
Městský úřad Turnov 
stavební úřad 

Antonína Dvořáka 335, 511 01  Turnov 
 

SPIS. ZN.: SÚ/1229/22/HOZ    
Č.J.: SU/22/5550/HOI   

 

 

 
VYŘIZUJE: 

TEL.: 

E-MAIL: 

Hozdecká 

481 366 302 

i.hozdecka@mu.turnov.cz 

DATUM: 2.11.2022    
 

 

OZNÁMENÍ 

ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ 

 

ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2, 

kterou zastupuje ENPRO Energo s.r.o., IČO 28628250, Sokolská č.p. 137/45, 757 01  Valašské 

Meziříčí 1 

(dále jen "žadatel") podal dne 23.2.2022 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: 

SM_Přepeře, 1. etapa - náhrada vNN za kNN; IE-12-4006906 

 

na pozemcích st. p. 1/2, 1/6, 34, 36/1, 36/2, 38, 39, 40, 41, 42, 49, 151, 152, 153, 158, 159, 160, 169, 170, 

171, 172, 174, 175, 176, 179, 180, 181, 187, 188, 189, 190, 191, 194, 195, 196, 202, 203, 204, 207, 

213/1, 214, 216, 217, 220, 221, 222, 229, 230, 231/1, 232, 254, 279, 355, 378, 445, parc. č. 1/3, 8/1, 8/2, 

51, 52/2, 73/1, 74, 75/1, 75/2, 75/3, 75/4, 79/8, 93/21, 93/24, 93/34, 93/35, 93/36, 93/44, 93/60, 93/88, 

94/2, 94/56, 94/57, 94/58, 94/59, 94/60, 94/61, 94/62, 94/63, 94/65, 94/67, 94/69, 94/70, 94/71, 94/73, 

94/74, 94/75, 94/76, 94/77, 94/78, 94/81, 94/87, 94/88, 94/89, 94/106, 94/107, 96/16, 96/20, 96/21, 96/25, 

96/61, 291/2, 291/3, 291/4, 291/26, 291/27, 293/1, 293/2, 300/1, 300/21, 300/22, 300/23, 303/2, 340/3, 

1136 v katastrálním území Přepeře u Turnova. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení. 

 

Stavební úřad tímto, v souladu s § 2 odst. 1 zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní 

a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon o urychlení výstavby“), sděluje účastníkům, že na územní řízení se vztahuje uvedený 

zákon. Stavba je veřejně prospěšnou stavbou, dle ustanovení § 3 zákona č. 458/2000 Sb. O podmínkách 

podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický 

zákon), dle ustanovení § 1 odst. 4 zákona o urychlení výstavby a § 2 odst. 1 písm. m) bod 2. zákona č. 

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

(dále jen „stavební zákon“). 

Oznámení o zahájení územního řízení se podle § 2 odst. 5 výše uvedeného zákona č. 416/2009 Sb.  

doručuje účastníkům řízením podle § 85 odst. 2, písm. a) stavebního zákona jednotlivě. Ostatní 

písemnosti podle § 2 odst. 5 zákona č. 416/2009 Sb. O urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické 

infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací se doručují pouze žadateli, obci, na jejímž 

území má být záměr uskutečněn, a dotčeným orgánům; ostatním účastníkům řízení se doručují veřejnou 

vyhláškou.   

Stavba obsahuje: 

Bude provedena výměna vyžilého vrchního vedení za nové kabelové vedení v části obce. 

SO 01 – Zemní kabelové vedení NN 

Na parcele 93/58 bude stávající pilíř s rozpojovací skříní SJZ R261 vyměněn za nový SR922, který bude 

umístěn nově v oplocení parcely. Všechny stávající kabely budou přepojeny do nového pilíře 

s rozpojovací skříní SJZ R261. Z nového pilíře s rozpojovací skříní budou vyvedeny nové kabely 3x 

AYKY 3x240+120mm a 1x AYKY 3x120+70mm. 

První AYKY 3x240+120mm bude kabel veden v parcele 303/2 chodníkem přejde překopem přes silnici 

na druhou stranu a dále v zeleném pásu ve stávající trase kabelu nízkého napětí který bude demontován. 

Dále přejde kabel do parcely 94/2 kde bude pokračovat ve stávající trase v zeleném pásu kde zasmyčkuje 

nový pilíř s přípojkovou skříní SS100 SJZ 148 na pozemku 94/56, která bude umístěna v jeho oplocení. 
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Dále bude kabel veden v zeleném pásu parcely 94/2 a přejde do chodníku a zasmyčkuje nový pilíř 

s přípojkovou skříní SS100 SJZ 149, která bude umístěna v oplocení parcely 94/57. Dále bude kabel 

pokračovat chodníkem do další ho pilíře s přípojkovou skříní SS100 SJZ 150, která bude umístěna 

v oplocení parcely 94/58. Dále bude kabel pokračovat v chodníku parcely 94/2 a zasmyčkuje nový pilíř 

s přípojkovou skříní SS100 SJZ 153, která bude umístěna v oplocení parcely 94/59. Dále bude kabel 

pokračovat v chodníku parcely 94/2 a zasmyčkuje nový pilíř s přípojkovou skříní  SS100 SJZ 154, která a 

bude umístěna v oplocení parcely 94/60. Dále bude kabel pokračovat v chodníku parcely 94/2 a 

zasmyčkuje nový pilíř s přípojkovou skříní SS100 SJZ 160, která bude umístěna v oplocení parcely 

94/74. Dále bude kabel pokračovat v chodníku parcely 94/2 a zasmyčkuje nový pilíř s přípojkovou skříní 

SS100 SJZ 161, která bude umístěna v oplocení parcely 94/75. Dále bude kabel pokračovat v chodníku 

parcely 94/2 a zasmyčkuje nový pilíř s přípojkovou skříní SS200 SJZ 172, která bude umístěna 

v oplocení na rozhraní parcel 94/76 a 94/77. Dále bude kabel pokračovat v chodníku parcely 94/2 a 

zasmyčkuje nový pilíř s přípojkovou skříní SS100 SJZ 166, která bude umístěna v oplocení parcely 

94/78. Dále bude kabel pokračovat chodníkem po parcely 94/2 a přejde do zeleného pásu u parcely 94/79, 

kde bude u rohu umístěn nový pilíř s rozpojovací skříní SR402 SJZ R33 kde bude ukončen. 

