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Předkládáme zastupitelstva možnost zvážit účast Města na dražbě jedné ideální poloviny vodní 
elektrárny u Shořelého mlýna. Jedná se o samotnou stavbu elektrárny i příslušné náhony. Stavba 
vodních elektráren je v současné době velkým problémem a plánované vodní elektrárny v oblasti 
Dolánek se zdají být z majetkového i legislativního procesu v současnosti nereálné. Výkupní ceny 
elektřiny u stávajících vodních elektráren jsou velmi vysoké.  Kromě zajímavé investice by se tak 
mohla  Městu uvolnit cesta pro pěší a cyklostezku k plánovanému areálu Maškovy zahrady, na 
dopravní hřiště, skautský ostrov a městský psinec. 
 
Riziko lze spatřovat ve spoluvlastnictví s panem Ing. Janem Karnetem, přístupovou cestu přes 
pozemky pana Perkazce, další „starost“ o nový provoz. 
Jistota činí 1 mil.Kč, nejnižší podání 2,8mil.Kč 
 

Shořalý mlýn a První elektrárna v Turnově 

Výstavba vodních děl na našich českých řekách sahá hluboko do středověku. Zápis o existenci 
Shořalého mlýna v Turnově jde do 15.století, ale je jisté, že povstal mnohem dříve. 

1879 - mlýn z českého složení přestaven mlynářem Ottou a Aloisií Kolihovými na amerikán a byla 
zřízena vodní jonvalova turbina. To byla v tehdejší době zvlášnost, neboť většina mlýnů byla 
poháněna ještě vodními koly. 

1886 - zřízeno pro mlýn elektrické světlo, první v Čechách. Instalaci provedla firma Werndel ze 
Steyeru. Byla to senzace a podívat se chodili lidé z dalekého okolí. 

1904 - u mlýna vybudována "První elektrárna" pro veřejné osvětlování, které zásobuje polovinu 
města Turnova i soukromníky elektrickým proudem. 

1921 - Ing. Zdenko a Narcisa Možných přestavěli elektrárnu, zvětšili vodní dílo o druhou turbínu. 

 



 

Popis vodního díla 
Přivaděč (ppč. 3898/2) 
Otevřený přivaděč odbočuje do levého břehu těsně nad jezem a je 40 m dlouhý. 
Přivaděč má obdélníkový profil ve dně široký 12,20 m až 10,50 m. Před strojovnou 
malé vodní elektrárny jsou osazeny ocelové hrubé česle. 
 
Štěrková propust (z přivaděče na ppč. 1827) 
Štěrková propust se nachází v pravém břehu přivaděče, a to ve vzdálenosti 16 m 
od vtoku. Odpadní kanál propusti je 32 m dlouhý a 9,60 m široký. Odpad je zaústěn 
zprava do odpadu od vrtulové turbiny. 
Tato propust je hrazena třemi ocelovými stavidly vysokými 2,04 m. Přední stavidlo 
má šířku 2,85 m. Dvě zadní stavidla mají šířku 1,83 m – oddělena jsou kamenným 
pilířem šířky 2,10 m. Dosedací práh všech tří stavidel má kótu 245,07 m n. m. 
Maximální zdvih stavidel je 1,80 m. 
Ocelový stavidlový rám je vyrobený z válcovaných profilů UU 160. Vodorovná 
dvojice nosníků UU 160 – na nichž jsou osazeny ovládací prvky stavidel, mají horní 
příruby v úrovni kóty 249,07 m n. m. Stavidlové tabule se ovládají z místa a všechna 
jsou vybavena elektropohony. Obslužná lávka stavidel je široká 1,20 m a je umístěna 
nad odpadním kanálem a její dřevěná podlaha je na kótě 247,90 m n. m. 
 
