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DATUM:

8.6.2020

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“), na podkladě odvolání pana Jiřího Hykmana, nar. 15.12.1953, Přepeře č.p.
228, 512 61 Přepeře, ze dne 30.4.2020 podle § 87 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
(dále jen „správní řád“) rozhodnutí ze dne 16.4.2020 pod spis.zn. SÚ/6397/18/HDR, č.j.
SU/20/1400/HAI o dodatečném povolení částí stavby „Fotbalového hřiště se zázemím, Přepeře“ na
pozemku parc.č. 96/1, 96/29 v katastrálním území Přepeře u Turnova, které byla provedeny v rozporu se
stavebním povolením ze dne 31.8.2016 pod spis.zn. SÚ/4219/16/HDR, č.j. SU/16/4891/HAI a s územním
rozhodnutím ze dne 14.3.2016 pod spis.zn. SÚ/2712/15/HOZ, č.j. SU/16/1087/HOI (dále jen „stavba“) na
základě žádosti FK Přepeře z.s., IČO 02058529, Přepeře č.p. 82, 512 61 Přepeře (dále jen „stavebník“) ze
dne 7.12.2018

mění
takto:
Ve výroku I. rozhodnutí ze dne 16.4.2020 se text na str.2 přibližně v druhé polovině, který původně zní:
Změny stavby, které ještě budou dokončeny podle projektové dokumentace z 02/2019 pro dodatečné
povolení změn stavby:
1) Změna provedení a polohy ochranných sítí na západní straně směrem k čp.228 Přepeře:
•

stávající síť výšky 7m umístěná ve vzdálenosti 5,388m od ppč 95/11 o délce 55,5m
(odměřeno z koordinační situace) bude nahrazena ochrannou sítí o výšce 10,0 m

•

nově bude umístěna a provedena nad rámec územního rozhodnutí z důvodu ochrany
čp.228 Přepeře ochranná síť o délce 23,6m ( odměřeno z koordinační situace) ve
vzdálenosti 5,388m od ppč 95/11 o výšce 10m, která prodlužuje výše uvedenou
ochrannou síť na celkovou délku 79,1 m

upřesňuje tak, že nově zní:
Změny stavby, které ještě budou dokončeny podle projektové dokumentace z 02/2019 a nového výkresu
koordinační situace stavby z 04/2020 pro dodatečné povolení změn stavby:
1) změna provedení a polohy ochranných sítí a provedení optické zábrany na západní
straně směrem k čp.228 Přepeře:
•

stávající síť výšky 7m umístěná ve vzdálenosti 5,388m od ppč 95/11 o délce 55,5m
(odměřeno z koordinační situace) bude nahrazena ochrannou sítí o výšce 10,0 m s tím,
že za brankou v délce tzv. malého vápna, tj. min. 18,32 m bude ochranná síť výšky 12,0
m a z každé strany k dalšímu sloupu bude síť sešikmena a bude tedy trojúhelníkového
tvaru.
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•

nově bude umístěna a provedena nad rámec územního rozhodnutí z důvodu ochrany
čp.228 Přepeře ochranná síť o délce 23,6m ( odměřeno z koordinační situace) ve
vzdálenosti 5,388m od ppč 95/11 o výšce 10m, která prodlužuje výše uvedenou
ochrannou síť na celkovou délku 79,1 m

•

Bude provedeno zastínění – optická zábrana – v celé délce do výšky 2 m od země, které
bude ponecháno do doby vzrůstu thújí. Po celé délce 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.

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:
Stavební úřad vydal dne 16.4.2020 pod spis.zn. SÚ/6397/18/HDR, č.j. SU/20/1400/HAI rozhodnutí o
dodatečném povolení částí stavby „Fotbalového hřiště se zázemím, Přepeře“ na pozemku parc.č. 96/1,
96/29 v katastrálním území Přepeře u Turnova, které byla provedeny v rozporu se stavebním povolením
ze dne 31.8.2016 pod spis.zn. SÚ/4219/16/HDR, č.j. SU/16/4891/HAI a s územním rozhodnutím ze dne
14.3.2016 pod spis.zn. SÚ/2712/15/HOZ, č.j. SU/16/1087/HOI. Proti tomuto rozhodnutí podal v zákonné
lhůtě pan Jiří Hykman, Přepeře 228 odvolání.
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 v tom, že 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; 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;
ochranná síť výšky 12,0 m bude za brankou v délce tzv. malého vápna, tj. min. 18,32 m a z každé strany
k dalšímu sloupu bude síť sešikmena, bude tedy trojúhelníkového tvaru.
Stavební úřad vyzval účastníky řízení písemností ze dne 7.5.2020, aby se k vyjádřili k podanému
odvolání. Vzhledem k tomu, že stavební úřad plně vyhověl odvolání a nemohla být způsobena újma
žádnému z účastníků řízení, napadené rozhodnutí změnil dle § 87 zák.č. 500/2004 Sb., správní řád.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Vzhledem k výše uvedenému 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
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správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý
výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Ing. Eva Zakouřilová
vedoucí stavebního úřadu

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce MÚ Turnov a OÚ v Přepeřích.
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 řízení 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
Policie ČR KŘP Libereckého kraje, ÚO Semily, dopravní inspektorát, IDDS: vsmhpv9
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
Městský úřad Turnov, odbor dopravní, Antonína Dvořáka č.p. 335, Turnov, 511 01 Turnov 1