Z volné sady rozpojovací skříně SJZ R33 bude vyveden nový kabel AYKY 3x240+120mm, který povede 

překopem asfaltové cesty na druhou stranu pozemku 94/2, kde přejde do chodníku a zasmyčkuje nový 

pilíř s přípojkovou skříní SS100 SJZ 203, která bude umístěna v oplocení parcely 94/80. Kabel bude dále 

pokračovat v chodníku parcely 94/2. Kabel dále zasmyčkuje nový pilíř s přípojkovou skříní SS100 SJZ 

167 a bude umístěn v oplocení parcely 94/81. Dále kabel bude pokračovat chodníkem parcely 94/2 a 

zasmyčkuje nový pilíř s přípojkovou skříní SS100 SJZ 174, která bude umístěna v oplocení parcely 

st.172. Dále kabel bude pokračovat chodníkem parcely 94/2 a zasmyčkuje nový pilíř s přípojkovou skříní 

SS100 SJZ 194, která bude umístěna v oplocení parcely 94/89. Dále kabel bude pokračovat chodníkem 

parcely 94/2 a zasmyčkuje nový pilíř s přípojkovou skříní SS100 SJZ 192, která bude umístěna 

v oplocení parcely st.191. Dále kabel bude pokračovat chodníkem parcely 94/2 a přejde do parcely 96/16,  

kde bude pokračovat v chodníku a zasmyčkuje nový pilíř s přípojkovou skříní SS100 SJZ 9, která bude 

umístěna v oplocení parcely 96/25. Dále kabel bude pokračovat chodníkem parcely 96/16 a zasmyčkuje 

nový pilíř s přípojkovou skříní SS100 SJZ 198, která bude umístěna v oplocení parcely st.231. Dále kabel 

bude pokračovat chodníkem parcely 96/16 a zasmyčkuje nový pilíř s přípojkovou skříní SS100 SJZ 66, 

která bude umístěna v oplocení parcely st.222. Dále kabel bude pokračovat chodníkem parcely 96/16 a 

zasmyčkuje nový pilíř s přípojkovou skříní SS100 SJZ 109, která bude umístěna v oplocení parcely 

st.232. Dále kabel přejde asfaltovou silnici na druhou stranu parcely 96/16 a bude pokračovat chodníkem 

do nového pilíře s rozpojovací skříní SR402 SJZ R175, která bude vyměněna za stávající u křižovatky 

vedle pozemku st.221. 

Druhý kabel AYKY 3x240+120mm z rozpojovací skříně SJZ R261 povede v souběhu s prvním kabelem 

překopem a zeleným pásem v pozemku 303/2 (ve stávající trase kabelu NN). Dále kabel přejde silnici na 

druhou stranu přes pozemek 94/2 a zpět do pozemku 303/2, kde zasmyčkuje nový pilíř s přípojkovou 

skříní SS100 SJZ 159, která bude umístěna před oplocením 94/45. Dále bude kabel pokračovat zpět a 

přejde do parcely 94/2, kde bude pokračovat v zeleném pásu a zasmyčkuje nový pilíř s přípojkovou skříní 

SS100 SJZ 145, která bude umístěna v oplocení parcely 94/61. Dále kabel bude pokračovat chodníkem 

parcely 94/2 a zasmyčkuje nový pilíř s přípojkovou skříní SS100 SJZ 146, která bude umístěna 

v oplocení parcely 94/62. Dále kabel bude pokračovat chodníkem parcely 94/2 a zasmyčkuje nový pilíř 

s přípojkovou skříní SS100 SJZ 147, která bude umístěna v oplocení parcely 94/63. Dále kabel bude 

pokračovat chodníkem parcely 94/2 a zasmyčkuje nový pilíř s přípojkovou skříní SS100 SJZ 179, která 

bude umístěna v oplocení parcely st.158. Dále kabel bude pokračovat chodníkem parcely 94/2 a 

zasmyčkuje nový pilíř s přípojkovou skříní SS100 SJZ 171, která bude umístěna v oplocení parcely 

94/65. Dále kabel bude pokračovat chodníkem parcely 94/2 a zasmyčkuje nový pilíř s přípojkovou skříní 

SS100 SJZ 158, která bude umístěna v oplocení 94/66. Dále kabel bude pokračovat chodníkem parcely 

94/2 a zasmyčkuje nový pilíř s přípojkovou skříní SS100 SJZ 151, která bude umístěna v oplocení 

parcely 94/67. Dále kabel bude pokračovat chodníkem parcely 94/2 a zasmyčkuje nový pilíř 

s přípojkovou skříní SS100 SJZ 152, která bude umístěna v oplocení parcely st.181. Dále kabel bude 

pokračovat chodníkem parcely 94/2 a zasmyčkuje nový pilíř s přípojkovou skříní SS100 SJZ 191, která 

bude umístěna v oplocení parcely 94/69. Dále kabel bude pokračovat chodníkem parcely 94/2 a 

zasmyčkuje nový pilíř s přípojkovou skříní SS100 SJZ 162, která bude umístěna v oplocení parcely 

94/70. Dále kabel bude pokračovat chodníkem parcely 94/2 a zasmyčkuje nový pilíř s přípojkovou skříní 

SS100 SJZ176, která bude umístěna v oplocení parcely 94/71. Dále bude kabel pokračovat chodníkem 

parcely 94/2 a bude ukončen v novém pilíři s rozpojovací skříní SR 402 SJZ R32, která bude umístěna 

v křižovatce u rohu parcely 94/2 před plotem. Z této rozpojovací skříně SJZ R32 bude vyveden nový 
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zemní kabel AYKY 3x120+70mm, který povede v krajnici asfaltové cesty až k pozemku 94/107, kde 

bude ukončen v novém pilíři s přípojkovou skříní SS100 SJZ 276 a bude umístěna před oplocením této 

parcely. Z rozpojovací skříně SJZ R32 bude dále vyveden nový zemní kabel AYKY 3x240+120mm, který 

přejde na druhou stranu asfaltové silnice parcely 94/2. Kde bude pokračovat v chodníku, kde zasmyčkuje 

nový pilíř s přípojkovou skříní SS100 SJZ 178, který bude umístěn v oplocení parcely st.179. Dále kabel 

bude pokračovat chodníkem parcely 94/2 a zasmyčkuje nový pilíř s přípojkovou skříní SS100 SJZ 164, 

která bude umístěna v oplocení parcely 94/73. Dále kabel bude pokračovat chodníkem parcely 94/2 a 

zasmyčkuje nový pilíř s přípojkovou skříní SS100 SJZ 173, která bude umístěna v oplocení 94/88. Dále 

kabel bude pokračovat chodníkem parcely 94/2 a zasmyčkuje nový pilíř s přípojkovou skříní SS100 SJZ 

193, která bude umístěna v oplocení parcely 94/87. Dále kabel bude pokračovat chodníkem parcely 94/2 a 

přejde do parcely 96/16 a bude pokračovat v chodníku kde zasmyčkuje nový pilíř s přípojkovou skříní 

SS200 SJZ 8,která bude umístěna v oplocení parcely st.213/1. Dále kabel bude pokračovat chodníkem 

parcely 96/16 a zasmyčkuje nový pilíř s přípojkovou skříní SS100 SJZ 208, která bude umístěna 

v oplocení parcely st.230. Dále kabel bude pokračovat chodníkem parcely 96/16 a zasmyčkuje nový pilíř 

s přípojkovou skříní SS100 SJZ 67, která bude umístěna v oplocení parcely st.214. Dále kabel bude 

pokračovat chodníkem parcely 96/16 a zasmyčkuje nový pilíř s přípojkovou skříní SS100 SJZ 46, která 

bude umístěna v oplocení parcely 96/20. Dále kabel bude pokračovat chodníkem parcely 96/16 a 

zasmyčkuje nový pilíř s přípojkovou skříní SS100 SJZ 64, která bude umístěna v oplocení parcely 96/21. 

