
č.j.: ŠKO/17/2521/RUA 
Spis. značka ŠKO/17/2327

Městský úřad Turnov
Odbor školství, kultury a sportu

Antonína Dvořáka, 335, 511 01 Turnov

Vyřizuje: Růžičková/ 481 366 759

Rozhodnutí nabylo 
právní moci dne

ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Městský úřad Turnov, odbor školství, kultury a sportu (dále jen správní orgán), jako věcně a místně 
příslušný orgán státní památkové péče podle ustanovení § 29 odst. 2, písm. e) zákona č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen památkový zákon), § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, v platném znění (dále jen správní řád) a § 18 vyhlášky Ministerstva vnitra ČR č. 388/2002 
Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou 
působností v souladu s ustanovením § 17 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném 
znění (dále jen památkový zákon) a § 84 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (dále jen stavební zákon) zahájil z moci úřední správní řízení ve věci vymezení ochranného pásma 
nemovité kulturní památky Kopicův statek (dříve Jirošův) - č. p. 64 Kacanovy, k. ú. Kacanovy, okres 
Semily, Liberecký kraj zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek pod č. rejstř. 26620/6-2627 a na 
základě zajištění potřebných podkladů podle § 50 správního řádu:

I. Vydává podle § 83 a § 92 stavebního zákona a § 13 vyhlášky č. 503/2006 Sb., ve smyslu ustanovení § 17 
odst. 1 památkového zákona

rozhodnutí o Ochranném pásmu nemovité kulturní památky Kopicův statek (dříve Jirošův) - č.p. 64 
Kacanovy, k. ú. Kacanovy, umístěné na st. parcele č. 23, k. ú. Kacanovy, okres Semily, Liberecký kraj, 
zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek pod rejstř. číslem 26620/6-2627.

II. Stanoví podmínky pro vyhlášení ochranného pásma:
Bude dodržena podmínka závazného stanoviska MěÚ Turnov - stavebního úřadu ze dne 10. 10. 2017 pod. č.
j. SU/17/5742/HOI, a to:

Po nabytí právní moci ochranného pásma, Městský úřad Turnov, odbor školství, kultury a sportu, Antonína 
Dvořáka č. p. 335, 511 01 Turnov 1, podá návrh na zápis ochranného pásma do katastru nemovitostí.

III. Vymezuje hranice ochranného pásma:

Hranice ochranného pásma je vedena po vnějším obvodu p. p. č. 935, p. p. č. 936, p. p. č. 933, p. p. č. 947, p. 
p. č. 944/3, p. p. č. 941, p. p. č. 940, p. p. č. 938, p. p. č. 937 a přetíná následující komunikace: na p. p. č 1095 
v místě hranice p. p. č. 947, p. p. č. 933, p. p. č. 1029, p. p. č. 932, dále na p. p. č. 1096 v místě hranice p. p. 
č. 941, p. p. č. 944/3, p. p. č. 972, p. p. č. 959 a v místě hranice p. p. č. 937, p. p. č. 936, p. p. č. 986/3 a p. p. 
č. 984/1 a dále komunikace na p. p. c 1102 v místě hranice p. p. č. 977, p. p. č. 979, p. p. č. 940, p. p. ě. 941 
(vše k. ú. Kacanovy).

Území je tedy uzavřeným ohraničeným celkem a tvoří ho p. p. č. 935, p. p. č. 936, p. p. č. 933, p. p. č. 947, p. 
p. č. 944/3, p. p. č. 941, p. p. č. 940, p. p. č. 938, p. p. č. 937, p. p. č. 939, p. p. č. 934/1, p. p. č.934/2, p. p. č. 
944/1, p. p. č. 944/2, p. p. č. 945/1, p. p. č. 945/2, p. p. č. 945/3, p. p. č. 946/1, p. p. č. 946/2, p. p. č. 946/3, st. 
p. č. 23 a komunikace na p. p. č. 1095, p. p. č. 1096 a p. p. č. 1102 uvnitř hranice území. Nedílnou součástí 
tohoto vymezení je mapa s grafickým znázorněním navrhované hranice ochranného pásma.
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IV. Stanoví podmínky ochranného pásma:

