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DATUM:

7.5.2020

VÝZVA
VYJÁDŘENÍ K PODANÉMU ODVOLÁNÍ
Jiří Hykman, Přepeře 228, podal odvolání proti rozhodnutí, které vydal Městský úřad Turnov, stavební
úřad jako správní orgán dne 16.4.2020 pod spis.zn. SÚ/6397/18/HDR, č.j. SU/20/1400/HAI, kterým byly
dodatečně povoleny části stavby provedené v rozporu se stavebním povolením ze dne 31.8.2016 pod
spis.zn. SÚ/4219/16/HAD a územním rozhodnutím ze dne 14.3.2016 pod spis.zn. SÚ/2712/15/HOZ na
stavbu – Fotbalové hřiště se zázemím, Přepeře na pozemku parc.č. 96/1 a 96/29 v katastrálním území
Přepeře u Turnova.
Dne 7.5.2020 bylo odvolání projednáno mezi p.Hykmanem a stavebníkem. Odvolatel a stavebník
souhlasili s tím, že napadené rozhodnutí bude změněno a změna bude spočívat ve stanovení těchto
podmínek:
1) Bude provedeno zastínění – optická zábrana – sítě na západní straně směrem k čp.228 Přepeře
v celé délce do výšky 2 m od země, které bude ponecháno do doby vzrůstu thújí.
2) Po celé délce západní strany bude vysazen živý plot z thuja occidentalis brabant. Od jižního rohu
k el. sloupu budou min. výšky 1,0 m, ostatní min. 0,6 m.
3) Ochranná síť výšky 12,0 m bude za brankou v délce tzv. malého vápna, tj. min. 18,32 m. Z každé
strany k dalšímu sloupu bude síť sešikmena, bude tedy trojúhelníkového tvaru.
Stanovením uvedených podmínek bude odvolání plně vyhověno.
Správní orgán Vás
v y z ý v á,
pokud máte k výše uvedenému řešení námitky, abyste se vyjádřili ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení této
výzvy.

Ing. Eva Zakouřilová
vedoucí stavebního úřadu
Vyřizuje: Iva Hadravová
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: ..............................

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

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
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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 řízení veřejnou vyhláškou