Dále kabel bude pokračovat chodníkem parcely 96/16 a zasmyčkuje nový pilíř s přípojkovou skříní 

SS100 SJZ 71, která bude umístěna v oplocení parcely st.220. Dále kabel bude pokračovat chodníkem 

parcely 96/16 a zasmyčkuje nový pilíř s přípojkovou skříní SS100 SJZ 81, která bude umístěna 

v oplocení parcely st.229. 

Z rozpojovací skříně SJZ R261 bude vyveden nový kabel AYKY 3x120+70mm, který povede po parcele 

303/2 nejprve chodníkem dále překopem silnice směrem k čp 273 kde dále povede v zeleném pásu a 

zasmyčkuje nový pilíř s přípojkovou skříní SS100 SJZ 273, který bude umístěn v oplocení k parcele 

93/34. Dále kabel povede v zeleném pásu po parcele 303/2 a zasmyčkuje nový pilíř s přípojkovou skříní 

SS100 SJZ 232, který bude umístěn v oplocení k parcele 93/35. Dále kabel povede v zeleném pásu po 

parcele 303/2 a zasmyčkuje nový pilíř s přípojkovou skříní SS100 SJZ 231, který bude umístěn 

v oplocení parcely 93/36. Dále kabel povede v zeleném pásu po parcele 303/2 a zasmyčkuje novou 

přípojkovou skříní SS100 SJZ 337, která bude vyměněna v oplocení parcely 93/88. Dále kabel povede 

v zeleném pásu po parcele 303/2 a zasmyčkuje nový pilíř s přípojkovou skříní SS100 SJZ 190, která bude 

umístěna  v oplocení parcely st.202. Dále kabel povede v zeleném pásu po parcele 303/2 a přejde na 

druhou stranu silnice pomocí překopu. Dále povede chodníkem a bude ukončen v novém pilíř 

s rozpojovací skříní SR402 SJZ R26, která bude umístěna vedle chodníku u rohu parcely 75/1. 

Třetí kabel AYKY 3x240+120mm z rozpojovací skříně SJZ R261 bude veden v souběhu s kabelem 

AYKY 3x120+70mm a bude ukončen v rozpojovací skříni SJZ R26. 

Z rozpojovací skříně SJZ R26 bude vyveden nový zemní kabel AYKY 3x120+70mm, který povede zpět 

v souběhu přes silnici po pozemku 303/2 a bude pokračovat v zeleném pásu pozemkem 93/21 a 93/24 kde 

bude na hranici pozemku vedle stávajícího pilíře s elektroměrovou skříní ukončen v novém pilíři 

s přípojkovou skříní SS100 SJZ P357. 

Z rozpojovací skříně SJZ R26 bude vyveden další nový kabel AYKY 3x240+120mm, který bude veden 

zeleným pásem po pozemku 300/1 a zasmyčkuje nový pilíř s přípojkovou skříní SS100 SJZ 270, která 

bude umístěna v oplocení parcely 75/1. Dále bude kabel veden v zeleném pásu vedle chodníku po 

pozemku 300/1 a zasmyčkuje nový pilíř s přípojkovou skříní SS100 SJZ 271, která bude umístěna 

v oplocení parcely 75/2. Dále bude kabel veden v zeleném pásu vedle chodníku po pozemku 300/1 a 

zasmyčkuje nový pilíř s přípojkovou skříní SS100 SJZ 197, která bude umístěna v oplocení parcely 75/3. 

Dále bude kabel veden parcelou 300/1 v zeleném pásu vedle chodníku přejde do krajnice asfaltové silnice 

a dále bude pokračovat parcelou 293/1, kde zasmyčkuje nový pilíř s přípojkovou skříní SS100 SJZ 201, 

která bude umístěna v oplocení parcely 75/4. Dále bude kabel pokračovat zpět krajnicí silnice po parcele 

293/1 do překopu silnice na parcele 300/1 a bude pokračovat v zeleném pásu vedle chodníku, kde 

zasmyčkuje nový pilíř s přípojkovou skříní SS100 SJZ 141, která bude umístěna v oplocení parcely 74. 

Dále kabel bude kabel pokračovat v zeleném pásu vedle chodníku parcelou 300/1, kde zasmyčkuje nový 

pilíř s rozpojovací skříní SR402 SJZ R27. 

V nové rozpojovací skříní SJZ R27 budou zapojeny stávající kabely NN. Dále z nové rozpojovací skříně 

SJZ R27 bude vyveden nový zemní kabel AYKY 3x240+120mm, který povede parcelou 300/1 v zeleném 

pásu vedle chodníku a zasmyčkuje nový pilíř s přípojkovou skříní SS100 SJZ 4, která bude umístěna 

v oplocené parcely 291/26. Dále kabel bude pokračovat parcelou 300/1 v zeleném pásu vedle chodníku 
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přejde do parcely 291/4, kde bude ukončen v novém pilíři s rozpojovací skříní SR402 SJZ R30, která 

bude umístěna vedle chodníku. 

Z rozpojovací skříně SJZ R30 bude vyveden nový zemní kabel AYKY 3x240+120mm, který povede 

v parcele 291/4 vedle chodníku. Kabel bude smyčkovat nový pilíř s přípojkovou skříní SS100 SJZ 35, 

která bude umístěna v oplocení parcely 291/27. Dále kabel povede zpět a přejde do parcely 300/1 a bude 

pokračovat v chodníku, kde zasmyčkuje nový pilíř s přípojkovou skříní SS100 SJZ 30, která bude 

umístěna v oplocení parcely 51. Dále bude kabel pokračovat chodníkem v parcele 300/1, kde zasmyčkuje 

nový pilíř s přípojkovou skříní SS100 SJZ 31, která bude umístěna v oplocení parcely st.39. Dále bude 

kabel pokračovat v chodníku po parcele 300/1 kde zasmyčkuje novou přípojkovou skříň SS200 SJZ 32, 

která bude umístěna v obvodové zdi budovy st.36/1. Dále bude kabel pokračovat parcelou 300/1 v 

chodníku a překopem asfaltové cesty dále do chodníku a zelení pak parcelou 291/4, kde bude umístěn 

nový pilíř s rozpojovací skříní SR402 SJZ R31.  

Z rozpojovací skříně SJZ R30 bude vyveden nový zemní kabel AYKY 3x120+70mm, který povede po 

parcele 219/4 vedle nezpevněné cesty a zasmyčkuje novou přípojkovou skříň SS100 SJZ 187 umístěnou 

v obvodovém zdivu budovy st.176. Dále kabel povede vedle nezpevněné cesty a jejím překopem poté 

zasmyčkuje nový pilíř s přípojkovou skříní SS100 SJZ347, která bude umístěna vedle vjezdu st.5/1. Dále 

kabel povede v souběhu zpět a přejde překopem nezpevněné cesty kde zasmyčkuje novou přípojkovou 

skříň SS100 SJZ39, která bude umístěna v obvodovém zdivu budovy st.42. Dále kabel bude pokračovat 

v zeleni vedle chodníku a chodníkem po parcele 291/4, poté přejde do parcely 8/1 překopem příjezdové 

cesty a zasmyčkuje nový pilíř s přípojkovou skříní SS100 SJZ 6, která bude umístěna v oplocení parcely 

8/1. Dále kabel přejde do parcely 291/4, kde bude veden v zeleném pruhu vedle cesty poté překopem 

k parcele 291/24 u které bude umístěn nový pilíř s přípojkovou skříní SS100 SJZ 43. Dále kabel přejde 

zpět překopem a bude pokračovat v zeleni, kde zasmyčkuje nový pilíř s přípojkovou skříní SS200 SJZ 

274, která bude umístěna před oplocením parcely 11/3. Dále kabel bude pokračovat zelení a bude 

ukončen v pilíři s rozpojovací skříní SJZ R31. 