Malá vodní elektrárna (ppč. 279/2 + budova bez čp.) 
Budova strojovny navazuje na trasu přivaděče. Jemné česle vtokového objektu, jež 
jsou upraveny ke strojnímu stírání, mají světlost mezi pruty 5 cm. Turbinové kašny 
uzavírají dřevěná stavidla vysoká 1,90 m. Levou kašnu hradí jedno stavidlo šířky 3,75 
m. Pravou kašnu hradí dvě stavidla široká 3,60 m a 2,05 m (celkem 5,65 m). 
Ve spodní stavbě malé vodní elektrárny jsou instalovány dvě turbiny se svislými 
hřídelemi. V levé kašně je turbina Francisova (turbina – I) o hltnosti 5,80 m3.s-1 
a v pravé kašně turbina Propelerova – vrtulová (turbina – II) o hltnosti 8,40 m3.s-1. 
Minimální energeticky využitelný průtok vody jednou turbinou má hodnotu 1,75 
m3.s-1. Každá turbina je vybavena strojní převodovkou. Převodový poměr je u obou 
shodný a je 1 : 6,0. Obě turbiny pohánějí asynchronní elektromotory. Francisova 
turbina pracuje s návrhovým spádem jen 1,90 m (odpad je zaústěn do Stébenky) a 
pohání generátor o výkonu 80 kW s 485 ot/min. Turbina Propelerova má návrhový 
spád 2,70 m (odpad ústí do Jizery v ř. km 79,410) a pohání generátor BRUSH o 
výkonu 200 kW s 600 ot/min.  
Podlaha strojovny má kótu 248,07 m n. m. Obdélníková místnost má půdorysné 
rozměry 9,00 m x 11,00 m. Malá vodní elektrárna je průběžná, to znamená, 
že zpracovává pouze přirozené přítoky vody do jezové zdrže. Provoz turbin 
je automatický, bezobslužný a je řízen procesorem PC. 
 
Odpad (odpad kratší – ppč. 1827, delší ppč. 1824) 
Odpadní koryto od savky turbiny Francis (turbina – I) má délku 380 m a společně 
s vodním tokem Stébenka ústí do řeky Jizery v ř. km 79,150. Odpadní kanál 
od Propelerovy – vrtulové turbiny (turbina – II) je dlouhý 140 m a je zaústěn zpět 
do řeky Jizery v ř. km 79,410. Pod budovou strojovny mají oba odpadní kanály 
obdélníkový průtočný profil – vedou mezi oboustrannými opěrnými zdmi. 



Provozem turbiny Francis (turbina – I) je průtokově ovlivněn úsek významného 
vodního toku Jizera v délce 450 m. Provozem Propelerovy – vrtulové turbiny 
(turbina – II) je průtokově ovlivněn úsek významného vodního toku Jizery v délce 
190 m. 

 

Návrh na usnesení:  

ZM schvaluje účast města Turnova na dražbě pozemků za účelem jejich koupě 
Č.parcely  výměra(m2)  druh pozemku 
279/2   165   zastavěná plocha a nádvoří 
1824   4268   vodní plocha 
1827   2148   vodní plocha 
3898/2   426   vodní plocha 
zapsané na listu vlastnictví č. 4633 pro KÚ Turnov, obec Turnov za podmínek stanovených v dražební 
vyhlášce Exekutorského úřadu Praha 3, se sídlem Senovážné nám. 977/24, 110 00 Praha-Praha1 pod 
spisovou značkou 140EX 00274/11-054. 
ZM schvaluje složení dražební jistoty ve výši 1000 000 Kč. 
ZM pověřuje starostu města Ing. Tomáše Hockeho zastupováním města Turnova na této dražbě a 
pověřuje ho stanovením max. výše ceny za dražené pozemky dle podmínek dražební vyhlášky. 

