměrech lze připustit menší vzdálenost, kterou 

je ale nutné předem projednat a zápisem do stavebního deníku nechat odsouhlasit mistrem 

příslušné sítě (nejmenší dovolenou vzdálenost určuje ČSN 736005) 

• při křížení navrženého zařízení s vodovodem a kanalizaci dodržet přibližně pravý úhel a svislou 

odstupovou vzdálenost dle ČSN 73 6005  

• k realizaci stavby investor zajistí: 

• písemné oznámení termínu zahájení výkopových prací na provoz Turnov alespoň 14 dní 

předem 

• písemné oznámení jména odpovědného pracovníka prováděcí firmy a jeho telefonní spojení 

• vytýčení polohy vodovodních sítí přímo v terénu 

• seznámení zástupců firmy prováděcí výkopové práce s polohou zařízení ve správě SčVK a.s., 

a s trasou navrženého zařízení 

• ochranu zařízení ve správě SčVK a.s., před poškozením v průběhu výkopových prací   

• přizvání zástupců SčVK a.s., na staveniště před zásypem položených zařízení ke kontrole 

provedených prací. Kontrolu potvrdí zástupce našeho provozu zápisem do stavebního deníku 

• přízvání zástupců SčVK a.s, ke kolaudačnímu řízení 

• neprodlené ohlášení každého poškození zařízení SčVK a.s., 

• k závěrečné kontrolní prohlídce požadujeme doložit souhlas provozovatele SčVK a.s., 

s provedenou stavbou. 

14. Budou dodrženy podmínky z vyjádření CETIN, a.s., prac.Liberec ze dne 2.2.2022 pod č.j. 536678/22, 

a to :  

• stavebník nebo žadatel je-li stavebníkem je povinen řídit se všeobecnými podmínkami ochrany 

SEK, které jsou nedílnou součástí tohoto vyjádření 

• pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy přeložení SEK její vlastník, společnost 

CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona o 

elektronických komunikacích povinen nahradit společnosti CETIN a.s., veškeré náklady na 

nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení 

• pro účely přeložení SEK je stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s., smlouvu o 

realizaci překládky SEK. 

15. Budou dodrženy podmínky ze stanoviska GasNet Služby, s.r.o., Brno ze dne 25.2.2022 pod zn. 

5002549391, a to: 

• před zahájením stavby bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení 

• při realizaci stavby, souběhu a křížení inž.sítí požadujeme dodržet ČSN 73 6005, TPG 702 01, 

TPG 702 04, zákon č. 458/2000 Sb., případně další předpisy a ČSN související s uvedenou 

stavbou 

• křížení a souběh s plynárenským zařízením musí být v souladu s ČSN 73 6005, tab. 1 a 2. 

Křížení: min. 0,1 m. Souběh: min. 0,4 m 

• optické rozvaděče musí být umístěny od plynárenského zařízení v min. vzdálenosti 1,0 m od 

okraje plynovodu a přípojek 

• pokud stavba vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení, bude 

zpracována PD přeložek plynárenských zařízení. 

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

• v zájmovém území se nacházejí tyto plynárenská zařízení a plynovodní přípojky: VTL plynovod 

DN 500, VTL plynovod DN 100, VTL regulační stanice Přepeře (RS), kabelová přípojka NN pro 
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RS. Je proto nutné činnosti v této lokalitě řešit dle zákona č. 458/2000 Sb., TPG 702 04, TPG 605 

02 a ČSN EN 1594 

- při realizací stavby budou dodrženy tyto podmínky: 

✓ před zahájením zemních prací požadujeme PZ vytyčit, viditelně ho vyznačit a v místě střetu si 

nechat orientačně určit jeho krytí 

✓ požadujeme veškeré zemní práce v ochranném pásmu PZ provádět výhradně ručním 

způsobem 

✓ nepoškodit nadzemní části VTL plynovodu (orientační sloupky, čichačky, kontrolní měřící 

vývod atd.) 

✓ při křížení a souběhu podzemního vedení s VTL plynovodem je nutno dodržet tyto nejmenší 

vzdálenosti mezi povrchy vedení a potrubí, event. jejich chráničkou: 

➢ kabely sdělovací: křížení min. 0,3 m, přičemž kabe musí být uložen v chráničce nebo 

korýtku v délce 2,0 m od potrubí VTL plynovodu na obě strany; souběh: min. 2,0 m od 

potrubí VTL plynovodu; skříň rozvaděče /kabelová komora: umístit mio ochranné pásmo 

VTL plynovodu (min. 4,0 m od potrubí) 

✓ dotyk s kabelovým vedením v naší správě řešit v souladu s technickou normou ČSN 73 6005 

(prostorové uspořádání sítí technického vybavení) 

➢ regulační stanice: 

▪ kabelová přípojka NN k RS nesmí být poškozena z důvodu ohrožení provozu RS. 

Zásobování plynárenských zařízení el. energie lze považovat za činnost ve veřejném 

zájmu, neboť přerušení dodávek do plynárenské soustavy by mělo závažné negativní 

důsledky. Z tohoto důvodu požadujeme – pokud dojde k poškození el. zařízení 

související s provozem PZ, je dodavatel – investor povinný neprodleně informovat 

GasNet Služby s.r.o., 

▪ v ochranném pásmu RS, stejně tak na příjezdové cestě neumisťovat žádné další stavby 

(stavební buňky, maringotky, atd.), neparkovat automobily a stavební mechanizmy 

▪ neskladovat žádný stavební materiál a omezit činnost na nejnutnější dobu (pohyb osob, 

stavební mechanizace, atd.) 

▪ po celou dobu stavby umožnit pracovníkům GasNet Služby s.r.o., (obsluha RS) 

bezproblémový a bezpečný příjezd a přístup k RS 

▪ stavební činností, popř. mechanizací při stavbě, nepoškodit příjezdovou komunikaci 

k RS, oplocení a nenarušit jejich statiku. Po ukončení stavby v oblasti požadujeme uvést 

stávající terén a zejména místní komunikaci do původního stavu tak, aby byl zachován 

bezpečný, bezproblémový příjezd a přístup k tomuto vyhrazenému plynovému zařízení 

▪ během stavby i po jejím dokončení dodržovat příslušná omezení požárně 

bezpečnostního pásma – zákaz kouření a manipulaci s otevřeným ohněm do vzdálenosti 

10,0 m od objektu RS na každou stranu 

▪ pokud dojde během stavby k poškození zařízení v majetku GasNet s.r.o. je dodavatel-

investor povinen neprodleně informovat zaměstnance GasNet Služby, s.r.o., - odbor 

dispečinku 

• nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé 

škody 

• v zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně 

i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich 

poloze a vlastnictví 

• rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

• stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto 

stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou činnosti považovány dle § 68 zákona č. 

458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé 

změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o 

nové stanovisko k této změně 

• za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné 

v ochranném pásmu PZ (tzn. bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo 

ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost PZ (např. 

trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.) 

• případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno 

mimo ochranné pásmo PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak) 



Č.j. SU/22/3101/HOI str. 9 

 
• při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů požadujeme zabezpečit případný 

přejezd přes PZ uložením betonových panelů v místě přejezdu PZ 

• při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:  

-  před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení PZ. 

Vytýčení trasy provede příslušná regionální oblast. Při podání žádosti uvede žadatel naši 

značku uvedenou v úvodu tohoto stanoviska a sdělí termín zahájení a ukončení stavby. O 

provedeném vytýčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského 

zařízení je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytýčení trasy a přesného určení 

uložení PZ stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnost zahájena. Vytýčení považujeme za 

zahájení stavební činnosti v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ. Protokol o vytyčení má 

platnost 2 měsíce 

-  stavebník je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat kopii tohoto stanoviska. 

Převzetí kopie stvrdí stavebníkovi podnikatel stavebníkovi svým podpisem a zápisem do 

stavebního deníku. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni 

s polohou PZ, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami 

-   bude dodržena mj. ČSN 736005, u Hospodářské komory České republiky registrovaných TPG 

702 01, TPG 70204 a TPG 700 03 a zákon č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

případně další předpisy související s uvedenou stavbou 

-   při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení, vč.přesného určení 

uložení PZ, je stavebník povinen učinit taková opatřená, aby nedošlo k poškození 

plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude 

použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, 

elektrických, bateriových a motorových nářadí 

-   odkrytá plyn. zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena 

proti jejich poškození 

-  v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební 

činnosti provedeno úplné obnažení PZ v místě křížení na náklady stavebníka. Technologie 

musí být navržena tak, aby v místě křížení nebo souběhu s bezvýkopovou s PZ byl dostatečný 

stranový nebo výškový odstup od PZ, který zajistí nepoškození PZ během prací a to s ohledem 

na použitou bezvýkopovou technologii a všechny její účinky na okolní terén. V případě, že 

nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie 

-  odkrytá PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena proti jejich 

poškození  

-  stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ (vč. izolace 

signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) 

-  před provedením zásypu výkopu a v průběhu stavby bude provedena kontrola dodržení 

podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu PZ. Povinnost kontroly se 

vztahuje i na PZ, která nebyla odhalena. Kontrolu provede příslušná regionální oblast. Při 

žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. 

Kontrolu je třeba objednat min. 5 dnů předem. Předmětem kontroly je také ověření dodržení 

stanovené odstupové vzdálenosti staveb, které byly povoleny v ochranném a bezpečnostním 

pásmu PZ 

-   o provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ zasypána. 

Stavebník je povinen na základě výzvy provozovatele PZ nebo jeho zástupce doložit 

průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své náklady 

kontrolní sondy v místě stavby s PZ 

-   PZ budou po kontrole řádně podsypána a obsypána těženým pískem, bude provedeno zhutnění 

a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s u Hospodářské komory České 

republiky registrovaných TPG 702 01 a TPG 702 04 

-   neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní 

prvky PZ 

-  poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu 

(HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu 

trvání stavební činnosti 

-    bude zachována hloubka uložení PZ (není-li ve stanovisku jinak). 