Z rozpojovací skříně SJZ R31 bude vyveden nový zemní kabel AYKY 3x240+120mm, přejde do parcely 

300/1, který bude uložen vedle chodníku a v chodníku kde bude ukončen ve stávající přípojkové skříni 
SS100 SJZ 60. 

Z rozpojovací skříně SJZ R31 bude vyveden nový zemní kabel, který přejde do parcely 300/1 a řízeným 

protlakem přejde asfaltovou komunikaci a bude pokračovat v chodníku do nové rozpojovací skříně 

SR722 SJZ R44. 

Z rozpojovací skříně SJZ R44 bude vyveden nový zemní kabel AYKY 3x240+120mm, který bude 

v parcele 300/1 uložen v chodníku a mimo chodník v zeleni. Dále přejde do vjezdu zpevněného asfaltem 

a zasmyčkuje novou přípojkovou skříň SS100 SJZ 26, která bude umístěna v obvodovém zdivu budovy 

st.49. Dále bude kabel pokračovat po parcele 300/1 podél budovy st.49 přejde do chodníku pak překopem 

pod odbočkou silnice a zasmyčkuje nový pilíř s rozpojovací skříní SR522 SJZ R29, který bude umístěn 

vedle chodníku u parcely st.45.  

Z rozpojovací skříně SJZ R29 bude vyveden nový zemní kabel AYKY 3x240+120mm, který bude veden 

parcelou 300/1 v chodníku vedle silnice zasmyčkuje nový pilíř s přípojkovou skříní SS100 SJZ 49, která 

bude umístěna v oplocení pozemku 73/1 (HDV bude vyvedeno na stávající betonový sloup a 

naspojkováno). Kabel bude dále pokračovat chodníkem po parcele 300/1, přejde do parcely 300/23, kde 

zasmyčkuje nový pilíř s přípojkovou skříní SS100 SJZ 181, která bude umístěna v oplocení parcely 

st.204. Dále kabel bude pokračovat parcelou 300/1 chodníkem a mimo chodníku v zeleném pásu a přejde 

do parcely st.203, kde zasmyčkuje nový pilíř s přípojkovou skříní SS100 SJZ 2, která bude umístěna 

v oplocení st.203. Dále bude kabel pokračovat z parcely st.203 zpět do 300/21 zelení a přejde do 300/1 

chodníkem poté přejde přes parcelu 300/22 a zasmyčkuje nový pilíř SS200 SJZ 55 s přípojkovou skříní 

na hranici parcely 79/8, kde bude umístěna v jejím oplocení. Kabel bude dále pokračovat zpět přes 

parcelu 300/22 do parcely 300/1, kde bude kabel uložen v chodníku, poté přejde parcelou 1/6 do parcely 

½, kde bude smyčkovat novou přípojkovou skříni SS200, která bude umístěna v oplocení pozemku roh 

parcely. Dále kabel přejde protlakem na druhou stranu parcely 300/1, kde bude pokračovat zelení do 

parcely 303/2 a povede společně s ostatními kabely do nové rozpojovací skříně SJZ R26, kde bude 

ukončen. 

Z rozpojovací skříně SJZ R29 bude vyveden nový zemní kabel AYKY 3x120+70mm, přejde z parcely 

300/1 do parcely 291/2, kde bude uložen v zeleném pásu vedle asfaltové cesty a zasmyčkuje nový pilíř 

s přípojkovou skříní SS100 SJZ 29, která bude umístěna před oplocením st.45. Kabel dále bude 

pokračovat v krajnici asfaltové cesty a přejde do zeleně kde bude ukončen v novém pilíři s rozpojovací 

skříní SR522 SJZ R296, která bude umístěna vedle nového podpěrného betonového bodu č150.  
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Z rozpojovací skříně SJZ R296 bude veveden nový kabel AYKY 3x120+70mm, který bude vyveden na 

podpěrný betonový bod č150. 

Zemní kabel NN - AYKY 3x240+120mm2 bude délky 1977 m a kabel AYKY 3x120+70mm2 bude délky        

706 m. 

Umístění bude provedeno podle předložené situace „Nový stav + kóty“ v měřítku 1:500 z 01/2022, kterou 

vypracoval Jaroslav Mareš pod číslem stavby invest. IV-12-4006908. Kabel NN bude umístěn v těchto 

vzdálenostech: 

• 5,7 m od hranice sousedního pozemku st.č. 37 v kú Přepeře u Turnova. 

• 3,4 m od hranice sousedního pozemku parc.č. 291/20 v kú Přepeře u Turnova. 

• 1,3 m od hranice sousedního pozemku st.č. 176 v kú Přepeře u Turnova. 

• 6,9 m od hranice sousedního pozemku st.č. 47/1 v kú Přepeře u Turnova. 

• 2,5 m od hranice sousedního pozemku parc.č. 72 v kú Přepeře u Turnova. 

• 0,6 m od hranice sousedního pozemku parc.č. 74 v kú Přepeře u Turnova. 

• 0,8 m od hranice sousedního pozemku parc.č. 75/4 v kú Přepeře u Turnova. 

• 0,5 m od hranice sousedního pozemku parc.č. 75/1 v kú Přepeře u Turnova. 

• 1,6 m od hranice sousedního pozemku parc.č. 93/21 v kú Přepeře u Turnova. 

• 1,8 m od hranice sousedního pozemku parc.č. 93/88 v kú Přepeře u Turnova. 

• 0,7 m od hranice sousedního pozemku parc.č. 93/36 v kú Přepeře u Turnova. 

• 2,4 m od hranice sousedního pozemku parc.č. 93/35 v kú Přepeře u Turnova. 

• 0,6 m od hranice sousedního pozemku parc.č. 94/45, 94/62, st. č. 230 v kú Přepeře u Turnova. 

• 0,7 m od hranice sousedního pozemku parc.č. 94/64, 94/69, 94/73, st. č. 159, 222 v kú Přepeře u 

Turnova. 

• 1,3 m od hranice sousedního pozemku parc.č. 94/56 v kú Přepeře u Turnova. 

• 1,0 m od hranice sousedního pozemku parc.č. 94/107 v kú Přepeře u Turnova. 

• 0,9 m od hranice sousedního pozemku parc.č. 96/25 v kú Přepeře u Turnova. 

• 0,3 m od hranice sousedního pozemku parc.č. 96/20 v kú Přepeře u Turnova. 

• 0,8 m od hranice sousedního pozemku st. č. 229 a 221 v kú Přepeře u Turnova. 