 

 

 

 

 



 
Spisová značka: 140 EX 00274/11 - 054 

 
U S N E S E N Í   

 
Soudní exekutor Mgr. Jan Vedral, Exekutorský ú řad Praha 3, se sídlem 

Senovážné nám ěstí 977/24, 110 00 Praha - Praha 1, pov ěřený provedením exekuce na 
základ ě usnesení: Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne  20.1 0.2011, č.j. 20 EXE 
2327/2011-22, kterým byla na řízena exekuce podle vykonatelného rozhodnutí: 
Exekutorský zápis Mgr. Zuzana Horníková, exekutorsk á koncipietka, EÚ Prahy 9 ze 
dne 31.8.2011, č.j. 098 EZ 80/2011 ,  ve v ěci oprávn ěného:  Antonín Jarý, bytem 
Čimická 768/94, Praha 8  181 00,   proti povinnému:  Michal Perkacz, bytem nám ěstí 
Míru 600/20, Praha 2 120 00,  nar. 17.1.1965 , právní zástupce JUDr. Jana Bedná řová, 
advokát se sídlem Šrobárova 2391/23, Praha 3 130 00  ,  k uspokojení pohledávky 
oprávn ěného ve výši  7 509 764,38 K č, jakož i k úhrad ě náklad ů exekuce,  v y d á v á  
toto usnesení o na řízení dražebního jednání -   
 

D R A Ž E B N Í  V Y H L Á Š K U.  
 
I. Dražební jednání se koná  

 
dne 16.10.2013 v 9:30 hod. 

 
v sídle Exekutorského ú řadu Senovážné nám ěstí 977/24, 110 00 Praha 1 

 
II. P ředmětem dražby jsou nemovitosti : 
 

- Nemovitosti zapsané na LV č. 4633, kat. území Turnov, obec Turnov, okres 
Semily, ve vlastnictví výše uvedeného povinného, v podílu ½, a to: 

 
Pozemky: 
Parc. č.   vým ěra (m2)  druh pozemku   zp ůsob 
využití 
279/2   165   zastav ěná plocha a nádvo ří  
1824   4268   vodní plocha   koryto 
vodního toku um ělé 
1827   2148   vodní plocha   koryto 
vodního toku um ělé 
3898/2   426   vodní plocha   koryto 
vodního toku um ělé 
 
Stavby: 
Typ stavby 
Část obce, č. budovy  zp ůsob využití   na parcele č. 
Bez čp/ če   pr ům.obj   279/2 

 
Nemovitosti budou draženy s p říslušenstvím a sou částmi.  
 
 

III. Výsledná cena dražených nemovitostí je  4 150 000,00 K č (slovy: 
čty řimilionyjednostopadesáttisíc korun českých) . 

 
IV. Výše nejnižšího podání činí: 2 766 667,- K č (slovy: 

dvamilionysedmsetšedesátšesttisícšestsetšedesátsedm  korun českých). 
 

V. Jistota činí 1 000 000,- K č (slovy: jedenmilion korun českých).  Jistotu lze zaplatit 
platbou na ú čet č. 5011024334/5500 vedený u Raiffeisen Bank a.s., va riabilní symbol 
20110274  specifický symbol - rodné číslo dražitele, jde-li o fyzickou osobu, nebo 



identifika ční číslo, jde-li o právnickou osobu. K platb ě na ú čet soudního exekutora  
lze p řihlédnout jen tehdy, bylo -li p řed zahájením dražebního jednání zjišt ěno, že 
na ú čet soudního exekutora také došla. Platby v částce vyšší než 15.000,- EUR se v 
hotovosti nep řebírají, lze je složit jen na výše uvedený ú čet! 

 
 

VI.  S nemovitostmi nejsou spojena žádná práva ani žádn é závady. 
 

VII.  Prodejem v dražb ě nezaniknou žádné závady. 
 

VIII.  Vydražitel je oprávn ěn p řevzít vydražené nemovitosti s p říslušenstvím dnem 
následujícím po vydání usnesení o p říklepu; o tom je vydražitel povinen vyrozum ět 
soudního exekutora. Vydražitel se stává vlastníkem vydražených nemovitostí s 
příslušenstvím, nabylo-li usnesení o p říklepu právní moci a zaplatil-li nejvyšší 
podání, a to ke dni vydání usnesení o p říklepu. 