16. Budou dodrženy podmínky z vyjádření KSS LK, ÚTSO správa východ Liberec ze dne 6.4.2022 pod 

zn. KSSLK/3880/2022, a to: 
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• stavba bude provedena podle předložené projektové dokumentace a dle našich podmínek, 

případné změny je nutno s námi předem konzultovat 

• zhotovitel musí postupovat podle technických zásad a podmínek, pro zásahy do povrchu 

komunikací, pro ukládání inženýrských sítí. Technické podmínky jsou veřejně přístupné na 

http://www.ksslk.cz 

• zhotovitel doloží po skončení stavebních prací dokumentaci ve stupni DSPS včetně 

fotodokumentace, která bude předána správci komunikace v tištěné podobě/elektronické podobě 

• stavba musí být prováděna v souladu se zněním prováděcí vyhlášky č. 104/97 Sb. (ve znění 

pozdějších předpisů) § 12, kterou se provádí zákon č. 13/1997 Sb. (ve znění pozdějších předpisů) 

o pozemních komunikacích 

• výkop bude zabezpečen proti podmáčení a sesuvu, aby nedošlo k narušení konstrukce silnice. Při 

provádění výkopů a rýh pro vedení ve vozovce a přilehlých pozemcích musí být dodrženy a 

konstrukce provedeny dle „Technických podmínek č.146“ schválené MDS ČR dne 30.3.2001 

• kabelové vedení bude provedeno protlakem a podélným uložením v nezpevněné krajnici. 

Požadujeme, abychom byli přizváni ke kontrole před zahrnutím rýh a jam. Zemní práce 

v blízkosti ostatních podzemních zařízení budou prováděny ručně. Je nutné dbát, aby nedošlo 

k poškození podzemních zařízení ostatních správců. V žádném případě nesmí dojít k zásahu do 

povrchu nově zrekonstruované komunikace II/610 

• veškeré silniční stavby musí být zachovány nebo po stavbě obnoveny-silniční příkop, propustky. 

Vytěžený výkopek musí být ihned po vytěžení odvážen na skládku, nesmí být ukládán na 

vozovku silnice. Stavebník musí komunikaci udržovat v čistotě 

• veškerá odvodňovací zařízení komunikací (silniční propustky, zatrubnění, atd.) a mosty budou 

nově ukládanými inž.sítěmi podcházeny nebo obcházeny 

• krytí ukládané inženýrské sítě musí být v souladu s ČSN 73 6005 

• KSSLK neručí za případné škody vzniklé provozem na silnici, silniční údržbou nebo v důsledku 

porušení podloží vozovky. Případně poškozený silniční majetek musí být uveden do původního 

stavu 

• technické podmínky správce nenahrazují povolení k zásahu do silničního pozemku, před 

zahájením prací požádejte MÚ Turnov, odbor dopravní o vydání rozhodnutí k zvláštnímu užívání 

komunikace pro stavbu. Podmínky KSS LK p.o., budou jeho součástí 

• veškerá odvodňovací zařízení komunikací (silniční propustky, zatrubnění, atd.) a mosty budou 

nově ukládanými inž. sítěmi podcházeny nebo obcházeny 

• vedení inženýrských sítí v silničním pozemku bude zaměřeno odpovědným geodetem a jejich 

měření předáno KSS LK 

• ponesete odpovědnost po dobu 60 měsíců od dokončení a předání za stav na silničním pozemku 

v místech narušení. Rovněž po tuto dobu ponesete záruky za škody na majetku a zdraví uživatelů 

silnice, ke kterým by došlo prováděním prací nebo nedokonalou výspravou v místech zásahů 

• práce v silničním pozemku nesmí být prováděny v době od 1.11 do 31.3 (v případě dobrých 

klimatických podmínek bude možné projednat posunutí termínu ukončení stavby před zimou). 

16. Budou dodrženy podmínky z vyjádření obec Přepeře ze dne 10.3.2022, a to: 

- stavební práce budou etapizovány a koordinovány s dalšími probíhajícími i předpokládanými 

stavbami v jednotlivých lokalitách 

- přednostně bude využívána pokládka kabelů současně s ukládáním jiných inženýrských sítí 

- v případě provádění výkopů pouze pro optické sítě budou vytyčena všechna podzemní vedení a 

dotčená místa budou po skončení prací uvedena do původního stavu, resp. do stavu dohodnutého 

s obcí Přepeře 

- o začátku provádění prací bude obec Přepeře informována s dostatečným předstihem. 

17. Bude dodržena podmínka ze stanoviska města Turnov ze dne 6.5.2022, a to: 

- optotrasa ve stávajícím chodníku podél silnice II/610 mezi Turnovem a Přepeřemi bude 

hloubkově uložena tak, aby bylo možno záměr „rekonstrukce a rozšíření stávajícího chodníku 

podél silnice II/610“ provést, bez nutnosti přeložky optotrasy. Obdobně, aby případné pilíře byly 

umístěny mimo tento koridor. 

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

http://www.ksslk.cz/
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PAMICO CZECH, s.r.o., 28. října č.p. 111, 511 01  Turnov 1; Obec Přepeře, Přepeře č.p. 229, 512 

61  Přepeře; Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, České mládeže č.p. 

632/32, Liberec VI-Rochlice, 460 06  Liberec 6; PRECIOSA, a.s., Opletalova č.p. 3197/17, 466 01  

Jablonec nad Nisou 1; Miroslava Kupcová, nar. 14.9.1966, Na Salabce č.p. 1381, 295 01  Mnichovo 

Hradiště; Lukáš Hnátko, nar. 10.3.1979, Podůlší č.p. 106, 506 01  Jičín 1; Petr Hnátko, nar. 

19.12.1995, Ohrazenice č.p. 251, 511 01  Turnov 1; Vojtěch Hnátko, nar. 10.3.1991, Ohrazenice č.p. 

251, 511 01  Turnov 1; Žanet Vocásková Šťastná, nar. 24.7.1972, Ohrazenice č.p. 266, 511 01  

Turnov 1; Roman Polák, nar. 25.12.1964, Přepeře č.p. 162, 512 61  Přepeře; Ing. Jaroslav Egert, nar. 

15.3.1954, Kacanovy č.p. 83, 511 01  Turnov 1; Státní pozemkový úřad, Husinecká č.p. 1024/11a, 

130 00  Praha 3-Žižkov; Rien Turnov, a.s., Přepeře č.p. 227, 512 61  Přepeře; Sklostroj International, 

s.r.o., Přepeře č.p. 210, 512 61  Přepeře; Sklostroj Turnov CZ, s.r.o., Přepeře č.p. 210, 512 61  

Přepeře; Ing. Marco Kyncl, nar. 11.5.1981, Tatobity č.p. 260, 512 53  Tatobity; Ing. Alena 

Hejduková, nar. 31.8.1954, Lestkov č.p. 46, Radostná pod Kozákovem, 512 63  Rovensko pod 

Troskami; David Felgr, nar. 2.6.1980, Přepeře č.p. 346, 512 61  Přepeře; Jitka Felgrová, nar. 

27.6.1980, Přepeře č.p. 346, 512 61  Přepeře; Tomáš Kučera, nar. 21.11.1969, Podůlší č.p. 50, 506 

01  Jičín 1; Marcela Kučerová, nar. 24.1.1971, Přepeře č.p. 285, 512 61  Přepeře; Ing. Zbyněk 

Hašlar, nar. 28.8.1964, Přepeře č.p. 284, 512 61  Přepeře; Libor Horník, nar. 17.9.1966, Přepeře č.p. 

291, 512 61  Přepeře; Pavlína Horníková, nar. 17.5.1966, Přepeře č.p. 291, 512 61  Přepeře; 

Stanislava Semlerová, nar. 25.2.1952, Přepeře č.p. 272, 512 61  Přepeře; Josef Pichrt, nar. 

19.11.1977, Doubí č.p. 103, Čtveřín, 463 45  Pěnčín u Liberce; Jana Pichrtová, nar. 21.6.1976, 

Doubí č.p. 103, Čtveřín, 463 45  Pěnčín u Liberce; Miroslav Šnajdr, nar. 26.3.1958, Přepeře č.p. 295, 

512 61  Přepeře; Jana Šnajdrová, nar. 3.2.1955, Přepeře č.p. 295, 512 61  Přepeře; Miroslav Bárta, 

nar. 30.10.1976, Přepeře č.p. 296, 512 61  Přepeře; Jan Kobián, nar. 5.7.1986, Přepeře č.p. 348, 512 

61  Přepeře; Martina Skálová, nar. 28.6.1975, Přepeře č.p. 340, 512 61  Přepeře; Radmila Malá, nar. 

10.7.1970, Přepeře č.p. 290, 512 61  Přepeře; Jiří Malý, nar. 7.6.1969, Přepeře č.p. 290, 512 61  

Přepeře; Jiří Johan, nar. 24.10.1968, Přepeře č.p. 12, 512 61  Přepeře; Ladislav Johan, nar. 

24.2.1967, Přepeře č.p. 115, 512 61  Přepeře; Miloslav Semler, nar. 17.4.1987, Přepeře č.p. 272, 512 

61  Přepeře; Bc. Milan Eichler, nar. 14.6.1988, Přepeře č.p. 345, 512 61  Přepeře; MUDr. Hana 

Eichlerová, nar. 13.6.1987, Přepeře č.p. 345, 512 61  Přepeře; Ing. Václav Hajer, nar. 4.4.1986, 

Přepeře č.p. 343, 512 61  Přepeře; Ing. Ludmila Hajerová, nar. 10.2.1987, Přepeře č.p. 343, 512 61  

Přepeře; Ing. Jan Zajíc, nar. 29.7.1982, Přepeře č.p. 341, 512 61  Přepeře; Jana Zajícová, nar. 

22.2.1990, Přepeře č.p. 341, 512 61  Přepeře; Ing. Dalibor Novotný, nar. 30.5.1978, Ohrazenice č.p. 

123, 511 01  Turnov 1; Mgr. Dana Novotná, nar. 30.12.1983, Přepeře č.p. 339, 512 61  Přepeře; 

Martin Barchánek, nar. 2.4.1972, Studentská č.p. 1607, 511 01  Turnov 1; Olga Barchánková, nar. 

7.6.1970, Studentská č.p. 1607, 511 01  Turnov 1; Lubomír Bakoš, nar. 2.6.1955, Přepeře č.p. 256, 

512 61  Přepeře; Miroslav Hloušek, nar. 8.11.1954, Přepeře č.p. 254, 512 61  Přepeře; Věra 

Hloušková, nar. 2.2.1958, Přepeře č.p. 254, 512 61  Přepeře; Martin Pozdníček, nar. 25.12.1974, 

Přepeře č.p. 300, 512 61  Přepeře;  Josef Pozdníček, nar. 5.3.1976, Přepeře č.p. 89, 512 61  Přepeře 

Lucie Holečková, nar. 22.6.1977, Nesuchyně č.p. 183, 270 07  Mutějovice; Jiří Náhlovský, nar. 