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"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení, ve 

kterém upouští od ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska, účastníci řízení 

své námitky a veřejnost připomínky do 

15 dnů od doručení tohoto oznámení. 

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám a připomínkám nebude přihlédnuto. Účastníci 

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

středa 8-12 hod. a 13-17 hod.). 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

st. p. 5/1, 6/1, 8, 9, 35, 37, 45, 46, 47/2, 48, 65, 73, 74, 119/1, 133, 134, 156, 161, 171, 178, 184, 185, 

215/1, 253, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 364, 367, 368, 399, 510, parc. č. 2/1, 6/2, 7/2, 8/3, 9/1, 9/2, 

11/3, 36/2, 46, 47, 53, 57, 58, 72, 79/9, 93/16, 93/37, 93/45, 93/58, 93/61, 94/3, 94/13, 94/15, 94/45, 

94/64, 94/66, 94/86, 94/109, 94/123, 95/4, 95/17, 95/18, 291/5, 291/6, 291/7, 291/10, 291/14, 

291/15, 291/20, 291/24, 291/25, 300/24, 303/3, 303/4, 303/5, 303/6, 303/7, 303/8, 325/1, 339, 1133, 

1144 v katastrálním území Přepeře u Turnova 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Přepeře č.p. 6, č.p. 294, č.p. 48, č.p. 29, č.p. 37, č.p. 27, č.p. 50, č.p. 57, č.p. 60, č.p. 113, č.p. 141, 

č.p. 119, č.p. 159, č.p. 177, č.p. 172, č.p. 160, č.p. 161, č.p. 165, č.p. 46, č.p. 197, č.p. 233, č.p. 234, 

č.p. 235, č.p. 236, č.p. 237, č.p. 238, č.p. 270, č.p. 271, č.p. 274 a č.p. 275. 

 

Do 3 dnů od uplynutí lhůty od vznesení námitek budou shromážděny podklady pro vydání 

rozhodnutí, které bude vydáno do 7 dní, a účastníci řízení mají možnost se v této lhůtě seznámit se 

shromážděnými podklady v souladu s § 36, odst.3 správního řádu. 
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Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení podle § 144 zákona č. 500/2004 

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

veřejnou vyhláškou. 

 

Poučení: 

Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání 

rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním 

rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění. 

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací 

dokumentace, se nepřihlíží. K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4 

stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají 

jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek. 

Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo stavby, 

na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné 

právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním 

stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo 

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

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

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

zvláštního právního předpisu zabývá. 

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 

 

 

Za správnost: Hozdecká Ivana 

 

Ing. Eva Zakouřilová 

vedoucí stavebního úřadu 

  

Stanovení okruhu účastníků řízení : 

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 – ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická 

č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2, 

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

uskutečněn – 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 dotčené pozemkové parcely 94/67 a stavební parcely 196 v kú Přepeře 

u Turnova jsou Donát Václav a Donátová Irena; vlastníkem dotčené stavební parcely 181 v kú Přepeře u 

Turnova je Patočková Kristina; vlastníkem dotčené pozemkové parcely 94/69 a stavební parcely 187 v kú 

Přepeře u Turnova je Dvorská Monika; vlastníkem dotčené pozemkové parcely 94/70 v kú Přepeře u 

Turnova je Polák Roman; vlastníkem dotčené pozemkové parcely 94/71 v kú Přepeře u Turnova je 

Dvořan Matěj; vlastníkem dotčené pozemkové parcely 94/107 a stavební parcely 445 v kú Přepeře u 

Turnova jsou Dvořan Jiří a Dvořanová Naděžda; vlastníkem dotčené stavební parcely 179 v kú Přepeře u 

Turnova je Bártl Milan; vlastníkem dotčené stavební parcely 38 v kú Přepeře u Turnova jsou Peteráč 

Vojtěch a Styblíková Aneta; vlastníkem dotčené pozemkové parcely 94/58 a stavební parcely 160 v kú 

Přepeře u Turnova jsou Dvorský Jaroslav a Dvorská Jana; vlastníkem dotčené pozemkové parcely 94/59 a 

stavební parcely 170 v kú Přepeře u Turnova jsou Horváth Roman a Horváthová Zuzana; vlastníkem 

dotčené pozemkové parcely 94/60 a stavební parcely 175 v kú Přepeře u Turnova jsou Kvapilová Dana a 

Pavlas Vladimír Ing.; vlastníkem dotčené pozemkové parcely 340/3, 300/1 v kú Přepeře u Turnova je 

Liberecký kraj-Krajská správa silnic LK; vlastníkem dotčené pozemkové parcely 94/74 v kú Přepeře u 

Turnova je Roubičková Miroslava; vlastníkem dotčené pozemkové parcely 94/75 a stavební parcely 171 

v kú Přepeře u Turnova je Chomyk Adam Jiří; vlastníkem dotčené pozemkové parcely 94/76 v kú Přepeře 
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u Turnova jsou Louda Ondřej Ing. a Mička Ladislav; vlastníkem dotčené pozemkové parcely 94/77 v kú 

Přepeře u Turnova jsou Louda Lubomír Ing. a Loudová Alena Mgr.; vlastníkem dotčené pozemkové 

parcely 94/78 a stavební parcely 180 v kú Přepeře u Turnova jsou Huml Vladimír a Humlová Milena; 

vlastníkem dotčené stavební parcely 207 v kú Přepeře u Turnova jsou Nagy Luděk PaeDr. a Nagy 

Přemysl; vlastníkem dotčené pozemkové parcely 94/81 a stavební parcely 190 v kú Přepeře u Turnova 

jsou Semerák Jan Ing. a Semeráková Libuše; vlastníkem dotčené stavební parcely 172 v kú Přepeře u 

Turnova je Horáček Pavel; vlastníkem dotčené pozemkové parcely 94/89 a stavební parcely 195 v kú 

Přepeře u Turnova je Vinterová Jana Mgr.; vlastníkem dotčené stavební parcely 191 v kú Přepeře u 

Turnova je Šejblová Zdena; vlastníkem dotčené pozemkové parcely 96/25 a stavební parcely 217 v kú 

Přepeře u Turnova jsou Bartošová Iveta a Dostrašil Jiří; vlastníkem dotčené stavební parcely 231/1 v kú 

Přepeře u Turnova je Opočenský Robert; vlastníkem dotčené stavební parcely 222 v kú Přepeře u 

Turnova je Vaníček Luboš; vlastníkem dotčené stavební parcely 232 v kú Přepeře u Turnova je 

Opočenský Jiří, Opočenská Radka a Jiřičková Radka; vlastníkem dotčené pozemkové parcely 96/16, 

96/61, 94/2, 293/1, 291/2, 291/3, 291/4, 293/1, 303/2 a stavební parcely 34 v kú Přepeře u Turnova je 

obec Přepeře; vlastníkem dotčené pozemkové parcely 94/73 a stavební parcely 188 v kú Přepeře u 

Turnova je Táborský Zdeněk; vlastníkem dotčené pozemkové parcely 94/88 a stavební parcely 189 v kú 

Přepeře u Turnova jsou Novák Zdeněk Ing. a Nováková Věra; vlastníkem dotčené pozemkové parcely 

