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OZNÁMENÍ 

O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ 

 

MĚSTO TURNOV, IČO 00276227, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01  Turnov 1, 

kterého zastupuje PVK Projekt s.r.o., Pavel Koldovský, IČO 05705088, Hluboká č.p. 279, 511 01  

Turnov 1  (dále jen "stavebník") dne 6.12.2022 podal žádost o vydání stavebního povolení na stavbu: 

GREENWAY JIZERA v úseku Turnov – Svijany, 

 

na pozemku st. p. 585, parc. č. 1039 v katastrálním území Modřišice, parc. č. 338, 964, 965, 1123/2, 

1127/1, 1127/2, 1127/4, 1127/7, 1127/8, 1127/9, 1127/10, 1127/11, 1127/12, 1127/13, 1127/14, 1127/15, 

1127/16, 1127/17, 1127/18, 1127/19, 1127/20, 1127/21, 1127/22, 1127/23 v katastrálním území Přepeře u 

Turnova, parc. č. 406/19, 406/46, 406/54, 407/26, 407/27, 563/23, 586/1, 586/2, 586/11, 586/12, 906/2, 

908/1, 910/1, 910/4, 911/2, 916, 969/6, 969/7, 996/1, 996/2, 996/3, 999/2, 1000/1, 1000/2, 1000/3 v 

katastrálním území Příšovice, parc. č. 62/2, 62/3, 79/4, 100/5, 145/4, 147/3, 147/4, 178/2, 178/4, 183/1, 

183/2, 184/2, 186/20, 186/22, 186/26, 262/5, 268, 288/1 v katastrálním území Svijany, parc. č. 1870/1, 

1870/2, 2600/112, 2750/3, 2758/30, 2758/36, 2758/38, 2768/1, 2768/2, 2768/3, 2768/5, 2768/6, 2772, 

2800, 3543/1, 3586/1, 3586/2, 3589, 3893/1, 3894, 3908 v katastrálním území Turnov, st. p. 776 v 

katastrálním území Mašov u Turnova, parc. č. 2098, 2099, 2116, 2117, 2138 v katastrálním území Všeň. 

Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. 

 

Stavba obsahuje: 

- Turistická trasa pro pěší a cyklisty. Součástí stavby jsou nové úseky smíšené stezky pro pěší a 

cyklisty (funkčních skupina D) a stavební úpravy komunikací funkční skupiny C, které budou využity 

pro vedení cyklotrasy.  

- V rámci stavby bude realizováno: 

• Etapa A – výstavba 2 144 m2 zpevněných ploch a přesun 1 ks stožáru VO. 

• Etapa B – výstavba 11 632 m2 zpevněných ploch. 

• Etapa C – výstavba 664 m2 zpevněných ploch. 

• Etapa D – výstavba 449 m2 zpevněných ploch. 

• Etapa E – výstavba 7 354 m2 zpevněných ploch. 

• Etapa F – výstavba 1 817 m2 zpevněných ploch. 

ETAPA  A 

-       SO A.101 – CYKLOTRASA (KM 0.000 – KM 1.320) 

• Úsek začíná u náhonu vodní elektrárny, kde navazuje na stávající cyklostezku. Nově zbudovaná 

stezka se živičným povrchem bude mít na začátku (km 0.000 – km 0.078) šířku 2,0 m, z důvodu 

stísněných pozemkových poměrů. Dále bude stezka pokračovat v šíři 2,50 m do km 0,127. 

V úseku km 0,127 – km 0,300 bude trasa vedena v prostoru stávající cesty jako komunikace 

funkční skupiny C v šíři 3,50 m a v km 0,237 zde bude zbudována výhybna pro míjení 

automobilů. V prostoru vjezdu do areálu autobusového nádraží (km 0,313 – km 0,342) bude 

zbudována nová stezka (funkční skupina D) šířky 3,00 m, souběžně s hranou areálu, 

z bezpečnostních důvodů odsazená o pruh šířky 1,0 m do stávající obruby. Tento pruh bude 

zatravněn. V úseku km 0,342 – km 0,.664 bude trasa vyznačena obousměrným cyklopruhem na 

stávající komunikace funkční skupiny C, šířky 2,50 m, vedeným po pravé straně. Na mostě 

v Palackého ul. přes Jizeru bude směr z města sveden do smíšeného provozu a ve směru do města 
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bude vyznačen vodorovným dopravním značením cyklokoridor, šířky 1,0 m. Dále bude v ul. 