26.1.1954, Přepeře č.p. 262, 512 61  Přepeře; Danuše Náhlovská, nar. 22.5.1958, Přepeře č.p. 262, 

512 61  Přepeře; Věra Kartáková, nar. 13.5.1928, Vinohradská č.p. 2299/162, 130 00  Praha 3-

Vinohrady; Josef Kozák, nar. 14.4.1975, Kosmonautů č.p. 1327, 511 01  Turnov 1; Alena Krausová, 

nar. 20.1.1951, Sobotecká č.p. 796, 511 01  Turnov 1; Věra Matějková, nar. 28.8.1941, Vrbčanská 

č.p. 2074/6, 100 00  Praha 10-Strašnice; Božena Mlejnková, nar. 17.4.1913, Přepeře č.p. 88, 512 61  

Přepeře; Ing. Luděk Sajdl, nar. 27.8.1964, Přepeře č.p. 96, 512 61  Přepeře; RNDr. Petr Sajdl, CSc., 

nar. 26.10.1960, U Křížku č.p. 563, Mikovice, 278 01  Kralupy nad Vltavou 1; Radka Peštová, nar. 

10.12.1978, Přepeře č.p. 72, 512 61  Přepeře; Drahoslava Vrabcová, nar. 17.1.1961, Přepeře č.p. 79, 

512 61  Přepeře; Martin Vrabec, nar. 23.5.1967, Přepeře č.p. 79, 512 61  Přepeře; Michal Kupka, 

nar. 5.12.1979, Přepeře č.p. 82, 512 61  Přepeře; Adriana Voráčková, nar. 22.5.1980, Přepeře č.p. 82, 

512 61  Přepeře; Karel Veselý, nar. 22.9.1961, Nad vodovodem č.p. 202/46, Praha 10-Malešice, 108 

00  Praha 108; Ing. Jan Mrázek, nar. 14.7.1983, Přepeře č.p. 94, 512 61  Přepeře; Ing. Michal 

Gajdošík, nar. 4.5.1984, Přepeře č.p. 95, 512 61  Přepeře; Jaroslav Franc, nar. 16.5.1967, Přepeře 

č.p. 118, 512 61  Přepeře; Hana Francová, nar. 26.12.1959, Přepeře č.p. 118, 512 61  Přepeře; Lucie 

Hásková, nar. 30.6.1973, nám. Na Lukách č.p. 967/5, Liberec VI-Rochlice, 460 06  Liberec 6; Petr 

Kolomazník, nar. 10.2.1975, Přepeře č.p. 83, 512 61  Přepeře; Rudolf Kolomazník, nar. 24.11.1947, 

Přepeře č.p. 144, 512 61  Přepeře; Ing. Mirka Valterová Tůmová, nar. 22.10.1966, Újezd č.p. 310, 

Trmice, 400 02  Ústí nad Labem 2; Luboš Vaníček, nar. 9.6.1965, Přepeře č.p. 66, 512 61  Přepeře;  

Vladimír Vintera, nar. 3.4.1952, Přepeře č.p. 120, 512 61  Přepeře; Jitka Vinterová, nar. 8.8.1955, 
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Přepeře č.p. 120, 512 61  Přepeře; Pavel Mlejnek, nar. 10.7.1968, Přepeře č.p. 130, 512 61  Přepeře 

Miloslav Durec, nar. 17.6.1957, Přepeře č.p. 155, 512 61  Přepeře; Hana Durecová, nar. 24.7.1961, 

Přepeře č.p. 155, 512 61  Přepeře; Lukáš Havlíček, nar. 3.5.1989, Přepeře č.p. 347, 512 61  Přepeře; 

Dalibor Kořínek, nar. 19.6.1975, Kudrnáčova č.p. 1288, 511 01  Turnov 1; Jitka Mohrová, nar. 

12.7.1969, Doubí č.p. 108, Čtveřín, 463 45  Pěnčín u Liberce; Pavel Kratochvíl, nar. 12.10.1960, 

Přepeře č.p. 275, 512 61  Přepeře; Jana Kratochvílová, nar. 14.3.1965, Přepeře č.p. 275, 512 61  

Přepeře; Ing. Martina Drahoňovská, nar. 7.6.1970, Přepeře č.p. 292, 512 61  Přepeře; Mgr. Milan 

Drahoňovský, nar. 18.6.1966, Přepeře č.p. 292, 512 61  Přepeře; Vlasta Žďárská, nar. 21.8.1958, 

Svijany č.p. 5, 463 46  Příšovice; Luděk Nagy, nar. 2.2.1963, Věry Junkové č.p. 719, Studánka, 530 

03  Pardubice 3; Přemysl Nagy, nar. 11.11.1977, Lidická č.p. 355, Polabiny, 530 09  Pardubice 9; 

Matěj Dvořan, nar. 29.7.1995, Přepeře č.p. 176, 512 61  Přepeře; Milan Bártl, nar. 3.7.1964, Přepeře 

č.p. 178, 512 61  Přepeře; Jiří Dvořan, nar. 30.6.1961, Přepeře č.p. 276, 512 61  Přepeře; Naděžda 

Dvořanová, nar. 8.1.1964, Přepeře č.p. 276, 512 61  Přepeře; Hana Kopiarová, nar. 29.11.1972, 

Přepeře č.p. 304, 512 61  Přepeře; Lukáš Náhlovský, nar. 17.1.1978, Přepeře č.p. 302, 512 61  

Přepeře; Lenka Náhlovská, nar. 12.9.1979, Přepeře č.p. 302, 512 61  Přepeře; Radek Šefl, nar. 

8.3.1976, Přepeře č.p. 331, 512 61  Přepeře; Blanka Dolanská, nar. 3.1.1969, Přepeře č.p. 281, 512 

61  Přepeře; Petra Skalická, nar. 16.1.1974, Přepeře č.p. 138, 512 61  Přepeře; B.Th. Petr Boudný, 

nar. 25.1.1974, Diamantová č.p. 1911, 511 01  Turnov 1; Klára Boudná, nar. 2.4.1987, Přepeře č.p. 

139, 512 61  Přepeře; Jaroslav Kováč, nar. 16.1.1963, Karoliny Světlé č.p. 1195, 511 01  Turnov 1;  

Jaruška Bulířová, nar. 30.7.1949, Přepeře č.p. 122, 512 61  Přepeře; Břetislav Malinovský, nar. 

22.5.1950, Nad Turbovou č.p. 930/12, 150 00  Praha 5-Košíře; Miroslav Kratochvíl, nar. 13.1.1965, 

Vlastibořice č.p. 57, 463 44  Sychrov; Ladislav Motyčka, nar. 17.8.1942, Třebízského č.p. 212, 413 

01  Roudnice nad Labem; Pavel Jiránek, nar. 8.7.1957, Přepeře č.p. 124, 512 61  Přepeře; Ivana 

Jiránková, nar. 18.2.1963, Přepeře č.p. 124, 512 61  Přepeře; Ivo Louda, nar. 15.11.1987, Přepeře 

č.p. 119, 512 61  Přepeře; Dagmar Loudová, nar. 28.12.1957, Přepeře č.p. 119, 512 61  Přepeře; Eva 

Ješková, nar. 22.12.1938, Přepeře č.p. 136, 512 61  Přepeře; Jaroslav Dostrašil, nar. 16.4.1968, 

Přepeře č.p. 121, 512 61  Přepeře; Eva Staňková, nar. 6.6.1979, Přepeře č.p. 135, 512 61  Přepeře 

Pavel Novák, nar. 11.4.1957, Přepeře č.p. 114, 512 61  Přepeře; Eva Nováková, nar. 13.10.1958, 

Přepeře č.p. 114, 512 61  Přepeře; Josef Löffler, nar. 7.10.1976, Přepeře č.p. 270, 512 61  Přepeře; 

Vladimír Skalský, nar. 22.12.1949, Přepeře č.p. 231, 512 61  Přepeře; Ladislava Skalská, nar. 

7.4.1950, Přepeře č.p. 231, 512 61  Přepeře; Zdeněk Brůha, nar. 13.12.1957, Přepeře č.p. 104, 512 

61  Přepeře; Václav Brůha, nar. 26.9.1955, Přepeře č.p. 273, 512 61  Přepeře; Jaroslava Brůhová, 

nar. 18.3.1962, Přepeře č.p. 273, 512 61  Přepeře; Petr Soják, nar. 18.6.1975, Přepeře č.p. 190, 512 

61  Přepeře; Simona Sojáková, nar. 29.3.1981, Přepeře č.p. 190, 512 61  Přepeře; Eduard Brynda, 

nar. 25.11.1947, Přepeře č.p. 298, 512 61  Přepeře; Hana Jackmannová, nar. 21.3.1947, Přepeře č.p. 

298, 512 61  Přepeře; Římskokatolická farnost Přepeře, Přepeře č.p. 10, 512 61  Přepeře; Jaroslav 

Gajdoš, nar. 17.8.1987, Přepeře č.p. 342, 512 61  Přepeře; Ing. Michaela Gajdošová, nar. 

20.11.1991, Přepeře č.p. 342, 512 61  Přepeře; Zdeňka Štefaníková, nar. 26.11.1951, Přepeře č.p. 

257, 512 61  Přepeře; MVDr. Jaroslava Kudrnáčová, nar. 29.1.1984, Kozákov č.p. 2, Radostná pod 

Kozákovem, 512 63  Rovensko pod Troskami; Pavla Vlachová, nar. 13.1.1987, Loučky č.p. 87, 511 

01  Turnov 1; Martina Šťastná, nar. 11.9.1976, Přepeře č.p. 129, 512 61  Přepeře; Jiří Bryxí, nar. 

16.3.1944, Přepeře č.p. 134, 512 61  Přepeře; Jana Bryxová, nar. 6.10.1946, Přepeře č.p. 134, 512 61  

Přepeře; Stanislav Podolka, nar. 17.4.1957, Přepeře č.p. 232, 512 61  Přepeře; Věra Podolková, nar. 

13.9.1960, Přepeře č.p. 232, 512 61  Přepeře; Michaela Černá, nar. 13.11.1980, Přepeře č.p. 17, 512 

61  Přepeře. 

 

Odůvodnění: 

Dne 13.4.2022 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. 

Stavební úřad oznámil dne 28.4.2022 zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným 

orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože 

mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a 

stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky 

a dotčené orgány svá závazná stanoviska. V zákonném termínu nebyly ze stran účastníků řízení vzneseny 

žádné námitky či připomínky.  
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Účastník řízení město Turnov vydalo dne 6.5.2022 stanovisko, ve kterém sdělilo, že město Turnov s obcí 

Přepeře dlouhodobě uvažuje o rekonstrukci a rozšíření stávajícího chodníku podél silnice II/610. Chodník 

by v budoucnu měl splňovat šířkové uspořádání umožňující společné využití jak pro chodce, tak cyklisty 

v obousměrné organizací dopravy (uvažovaná šířka 3-4 m). Z tohoto důvodu město požádalo, aby 

optotrasa byla hloubkově uložena tak, aby bylo možno následně výše uvedený záměr provést, bez 

nutnosti přeložky optotrasy. Obdobně, aby případné pilíře byly umístěny mimo tento koridor.  Žadatel byl 

s tímto stanoviskem seznámen, dne 10.5.2025 se žadatel se starostou města Turnova telefonicky spojil a 

bylo dohodnuto, že nové vedení sítě elektronických komunikací se bude ukládat pod niveletu stávajícího 

chodníku do hloubky min. 50+ cm tak, aby stavba optotrasy nebránila budoucí výstavbě cyklostezky a 

rekonstrukci stávajícího chodníku vedoucího podél silnice II/610. Z tohoto důvodu bylo této podmínce 

vyhověno ve výroku tohoto rozhodnutí a v podmínce č. 17 tohoto rozhodnutí. 