94/87 a stavební parcely 194 v kú Přepeře u Turnova je Hladovcová Jitka Bc.; vlastníkem dotčené 

stavební parcely 213/1 v kú Přepeře u Turnova je Šálková Jana; vlastníkem dotčené stavební parcely 230 

v kú Přepeře u Turnova je Kundrák Daniel Ing. a Kundráková Ivana; vlastníkem dotčené stavební parcely 

214 v kú Přepeře u Turnova jsou Franc Jaroslav, Franc Josef a Francová Jaroslava; vlastníkem dotčené 

pozemkové parcely 96/20 v kú Přepeře u Turnova jsou Duffek Václav a Duffková Jana; vlastníkem 

dotčené pozemkové parcely 96/21 a stavební parcely 216 v kú Přepeře u Turnova je Mikysková Jaroslava 

a Mikyska Miloš; vlastníkem dotčené stavební parcely 220 v kú Přepeře u Turnova jsou Eichler Miloslav 

a Eichlerová Ivana; vlastníkem dotčené stavební parcely 229 v kú Přepeře u Turnova je Donátová Jana; 

vlastníkem dotčené stavební parcely 221 v kú Přepeře u Turnova je Matoušek Stanislav; vlastníkem 

dotčené pozemkové parcely 293/2 v kú Přepeře u Turnova je Pekař František; vlastníkem dotčené 

pozemkové parcely 94/106 v kú Přepeře u Turnova jsou Kratochvíl Pavel a Kratochvílová Jana; 

vlastníkem dotčené pozemkové parcely 8/2 v kú Přepeře u Turnova je Tomíček Milan Mgr.; vlastníkem 

dotčené stavební parcely 49 v kú Přepeře u Turnova je Burjánek Vladimír Mgr.; vlastníkem dotčené 

pozemkové parcely 8/1 v kú Přepeře u Turnova je Lejsek Josef; vlastníkem dotčené stavební parcely 176 

v kú Přepeře u Turnova jsou Štafl Václav a Štaflová Drahomíra; vlastníkem dotčené pozemkové parcely 

1136 a stavební parcely 36/1. 36/2 v kú Přepeře u Turnova jsou Semenská Ilona, Semenský Ladislav, 

Semenský Ladislav, Semenská Jana a Vaňousová Alena; vlastníkem dotčené stavební parcely 39 v kú 

Přepeře u Turnova jsou Vokráček František a Vokráčková Helena; vlastníkem dotčené pozemkové 

parcely 51 a stavební parcely 40 v kú Přepeře u Turnova je Cvrkalová Jiřina; vlastníkem dotčené 

pozemkové parcely 52/2, 291/27 a stavební parcely 41 v kú Přepeře u Turnova je Véle Radek; vlastníkem 

dotčené pozemkové parcely 291/26 v kú Přepeře u Turnova je Drahoňovský Milan Ing. a Drahoňovská 

Martina Mgr.; vlastníkem dotčené pozemkové parcely 1/3 v kú Přepeře u Turnova je Žďárská Vlasta; 

vlastníkem dotčené pozemkové parcely 74 v kú Přepeře u Turnova jsou Balíková Blanka a Bernatová 

Dana; vlastníkem dotčené pozemkové parcely 73/1 v kú Přepeře u Turnova je Kuncman Jaroslav; 

vlastníkem dotčené pozemkové parcely 300/23 a stavební parcely 204 v kú Přepeře u Turnova je Hanzl 

Jan; vlastníkem dotčené pozemkové parcely 300/21 a stavební parcely 203 v kú Přepeře u Turnova jsou 

Cubínková Romana a Plátková Vlasta; vlastníkem dotčené pozemkové parcely 75/4 a stavební parcely 

254 v kú Přepeře u Turnova je Němečková Alena; vlastníkem dotčené pozemkové parcely 300/22 a 79/8 

v kú Přepeře u Turnova je Mráziková Zdenka; vlastníkem dotčené stavební parcely 1/2 v kú Přepeře u 

Turnova je Hora Petr; vlastníkem dotčené stavební parcely 1/6 v kú Přepeře u Turnova je Flimex s.r.o.; 

vlastníkem dotčené pozemkové parcely 75/3 v kú Přepeře u Turnova je Rajtr Roman; vlastníkem dotčené 

pozemkové parcely 75/2 v kú Přepeře u Turnova jsou Syrový Zdeněk a Syrová Zdeňka; vlastníkem 

dotčené pozemkové parcely 75/1 v kú Přepeře u Turnova jsou Löffler Günther a Löfflerová Stanislava; 

vlastníkem dotčené pozemkové parcely 93/21  a 93/24 a stavební parcely 202 v kú Přepeře u Turnova 

jsou Soják Petr a Sojáková Simona; vlastníkem dotčené pozemkové parcely 93/88 v kú Přepeře u 

Turnova jsou Bartoš Radek a Bartošová Jana; 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 93/44 v kú 

Přepeře u Turnova jsou Novák Pavel a Nováková Eva; vlastníkem dotčené pozemkové parcely 93/60 v kú 
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Přepeře u Turnova je Česká republika – Státní pozemkový úřad; vlastníkem dotčené pozemkové parcely 

94/56 a stavební parcela 151 v kú Přepeře u Turnova je Náboženská obec Církve československé husitské 

v Přepeřích; vlastníkem dotčené pozemkové parcely 94/61 a stavební parcely 152 v kú Přepeře u Turnova 

jsou Formáček Zbyněk a Formáčková Hana; vlastníkem dotčené pozemkové parcely 94/62 a stavební 

parcely 153 v kú Přepeře u Turnova je Boleslavová Vendulka; vlastníkem dotčené pozemkové parcely 

94/57 a stavební parcely 169 v kú Přepeře u Turnova jsou Černý Zdeněk a Černá Iveta; vlastníkem 

dotčené pozemkové parcely 94/63 v kú Přepeře u Turnova je  Tsoufalová Samira; vlastníkem dotčené 

stavební parcely 158 v kú Přepeře u Turnova jsou Novotný Jaroslav a Novotná Jaroslava; vlastníkem 

dotčené pozemkové parcely 94/65 a stavební parcely 174 v kú Přepeře u Turnova jsou Tvrzník Jan Ing. a 

Tvrzníková Helena; vlastníkem dotčené stavební parcely 159 v kú Přepeře u Turnova je Louda Lubomír 

Ing., 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,  

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. 5/1, 6/1, 8, 9, 35, 37, 45, 46, 47/2, 48, 65, 73, 74, 119/1, 

133, 134, 156, 161, 178, 184, 185, 215/1, 253, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 364, 367, 368, 399, 510, 

parc. č. 2/1, 6/2, 7/2, 8/3, 9/1, 9/2, 11/3, 36/2, 46, 47, 53, 57, 58, 72, 79/9, 93/16, 93/37, 93/45, 93/58, 

93/61, 94/3, 94/13, 94/15, 94/45, 94/64, 94/66, 94/86, 94/109, 94/123, 95/4, 95/17, 95/18, 291/5, 291/6, 

291/7, 291/10, 291/14, 291/15, 291/20, 291/24, 291/25, 300/24, 303/3, 303/4, 303/5, 303/6, 303/7, 303/8, 

325/1, 339, 1133, 1144 v katastrálním území Přepeře u Turnova a osoby s vlastnickými nebo jinými 

věcnými právy k sousedním stavbám: Přepeře č.p. 6, č.p. 294, č.p. 48, č.p. 29, č.p. 37, č.p. 27, č.p. 50, č.p. 