Palackého v úseku od mostu po zaústění do ulici Koškova, vyznačena trasa oboustrannými 

cyklokoridory šířky 1,0 m. K tomuto účelu bude stavebně upravena šířka stávajících parkovacích 

pruhů. V ulici Koškova bude trasa vyznačena pouze svislým cyklistickým značením. V úseku km 

1,079 – km 1,320 zde bude sjednocena šíře vozovky a provedena povrchová živičná úprava. V 

km 1,312 bude provedena úprava odvodnění vozovky, přidáním 1 ks uliční vpusti se zaústěním 

do systému stávající kanalizace. Konec úseku tohoto stavebního objektu je za podjezdem trati 

ČD, v km 1,320. 

- SO A.102 – CYKLOTRASA (KM 1.320  – KM 2.115) 

• Tento stavební objekt navazuje na SO A.101, v km 1,320. Dále trasa pokračuje jako komunikace 

funkční skupiny C, v nové plně živičné konstrukci, podél paty svahu drážního tělesa v šířce 3,0 

m. V km 1,504 začíná nástupní rampa, kterou bude stezka vyvedena na drážní těleso ke 

stávajícímu mostu přes Jizeru, po jehož lávce (km 1,573 – km 1,780), šířky 1,55m tuto vodoteč 

překoná. Po navazující rampě trasa přejde do ul. Sobotecké. Obě rampy budou mít šířku 2,0 m a u 

obou bude obnoveno zábradlí. Rampy budou zařazeny do funkční skupiny D.  

V km 1,828 bude zbudováno komunikační napojení sportovního areálu Maškova zahrada 

(funkční skupina D). Bude se jednat o živičnou vozovku šířky 3,0 m. Cyklotrasa dále probíhá 

ulicí podél drážního tělesa (funkční skupina C) a je zde vyznačena pouze svislým cyklistickým 

značením. Konec tohoto úseku je v křižovatce ulic Sobotecká a U Zastávky v km 2,115. 

- SO A.103 – CYKLOTRASA (KM 2.115 – KM 2.593)  

• Řešený stavební objekt navazuje na SO A.102 v km 2,115, v ulici Sobotecké. Dále je trasa 

vedena po sil. III/27926 (funkční skupina C), kde bude, vzhledem ke stávajícím šířkovým 

poměrům, vyznačena pouze svislým cyklistickým značením. Konec tohoto úseku  je v km 2,593, 

kde stezka opouští souběh se sil. III/27926 o odbočuje do volného prostranství, kde pokračuje 

v trase stávající štěrkové cesty jako komunikace funkční skupiny D. 

- SO A.401 – PŘELOŽKA SLOUPU VO (KM 0.756)  

• Stávající stožár veřejného osvětlení je v kolizi s rozšířením pojízdné plochy. Osvětlovací bod 

proto bude odstraněn a instalován na novou pozici. Stožár bude osazen v novém pouzdrovém 

základu. Stávající zemní kabelové vedení bude přeloženo do nové pozice stožáru a napojeno na 

stožárovou svorkovnici. 

ETAPA  B 
- SO B.101 – CYKLOTRASA (KM 2.593 – KM 3.818)  

• Začátek úseku se nachází v km 2,593, u odbočky ze sil. III/27926, kde navazuje na SO A.103. 

Trasa je dále vedena extravilánem po stávající nezpevněné cestě jako komunikace funkční 

skupiny D, která se nachází na koruně sypané protipovodňové hráze podél levého břehu Jizery. 

V místech vyhovující nivelety koruny hráze bude u této cesty provedeno odstranění stávajících 

humózních vrstev a vrchní vrstvy konstrukce vozovky v tloušťce 150 mm, reprofilace silniční 

pláně do požadovaného sklonu a její zhutnění. Následně bude provedeno doplnění konstrukce 

stezky ze štěrkodrti v tl. 200 mm a podrcení, zavibrování (štěrkodrť fr. 0/22). Šířka stezky zde 

bude 2,50 m. U tohoto řešení dojde k částečnému zatlačení zrn vrstvy štěrkodrti do 

reprofilovaného podkladu, čímž bude dosaženo propojení konstrukčních vrstev. Výsledná výška 

nivelety pak bude navýšena ∅ o 60 mm, oproti současnému stavu. Sklon svahů protivodňové 

hráze bude zachován v poměru 2:1, včetně případného rozšíření koruny o mlatovou komunikaci. 