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky 

řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním 

zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se 

schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu. 

Na toto územní řízení se vztahuje zákon č. 416/2009 Sb., O urychlení výstavby dopravní, vodní, 

energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací. Stavební úřad oznámil zahájení 

územního řízení dle speciální úpravy obsažené v § 2 odst. 5 výše uvedeného zákona č. 416/2009 Sb.  

jednotlivé oznámení o zahájení řízení doručoval pouze účastníkům řízením podle § 85 odst. 2, písm. a) 

stavebního zákona, žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn a dotčeným orgánům, 

ostatním účastníkům stavební úřad doručoval veřejnou vyhláškou. V oznámení o zahájení územního 

řízení poučil účastníky řízení o skutečnosti, že ostatní písemnosti budou v souladu s ustanovením § 2 

odst. 5 zákona č. 416/20009 Sb. liniovým zákonem doručovány veřejnou vyhláškou. Jednotlivě budou 

ostatní písemnosti doručovány pouze žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, a 

dotčeným orgánům. 

 

Stavební úřad dne 2.5.2020 ustanovil opatrovníka právnímu nástupci osobám u kterých není známa 

adresa trvalého pobytu ani doručovací adresa a nemají zákonného zástupce a ani sami nezmocnili jinou 

osobu ke svému zastupování, který je bude zastupovat v tomto územním řízení. Jedná se o pana Hoffera 

Františka a o paní Hofflerovou Martu, kteří jsou uvedeni bez udání adresy na výpisu z katastru 

nemovitostí na LV 190 pro kú Přepeře u Turnova jako vlastníci pozemku parc.č. 94/84 v kú Přepeře u 

Turnova v obci Přepeře, který ho bude zastupovat v tomto územním řízení. Jedná se o neznámé účastníky 

územního řízení. Souhlas s opatrovnictvím písemně potvrdil Ing. Luděk Sajdl. 

Stanoviska sdělili: koordinované závazné stanovisko MÚ Turnov, ORM ze dne 1.3.2022; stanovisko MÚ 

Turnov, OŽP ze dne 14.3.2022; rozhodnutí MÚ Turnov, odbor dopravní ze dne 11.4.2022; rozhodnutí 

OÚ Přepeře ze dne 21.3.2022; usnesení HZS LK, ÚO Semily ze dne 7.2.2022; vyjádření KSS LK Liberec 

ze dne 6.4.2022; vyjádření CETIN a.s., prac.Liberec ze dne 2.2.2022; vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., 

Děčín ze dne 2.2.2022 a 21.2.2022; sdělení ČEZ ICT Services, a.s., Praha ze dne 2.2.2022; stanovisko 

GasNet Služby, s.r.o., Brno ze dne 25.2.2022; souhlas s opatrovnictvím; vyjádření Technické služby 

Turnov s.r.o., ze dne 28.2.2022; sdělení Telco Pro Services, a.s., Praha ze dne 2.2.2022; vyjádření 

Vodohospodářské sdružení Turnov ze dne 19.4.2022vyjádření SčVK a.s., Teplice ze dne 16.2.2022; 

smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi PAMICO CZECH s.r.o., a Bártl Milan ze 

dne 19.1.2022; smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi PAMICO CZECH s.r.o., a 

Vlasta Žďárská ze dne 6.1.2022; smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi PAMICO 

CZECH s.r.o., a Martina Skálová ze dne 7.3.2022;  smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene mezi PAMICO CZECH s.r.o., a Jan Kobián ze dne 14.2.2022;  smlouva o budoucí smlouvě o 

zřízení věcného břemene mezi PAMICO CZECH s.r.o., a Šnajdr Miroslav a Šnajdrová Jana ze dne 

21.12.2021;  smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi PAMICO CZECH s.r.o., a 

Stanislava Semlerová ze dne 23.12.2021;  smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi 

PAMICO CZECH s.r.o., a Ing. Alena Hejduková ze dne 2.12.2021; smlouva o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene mezi PAMICO CZECH s.r.o., a Rien Turnov, a.s. ze dne 21.12.2021; smlouva o 

budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi PAMICO CZECH s.r.o., a Ing. Jaroslav Egert ze dne 

13.4.2022; smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi PAMICO CZECH s.r.o., a 

Roman Polák ze dne 1.12.2021; smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi PAMICO 

CZECH s.r.o., a Ing. Miroslava Kupcová ze dne 27.1.2022; vyjádření Obec Přepeře ze dne 10.3.2022; 

smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi PAMICO CZECH s.r.o., a PRECIOSA a.s., 
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ze dne 14.2.2022; smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi PAMICO CZECH s.r.o., 

a Lukáš Hnátko, Petr Hnátko, Vojtěch Hnátko a Žanet Vocásková Šťastná ze dne 25.4.2022; smlouva o 

budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi PAMICO CZECH s.r.o., a Sklostroj International, 

s.r.o. ze dne 17.5.2022; stanovisko Město Turnov ze dne 6.5.2022.              

Předložené smlouvy o umístění a provedení stavby mezi PAMICO CZECH, s.r.o., a s: Dvořan Matěj ze 

dne 8.4.2022; Kyncl Marco Dipl. Ing. ze dne 1.3.2022; Náhlovský Lukáš a Náhlovská Lenka ze dne 

28.3.2022; Kopiárová Hana ze dne 7.4.2022; Dvořan Jiří a Dvořanová Naděžda ze dne 7.3.2022; Bártl 

Milan ze dne 7.3.2022; Rien Turnov, a.s., ze dne 20.12.2021; Mrázek Jan Ing., ze dne 28.3.2022; 

Štefaniková Zdeňka ze dne 14.3.2022; Bárta Miroslav ze dne 28.12.2021; Soják Petr a Sojáková Simona 

ze dne 10.3.2022; Skalský Vladimír a Skalská Ladislava ze dne 10.3.2022; Jiránek Pavel a Jiránková 

Ivana ze dne 22.3.2022; Kratochvíl Miroslav; Kováč Jaroslav; Novák Pavel a Nováková Eva; Bulířová 

Jaruška ze dne 17.3.2022; Podolka Stanislav a Podolková Věra ze dne 10.3.2022; Brůha Václav a 

Brůhová Jaroslava ze dne 3.1.2022; Louda Ivo a Loudová Dagmar ze dne 12.12.2021; Bryxí Jiří a 

Bryxová Jana ze dne 12.1.2022; Jiránek Pavel a Jiránková Ivana ze dne 22.3.2022; Motyčka Ladislav ze 

dne 21.3.2022; Kratochvíl Miroslav ze dne 30.1.2022; Kováč Jaroslav ze dne 8.3.2022; Boudný Petr 

B.Th. a Boudná Klára ze dne 6.4.2022; Löffler Josef ze dne 10.3.2022; Novák Pavel a Nováková Eva ze 

dne 17.3.2022; Staňková Eva ze dne 17.3.2022; Dostrašil Jaroslav ze dne 16.12.2021; Bulířová Jaruška ze 

dne 17.3.2022; 2x Drahoňovský Milan Mgr. a Dostrašilová Martina Ing. ze dne 7.3.2022; Kořínek 

Dalibor ze dne 8.3.2022; Kratochvíl Pavel a Kratochvílová Jana ze dne 3.1.2022; Havlíček Lukáš ze dne 

30.12.2021; Nagy Luděk a Nagy Přemysl ze dne 15.4.2022; Durecová Hana ze dne 22.3.2022; Vaníček 

Luboš ze dne 22.3.2022; Hásková Lucie, Kolomazník Petr, Kolomazník Rudolf a Valterová Tůmová 

Mirka Ing. ze dne 29.12.2021; Durec Miloslav a Durecová Hana ze dne 22.3.2022; Mlejnek Pavel ze dne 

6.4.2022; Vintera Vladimír a Vinterová Jitka ze dne 4.1.2022; Brůha Zdeněk ze dne 18.12.2021; Gajdošík 

Michal Ing. ze dne 3.1.2022; Veselá Karel ze dne 28.3.2022; Kupka Michal a Voráčková Adriana ze dne 

9.3.2022; Vrabcová Drahoslava a Vrabec Martin ze dne 21.12.2021; Černá Michaela ze dne 9.3.2022; 

Peštová Radka ze dne 9.12.2021; Pozdníček Josef a Pozdníček Martin ze dne 14..3.2022; Náhlovský Jiří a 

Náhlovská Danuše ze dne 22.2.2022; Holečková Lucie ze dne 9.3.2022; Pozdníček Martin ze dne 

14.3.2022; Hloušek Miroslav a Hloušková Věra ze dne 9.3.2022; Římskokatolická farnost Přepeře ze dne 

28.3.2022; Bakoš Lubomír ze dne 8.3.2022; Kudrnáčová Jaroslava MVDr. a Vlachová Pavla Mgr. ze dne 

12.1.2022; Gajdoš Jaroslav a Gajdošová Michaela Ing., ze dne 24.2.2022; Semler Miloslav ze dne 

13.12.2021; Eichler Milan Bc. a Eichlerová Hana MUDr. ze dne 22.2.2022; Hajer Václav Ing. a Hajerová 

Ludmila Ing. ze dne 14.1.2022; Zajíc Jan Ing. a Zajícová Jana Mgr. ze dne 8.12.2021; Skálová Martina ze 

dne 7.3.2022; Novotný Dalibor Ing. a Novotná Dana Mgr. ze dne 20.12.2021; Malá Radmila a Malý Jiří 

ze dne 10.3.2022; Kobián Jan ze dne 3.1.2022; Šnajdr Miroslav a Šnajdrová Jana ze dne 12.12.2021; 

Semlerová Stanislava ze dne 13.12.2021; Pichrt Josef a Pichrtová Jana ze dne 23.2.2022; Brynda Eduard 

a Jackmannová Hana ze dne 14.3.2022; Horník Libor a Horníková Pavlína ze dne 14.12.2021; Kučera 

Tomáš a Kučerová Marcela ze dne 28.3.2022; Felgr David a Felgrová Jitka ze dne 7.12.2021; Malinovský 

Břetislav Ing. arch. ze dne 22.4.2022; Hašlar Zbyněk Ing., ze dne 10.5.2022; Franc Jaroslav a Francová 

Hana ze dne 15.4.2022; Mohrová Jitka ze dne 6.5.2022. 

