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ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ
Výroková část:
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"), ve stavebním
řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne
27.1.2021 podal
Státní pozemkový úřad, IČO 01312774, Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:
I.

Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
stavební povolení

na stavbu:
polní cesty HPC1, HPC10 a VPC12 Ohrazenice
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 886/1, 1107, 1138, 1158/1, 1163/1, 1220 v katastrálním území
Ohrazenice u Turnova.
Stavba obsahuje:
Předmětem stavebního záměru je realizace tří polních cest nacházejících se v katastrálním území
Ohrazenice u Turnova, o celkové délce 744,40 m. U cesty HPC1 se jedná o stavební úpravy již využívané
polní cesty s různým stupněm stávajícího zpevnění. U cest HPC10 a VPC 12 se jedná o novostavby.
Cesty umožní přístup na přilehlé zemědělské pozemky, cesta VPC12 i na přilehlé lesní pozemky.
Seznam stavebních objektů:
- SO-1 Polní cesta HPC1
- SO-2 Polní cesta HPC10
- SO-4 Polní cesta VPC12
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1) Polní cesta HPC1 (SO-1):
Polní cesta HPC1 je umístěna na pozemku p.p.č. 1163/1, ostatní plocha - ostatní komunikace (vlastní
stavba cesty HPC1) a na pozemku p.p.č. 886/1, ostatní plocha - silnice a na pozemku p.p.č. 1158/1,
ostatní plocha.
Cesta je navržena jako hlavní, jednopruhová, kategorie P 4,0/20 - volná šířka koruny 4,0 m (3,5 m + 2x
0,25 m krajnice). Celková délka cesty je 231,30 m. Povrch cesty je navržen z asfaltobetonu do km
0,20690, následně do km 0,23130 bude povrch z dlažebních žulových kostek v ochranném pásmu
památného stromu (cca v délce 2 m) z důvodu ochrany kořenového systému. Třída dopravního zatížení je
navržena V. Polní cesta je navržena bez výhyben. Odvodnění polní cesty je příčným sklonem do
přilehlého terénu, odvodnění pláně do trativodu. V ochranném pásmu památného stromu nebude trativod
z důvodu ochrany kořenového prostoru památného stromu osazen. Na okolní pozemky jsou navrženy
sjezdy. Podél cesty je navržena výsadba 6 kusů slivoní (Prunus domestica) v rozponu 8 m.
Polní cesta HPC1 je napojena sjezdem na státní silnici III/28729 a končí v km 0,23130 povrchem z
žulových kostek. Na ploše polní cesty HPC1 (p.č. 1163/1) budou před zahájením zemních prací
vykáceny dřeviny v následujícím rozsahu: Jabloň domácí (Malus domestica) v počtu 1 kusů s obvodem
kmene 95 cm měřenou ve výšce 130 cm.
2)Polní cesta HPC10 (SO-2):
Polní cesta HPC10 je umístěna na pozemku p.p.č. 1138, ostatní plocha - ostatní komunikace (vlastní
stavba cesty HPC10) a na pozemku p.p.č. 1107, ostatní plocha - ostatní komunikace (umístěno napojení
na stávající polní cestu HPC9).
Cesta je navržena jako hlavní, jednopruhová, kategorie P 4,0/30 - volná šířka koruny 4,0 m (3,5 m + 2x
0,25 m krajnice). Celková délka cesty je 249,00 m. Povrch cesty je navržen z asfaltobetonu. Třída
dopravního zatížení je navržena V. Polní cesta je navržena bez výhyben. Odvodnění polní cesty je
příčným sklonem do přilehlého terénu, odvodnění pláně do trativodu. Na okolní pozemky jsou navrženy
sjezdy.
Polní cesta HPC10 navazuje na stávající zatravněnou polní cestu HPC3. V km 0,249 je napojena na polní
cestu HPC9, která byla dokončena v roce 2019.
Na ploše polní cesty HPC10 (p.p.č. 1138) nebudou před zahájením zemních prací káceny dřeviny.
3)Polní cesta VPC12 (SO-4):
Polní cesta VPC12 je umístěna na pozemku p.p.č. 1220, ostatní plocha - ostatní komunikace (vlastní
stavba cesty VPC12).
Cesta je navržena jako hlavní, jednopruhová, kategorie P 3,5/20 - volná šířka koruny 3,5 m (3,0 m + 2x
0,25 m krajnice). Celková délka cesty je 264,10 m. Povrch cesty je navržen z MZK. V místě křížení cesty
s údolnicí (km 0,054-0,074) je v délce 20 m navrženo zpevnění cesty dlažbou z lomového kamene do
betonu. Třída dopravního zatížení je navržena VI. Polní cesta je navržena bez výhyben. Odvodnění polní
cesty je příčným sklonem do přilehlého terénu, odvodnění pláně do trativodu. Na okolní zemědělské
pozemky jsou navrženy sjezdy.
Polní cesta VPC12 je napojena na stávající polní cestu na parcele p.č. 1222 (HPC4).