Na začátku trasy cyklostezky u rodinného domu č.p. 102 umístěného na stavební parcele 109 v kú 

Přepeře u Turnova bude osazena mechanická a demontovatelná zábrana. 

V místech požadovaného navýšení nivelety koruny hráze bude u této cesty provedeno odstranění 

stávajících humózních vrstev a vrchní vrstvy konstrukce vozovky v tloušťce 100 mm, doplnění 

požadované mocnosti z vhodné zeminy s hutněním po vrstvách max. tl. 300 mm. Následně bude 

provedena konstrukce nové stezky se štěrkovým krytem. Šířka stezky bude 2.50m. V případě, že 

bude během zemních prací objeveno opevnění svahu protipovodňové hráze z kamenné rovnaniny, 

bude matriál této rovnaniny v potřebném rozsahu dočasně odstraněn, očištěn, uložen v místě 

stavby a po dokončení figury násypového tělesa opět uložen na plochu svahu do lože ze štěrkodrti 

(fr. 4/8, tl. 50 mm). 

Šířkové parametry stezky jsou navrženy tak, aby se přibližovaly stávajícímu stavu a byly tím 

minimalizovány terénní práce a s nimi spojené zábory okolních pozemků. Kořenový systém 

stromů, umístěných na tělese hráze, nebude tímto řešením narušen. Konec popsaného úseku je 

v km 3.818, na křížení polních cest u čp. 119 -  Modřišice. 
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V křížení VTL plynovodu s konstrukcí nové stezky (v km 3.859) bude provedeno ochránění 

tohoto vedení pomocí betonových panelů 3.0 x 1,5 m – 3ks, uložených do pískového lože, tl. min. 

0,50, kolmo k plynovodnímu vedení. 

-   SO B.102 – CYKLOTRASA (KM 3.818 – KM 5.926) 

• Tento objektu navazuje v km 3,818, v křížení polních cest u čp.119 - Modřišice, na SO 

B.101.Také zde je trasa vedena extravilánem po stávající nezpevněné cestě jako komunikace 

funkční skupiny D, která se nachází na koruně sypané protipovodňové hráze. V místech 

vyhovující nivelety koruny hráze bude u této cesty provedeno odstranění stávajících humózních 

vrstev a vrchní vrstvy konstrukce vozovky v tloušťce 150 mm, reprofilace silniční pláně do 

požadovaného sklonu a její zhutnění. Následně bude provedeno doplnění konstrukce stezky ze 

štěrkodrti v tl. 200 mm a podrcení, zavibrování (štěrkodrť fr. 0/22). Šířka stezky zde bude 2,50m. 

U tohoto řešení dojde k částečnému zatlačení zrn vrstvy štěrkodrti do reprofilovaného podkladu, 

čímž bude dosaženo propojení konstrukčních vrstev. Výsledná výška nivelety pak bude navýšena 

∅ o 60 mm, oproti současnému stavu. Sklon svahů protipovodňové hráze bude zachován 

v poměru 2:1, včetně případného rozšíření koruny o mlatovou komunikaci. 

V místech požadovaného navýšení nivelety koruny hráze bude u této cesty provedeno odstranění 

stávajících humózních vrstev a vrchní vrstvy konstrukce vozovky v tloušťce 100 mm, doplnění 

požadované mocnosti z vhodné zeminy s hutněním po vrstvách max. tl. 300 mm. Následně bude 

provedena konstrukce nové stezky se štěrkovým krytem. Šířka stezky bude 2,50 m. V případě, že 

bude během zemních prací objeveno opevnění svahu protipovodňové hráze z kamenné rovnaniny, 

bude matriál této rovnaniny v potřebném rozsahu dočasně odstraněn, očištěn, uložen v místě 

stavby a po dokončení figury násypového tělesa opět uložen na plochu svahu do lože ze štěrkodrti 

(fr. 4/8, tl. 50 mm). 

Šířkové parametry stezky jsou navrženy tak, aby se přibližovaly stávajícímu stavu a byly tím 

minimalizovány terénní práce a s nimi spojené zábory okolních pozemků. Kořenový systém 

stromů, umístěných na tělese hráze, nebude tímto řešením narušen. Konec tohoto stavebního 

objektu se nachází na vyústění na silnici III/29715 v  km 4,848. 

