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VÝZVA
FK Přepeře z.s., IČO 02058529, Přepeře č.p. 82, 512 61 Přepeře
(dále jen "stavebník") dne 7.12.2018 podal žádost o dodatečné povolení změn stavby:
Fotbalové hřiště se zázemím, Přepeře
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 96/1, 96/29 v katastrálním území Přepeře u Turnova. Uvedeným
dnem bylo zahájeno řízení o dodatečném povolení změn stavby.
Stavební povolení bylo vydáno dne 31.8.2016 pod spis.zn. SÚ/4219/16/HDR.
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"), zjistil, že žádost neobsahuje požadované náležitosti a proto podle § 111
odst. 3 stavebního zákona
vyzývá
stavebníka, aby nejpozději do
31.10.2019
předloženou žádost doplnil o tyto údaje a podklady:
1. upřesnění předmětu žádosti - přesný výčet provedených změn bez povolení stavebního úřadu
2. projektovou dokumentaci
3. závazná stanoviska dotčených orgánů (Krajská hygienická stanice Libereckého kraje, Hasičský
záchranný sbor Libereckého kraje, Policie ČR dopravní inspektorát, v případě změny výsadby zeleně
Městský úřad Turnov odbor životního prostředí)
4. stanovisko Správy železniční dopravní cesty
Pokud nebudou nedostatky žádosti ve stanovené lhůtě odstraněny, bude řízení podle § 66 odst. 1 písm. c)
správního řádu zastaveno a bude nařízeno odstranění změn stavby.

USNESENÍ
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"), podle § 111 odst. 3 stavebního zákona
přerušuje
řízení zahájené podáním žádosti dne 7.12.2018 o dodatečné povolení změn stavby:
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Fotbalové hřiště se zázemím, Přepeře
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 96/1, 96/29 v katastrálním území Přepeře u Turnova, kterou podal
FK Přepeře z.s., IČO 02058529, Přepeře č.p. 82, 512 61 Přepeře
(dále jen "stavebník")
do 31.10.2019.
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
FK Přepeře z.s., Přepeře č.p. 82, 512 61 Přepeře
Obec Přepeře, Přepeře č.p. 229, 512 61 Přepeře
Odůvodnění:
Dnem podání žádosti bylo zahájeno řízení o dodatečném povolení stavby. Stavební úřad zjistil, že žádost
neobsahuje požadované náležitosti. Stavebníka proto vyzval dne 7.1.2019 písemností pod č.j.
SU/19/108/HAI k doplnění žádosti a odstranění nedostatků a současně rozhodl o přerušení řízení.
Stavebník požádal ústně o prodloužení termínu k předložení požadovaných podkladů s ohledem na
probíhající jednání s dotčenými orgány a následném dokončení projektových prací.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve
výroku uvedených.
Stanovení okruhu účastníků řízení :
Účastníky řízení o dodatečném povolení stavba jsou osoby uvedené v § 109, a pokud je v řízení
posuzován o umístění stavby nebo změna oproti územnímu rozhodnutí, rovněž osoby uvedené v § 85
stavebního zákona . Stavební úřad dále zkoumal , 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 § 109 stavebního zákona, a to :
- podle § 109 písm. a) stavebního zákona - stavebník - FK Přepeře z.s.
- podle § 109 písm. c) stavebního zákona - vlastník pozemku na kterém má být stavba prováděna, není-li
stavebníkem - Obec Přepeře
- podle § 109 písm.e ) stavebního zákona - vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm , může-li
být jeho vlastnické právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno - osoby s vlastnickými nebo jinými
věcnými právy k sousedním pozemkům: st. p. 68, 193, 224, 225, 226, 227, 252, 257, 270, 271, 272, 273,
274, 275, 276, 277, 278, 281, 294, 311, 374, 411, 433, 471, 472, 479, 481, 496, 498, parc. č. 94/27,
94/28, 94/95, 94/98, 94/101, 94/102, 94/103, 94/105, 94/111, 94/117, 96/40, 96/41, 96/42, 96/43, 96/44,
96/45, 96/46, 96/47, 96/48, 96/49, 96/50, 96/51, 96/52, 96/53, 96/54, 96/55, 96/56, 335/1, 1140, 1141,
1143 v katastrálním území Přepeře u Turnova a osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k
sousedním stavbám: Přepeře č.p. 53, č.p. 185, č.p. 205, č.p. 206, č.p. 207, č.p. 170, č.p. 196, č.p. 209,
č.p. 228, č.p. 221, č.p. 222, č.p. 211, č.p. 218, č.p. 215, č.p. 216, č.p. 212, č.p. 217, č.p. 219 a č.p. 214
Účastníci územního řízení podle § 85 stavebního zákona jsou :
- podle § 85 odst.1 písm a ) stavebního zákona - žadatel - FK Přepeře z.s.
- 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 - 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 - obec Přepeře
- podle § 85 , odst 2 písm b) stavebního zákona - osoby jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k
sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím
přímo dotčeno - osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: st. p. 68,
193, 224, 225, 226, 227, 252, 257, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 281, 294, 311, 374, 411,
433, 471, 472, 479, 481, 496, 498, parc. č. 94/27, 94/28, 94/95, 94/98, 94/101, 94/102, 94/103, 94/105,
94/111, 94/117, 96/40, 96/41, 96/42, 96/43, 96/44, 96/45, 96/46, 96/47, 96/48, 96/49, 96/50, 96/51,
96/52, 96/53, 96/54, 96/55, 96/56, 335/1, 1140, 1141, 1143 v katastrálním území Přepeře u Turnova a
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osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: Přepeře č.p. 53, č.p. 185, č.p.
205, č.p. 206, č.p. 207, č.p. 170, č.p. 196, č.p. 209, č.p. 228, č.p. 221, č.p. 222, č.p. 211, č.p. 218, č.p.
215, č.p. 216, č.p. 212, č.p. 217, č.p. 219 a č.p. 214
Poučení účastníků:
Proti tomuto usnesení 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. Podle § 76
odst. 5 správního řádu odvolání nemá odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění usnesení je
nepřípustné.

Ing. Eva Zakouřilová
vedoucí stavebního úřadu
Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Turnov a OÚ Přepeře.
Vyvěšeno dne: ..............................

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

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

Obdrží:
účastníci (dodejky)
FK Přepeře z.s., Přepeře č.p. 82, 512 61 Přepeře
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: bdnkk7w
Silnice LK a.s., IDDS: vwc44xi
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
Vodohospodářské sdružení Turnov, IDDS: c97yj33
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
Obec Přepeře, IDDS: ne8a7ss
ostatní účastníci veřejnou vyhláškou
dotčené orgány
Městský úřad Turnov, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01 Turnov 1
Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, IDDS: hv4aivj
Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, IDDS: nfeai4j
ostatní
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
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., oblastní závod Turnov, IDDS: f7rf9ns
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IDDS: uccchjm
Policie ČR KŘP Libereckého kraje, ÚO Semily, dopravní inspektorát, IDDS: vsmhpv9
Městský úřad Turnov, odbor dopravní, Antonína Dvořáka č.p. 335, Turnov, 511 01 Turnov 1