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace z 09/2019 č.zak. 15/19 ověřené ve stavebním
řízení, kterou vypracoval Vodohospodářský atelier s.r.o., Růženec 54, Brno; případné změny nesmí
být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Budou dodrženy podmínky stanoviska Městského úřadu Turnov, odboru životního prostředí ze dne
18.9.2019 pod č.j. OZP/19/2537/KOR:
- dle zák.č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů:
Vegetační plochy nesmí být znečišťovány látkami poškozujícími rostliny nebo půdu, např.
rozpouštědly, minerálními oleji, kyselinami, louhy, barvami, cementem nebo jinými pojivy.
Kořenové zóny stromů a vegetační plochy nesmí být zamokřeny nebo zaplaveny vodou odváděnou ze
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stavby. Za kořenovou zónu stromu se považuje plocha půdy pod korunou stromu (okapová linie
koruny) rozšířená do stran o 1,5 m, u sloupovitých forem o 5,0 m.
V kořenové zóně stromů se nesmí provádět žádná navážka zeminy nebo jiného materiálu.
V kořenové zóně stromů se nesmí hloubit rýhy, koryta a stavební jámy. Nelze-li tomu v určitých
případech zabránit, smí se hloubit ručně nebo s použitím odsávací techniky. Nejmenší vzdálenost
otevřeného výkopu od paty kmene stromů je 2,5 m. Pokud bude vzdálenost výkopu menší, je třeba
provést protlak pod kořenovým systémem stromu.
Při výkopech se nesmí přetínat kořeny o průměru větším než 2 cm. Slabší kořeny je třeba ostře
přetnout a místa řezu zahladit. Obnažené kořeny je nutné chránit před vysycháním a působení mrazu.
Zásypové materiály musí svou zrnitostí a zhutněním zajišťovat trvalé provzdušňování potřebné
k regeneraci poškozených kořenů.
Při větší ztrátě kořenů musí být proveden řez v koruně.
Kořenová zóna stromů nesmí být zatěžována soustavným přecházením, pojížděním, odstavováním
strojů a vozidel, zařízeními staveniště a skladováním materiálů.
Orgán ochrany přírody dále upozorňuje, že pro případné nezbytně nutné kácení dřevin rostoucích
mimo les z důvodu realizace výše uvedeného záměru – pokud pozemek a dřeviny nesplňují vymezení
dle vyhlášky č. 189/2013 Sb. – je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody dle § 8 zákona č.
114/1992 Sb. Bez rozhodnutí o povolení kácení nelze dřeviny kácet.
Orgán ochrany přírody dále upozorňuje, že záměr se dotkne ochranného pásma památného stromu
„Topol Ohrazenice“. Souhlas ke vstupu do ochranného pásma památného stromu je řešen
v samostatném správním řízení. (Městský úřad Turnov odbor životního prostředí vydal rozhodnutí
dne 16.9.2019 pod č.j. OZP/19/1813/MAH/R-05)
- dle zák.č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů:
během stavebních prací se mohou uvolňovat emise polétavého prachu (ze skládek sypkých materiálů
aj.). Při stavebních a terénních činnostech je třeba využít dostupných prostředků ke snížení emisí
prachu ze staveniště (používání techniky v dobrém stavu a neznečišťování v nadměrné míře okolí,
skrápění ploch staveniště apod.).
– závazné stanovisko dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů:
Odpady, které vzniknou při realizaci polních cest, musí být řádně vytříděny a jednotlivé druhy
následně využity, případně nabídnuty k dalšímu využití nebo recyklaci oprávněné osobě. Teprve
v případě, že je nebude možné využít, je třeba zajistit jejich řádné odstranění v souladu se zákonem o
odpadech.
Nebezpečné odpady a odpady znečištěné škodlivinami je nutné odstranit pouze na zařízeních k tomu
určených a osobami, které mají potřebná oprávnění pro likvidaci příslušného druhu odpadu.
Bude-li akce prováděna podnikajícím subjektem, bude řádně vedena průběžná evidence odpadů a
předložena při závěrečné kontrolní prohlídce nebo na požádání.
Zákon o odpadech se nevztahuje pouze na nakládání s nekontaminovanou zeminou a jiným přírodním
materiálem vytěženým během stavební činnosti, pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém
přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen. V jiném případě je třeba
postupovat podle zákona o odpadech.
4. Budou splněny podmínky vyjádření Policie České republiky, Krajského ředitelství policie
Libereckého kraje, Územního odboru Semily, dopravního inspektorátu ze dne 24.10.2019 pod č.j.
KRPL-75140-1/ČJ-2019-181106-06:
Předložená projektová dokumentace neobsahuje návrh dopravně-inženýrských opatření pro realizaci
stavby. Vybraný zhotovitel musí zajistit v dostatečném předstihu před zahájením stavby zpracování a
následné projednání návrhu dopravně-inženýrských opatření pro realizaci stavby s příslušnými
úřady.
5. Budou splněny podmínky vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR ze dne 9.9.2019 pod zn.
3779/2019-36200/Mach:
Stavbou ani užitím pozemků během výstavby nebudou dotčeny pozemky ve správě ŘSD ČR,
především pak pozemek p.č. 1100 v kú Ohrazenice u Turnova. Tento pozemek nebude využit ani
k provizornímu uložení výkopku nebo stavebního materiálu nebo pro pojíždění stavební techniky.
Případné dotčení pozemku p.č. 1100 v kú Ohrazenice u Turnova bude správci silnice I/35
neprodleně nahlášeno na výše uvedený kontakt.
V místě napojení HPC10 na HPC9 bude zajištěno jasné vymezení prostoru křížení tak, aby autům
bylo zamezeno přejetí křižovatky směrem k I/35, a to formou příkopu, jak je v dokumentaci
navrženo, a s doplněním nízké zeleně proti oslnění aut na silnici I/35.
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6. Pro stavbu vydal Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje závazné stanovisko dne 5.9.2019 pod
č.j.: HSLI-1975-2/SM-P-PRE-2019. K případným změnám proti posouzené projektové dokumentaci
je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko z hlediska požární ochrany.
7. Při stavbě budou splněny podmínky souhlasu s umístěním stavby a s prováděním činností
v ochranném pásmu elektrického zařízení ČEZ Distribuce a.s. z 21.8.2019 pod zn.
1105207202/SM441, vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a.s. z 6.8.2020 pod
zn. SCVKZAD78636 a z 21.8.2020 pod zn. SCVKZAD50652/UTPCTU/Val, stanoviska
GridServices s.r.o. z 21.8.2019 pod zn. 5001981747.
8. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
9. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: firmou ( stavebním podnikatelem ), která bude
vybrána na základě výběrového řízení. Patnáct dní před zahájením stavby bude stavebnímu úřadu
písemně ohlášena a bude doloženo oprávnění firmy k provádění prací. Při provádění prací musí být
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Státní pozemkový úřad, Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov
Obec Ohrazenice, Ohrazenice č.p. 81, 511 01 Turnov 1
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, České mládeže č.p. 632/32,
Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec 6