- SO B.103 – CYKLOTRASA (KM 5.926 – KM 7.412)  

• Začátek tohoto stavebního objektu je v km 5,926, na křížení nové trasy stezky s místní 

komunikací Všeň /Mokrý – Přepeře, kde navazuje na SO B.102. Trasa stezky dále v úseku km 

5,296 – km 7,146 využívá stávající, místní komunikaci. Dále je vedena jako komunikace funkční 

skupiny C. Konstrukce stávající nezpevněné vozovky bude v tloušťce 150 mm rozryta, 

reprofilována do požadovaného sklonu a následně zhutněna. Dále bude provedena živičná 

konstrukce vozovky, jejíž dimenze počítá, mimo cyklistické a pěší dopravy, také s motoristickou 

obsluhou přilehlých zemědělských pozemků. Šíře nové komunikace bude 3,00m s oboustrannými 

štěrkovými krajnicemi šířky 0,25m. S míjením vozidel je uvažováno v místech hospodářských 

sjezdů. Dále trasa pokračuje v úseku km 7,146 – KÚ km 7,412, po silnici III/29715 a následně po 

místní komunikaci. V tomto úseku je trasa vyznačena pouze cyklistickým dopravním značením. 

Konec úseku tohoto objetu je na zaústění místní komunikace na silnici II/610. Zde navazuje na 

samostatný projekt: Silnice II/610 Turnov – hranice Libereckého kraje (investor: Liberecký kraj), 

po níž trasa dále pokračuje směrem na Příšovice. 

ETAPA  C  

- SO C.103 – CYKLOTRASA (KM 1.171 – KM 1.358)  

• Začátek tohoto stavebního objektu je v km 1.171 v prostoru zázemí veřejného občerstvení. Trasa 

dále pokračuje směrem k III/279151.269, na kterou bude umožněn sjezd. Poté je trasa vedena pod 

silničním násypem silničního tělesa, na které následně vystoupá před mostním objektem. Řešený 

stavební objekt je ukončen v km 1.358.  Z tohoto bodu nemožno dále pokračovat v obou směrech 

trasy Etapy B. Šířka stezky bude 2.50m, s oboustrannými štěrkovými krajnicemi šířky 0.25m. 

Konstrukce vozovky bude opatřena živičným krytem. jako Stezka je v rámci toto objektu vedena 

jako komunikace funkční skupiny D. 

ETAPA D 

-  SO D.101 – CYKLOTRASA (KM 0.000 – KM 1.884)  

• Celý tento stavební objekt je vyznačen pouze svislým cyklistickým značením a nevyskytují se zde 

žádné nové konstrukce, které by podléhaly územnímu povolení. Začátek objektu se nachází na 

místní komunikaci Všeň /Mokrý – Přepeře, v místě napojení cyklotrasy (SO B.103). Po této 

komunikaci pokračuje do místní části Mokrý (funkční skupina C).  Dále pokračuje po sil. 

III/27920 v km 1,670, v místní části Ploukonice. Konec tohoto stavebního objektu je v km 1.884. 

- SO D.102 – CYKLOTRASA (KM 1.884  – KM 3.042)  
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• Tento objekt navazuje na SO D.101 v km 1.884, v místní části Ploukonice. Trasa dále pokračuje 

po místní komunikaci směrem na Příšovice (funkční skupina C). V km 2,206 – km 2,268 

překonává po stávajícím mostě tok řeky Jizery. V úseku km 2,312 – km 3,042 je navržena 

povrchová živičná úprava stávající vozovky (nepodléhá územnímu řízení). V km 2,468 a km 

2,654 budou provedena dvě rozšířená místa pro míjení automobilů. Trasa je v průběhu tohoto 

úseku vyznačena pouze svislým cyklistickým značením. 

- SO D.103 – CYKLOTRASA (KM 3.042 – KM 4.202)  

• V úseku km 3,042 – km 0,3720 je trasa vedena po stávající živičné komunikaci šířky 6,84 – 

8,19m a je zde vyznačena pouze svislým cyklistickým značením. V km 3,720 odbočuje vedení 

trasy ze souběhu s místní komunikací a pokračuje po samostatné konstrukci šířky 3,0m do km 

3,868. Konec úseku tohoto objetu je na zaústění místní komunikace na silnici II/610. Zde 

navazuje na samostatný projekt: Silnice II/610 Turnov – hranice Libereckého kraje (investor: 

Liberecký kraj), po níž trasa dále pokračuje směrem na Svijany. 