57, č.p. 60, č.p. 113, č.p. 141, č.p. 119, č.p. 159, č.p. 177, č.p. 172, č.p. 160, č.p. 165, č.p. 46, č.p. 197, 

č.p. 233, č.p. 234, č.p. 235, č.p. 236, č.p. 237, č.p. 238, č.p. 270, č.p. 271, č.p. 274 a č.p. 275. 

 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce MÚ Turnov a OÚ Ohrazenice. 

Po stejnou dobu musí být zveřejněno i způsobem, umožňujícím dálkový přístup. Patnáctý den 

vyvěšení na úřední desce MÚ Turnov je dnem doručení. 

 

 

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

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 

 

 

Obdrží: 

Úřad města Turnov a Obec 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: 

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy, zast. ENPRO Energo s.r.o., IDDS: fv8sdau 

 

Účastníci územního řízení dle § 85 odst. 1, písm. b) stavebního zákona – do vlastních rukou: 

Obec Přepeře, IDDS: ne8a7ss 

 

Účastníci územního řízení dle ust. § 85 odst. 2, písm. a) stavebního zákona a dle ust. § 2 odst. 5 zákona o 

urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických 

komunikací – do vlastních rukou: 

Vodohospodářské sdružení Turnov, IDDS: c97yj33 

GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 

CETIN a.s., IDDS: qa7425t 

Obec Přepeře, IDDS: ne8a7ss 

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: bdnkk7w 

Mgr. Petr Hora, Přepeře č.p. 200, 512 61  Přepeře 

Ilona Semenská, Přepeře č.p. 32, 512 61  Přepeře 

Jana Semenská, Přepeře č.p. 32, 512 61  Přepeře 



Č.j. SU/22/5550/HOI str. 9 

 
Ladislav Semenský, Přepeře č.p. 32, 512 61  Přepeře 

Ladislav Semenský, Přepeře č.p. 33, 512 61  Přepeře 

Alena Vaňousová, Slunná č.p. 587/10, Praha 6-Střešovice, 162 00  Praha 616 

Vojtěch Peteráč, IDDS: grxen72 

Aneta Styblíková, Kašparova č.p. 592, Liberec XXV-Vesec, 463 12  Liberec 25 

František Vokráčka, Přepeře č.p. 31, 512 61  Přepeře 

Helena Vokráčková, Přepeře č.p. 31, 512 61  Přepeře 

Jiřina Cvrkalová, Přepeře č.p. 30, 512 61  Přepeře 

Radek Véle, Přepeře č.p. 35, 512 61  Přepeře 

Josef Anděl, Přepeře č.p. 39, 512 61  Přepeře 

Mgr. Vladimír Burjánek, Přepeře č.p. 26, 512 61  Přepeře 

Náboženská obec Církve československé husitské v Přepeřích, Přepeře č.p. 148, 512 61  Přepeře 

Zbyněk Formáček, Přepeře č.p. 145, 512 61  Přepeře 

Hana Formáčková, Přepeře č.p. 145, 512 61  Přepeře 

Vendulka Boleslavová, Přepeře č.p. 146, 512 61  Přepeře 

Jaroslava Novotná, Přepeře č.p. 179, 512 61  Přepeře 

Jaroslav Novotný, Přepeře č.p. 179, 512 61  Přepeře 

Ing. Lubomír Louda, Přepeře č.p. 158, 512 61  Přepeře 

Jaroslav Dvorský, Přepeře č.p. 150, 512 61  Přepeře 

Jana Dvorská, Přepeře č.p. 150, 512 61  Přepeře 

Zdeněk Černý, Přepeře č.p. 149, 512 61  Přepeře 

Iveta Černá, Přepeře č.p. 149, 512 61  Přepeře 

Roman Horváth, Přepeře č.p. 153, 512 61  Přepeře 

Zuzana Horváthová, Přepeře č.p. 153, 512 61  Přepeře 

Pavel Horáček, Přepeře č.p. 174, 512 61  Přepeře 

Ing. Jan Tvrzník, Přepeře č.p. 171, 512 61  Přepeře 

Helena Tvrzníková, Přepeře č.p. 171, 512 61  Přepeře 

Dana Kvapilová, Studentská č.p. 1596, 511 01  Turnov 1 

Ing. Vladimír Pavlas, Myslivecká č.p. 455, Podmoklice, 513 01  Semily 

Václav Štafl, Přepeře č.p. 187, 512 61  Přepeře 

Drahomíra Štaflová, Přepeře č.p. 187, 512 61  Přepeře 

Milan Bártl, Přepeře č.p. 178, 512 61  Přepeře 

Vladimír Huml, Přepeře č.p. 166, 512 61  Přepeře 

Milena Humlová, Přepeře č.p. 166, 512 61  Přepeře 

Kristina Patočková, Přepeře č.p. 152, 512 61  Přepeře 

Monika Dvorská, Přepeře č.p. 191, 512 61  Přepeře 

Zdeněk Táborský, Přepeře č.p. 164, 512 61  Přepeře 

Ing. Zdeněk Novák, Přepeře č.p. 173, 512 61  Přepeře 

Věra Nováková, Jizerská č.p. 3567/8, 466 01  Jablonec nad Nisou 1 

Ing. Jan Semerák, Přímá č.p. 280, Liberec XXXI-Krásná Studánka, 460 01  Liberec 1 

Libuše Semeráková, Přímá č.p. 280, Liberec XXXI-Krásná Studánka, 460 01  Liberec 1 

Zdena Šejblová, Přepeře č.p. 192, 512 61  Přepeře 

Bc. Jitka Hladovcová, Na okraji č.p. 225/52, Praha 6-Veleslavín, 162 00  Praha 616 