Odůvodnění:
Dne 27.1.2021 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným
dnem bylo zahájeno stavební řízení. Rozhodnutí o schválení návrhu Komplexních pozemkových úprav
vydalo Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Semily dne 13.5.2008 pod č.j. PÚ/1652/08202.2/KPÚ5 (nabytí právní moci 13.1.2016).
Speciální stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným
orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a
ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné
podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou
účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.
Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek
uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že
jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy
vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné
požadavky na výstavbu a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Speciální stavební úřad v
průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.
Stavebník k žádosti předložil projektovou dokumentaci stavby, geotechnický průzkum, Rozhodnutí o
schválení návrhu Komplexních pozemkových úprav Ministerstva zemědělství, Pozemkového úřadu
Semily z 13.5.2008 pod č.j. PÚ/1652/08-202.2/KPÚ5, smlouvy o udělení souhlasu k provedení stavby
s obcí Ohrazenice, smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti mezi Libereckým krajem a obcí
Ohrazenice, zápis z výrobního výboru z 4.4.2019 a 16.7.2019, vyjádření Povodí Labe s.p. z 26.8.2019,
souhrnné stanovisko Městského úřadu Turnov odboru životního prostředí z 18.9.2019 pod č.j.
OZP/19/2537/KOR, rozhodnutí Městského úřadu Turnov odboru životního prostředí k provedení stavby
v ochranném pásmu památného stromu ze dne 16.9.2019 pod č.j. OZP/19/1813/MAH/R-05, závazné
stanovisko Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje z 5.9.2019 pod č.j. HSLI-1975-2/SM-PPRE-2019, vyjádření Městského úřadu Turnov odboru dopravního z 15.10.2019 pod zn.
OD/19/36747/KOM, rozhodnutí silničního správního úřadu Obecního úřadu Ohrazenice z 29.3.2021 pod
č.j. OUO 158/2021, vyjádření Lesy České republiky s.p. z 13.8.2019, závazné stanovisko Ministerstva
obrany Sekce nakládání s majetkem z 13.8.2019, vyjádření Krajské hygienické stanice Libereckého kraje
z 9.9.2019, vyjádření Muzea Českého ráje v Turnově z 20.8.2019, souhlas ČEZ Distribuce a.s.
z 21.8.2019 pod zn. 1105207202/SM441, sdělení ČEZ ICT Services z 5.8.2020, sdělení Telco Pro
Services a.s. z 5.8.2020, vyjádření MERO ČR a.s. z 15.8.2019, vyjádření ČEPRO a.s. z 15.8.2019,
vyjádření NET4GAS s.r.o. z 15.8.2019, vyjádření CETIN a.s. z 7.8.2019, vyjádření Severočeské
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vodovody a kanalizace a.s. z 6.8.2020, 10.8.2020 a z 21.8.2019, stanovisko GridServices s.r.o.
z 13.8.2019 a z 21.8.2019.
Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních
předpisů ve výroku uvedených.
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 § 109 stavebního zákona, a to :
- podle § 109 písm. a) stavebního zákona - stavebník - Státní pozemkový úřad
- podle § 109 písm. c) stavebního zákona - vlastník pozemku na kterém má být stavba prováděna, není-li
stavebníkem - Obec Ohrazenice
- podle § 109 písm. e) stavebního zákona - vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm , může-li
být jeho vlastnické právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno - parc. č. 382, 1158/2, 1163/2, 1176, 385,
386/3, 1160, 1174, 1173, 1175, 1177, 1137, 1139, 1126, 1140, 1144/2, 1145/2, 1142, 1143, 1144/1, 1135,
1159/1, 914/2, 1216, 1218, 1217, 472/1, 1215, 1219, 1221, 1222 v katastrálním území Ohrazenice u
Turnova
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
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
správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý
výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno
vyhotovení ověřené projektové dokumentace spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o povolené
stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není
stavebníkem.
Při provádění stavby je stavebník povinen
oznámit speciálnímu stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního
podnikatele, který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a příjmení
stavbyvedoucího nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor; změny v těchto skutečnostech
oznámí neprodleně speciálnímu stavebnímu úřadu,
před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a
ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé
stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny
doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,
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ohlašovat speciálnímu stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby,
umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se
zúčastnit,
ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a
zdraví osob, nebo bezpečnost stavby,
oznámit speciálnímu stavebnímu úřadu předem zahájení zkušebního provozu.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá
platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Ing. Eva Zakouřilová
vedoucí stavebního úřadu