 ETAPA E 

- SO E.101 – CYKLOTRASA (KM 0.000 – KM 2.019)  

• Stavební objekty Etapy E řeší vedení trasy podél pravého břehu Jizery směrem k východní části 

Příšovic. SO E.101 začíná v křížení s místní komunikací Ploukonice – Příšovice. Dále je vedena 

převážně v trase stávající štěrkové cesty. Nově bude provedena stezka s uložením podkladní 

geotextilie a se štěrkovým krytem šířky 3,0 m. Konec úseku SO E.101 je na odbočení stezky 

z trasy stávající cesty v km 2,019. Stezka je v rámci toto objektu vedena jako komunikace 

funkční skupiny D. Šířka stezky bude 3,0 m. Realizací konstrukce stezky nedojde k navýšení 

výškové úrovně stávajícího terénu. 

- SO E.102 – CYKLOTRASA (KM 2.019 – KM 2.774)  

• Tento stavební objekt navazuje na SO E.101 v km 2.019. Trasa dále pokračuje jako samostatná 

stezka šířky 2,50m podél pravého břehu Jizery jako komunikace funkční skupiny D. V km 2,309 

odbočuje vedení trasy směrem zástavbě a dále pokračuje v šíři 3,0m do km 2,584. V těchto 

úsecích bude provedena stezka s uložením podkladní geotextilie a se štěrkovým krytem.  V úseku 

km 2.309-2.584 bude stezka se živičným krytem. Poslední část trasy tohoto objektu je vedena po 

stávající živičné komunikaci (funkční skupina C). Konec úseku tohoto objetu je v km 2,774, na 

zaústění místní komunikace na silnici II/610. Zde navazuje na samostatný projekt: Silnice II/610 

Turnov – hranice Libereckého kraje (investor: Liberecký kraj), po níž trasa dále pokračuje 

směrem na Svijany. 

ETAPA F  

- SO F.101 – CYKLOTRASA (KM 0.000 – KM 0.763) 

• Stavební objekty Etapy F řeší vedení trasy obcí Svijany. Začátek SO F.101 je v odbočení za sil. 

II/610, kde navazuje na samostatný projekt: Silnice II/610 Turnov – hranice Libereckého kraje 

(investor: Liberecký kraj). V úseku km 0,000 – km 0,247 je trasa vyznačena pouze cyklistickým 

dopravním značením, částečně doplněným o pravostranný cyklokoridor. V části km 0,247 – km 

0,297 (v prostoru pod dálničním mostem) bude zbudována nová živičná stezka šířky 3,0 m 

(funkční skupina D). Dále trasa pokračuje po stávajících místních (s odbočkou ke Svijanskému 

zámku), na místní komunikaci pod pivovarem, km 0.763. Zde tento stavební objekt končí. 

- SO F.102 – CYKLOTRASA (KM 0.763 – KM 1.454)  

• Začátek tohoto stavebního objektu je v km 0,763, kde navazuje na SO F.101. Trasa je dále vedena 

po stávající místní komunikaci (funkční skupina C). V úseku km 0,7763 – km 0,781 se bude 

jednat o živičnou povrchovou úpravu komunikace. Dále bude provedena nová stezka šířky 2,50 

m se živičným povrchem.  V km 0,783 bude stezka rozšířena na 5,50m a bude zde vytvořena 

výhybna pro míjení automobilů. Cca od km 1,200 do konce úseku je počítáno s terénní úpravou 

pravostranného svahu. V úseku km 1,191 – km 1,209 bude při pravé straně stezky provedena 

opěra z betonových palisád. Od posledního obslužného místa pro přilehlé pozemní objekty v 

km1,137 bude trasa vedena jako komunikace funkční skupiny D. V křížení VTL plynovodu s 

konstrukcí nové stezky (v km 1,345) bude provedeno ochránění tohoto vedení pomocí 

betonových panelů 3,0 x 1,5m – 3 ks, uložených do pískového lože, tl. min. 0,50 m, kolmo 

k plynovodnímu vedení. Tento stavební objekt, jakožto i celý plánovaný úsek tohoto projektu 

končí v 1,454, na hranici se Středočeským krajem.  
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Územní rozhodnutí pro stavbu  -  GREENWAY JIZERA  v úseku Turnov – Svijany  je zdejším staveb-

ním úřadem vydáno 25.9.2020 pod Sp.zn.: SÚ/7078/17/HOZ, Čj.: SU/20/4408/HOI a nabylo právní moci 

7.11.2020. Rozhodnutím z 10.10.2022 pod Sp.zn.: SÚ/4131/22/HOZ je platnost tohoto územního 

rozhodnutí prodloužena do 7.11.2023. 