Mgr. Jana Vinterová, Družnosti č.p. 1345/6, 140 00  Praha 4-Nusle 

Václav Donát, Přepeře č.p. 151, 512 61  Přepeře 

Irena Donátová, Přepeře č.p. 151, 512 61  Přepeře 

Petr Soják, Přepeře č.p. 190, 512 61  Přepeře 

Simona Sojáková, IDDS: ek7xhuw 

Romana Cubínková, Oplanská č.p. 2216, Praha 9-Újezd nad Lesy, 190 16  Praha 916 

Vlasta Plátková, Přepeře č.p. 2, 512 61  Přepeře 

Jan Hanzl, Přepeře č.p. 181, 512 61  Přepeře 

PaeDr. Luděk Nagy, Věry Junkové č.p. 719, Studánka, 530 03  Pardubice 3 

Bc. Přemysl Nagy, Lidická č.p. 355, Polabiny, 530 09  Pardubice 9 

Jana Šálková, Přepeře č.p. 8, 512 61  Přepeře 

Jaroslav Franc, 1. máje č.p. 1162, 511 01  Turnov 1 

Josef Franc, Přepeře č.p. 67, 512 61  Přepeře 

Jaroslava Francová, Přepeře č.p. 67, 512 61  Přepeře 

Miloš Mikyska, Přepeře č.p. 64, 512 61  Přepeře 



Č.j. SU/22/5550/HOI str. 10 

 
Jaroslava Mikysková, Přepeře č.p. 64, 512 61  Přepeře 

Iveta Bartošová, Ohrazenice č.p. 146, 511 01  Turnov 1 

Jiří Dostrašil, Přepeře č.p. 9, 512 61  Přepeře 

Miloslav Eichler, Přepeře č.p. 71, 512 61  Přepeře 

Ivana Eichlerová, Přepeře č.p. 71, 512 61  Přepeře 

Stanislav Matoušek, Přepeře č.p. 65, 512 61  Přepeře 

Luboš Vaníček, IDDS: uiwfuk4 

Jana Donátová, Přepeře č.p. 81, 512 61  Přepeře 

Ing. Daniel Kundrák, IDDS: ap8tt3b 

Ivana Kundráková, 28. října č.p. 1330, 511 01  Turnov 1 

Robert Opočenský, Přepeře č.p. 198, 512 61  Přepeře 

Radka Jiřičková, Tuhaň č.p. 42, Stružinec, 512 51  Lomnice nad Popelkou 

Iveta Opočenská, Ohrazenice č.p. 243, 511 01  Turnov 1 

Jiří Opočenský, Doubrava č.p. 156, Žďár, 294 11  Loukov u Mnichova Hradiště 

Alena Němečková, Přepeře č.p. 201, 512 61  Přepeře 

Vladimír Skalský, Přepeře č.p. 231, 512 61  Přepeře 

Ladislava Skalská, Přepeře č.p. 231, 512 61  Přepeře 

Stanislav Podolka, Přepeře č.p. 232, 512 61  Přepeře 

Věra Podolková, Přepeře č.p. 232, 512 61  Přepeře 

Václav Brůha, Přepeře č.p. 273, 512 61  Přepeře 

Jaroslava Brůhová, Přepeře č.p. 273, 512 61  Přepeře 

Jiří Dvořan, Přepeře č.p. 276, 512 61  Přepeře 

Naděžda Dvořanová, Přepeře č.p. 276, 512 61  Přepeře 

Mgr. Milan Drahoňovský, Přepeře č.p. 292, 512 61  Přepeře 

Ing. Martina Drahoňovská, Přepeře č.p. 292, 512 61  Přepeře 

Vlasta Žďárská, Svijany č.p. 5, 463 46  Příšovice 

Blanka Balíková, Vranov č.p. 27, 257 22  Čerčany 

Dana Bernatová, Přepeře č.p. 141, 512 61  Přepeře 

Jaroslav Kuncman, Přepeře č.p. 49, 512 61  Přepeře 

Zdenka Mráziková, Přepeře č.p. 55, 512 61  Přepeře 

Roman Rajtr, Přepeře č.p. 116, 512 61  Přepeře 

Zdeněk Syrový, Přepeře č.p. 271, 512 61  Přepeře 

Zdeňka Syrová, Přepeře č.p. 271, 512 61  Přepeře 

Günther Löffler, Přepeře č.p. 270, 512 61  Přepeře 

Stanislava Löfflerová, Přepeře č.p. 270, 512 61  Přepeře 

Radek Bartoš, IDDS: hsphjzf 

Jana Bartošová, Přepeře č.p. 337, 512 61  Přepeře 

Pavel Novák, Přepeře č.p. 114, 512 61  Přepeře 

Eva Nováková, Přepeře č.p. 114, 512 61  Přepeře 

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, IDDS: z49per3 

Samira Tsoufalova, Přepeře č.p. 318, 512 61  Přepeře 

Roman Polák, Přepeře č.p. 162, 512 61  Přepeře 

Matěj Dvořan, Přepeře č.p. 176, 512 61  Přepeře 

Miroslava Roubičková, Přepeře č.p. 160, 512 61  Přepeře 

Adam Jiří Chomyk, Přepeře č.p. 161, 512 61  Přepeře 

Ing. Ondřej Louda, Přepeře č.p. 158, 512 61  Přepeře 

Ladislav Mička, Přepeře č.p. 165, 512 61  Přepeře 

Ing. Lubomír Louda, Přepeře č.p. 158, 512 61  Přepeře 

Mgr. Alena Loudová, Přepeře č.p. 158, 512 61  Přepeře 

Václav Duffek, Přepeře č.p. 46, 512 61  Přepeře 

Jana Duffková, Přepeře č.p. 46, 512 61  Přepeře 

František Pekař, Stříbrského č.p. 677/26, Praha 4-Háje, 149 00  Praha 415 

Pavel Kratochvíl, Přepeře č.p. 275, 512 61  Přepeře 

Jana Kratochvílová, Přepeře č.p. 275, 512 61  Přepeře 

Mgr. Milan Tomíček, Nové dvory č.p. 911/12, Praha 9-Klánovice, 190 14  Praha 914 

Flimex s.r.o.: IDDS: ym36pm9 

Lejsek Josef, Přepeře č.p. 6, 512 61 Přepeře 
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Účastníci územního řízení dle ust. § 85 odst. 2, písm. b)  stavebního zákona – doručí se veřejnou 

vyhláškou: 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: st. p. 5/1, 6/1, 8, 9, 35, 37, 45, 

46, 47/2, 48, 65, 73, 74, 119/1, 133, 134, 156, 161, 171, 178, 184, 185, 215/1, 253, 295, 296, 297, 298, 

299, 300, 364, 367, 368, 399, 510, parc. č. 2/1, 6/2, 7/2, 8/3, 9/1, 9/2, 11/3, 36/2, 46, 47, 53, 57, 58, 72, 

79/9, 93/16, 93/37, 93/45, 93/58, 93/61, 94/3, 94/13, 94/15, 94/45, 94/64, 94/66, 94/86, 94/109, 94/123, 

95/4, 95/17, 95/18, 291/5, 291/6, 291/7, 291/10, 291/14, 291/15, 291/20, 291/24, 291/25, 300/24, 303/3, 

303/4, 303/5, 303/6, 303/7, 303/8, 325/1, 339, 1133, 1144 v katastrálním území Přepeře u Turnova a 

osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: Přepeře č.p. 6, č.p. 294, č.p. 48, 

č.p. 29, č.p. 37, č.p. 27, č.p. 50, č.p. 57, č.p. 60, č.p. 113, č.p. 141, č.p. 119, č.p. 159, č.p. 177, č.p. 172, 

č.p. 160, č.p. 161, č.p. 165, č.p. 46, č.p. 197, č.p. 233, č.p. 234, č.p. 235, č.p. 236, č.p. 237, č.p. 238, č.p. 

270, č.p. 271, č.p. 274 a č.p. 275. 

 

dotčené orgány 

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

Obecní úřad Přepeře, IDDS: ne8a7ss 

  

ostatní 

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

Městský úřad Turnov, odbor životního prostředí, IDDS: vehbxe9 

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

Město Turnov, sekretariát, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01  Turnov 1 

Město Turnov, odbor správy majetku, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01  Turnov 

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

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., oblastní závod Turnov, IDDS: f7rf9ns 

Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2 
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