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Obce Ohrazenice a Městského
úřadu Turnov.
Vyvěšeno dne: ..............................

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

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Obdrží:
účastníci (dodejky)
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro LK, pobočka Semily, IDDS: z49per3
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn
Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Liberec, IDDS: zjq4rhz
Obec Ohrazenice, IDDS: h6abk57
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: bdnkk7w
osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům veřejnou vyhláškou:
parc. č. 382, 1158/2, 1163/2, 1176, 385, 386/3, 1160, 1174, 1173, 1175, 1177, 1137, 1139, 1126, 1140,
1144/2, 1145/2, 1142, 1143, 1144/1, 1135, 1159/1, 914/2, 1216, 1218, 1217, 472/1, 1215, 1219, 1221,
1222 v katastrálním území Ohrazenice u Turnova
dotčené orgány
Městský úřad Turnov, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01 Turnov 1
Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem, Odbor ochrany územních zájmů, IDDS: hjyaavk
Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, územní odbor Semily, IDDS: hv4aivj
Policie ČR KŘP Libereckého kraje, ÚO Semily, dopravní inspektorát, IDDS: vsmhpv9
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor dopravy, IDDS: c5kbvkw
ostatní
Městský úřad Turnov, odbor životního prostředí, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01 Turnov 1
Městský úřad Turnov, odbor dopravní, Antonína Dvořáka č.p. 335, Turnov, 511 01 Turnov 1
Městský úřad Turnov, odbor rozvoje města, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01 Turnov 1