Městský úřad Turnov, stavební úřad, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) 

zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o 

pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) 

zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

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

podle § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení, ve kterém podle § 112 odst. 2 

stavebního zákona upouští od ohledání na místě a ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit 

závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy do 

15 dnů od doručení tohoto oznámení. 

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům 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.). 

 

Poučení: 

Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové 

dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi 

přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo 

právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve svých námitkách uvede 

skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, 

které překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží. K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být 

uplatněny při územním řízení, při pořizování územně plánovací dokumentace nebo při vydání územního 

opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního 

zákona nepřihlíží. 

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

 

 

                                     Ing. Eva Zakouřilová 

                                      vedoucí stavebního úřadu 

  

 

Za správnost: Hejzdral 

 

 

  

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce MÚ Turnov, OÚ Přepeře, OÚ 

Modřišice, OÚ Příšovice, OÚ Svijany, OÚ Všeň a OÚ Loukov. Po stejnou dobu musí být 

zveřejněno i způsobem, umožňujícím dálkový přístup. Patnáctý den vyvěšení na úřední desce je 

dnem doručení. 

 

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

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 



Č.j. SU/23/351/HEM str. 6 

 
 

Obdrží: 

Úřad Města Turnov, Obce Přepeře, Obce Modřišice, Obce Příšovice, Obce Svijany, Obce Loukov a Obce 

Všeň k podání zprávy o vyvěšení a sejmutí tohoto oznámení.  

Účastník stavebního řízení dle ust. § 27 odst.1 správního řádu a ust. § 109 písm. a) stavebního zákona – 

stavebník - do vlastních rukou: 

Město Turnov, Antonína Dvořáka 335, 51101 Turnov zastoupené PVK Projekt, s.r.o., zastoupený Pavlem 

Koldovským, ul. Hluboká 279, 51101 Turnov. 

 

Účastníci stavebního řízení dle ust. § 109 písm. c) stavebního zákona – vlastník pozemku, na kterém má 

být stavba umístěna – do vlastních rukou: 

 

PVK Projekt s.r.o., IDDS: 59n9zu9 

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 

CETIN a.s., IDDS: qa7425t 

Vodohospodářské sdružení Turnov, IDDS: c97yj33 

GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 

ČD - Telematika a.s., IDDS: dgzdjrp 

Obec Modřišice, IDDS: i9wbufh 

PAMICO CZECH, s.r.o., IDDS: ze4u2cg 

Ing. František Drbohlav, Příšovice č.p. 161, 463 46  Příšovice 

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

Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2 

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

Eva Černá, Nad Botičem č.p. 1398/1, Praha 10-Hostivař, 102 00  Praha 102 

Josef Forman, Dr. Martínka č.p. 1489/1, Hrabůvka, 700 30  Ostrava 30 

Věra Křišťanová, Libeř č.p. 98, 252 41  Dolní Břežany 

Eva Paulinová, Růžová č.p. 2198/45, 466 01  Jablonec nad Nisou 1 

Saša Rákosníková, IDDS: ttsj4dk 

Obec Přepeře, IDDS: ne8a7ss 

Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3 

Jaroslav Burjánek, Přepeře č.p. 253, 512 61  Přepeře 

Marie Šebrlová, Budovcova č.p. 1227, 511 01  Turnov 1 

Jiří Novák, Přepeře č.p. 251, 512 61  Přepeře 

Ing. Jaroslav Egert, Kacanovy č.p. 83, 511 01  Turnov 1 

Josef Syrový, Přepeře č.p. 63, 512 61  Přepeře 

Karel Hašlar, Přepeře č.p. 274, 512 61  Přepeře 

Mgr. Marie Hlaváčková, Jana Želivského č.p. 1816/25, 130 00  Praha 3-Žižkov 

Václav Cymbál, Mokrý č.p. 15, Všeň, 511 01  Turnov 1 

Lucie Cymbálová, Mokrý č.p. 15, Všeň, 511 01  Turnov 1 

Lenka Hradecká, Mokrý č.p. 13, Všeň, 511 01  Turnov 1 

Ing. Alena Hejduková, Lestkov č.p. 46, Radostná pod Kozákovem, 512 63  Rovensko pod Troskami 