 
IX.  Soudní exekutor upozor ňuje, že p ři rozvrhu podstaty se mohou oprávn ěný, ti, kdo do 

řízení p řistoupili jako další oprávn ění, a další v ěřitelé povinného domáhat 
uspokojení jiných vymahatelných pohledávek nebo poh ledávek zajišt ěných zástavním 
právem, než pro které byla na řízena exekuce, jestliže je p řihlásí nejpozd ěji do 
zahájení dražebního jednání, jestliže v p řihlášce uvedou výši pohledávky a jejího 
příslušenství a prokáží-li je p říslušnými listinami. K p řihláškám, v nichž výše 
pohledávky nebo jejího p říslušenství nebude uvedena, se nep řihlíží. 

 
X.  Soudní exekutor vyzývá, aby oprávn ěný, ti, kdo p řistoupili do řízení jako další 

oprávn ění, a ostatní v ěřitelé povinného, kte ří požadují uspokojení svých pohledávek 
při rozvrhu podstaty, soudnímu exekutorovi sd ělili, zda žádají zaplacení svých 
pohledávek. Soudní exekutor upozor ňuje, že nepožádají-li o zaplacení p řed zahájením 
dražebního jednání, m ůže vydražitel dluh povinného v ůči nim p řevzít. 

 
XI.  Soudní exekutor vyzývá každého, kdo má právo, kter é nep řipouští dražbu, aby je 

uplatnil u soudu a aby takové uplatn ění práva prokázal soudnímu exekutorovi 
nejpozd ěji p řed zahájením dražebního jednání. Soudní exekutor up ozor ňuje, že jinak 
k jeho právu nebude p ři provedení exekuce p řihlíženo. 

 
XII.  Soudní exekutor upozor ňuje osoby, které mají k nemovitostem p ředkupní právo, že je 

mohou uplatnit jen v dražb ě jako dražitelé a že ud ělením p říklepu p ředkupní právo 
zaniká. 

 
P o u č e n í :   Proti tomuto usnesení mohou podat odvolání jen oprá vněný, ti, kdo 

do řízení p řistoupili jako další oprávn ění, povinný, manžel 
povinného, a osoby, které mají k nemovitostem p ředkupní právo, 
věcné právo nebo nájemní právo.  

 
Odvolání se podává do 15 dn ů od doru čení tohoto usnesení u soudního 
exekutora, který odvolání postoupí p říslušnému krajskému 
(městskému) soudu. 

 
 Odvolání jen proti výrok ům uvedeným v bod ě I., II., VI., VIII. až 

XII. není p řípustné. 
 

 
U p o z o r n ě n í: 

Ve smyslu ust. § 336c odst. 3 OS Ř obecní ú řad, v jehož obvodu 
je nemovitost, vyhlášku nebo její podstatný obsah u veřejní 
způsobem v míst ě obvyklým, p říslušný katastrální ú řad vyhlášku 
nebo její podstatný obsah uve řejní na své ú řední desce.   

 
 
Dražební vyhláška se doru čuje dle ustanovení § 336c o.s. ř. 
 
Rozdělovník: 
Oprávn ěný 



PZ Povinný 
Ing. Ji ří Karnet, Ji čínská 1747/3, Praha 3, zast.  JUDr. Evženem Zörkler em, advokátem, 
Praha 5, Janá čkovo náb řeží 57 
Fú Semily 
Fú Praha 2 
Oú Turnov 
MČ Praha 2 
PSSZ Praha 2 
VZP 
KP Semily 
 
Spis, ú řední deska, portál dražeb 
 

 
 
V Praze dne 23.8.2013 
 

L.S. 
 

Mgr. Jan Vedral, v.r. 
soudní exekutor 

 