Souhlasy na situačním výkrese od: Kyncl Marco Dipl. Ing. ze dne 1.3.2022; Náhlovský Lukáš; Kopiárová 

Hana; Rien Turnov, a.s.,; Mrázek Jan Ing., ze dne 28.3.2022; Bárta Miroslav; Skalský Vladimír; Jiránek 

Pavel a Jiránková Ivana; Novák Pavel a Nováková Eva; Kováč Jaroslav; Kratochvíl Miroslav;  

Drahoňovský Milan Mgr.; Kořínek Dalibor; Durecová Hana ze dne 22.3.2022; Vaníček Luboš ze dne 

22.3.2022; Durec Miloslav a Durecová Hana; Mlejnek Pavel; Gajdošík Milan Ing.; Kupka Michal; 

Vrabcová Drahoslava; Černá Michaela; Pozdníček Josef a 2x Pozdníček Martin; Římskokatolická farnost 

Přepeře ze dne 28.3.2022; Bakoš Lubomír; 2x Skálová Martina; Jan Kobián ze dne 3.1.2022 a 9.2.2022; 

Horník Libor; Hašlar Zbyněk Ing. 

Vydaná rozhodnutí: 

• Městský úřad Turnov, odbor dopravní vydal dne 11.4.2022 pod zn. OD/22/9892/KOM 

rozhodnutí, ve kterém je povoleno zvláštní užívání části stavby silnice II/610, p.p.č. 2013/1 kú 

Turnov a 300/20 kú Přepeře u Turnova z důvodu umístění nových elektronických sítí. 

• Obecní úřad Přepeře vydal dne 21.3.2022 pod čj. 137/2022 rozhodnutí, ve kterém je povoleno 

zvláštní užívání místních komunikací v obci Přepeře. 

 

Stanovení okruhu účastníků řízení : 
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V řízení bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemků a 

staveb na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich. Na základě výsledku byl stanoven okruh 

účastníků řízení ve smyslu § 85 stavebního zákona, a to: 

podle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona – žadatel – PAMICO CZECH, s.r.o., 28.října 111, 511 01 

Turnov 1, 

podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona – obec, na jejímž území má být požadovaný záměr 

uskutečněn – Město Turnov, obec Přepeře, 

podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona - je vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být 

požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto 

pozemku nebo stavbě: vlastníkem dotčených pozemkových parcel  2013/1 v kú Turnov a 340/3 v kú 

Přepeře u Turnova je Liberecký kraj – Krajská správa silnic LK, vlastníkem dotčené pozemkové parcely 

2020/27, 2020/26, 2027/5 a 2020/25 v kú  Turnov a 228/28 v kú Přepeře u Turnova je  PRECIOSA a.s.; 

vlastníkem dotčené pozemkové parcely 2013/5 v kú Turnov je Kupcová Miroslava Ing.; vlastníkem 

dotčené pozemkové parcely 228/4, 228/7, 228/27, 228/23, 321/2, 321/3, 320/1, 294, 283/9, 283/8, 304/13, 

96/14, 96/15, 94/2, 288/2, 293/1, 94/46, 94/104, 95/16, 303/2 a stavební parcely 129, 269 v kú Přepeře u 

Turnova je obec Přepeře; vlastníkem dotčené pozemkové parcely 228/26 v kú Přepeře u Turnova jsou 

Hnátko Lukáš, Hnátko Petr, Hnátko Vojtěch, Vocásková Šťastná Žanet;  vlastníkem dotčené pozemkové 

parcely 228/22 v kú Přepeře u Turnova je Polák Roman; vlastníkem dotčené pozemkové parcely 228/3 

v kú Přepeře u Turnova je Egert Jaroslav Ing.; vlastníkem dotčené pozemkové parcely 284/6 v kú Přepeře 

u Turnova je Česká republika-Státní pozemkový úřad; vlastníkem dotčené pozemkové parcely 258/3 a 

stavební parcely 282 v kú Přepeře u Turnova je Rien Turnov a.s.; vlastníkem dotčené pozemkové parcely 

258/4, 258/2 a stavební parcely 421 v kú Přepeře u Turnova je Sklostroj International, s.r.o.; vlastníkem 

dotčené stavební parcely 349 v kú Přepeře u Turnova je Sklostroj Turnov CZ, s.r.o.; vlastníkem dotčené 

stavební parcely 240 v kú Přepeře u Turnova jsou Kyncl Marco Ing.; vlastníkem dotčené pozemkové 

parcely 267/1 a 266 v kú Přepeře u Turnova je Hejduková Alena Ing.; vlastníkem dotčené pozemkové 

parcely 321/5, 321/4, 263/1 a stavební parcely 515 v kú Přepeře u Turnova jsou Felgr David a Felgrová 

Jitka; vlastníkem dotčené pozemkové parcely 265/3 a stavební parcely 437 v kú Přepeře u Turnova jsou 

Kučera Tomáš a Kučerová Marcela; vlastníkem dotčené pozemkové parcely 265/2 a stavební parcely 442 

v kú Přepeře u Turnova je Hašlar Zbyněk Ing., vlastníkem dotčené pozemkové parcely 280/3 a stavební 

parcely 459 v kú Přepeře u Turnova jsou Horník Libor a Horníková Pavlína; vlastníkem dotčené 

pozemkové parcely 280/13, 280/12, 280/1, 15,3 a stavební parcely 506 a 354 v kú Přepeře u Turnova je 

Semlerová Stanislava; vlastníkem dotčené pozemkové parcely 280/23 a stavební parcely 484 v kú Přepeře 

u Turnova jsou Pichrt Josef a Pichrtová Jana; vlastníkem dotčené pozemkové parcely 280/21, 280/10, 

280/11, 271/25, 280/17, 280/18 v kú Přepeře u Turnova jsou Šnajdr Miroslav a Šnajdrová Jana; 

vlastníkem dotčené pozemkové parcely 280/9, 280/6, 280/20 a stavební parcely 464 v kú Přepeře u 

Turnova je Bárta Miroslav; vlastníkem dotčené pozemkové parcely 280/8, 280/7 a stavební parcely 526 

v kú Přepeře u Turnova je Kobián Jan Ing., vlastníkem dotčené pozemkové parcely 284/9, 281/4 a 

stavební parcely 522 v kú Přepeře u Turnova je Skálová Martina; vlastníkem dotčené pozemkové parcely 

25/4 a stavební parcely 450 v kú Přepeře u Turnova jsou Malá Radmila a Malý Jiří; vlastníkem dotčené 

pozemkové parcely 23/1 v kú Přepeře u Turnova jsou Johan Jiří a Johan Ladislav; vlastníkem dotčené 

pozemkové parcely 283/7 v kú Přepeře u Turnova je Semler Miloslav; vlastníkem dotčené pozemkové 

parcely 283/1 a stavební parcely 517 v kú Přepeře u Turnova jsou Eichler Milan Bc. a Eichlerová Hana 

MUDr.; vlastníkem dotčené pozemkové parcely 283/6 a stavební parcely 523 v kú Přepeře u Turnova 

jsou Hajer Václav Ing. a Hajerová Ludmila Ing.; vlastníkem dotčené pozemkové parcely 283/3 a stavební 

parcely 524 v kú Přepeře u Turnova jsou Zajíc Jan Ing. a Zajícová Jana Mgr.; vlastníkem dotčené 

pozemkové parcely 283/4 a stavební parcely 519 v kú Přepeře u Turnova jsou Novotný Dalibor Ing. a 

Novotná Dana Mgr.; vlastníkem dotčené pozemkové parcely 23/2 a stavební parcely 361 v kú Přepeře u 

Turnova jsou Kudrnáčová Jaroslava MVDr. a Vlachová Pavla; vlastníkem dotčené pozemkové parcely 

20/2 a stavební parcely  310 v kú Přepeře u Turnova jsou Barchánek Martin a Barchánková Olga; 

vlastníkem dotčené pozemkové parcely 286/12 a stavební parcely 365 v kú Přepeře u Turnova je Bakoš 

Lubomír; vlastníkem dotčené pozemkové parcely 286/13 a stavební parcely 356 v kú Přepeře u Turnova 

jsou Hloušek Miroslav a Hloušková Věra; vlastníkem dotčené pozemkové parcely 286/6 a stavební 

parcely 470 v kú Přepeře u Turnova je Pozdníček Martin; vlastníkem dotčené stavební parcely 99/1 v kú 

Přepeře u Turnova jsou Pozdníček Josef a Pozdníček Martin; vlastníkem dotčené pozemkové parcely 16/4 

a stavební parcely 328 v kú Přepeře u Turnova je Holečková Lucie; vlastníkem dotčené pozemkové 

parcely 16/1 a stavební parcely 327 v kú Přepeře u Turnova jsou Náhlovský Jiří a Náhlovská Danuše; 

vlastníkem dotčené pozemkové parcely 287/9 v kú Přepeře u Turnova jsou Kartáková Věra, Kozák Josef, 

Krausová Alena, Matějková Věra, Mlejnková Božena, obec Přepeře, Pozdníček Josef, Pozdníček Martin, 
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Sajdl Luděk Ing. a Sajdl Petr RNDr. CSc.; vlastníkem dotčené stavební parcely 81 v kú Přepeře u 

Turnova je Peštová Radka; vlastníkem dotčené pozemkové parcely 290/2 a stavební parcely 86 v kú 

Přepeře u Turnova je Černá Michaela; vlastníkem dotčené stavební parcely 87 v kú Přepeře u Turnova 

jsou Vrabcová Drahoslava a Vrabec Martin; vlastníkem dotčené pozemkové parcely 134/7 a stavební 

parcely 93 v kú Přepeře u Turnova jsou Kupka Michal a Voráčková Adriana; vlastníkem dotčené 

pozemkové parcely 134/6 a stavební parcely 94 v kú Přepeře u Turnova je Veselý Karel; vlastníkem 

dotčené stavební parcely 102 v kú Přepeře u Turnova je Mrázek Jan Ing.; vlastníkem dotčené stavební 

parcely 103 v kú Přepeře u Turnova je Gajdošík Michal Ing.; vlastníkem dotčené pozemkové parcely 