Římskokatolická farnost Přepeře, Přepeře č.p. 10, 512 61  Přepeře 

Miroslav Bernat, Příšovice č.p. 46, 463 46  Příšovice 

Józefa Bernat, Příšovice č.p. 46, 463 46  Příšovice 

Lukáš Havlíček, Přepeře č.p. 347, 512 61  Přepeře 

Tomáš Havlíček, Sobotecká č.p. 146, Mašov, 511 01  Turnov 1 

Obec Příšovice, IDDS: hm8bbw3 

Obec Všeň, IDDS: whibagi 

Bc Libor Šlechta, Příšovice č.p. 90, 463 46  Příšovice 

Iva Brožová, Přepeře č.p. 283, 512 61  Přepeře 

Lukáš Martin, Studničná č.p. 224/15, Liberec II-Nové Město, 460 01  Liberec 1 

Jindřich Jirutka, Bavlnářská č.p. 535, Podmoklice, 513 01  Semily 

Obec Svijany, IDDS: 256bj9m 

Jan Václavek, Ruprechtická č.p. 1218/58, Liberec I-Staré Město, 460 01  Liberec 1 

Mgr. Jaromír Šimůnek, Kollárova č.p. 1485/4, 415 01  Teplice 1 
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Miluše Schernsteinová, Lounská č.p. 512/17, Liberec VII-Horní Růžodol, 460 07  Liberec 7 

Libuše Horáková, Hřbitovní č.p. 992, 295 01  Mnichovo Hradiště 

František Žížala, Psohlavců č.p. 1253/31, Praha 4-Braník, 147 00  Praha 47 

Ota Svoboda, Zahradní č.p. 129, Daliměřice, 511 01  Turnov 1 

Ing. Dušan Louda, Durychov č.p. 2110, 511 01  Turnov 1 

Technické služby Turnov, s.r.o., IDDS: kxe6jqj 

Josef Jirsák, Tichá č.p. 527, Horní Staré Město, 541 02  Trutnov 4 

Karel Jirsák, Nepasice č.p. 18, 503 46  Třebechovice pod Orebem 

Ivan Linhart, Sekerkovy Loučky č.p. 2, Mírová pod Kozákovem, 511 01  Turnov 1 

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Hradec Králové, IDDS: uccchjm 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, územní pracoviště Ústí nad Labem, odloučené 

pracoviště Liberec, IDDS: 96vaa2e 

A G R O B E N s.r.o., IDDS: 47hvxh4 

Martina Skálová, Přepeře č.p. 340, 512 61  Přepeře 

Radka Šíchová, IDDS: w5c3vcj 

Ivana Jiránková, Přepeře č.p. 124, 512 61  Přepeře 

Zdeněk Šimůnek, Školní č.p. 112, 517 61  Rokytnice v Orlických horách 

Romana Kvasničková, Zahradní č.p. 1063, 293 06  Kosmonosy 

Obec Loukov, IDDS: igka8f4 

  

Účastníkům stavebního řízení dle ust. § 109 písm. e) stavebního zákona se podle § 25 zák. č. 500/2004 

Sb., (Správní řád) bude oznámení stavebního řízení doručeno veřejnou vyhláškou.  

Jedná se o osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

st. p. 118, 360, 361, 362, parc. č. 82/4, 117/1, 117/2, 117/3, 117/4, 135/1, 135/2, 138/1, 138/2, 155/1, 

155/2, 155/5, 155/10, 155/11, 158/1, 158/2, 174/1, 174/3, 176/1, 193, 199, 200/2, 203/2, 204, 206/1, 

207/2, 209/1, 209/2, 218/1, 218/3, 219/1, 219/2, 222/1, 223/1, 223/5, 232/2, 234/2, 314/9, 326/1, 326/12, 

501/1, 589, 735/1, 735/3, 736/2, 737/1, 811/5, 827/1, 827/2, 828, 831/1, 834/1, 835, 841/4, 841/5, 841/6, 

842/1, 842/2, 968/1, 1013/3, 1014, 1015/1, 1015/2, 1018/1, 1042/1, 1061, 1062/5, 1062/7, 1082/1, 