290/1 a stavební parcely 110 v kú Přepeře u Turnova je Brůha Zdeněk; vlastníkem dotčené stavební 

parcely 139 v kú Přepeře u Turnova jsou Franc Jaroslav a Francová Hana; vlastníkem dotčené pozemkové 

parcely 94/13 a stavební parcely 138 v kú Přepeře u Turnova jsou Hásková Lucie, Kolomazník Petr, 

Kolomazník Rudolf a Valterová Tůmová Mirka Ing.; vlastníkem dotčené stavební parcely 167/2 v kú 

Přepeře u Turnova je Vaníček Luboš; vlastníkem dotčené stavební parcely 137/1 v kú Přepeře u Turnova 

jsou Vintera Vladimír a Vinterová Jitka; vlastníkem dotčené pozemkové parcely 94/55 a stavební parcely 

165 v kú Přepeře u Turnova je Mlejnek Pavel; vlastníkem dotčené stavební parcely 164/1 v kú Přepeře u 

Turnova jsou Durec Miloslav a Durecová Hana; vlastníkem dotčené stavební parcely 164/2 v kú Přepeře 

u Turnova je Durecová Hana; vlastníkem dotčené pozemkové parcely 94/84 v kú Přepeře u Turnova 

právní nástupci  Hoffera Františka a Hofferové Marty, opatrovník Luděk Sajdl; vlastníkem dotčené 

stavební parcely 5/1, 5/2 v kú Přepeře u Turnova je Havlíček Lukáš; vlastníkem dotčené stavební parcely 

6/2 v kú Přepeře u Turnova je Kořínek Dalibor; vlastníkem dotčené pozemkové parcely 9/2 a stavební 

parcely 7/2 v kú Přepeře u Turnova je Mohrová Jitka; vlastníkem dotčené pozemkové parcely 94/106 a 

stavební parcely 399 v kú Přepeře u Turnova jsou Kratochvíl Pavel a Kratochvílová Jana; vlastníkem 

dotčené pozemkové parcely 2/2, a stavební parcely 453, 4/1 v kú Přepeře u Turnova jsou Drahoňovský 

Milan Mgr. a Drahoňovská Martina Ing., vlastníkem dotčené pozemkové parcely 1/2, 291/5 v kú Přepeře 

u Turnova je Žďárská Vlasta; vlastníkem dotčené stavební parcely 207 v kú Přepeře u Turnova jsou Nagy 

Luděk a Nagy Přemysl; vlastníkem dotčené pozemkové parcely 94/71 a stavební parcely 183 v kú 

Přepeře u Turnova je Dvořan Matěj; vlastníkem dotčené pozemkové parcely 94/72 a stavební parcely 179 

v kú Přepeře u Turnova je Bártl Milan; vlastníkem dotčené pozemkové parcely 94/107 a stavební parcely 

445 v kú Přepeře u Turnova jsou Dvořan Jiří a Dvořanová Naděžda; vlastníkem dotčené pozemkové 

parcely 1143 a stavební parcely 479 v kú Přepeře u Turnova je Kopiarová Hana; vlastníkem dotčené 

pozemkové parcely 94/111 a stavební parcely 481 v kú Přepeře u Turnova jsou  Náhlovský Lukáš a 

Náhlovská Lenka; vlastníkem dotčené pozemkové parcely 94/102 a stavební parcely 271 v kú Přepeře u 

Turnova je Šefl Radek; vlastníkem dotčené pozemkové parcely 94/12 a stavební parcely 166 v kú Přepeře 

u Turnova jsou Dolanská Blanka a Skalická Petra; vlastníkem dotčené pozemkové parcely 94/53 a 

stavební parcely 150 v kú Přepeře u Turnova jsou Boudný Petr B.Th. a Boudná Klára; vlastníkem dotčené 

pozemkové parcely 94/52 a stavební parcely 163 v kú Přepeře u Turnova je Kováč Jaroslav; vlastníkem 

dotčené pozemkové parcely 94/10 a stavební parcely 125 v kú Přepeře u Turnova je Bulířová Jaruška; 

vlastníkem dotčené stavební parcely 124 v kú Přepeře u Turnova je Malinovský Břetislav Ing. arch.; 

vlastníkem dotčené pozemkové parcely 94/50 a stavební parcely 149 v kú Přepeře u Turnova je Šťastná 

Martina; vlastníkem dotčené pozemkové parcely 94/49 a stavební parcely 148 v kú Přepeře u Turnova je 

Kratochvíl Miroslav; vlastníkem dotčené stavební parcely 162 v kú Přepeře u Turnova je Motyčka 

Ladislav; vlastníkem dotčené stavební parcely 136 v kú Přepeře u Turnova jsou Jiránek Pavel a Jiránková 

Ivana; vlastníkem dotčené pozemkové parcely 94/16 a stavební parcely 135 v kú Přepeře u Turnova jsou 

Bryxí Jiří a Bryxová Jana; vlastníkem dotčené pozemkové parcely 94/15 a stavební parcely 134 v kú 

Přepeře u Turnova jsou Louda Ivo a Loudová Dagmar; vlastníkem dotčené stavební parcely 132/1 v kú 

Přepeře u Turnova je Ješková Eva; vlastníkem dotčené pozemkové parcely 94/6 a stavební parcely 131 

v kú Přepeře u Turnova je Dostrašil Jaroslav; vlastníkem dotčené stavební parcely 130 v kú Přepeře u 

Turnova je Staňková Eva; vlastníkem dotčené stavební parcely 120 v kú Přepeře u Turnova jsou Novák 

Pavel a Nováková Eva; vlastníkem dotčené pozemkové parcely 94/3 a stavební parcely 119/1 v kú 

Přepeře u Turnova je Löfler Josef; vlastníkem dotčené pozemkové parcely 93/36 a stavební parcely 279 

v kú Přepeře u Turnova jsou Skalský Vladimír a Skalská Ladislava; vlastníkem dotčené pozemkové 

parcely 93/35 a stavební parcely 355 v kú Přepeře u Turnova jsou Podolka Stanislav a Podolková Věra; 

vlastníkem dotčené pozemkové parcely 93/34 a stavební parcely 378 v kú Přepeře u Turnova jsou Brůha 

Václav a Brůhová Jaroslava; vlastníkem dotčené pozemkové parcely 93/16, 93/21 a stavební parcely 527, 

202 v kú Přepeře u Turnova jsou Soják Petr a Sojáková Simona; vlastníkem dotčené pozemkové parcely 

280/4 v kú Přepeře u Turnova jsou Brynda Eduard a Jackmanová Hana; vlastníkem dotčené pozemkové 

parcely 19 v kú Přepeře u Turnova je Římskokatolická farnost Přepeře; vlastníkem dotčené pozemkové 

parcely 283/2 v kú Přepeře u Turnova jsou Gajdoš Jaroslav a Gajdošová Michaela Ing.; vlastníkem 
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dotčené pozemkové parcely 27/2 v kú Přepeře u Turnova je Štefaníková Zdeňka, a vlastníci inženýrských 

sítí, kde dojde ke styku s výše uvedenou stavbou: ČEZ Distribuce, a.s., CETIN a.s., GasNet Služby, s.r.o., 

Vodohospodářské sdružení Turnov, obec Přepeře, 

podle § 85 odst. 2 písm. b )  stavebního zákona – jsou osoby, jejichž vlastnické nebo jiné právo 

k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním 

rozhodnutím přímo dotčeno – jsou to majitelé sousedních pozemků: Osoby s vlastnickými nebo jinými 

věcnými právy k sousedním pozemkům: st. p. 119/2, 126/1, 126/2, 137/2, 161, 167/1, 177, 208, 235, 236, 

237, 247, 329, 337, 350, 364, 367, 469, parc. č. 1/4, 2/3, 8/2, 8/3, 15/1, 16/5, 20/3, 24/1, 24/2, 26/2, 26/3, 

75/1, 93/37, 93/45, 93/88, 94/9, 94/11, 94/17, 94/51, 94/78, 94/79, 94/80, 94/83, 94/90, 94/109, 94/123, 

95/10, 96/13, 257/2, 257/4, 257/5, 258/8, 267/3, 271/8, 280/2, 280/15, 280/22, 281/1, 281/2, 281/3, 287/2, 

290/10, 291/26, 300/1, 321/6, 1126/2, 1126/4, 1126/6, 1126/7 v katastrálním území Přepeře u Turnova, 

parc. č. 1997, 1998, 1999/1, 2000/4, 2000/5, 2001/2, 2002/1, 2003, 2004, 2013/8, 2013/9, 2020/1, 2020/9, 

2020/10, 2020/21, 2020/22, 2027/6, 2027/7, 2027/33, 2027/34 v katastrálním území Turnov a osoby s 

vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: Přepeře č.p. 123, č.p. 177, č.p. 202, č.p. 

142, č.p. 210, č.p. 257, č.p. 259, č.p. 270 a č.p. 271,  Turnov č.p. 1304, č.p. 1305 a č.p. 1447. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení podle § 144 zákona č. 500/2004 

Sb., správního řádu, územní rozhodnutí se účastníkům řízení podle § 85 odst 2, písm. b) uvědomuje 

veřejnou vyhláškou. 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

-  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 

Z hledisek, uvedených v § 90 písm. a), b), c), stavebního zákona posoudil stavební záměr žadatele takto: 

- a) s požadavky podle stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů – žádost obsahuje veškeré 

náležitosti, které upravuje § 86 stavebního zákona, § 3 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 

územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, dokumentace stavby je v souladu s přílohou 

č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Projektová dokumentace je v souladu s vyhláškou č. 

č. 501/2006 o obecných požadavcích na využívání území, 

- b) s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení 

nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem– stavba se bude dotýkat 

ochranných pásem těchto sítí technické a dopravní infrastruktury: telekomunikační infrastruktura 

společnosti CETIN a.s.; podzemní síť NN a nadzemní síť NN, VN a VVN; VTL RS, VTL plynovody 

ocel DN 500, 100 + bezpečnostní pásmo, STL plynovody PE d110, 90, 63, 50, přípojky; ochranné pásmo 

vodního zdroje II st. Turnov Nudvojovice, veřejný vodovod, veřejná kanalizace; veřejné osvětlení; místní 

komunikace a silnice II. a III. třídy. Vlastníci a správci výše uvedených technických a dopravních 

infrastruktury se stavbou souhlasí a jejich podmínky jsou uvedeny ve výroku tohoto rozhodnutí. 

- c) zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených 

orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledkem rozporů – 

k umístění stavby byla vydána kladná stanoviska všech dotčených orgánů, hájících zájmy chráněné 

zvláštními právními předpisy. 

Žadatel nedoložil do územního řízení od všech účastníků řízení souhlasy se stavbou podle § 184a 

stavebního zákona od vlastníků dotčených pozemkových parcel, přes které povede výše uvedený optický 

kabel. Žadatel doložil od části vlastníků dotčených pozemků smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene a smlouvy o umístění a provedení stavby, kde je na zadní stránce zákres trasy optického 

kabelu na snímku z PM, ale na tomto situačním výkrese není souhlas od všech vlastníků dotčených 

pozemků. V tomto případě se souhlasy vlastníků na situačním výkrese nemusí dokládat, neboť podle § 

184a odst. 3 stavebního zákona se souhlas nedokládá, je-li pro získání potřebných práv k pozemku nebo 

stavbě pro požadovaný stavební záměr nebo opatření stanoven účel vyvlastnění zákonem. Jedná se o 

stavbu elektronické komunikace (komunikační vedení veřejné komunikační sítě), kde podle zákona č. 

127/2005 Sb. O elektronických komunikací §104 Oprávnění k využívání cizích nemovitostí odst.4 

stanoví, že „Nedojde-li s vlastníkem dotčené nemovitosti k uzavření písemné smlouvy o smlouvě budoucí 

o zřízení služebnosti podle odst. 3 nebo prokáže-li podnikatel zajišťující veřejnou komunikační síť, že 

vlastník dotčené nemovitosti není znám nebo není určen anebo proto, že je prokazatelně nedosažitelný 

nebo nečinný nebo je-li vlastnictví nemovitosti sporné, či vlastník v dispozici s ní omezen, rozhodne o 

návrhu podnikatele zajištujícího veřejnou komunikační síť na zřízení služebnosti vyvlastňovací úřad podle 
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zvláštního právního předpisu (zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva 

k pozemku nebo ke stavbě – zákon o vyvlastnění). Podnikatel zajišťující veřejnou komunikační síť může 

vykonávat oprávnění v rozhodnutí vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva k dotčené 

nemovitosti ode dne vykonatelnosti tohoto rozhodnutí.“ Z uvedeného vyplývá, že žadatel nemusí mít 

souhlasy vlastníků pozemků na situačním výkrese, protože právo ke stavbě lze vyvlastnit, a to v dalším 

správním řízení, které musí předcházet zahájení stavby. 

Město Turnov má platný Územní plán Turnov, který vydalo zastupitelstvo usnesením č. 299/2014 ze dne 

26.6.2014. Územní plán nabyl účinnosti 26.7.2014. Dále má město Turnov Změnu č. 1 Územního plánu 

Turnov, vydanou zastupitelstvem města usnesením č. 387/2017 ze dne 14.12.2017, účinnou od 

30.12.2017, Změnu č. 2 vydanou usnesením č.41/2020 ze dne 27. 2.2020 s nabytím účinnosti dne 

24.4.2020 a Změnu č. 3 vydanou zastupitelstvem města usnesením č. 184/2021 ze dne 24.6.2021 

s nabytím účinnosti dne 10.8.2021. V Územním plánu Turnov jsou záměrem dotčeny plochy, které 

předloženou trasu sítě komunikačního vedení umožňují, jedná se o plochy „Plochy smíšené dopravy“ a 

„Průmyslová výroba a sklady“. Obec Přepeře má platný Územní plán Přepeře, které vydalo Zastupitelstvo 

obce Přepeře dne 10.11.2011, a které nabylo účinnosti dne 26.11.2011. V Územním plánu Přepeře jsou 

záměrem dotčeny plochy, které taktéž předloženou trasu komunikační sítě umožňují, jedná se o plochy 

„Plochy smíšené komerční“, „Plochy dopravní infrastruktury – silnice II. třídy“, „Plochy dopravní 

infrastruktury – silnice III. třídy“, „Plochy veřejného prostranství-komunikace“, „Plochy smíšené 

obytné“, „Plochy smíšené centrální“, „Plochy smíšené nezastavitelné“, Plochy výroby a skladování“ a 

„Plochy dopravní infrastruktury – dopravní vybavení“. Na území Turnova i Přepeř jsou posuzovaným 

záměrem dotčeny plochy, ve kterých je liniová technická infrastruktura přípustným využitím a zároveň 

posuzovaný záměr neznemožní hlavní využití dotčených ploch. V částech obou území, kde po aktualizaci 

ZÚR vznikla nutnost změnit územní plány ve smyslu uvedení do souladu se ZÚR, se zatím rozhoduje 

podle ZÚR. Na území Turnova již probíhá pořizování Změny č. 5, na území Přepeře probíhají přípravné 

práce na změně. Z hlediska cílů a úkolů územního plánu je posuzovaný záměr veřejnou technickou 

infrastrukturou, která zlepšuje podmínky pro využití území. Zásadní negativní vliv na nadřazené veřejné 

zájmy nebyl shledán. Optotrasa respektuje stávající koncepci rozvoje území podle územních plánů a není 

v zásadní kolizi s koncepcí vyplývající se Zásad územního rozvoje Libereckého kraje (ZÚR). Z územní 

studie krajiny nevyplývají doporučení, která by bránila realizaci záměru. Výše uvedený záměr je 

v souladu s Územním plánem Turnov a Přepeře a v souladu s cíli a úkoly územního plánování. Jedná se o 

podzemní stavbu, kterou nedojde k narušení architektonických a urbanistických hodnot v území. 

Orgán územního plánování MÚ Turnov, ORM v koordinovaném závazném stanovisku dne 1.3.2022 pod 

č.j. spisu ORM/22/216 sdělil ve svém závazném stanovisku, že záměr je přípustný, podmínky pro 

přípravu a uskutečnění se nestanovují. 

 

Vzhledem k tomu, že na základě povolení umístění stavby je možno stavbu realizovat, posoudil stavební 

úřad plnost a přehlednost projektové dokumentace a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecně 

technické požadavky na stavby dle příslušných ustanovení vyhl. č. 268/2009 Sb., ve znění vyhl.č. 

20/2012 Sb. Na základě výše uvedeného posouzení došel stavební úřad k závěru, že stavba je navržena 

v souladu s uvedenými technickými požadavky na výstavbu. Současně stavební úřad ve výroku 

rozhodnutí kromě podmínek k umístění stavby stanovil i podmínky pro provedení stavby optického 

kabelu. 

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 

vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve 

výroku uvedených. 

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a 

stavebního řádu Krajského úřadu Libereckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu. 

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a 

aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je 

správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý 

výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 
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Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného 

vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, 

stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí, jde-li o 

stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby. 

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění 

stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. 

 

 

 

Ing. Eva Zakouřilová 

vedoucí stavebního úřadu 

  

 

 

Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 

položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 1000 Kč byl zaplacen 5.6.2022. 

 

Obdrží: 

Úřad města Turnov a Přepeře k podání zprávy o vyvěšení a sejmutí tohoto oznámení. 

Účastníci územního řízení dle ust. 27 odst. 1 správního řádu a ust. § 85 odst. 1, písm. a) stavebního 

zákona – do vlastních rukou: 

PAMICO CZECH, s.r.o., IDDS: ze4u2cg 

 

Účastníci územního řízení dle § 85 odst. 1, písm. b) stavebního zákona – do vlastních rukou: 

MĚSTO TURNOV, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov 1 

Obec Přepeře, IDDS: ne8a7ss 

 

Účastníci územního řízení dle ust. § 85 odst. 2, písm. a) a b) stavebního zákona a dle ust. § 2 odst. 5 

zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických 

komunikací – veřejnou vyhláškou: 

CETIN a.s., IDDS: qa7425t 

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 

Vodohospodářské sdružení Turnov, IDDS: c97yj33 

GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 

Obec Přepeře, IDDS: ne8a7ss 

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: bdnkk7w 

PRECIOSA, a.s., IDDS: bv8fsrc 

Miroslava Kupcová, Na Salabce č.p. 1381, 295 01  Mnichovo Hradiště 

Lukáš Hnátko, Podůlší č.p. 106, 506 01  Jičín 1 

Petr Hnátko, Ohrazenice č.p. 251, 511 01  Turnov 1 

Vojtěch Hnátko, Ohrazenice č.p. 251, 511 01  Turnov 1 

Žanet Vocásková Šťastná, Ohrazenice č.p. 266, 511 01  Turnov 1 

Roman Polák, Přepeře č.p. 162, 512 61  Přepeře 

Ing. Jaroslav Egert, Kacanovy č.p. 83, 511 01  Turnov 1 

Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3 

Rien Turnov, a.s., IDDS: ziqf3ns 

Sklostroj International, s.r.o., IDDS: 43h2p7v 

Sklostroj Turnov CZ, s.r.o., IDDS: dus2p8p 

ing. Marco Kyncl, IDDS: 24z355z 

Ing. Alena Hejduková, Lestkov č.p. 46, Radostná pod Kozákovem, 512 63  Rovensko pod Troskami 

David Felgr, Přepeře č.p. 346, 512 61  Přepeře 

Jitka Felgrová, Přepeře č.p. 346, 512 61  Přepeře 

Tomáš Kučera, IDDS: ze47vws 

Marcela Kučerová, Přepeře č.p. 285, 512 61  Přepeře 

Ing. Zbyněk Hašlar, Přepeře č.p. 284, 512 61  Přepeře 
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Libor Horník, Přepeře č.p. 291, 512 61  Přepeře 