1082/2, 1113/1 v katastrálním území Modřišice, st. p. 109, parc. č. 193, 267, 326/1, 326/12, 614/1, 835/3, 

835/4, 835/5, 835/6, 835/7, 835/8, 835/9, 835/10, 835/11, 835/12, 835/13, 846/2, 854/6, 856/5, 856/6, 

883/2, 883/3, 884/1, 884/2, 884/4, 884/5, 884/6, 884/7, 887/2, 936/4, 936/6, 936/7, 936/8, 936/10, 952/1, 

952/2, 954/6, 954/12, 954/13, 954/14, 954/15, 960/1, 961/1, 961/2, 961/3, 961/4, 962/1, 962/2, 968/1, 

973, 975/1, 975/2, 1094/1, 1114/1, 1114/2, 1115/2, 1123/1, 1125 v katastrálním území Přepeře u 

Turnova, st. p. 99, 117, 145, 398, 399, 400, 544, 546, parc. č. 133/2, 133/3, 133/4, 133/5, 134/2, 135, 

406/18, 406/39, 406/45, 406/47, 406/53, 406/60, 406/62, 406/69, 407/21, 407/22, 407/23, 407/24, 407/25, 

407/28, 407/40, 473/9, 562/20, 562/34, 562/35, 563/1, 563/20, 563/21, 564/1, 586/13, 593/5, 597/6, 

625/1, 625/4, 625/5, 625/6, 625/8, 625/9, 628/1, 632/2, 642/4, 730/4, 731/2, 906/8, 906/12, 906/13, 

906/16, 906/17, 914/2, 939, 965/14, 969/8, 999/1, 1002, 1004/2 v katastrálním území Příšovice, st. p. 

30/1, 54/1, 54/2, 127, 128, 131, 132, 133, 134, 135, 137, 138, 139, 144, 153, 164, parc. č. 62/5, 79/1, 

79/7, 79/8, 141/1, 141/2, 141/3, 141/5, 141/6, 144, 145/1, 145/2, 145/3, 146/1, 146/2, 146/5, 146/6, 146/7, 

146/8, 146/10, 146/12, 147/1, 147/2, 147/5, 149/1, 149/2, 177/2, 178/1, 178/3, 184/1, 186/2, 186/4, 

186/15, 186/17, 186/21, 262/4, 288/3, 288/4, 288/7 v katastrálním území Svijany, parc. č. 1818/9, 

1818/53, 1818/89, 1818/107, 1818/117, 1829/1, 1829/13, 1831, 1870/4, 1875/4, 2731/1, 2732/1, 2733/1, 

2758/2, 2758/20, 2758/22, 2758/37, 2758/47, 2758/48, 2758/68, 2758/72, 2758/113, 2758/118, 2758/119, 

2768/7, 2768/9, 2769/1, 2769/2, 2771, 2773/1, 2773/4, 2773/17, 2773/18, 3505, 3537, 3538/2, 3541/1, 

3542/1, 3542/2, 3542/3, 3560/1, 3560/7, 3562, 3586/3, 3593/1, 3605, 3606, 3610/4, 3610/108, 3610/116, 

3610/159, 3610/160, 3610/161, 3610/164, 3610/166, 3610/168, 3610/171, 3610/180, 3892 v katastrálním 

území Turnov, parc. č. 181/1, 183/1, 185/1, 188/2, 188/3, 188/4, 189/1, 190/1, 193/1, 193/5, 1300/1, 

1400, 1409, 1410 v katastrálním území Mašov u Turnova, parc. č. 2100, 2101, 2102, 2103, 2118, 2120, 

2122, 2132, 2136, 2137, 2139, 2140 v katastrálním území Všeň. 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Modřišice č.p. 79, č.p. 108, č.p. 106 a č.p. 109,  Přepeře č.p. 102,  Turnov č.p. 457, č.p. 442, č.p. 441, č.p. 

440 a č.p. 2082. 
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Dotčené orgány: 

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

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

nfeai4j 

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

Policie ČR KŘP Libereckého kraje, ÚO Semily, obvodní oddělení, IDDS: vsmhpv9 

Drážní úřad, sekce  stavební - oblast Praha, IDDS: 5mjaatd 

  

 

Ostatní: 

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

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 správy majetku, 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 

NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., IDDS: 5ec62h6 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Hradec Králové, IDDS: uccchjm 

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