Pavlína Horníková, Přepeře č.p. 291, 512 61  Přepeře 

Stanislava Semlerová, Přepeře č.p. 272, 512 61  Přepeře 

Josef Pichrt, Doubí č.p. 103, Čtveřín, 463 45  Pěnčín u Liberce 

Jana Pichrtová, Doubí č.p. 103, Čtveřín, 463 45  Pěnčín u Liberce 

Miroslav Šnajdr, Přepeře č.p. 295, 512 61  Přepeře 

Jana Šnajdrová, Přepeře č.p. 295, 512 61  Přepeře 

Miroslav Bárta, Přepeře č.p. 296, 512 61  Přepeře 

Jan Kobián, Přepeře č.p. 348, 512 61  Přepeře 

Martina Skálová, Přepeře č.p. 340, 512 61  Přepeře 

Radmila Malá, Přepeře č.p. 290, 512 61  Přepeře 

Jiří Malý, Přepeře č.p. 290, 512 61  Přepeře 

Jiří Johan, Přepeře č.p. 12, 512 61  Přepeře 

Ladislav Johan, Přepeře č.p. 115, 512 61  Přepeře 

Miloslav Semler, Přepeře č.p. 272, 512 61  Přepeře 

Bc. Milan Eichler, IDDS: tmumt4m 

MUDr. Hana Eichlerová, IDDS: ggsrad4 

Ing. Václav Hajer, Přepeře č.p. 343, 512 61  Přepeře 

Ing. Ludmila Hajerová, Přepeře č.p. 343, 512 61  Přepeře 

Ing. Jan Zajíc, Přepeře č.p. 341, 512 61  Přepeře 

Jana Zajícová, Studentská č.p. 1608, 511 01  Turnov 1 

Ing. Dalibor Novotný, Ohrazenice č.p. 123, 511 01  Turnov 1 

Mgr. Dana Novotná, Přepeře č.p. 339, 512 61  Přepeře 

Martin Barchánek, Studentská č.p. 1607, 511 01  Turnov 1 

Olga Barchánková, Studentská č.p. 1607, 511 01  Turnov 1 

Lubomír Bakoš, Přepeře č.p. 256, 512 61  Přepeře 

Miroslav Hloušek, Přepeře č.p. 254, 512 61  Přepeře 

Věra Hloušková, Přepeře č.p. 254, 512 61  Přepeře 

Martin Pozdníček, Přepeře č.p. 300, 512 61  Přepeře 

Josef Pozdníček, Přepeře č.p. 89, 512 61  Přepeře 

Lucie Holečková, Nesuchyně č.p. 183, 270 07  Mutějovice 

Jiří Náhlovský, Přepeře č.p. 262, 512 61  Přepeře 

Danuše Náhlovská, Přepeře č.p. 262, 512 61  Přepeře 

Věra Kartáková, Vinohradská č.p. 2299/162, 130 00  Praha 3-Vinohrady 

Josef Kozák, Kosmonautů č.p. 1327, 511 01  Turnov 1 

Alena Krausová, Sobotecká č.p. 796, 511 01  Turnov 1 

Věra Matějková, Vrbčanská č.p. 2074/6, 100 00  Praha 10-Strašnice 

Božena Mlejnková, Přepeře č.p. 88, 512 61  Přepeře 

Ing. Luděk Sajdl, Přepeře č.p. 96, 512 61  Přepeře 

RNDr. Petr Sajdl, CSc., U Křížku č.p. 563, Mikovice, 278 01  Kralupy nad Vltavou 1 

Radka Peštová, Přepeře č.p. 72, 512 61  Přepeře 

Drahoslava Vrabcová, Přepeře č.p. 79, 512 61  Přepeře 

Martin Vrabec, Přepeře č.p. 79, 512 61  Přepeře 

Michal Kupka, Přepeře č.p. 82, 512 61  Přepeře 

Adriana Voráčková, Přepeře č.p. 82, 512 61  Přepeře 

Karel Veselý, Nad vodovodem č.p. 202/46, Praha 10-Malešice, 108 00  Praha 108 

Ing. Jan Mrázek, Přepeře č.p. 94, 512 61  Přepeře 

Ing. Michal Gajdošík, Přepeře č.p. 95, 512 61  Přepeře 

Jaroslav Franc, Přepeře č.p. 118, 512 61  Přepeře 

Hana Francová, Přepeře č.p. 118, 512 61  Přepeře 

Lucie Hásková, nám. Na Lukách č.p. 967/5, Liberec VI-Rochlice, 460 06  Liberec 6 

Petr Kolomazník, Přepeře č.p. 83, 512 61  Přepeře 

Rudolf Kolomazník, Přepeře č.p. 144, 512 61  Přepeře 

Ing. Mirka Valterová Tůmová, Újezd č.p. 310, Trmice, 400 02  Ústí nad Labem 2 

Luboš Vaníček, IDDS: uiwfuk4 

Vladimír Vintera, Přepeře č.p. 120, 512 61  Přepeře 

Jitka Vinterová, Přepeře č.p. 120, 512 61  Přepeře 

Pavel Mlejnek, Přepeře č.p. 130, 512 61  Přepeře 
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Miloslav Durec, Přepeře č.p. 155, 512 61  Přepeře 

Hana Durecová, Přepeře č.p. 155, 512 61  Přepeře 

Lukáš Havlíček, Přepeře č.p. 347, 512 61  Přepeře 

Dalibor Kořínek, Kudrnáčova č.p. 1288, 511 01  Turnov 1 

Jitka Mohrová, Doubí č.p. 108, Čtveřín, 463 45  Pěnčín u Liberce 

Pavel Kratochvíl, Přepeře č.p. 275, 512 61  Přepeře 

Jana Kratochvílová, Přepeře č.p. 275, 512 61  Přepeře 

Ing. Martina Drahoňovská, Přepeře č.p. 292, 512 61  Přepeře 

Mgr. Milan Drahoňovský, Přepeře č.p. 292, 512 61  Přepeře 

Vlasta Žďárská, Svijany č.p. 5, 463 46  Příšovice 

Luděk Nagy, Věry Junkové č.p. 719, Studánka, 530 03  Pardubice 3 

Přemysl Nagy, Lidická č.p. 355, Polabiny, 530 09  Pardubice 9 

Matěj Dvořan, Přepeře č.p. 176, 512 61  Přepeře 

Milan Bártl, Přepeře č.p. 178, 512 61  Přepeře 

Jiří Dvořan, Přepeře č.p. 276, 512 61  Přepeře 

Naděžda Dvořanová, Přepeře č.p. 276, 512 61  Přepeře 

Hana Kopiarová, Přepeře č.p. 304, 512 61  Přepeře 

Lukáš Náhlovský, Přepeře č.p. 302, 512 61  Přepeře 

Lenka Náhlovská, Přepeře č.p. 302, 512 61  Přepeře 

Radek Šefl, Přepeře č.p. 331, 512 61  Přepeře 

Blanka Dolanská, Přepeře č.p. 281, 512 61  Přepeře 

Petra Skalická, Přepeře č.p. 138, 512 61  Přepeře 

B.Th. Petr Boudný, Přepeře č.p. 139, 512 61  Přepeře 

Klára Boudná, Přepeře č.p. 139, 512 61  Přepeře 

Jaroslav Kováč, Karoliny Světlé č.p. 1195, 511 01  Turnov 1 

Jaruška Bulířová, Přepeře č.p. 122, 512 61  Přepeře 

Břetislav Malinovský, Nad Turbovou č.p. 930/12, 150 00  Praha 5-Košíře 

Miroslav Kratochvíl, Vlastibořice č.p. 57, 463 44  Sychrov 

Ladislav Motyčka, Třebízského č.p. 212, 413 01  Roudnice nad Labem 

Pavel Jiránek, Přepeře č.p. 124, 512 61  Přepeře 

Ivana Jiránková, Přepeře č.p. 124, 512 61  Přepeře 

Ivo Louda, Přepeře č.p. 119, 512 61  Přepeře 

Dagmar Loudová, Přepeře č.p. 119, 512 61  Přepeře 

Eva Ješková, Přepeře č.p. 136, 512 61  Přepeře 

Jaroslav Dostrašil, Přepeře č.p. 121, 512 61  Přepeře 

Eva Staňková, Přepeře č.p. 135, 512 61  Přepeře 

Pavel Novák, Přepeře č.p. 114, 512 61  Přepeře 

Eva Nováková, Přepeře č.p. 114, 512 61  Přepeře 

Josef Löffler, Přepeře č.p. 270, 512 61  Přepeře 

Vladimír Skalský, Přepeře č.p. 231, 512 61  Přepeře 

Ladislava Skalská, Přepeře č.p. 231, 512 61  Přepeře 

Zdeněk Brůha, Přepeře č.p. 104, 512 61  Přepeře 

Václav Brůha, Přepeře č.p. 273, 512 61  Přepeře 

Jaroslava Brůhová, Přepeře č.p. 273, 512 61  Přepeře 

Petr Soják, Přepeře č.p. 190, 512 61  Přepeře 

Simona Sojáková, IDDS: ek7xhuw 

Eduard Brynda, Přepeře č.p. 298, 512 61  Přepeře 

Hana Jackmannová, Přepeře č.p. 298, 512 61  Přepeře 

Římskokatolická farnost Přepeře, Přepeře č.p. 10, 512 61  Přepeře 

Jaroslav Gajdoš, Přepeře č.p. 342, 512 61  Přepeře 

Ing. Michaela Gajdošová, Přepeře č.p. 342, 512 61  Přepeře 

Zdeňka Štefaníková, Přepeře č.p. 257, 512 61  Přepeře 

MVDr. Jaroslava Kudrnáčová, Kozákov č.p. 2, Radostná pod Kozákovem, 512 63  Rovensko pod 

Troskami 

Pavla Vlachová, Loučky č.p. 87, 511 01  Turnov 1 

Martina Šťastná, Přepeře č.p. 129, 512 61  Přepeře 

Jiří Bryxí, Přepeře č.p. 134, 512 61  Přepeře 

Jana Bryxová, Přepeře č.p. 134, 512 61  Přepeře 



Č.j. SU/22/3101/HOI str. 22 

 
Stanislav Podolka, Přepeře č.p. 232, 512 61  Přepeře 

Věra Podolková, Přepeře č.p. 232, 512 61  Přepeře 

Michaela Černá, Přepeře č.p. 17, 512 61  Přepeře 

právním nástupcům osobám s neznámým pobytem: Hoffer František a Hofferová Marta 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: st. p. 119/2, 126/1, 126/2, 

137/2, 161, 167/1, 177, 208, 235, 236, 237, 247, 329, 337, 350, 364, 367, 469, parc. č. 1/4, 2/3, 8/2, 8/3, 

15/1, 16/5, 20/3, 24/1, 24/2, 26/2, 26/3, 75/1, 93/37, 93/45, 93/88, 94/9, 94/11, 94/17, 94/51, 94/78, 94/79, 

94/80, 94/83, 94/90, 94/109, 94/123, 95/10, 96/13, 257/2, 257/4, 257/5, 258/8, 267/3, 271/8, 280/2, 

280/15, 280/22, 281/1, 281/2, 281/3, 287/2, 290/10, 291/26, 300/1, 321/6, 1126/2, 1126/4, 1126/6, 1126/7 

v katastrálním území Přepeře u Turnova, parc. č. 1997, 1998, 1999/1, 2000/4, 2000/5, 2001/2, 2002/1, 

2003, 2004, 2013/8, 2013/9, 2020/1, 2020/9, 2020/10, 2020/21, 2020/22, 2027/6, 2027/7, 2027/33, 

2027/34 v katastrálním území Turnov . 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: Přepeře č.p. 123, č.p. 177, č.p. 

202, č.p. 142, č.p. 210, č.p. 257, č.p. 259, č.p. 270 a č.p. 271, Turnov č.p. 1304, č.p. 1305 a č.p. 1447. 

 

dotčené orgány 

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

Obecní úřad Přepeře, IDDS: ne8a7ss 

  

ostatní 

Technické služby Turnov, s.r.o., IDDS: kxe6jqj 

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., oblastní závod Turnov, IDDS: f7rf9ns 

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

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

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

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