Komunikace

V současnosti jsou zde provedeny z části asfaltové a z části štěrkové cesty s travnatým středním pásem. Mezi 
skalami vedou štěrkové (pískové) pěšiny.
Ke zpevnění komunikace vedoucí z obce Kacanovy (p. p. č. 1102 a část p. p. č. 1095) ke Kopicovu statku a 
dále pokračující mlátovou cestou (p. p. č. 1095), ze které odbočuje k č. p. 65 a 66 cesta na p. p. č. 1096 - je 
v případě rekonstrukce možné použít živičný materiál. Živičný povrch o maximální šířce 2,5 m je však možné 
použít pouze na komunikaci z obce Kacanovy k objektům č. p. 65 a 66. Na ostatních komunikacích 
v ochranném pásmu bude použit typ štěrkopískových, popřípadě mlátových povrchů, a to od křižovatky cest 
p. p. č. 1095 a p. p. č. 1096 na p. p. č. 1095 a od křižovatky cest p. p. č 1102 a p. p. č 1095 na cestě p. p. č. 
1095.
Při úpravách cest mezi skalami bude zachován jejich současný přírodní ráz s minimálním využíváním 
druhotných zpevňovacích konstrukcí.
Nepřípustné je užívání dlažeb jakéhokoli typu (výjimkou jsou kamenné dlažby ve dvoře statku).

Zeleň

Na p. p. č. 933, p. p. č. 934/1, p. p. č. 934/2, p. p. č. 935, p. p. č. 936, p. p. č. 937, p. p. č. 938, p. p. č. 939, p. 
p. č. 940, p. p. č. 941, p. p. č. 944/1, p. p. č. 944/2, p. p. č. 944/3, p. p. č. 945/1, p. p. č. 945/2, p. p. č. 945/3, 
p. p. č. 946/1, p. p. č. 946/2 a p. p. č. 946/3 bude zachována skladba zeleně ve stávající (kulturní) podobě.
Na lesních pozemcích uvnitř ochranného pásma je možné zpracování nahodilé těžby a mimo skalní reliéfy 
běžné lesní hospodaření.

Oplocení

V současnosti se zde nacházejí pouze plaňkové ploty a okolo malé zeleninové zahrádky pletivový plot.
V případě obnovy zde budou užívány výhradně celodřevěné plaňkové ploty.
Louky se nebudou oplocovat (výjimkou z pravidla je užití mobilních ohrad určených pro pasení dobytka).

Informační tabule a systémy

V současnosti se zde vyskytuje pouze standardní turistické značení.
V budoucnu bude užíváno pouze standardní běžně používané (šipkové) turistické značení.
Informace o statku a skalní galerii budou zakomponovány do tohoto značení.
Použití jiných druhů reklamních a informačních zařízení (směrové a informační tabule, závěsné plachty, 
bilboardy, totemy, praporce, světelná zařízení propagující firmy, služby a výrobky, reklamní mapy a zařízení 
obdobného typu) je nepřípustné.

Mobiliář i
V

V současnosti se zde s výjimkou prvků vázaných provozně ke statku nenachází žádný mobiliář.
Na žádném pozemku v ochranném pásmu nebude osazován žádný mobiliář komerčního charakteru (lavičky, 
stoly, přístřešky, typizované stojany na kola a koloběžky, herní prvky, odpadkové koše a zařízení obdobného 
typu).
Instalování drobného mobiliáře (stojany na kola, odpadkové koše) je zde možné po předchozím projednání 
s dotčenými orgány státní památkové péče.
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Stavby

V současnosti se zde s výjimkou objektů soustředěných v areálu statku nenacházejí žádné stavby.
Na p. p. č. 934/1, p. p. č. 937, p. p. č. 939, p. p. č. 941, p. p. č. 944/1, p. p. č. 944/2, p. p. č. 944/3, p. p. č. 
945/1, p. p. č. 945/2, p. p. č. 945/3, p. p. č. 946/1 a p. p. č. 946/3 nebude povolována výstavba jakýchkoli 
objektů komerčního nebo obytného charakteru (informační a prodejní Stánky, obytné a rekreační objekty 
jakéhokoli typu).
Dále na tomto území nelze připustit umístění staveb těžebního, výrobního, komerčního a dopravního 
charakteru, které by svými důsledky narušovaly krajinné prostředí chráněné kulturní památky určující krajinný 
ráz. Jedná se zejména o stavby výškové (sila, zásobníky, vodojemy), liniové (nadzemní trubní produktovody, 
elektrické drátové vedení), velkoplošné (lomy, zemědělské haly, solární panely).

Skalní galerie

Veškeré práce spojené s údržbou skalních reliéfů a nápisů budou předem projednány s dotčenými orgány 
státní památkové péče.
Veškeré skalní reliéfy, které jsou předmětem památkového zájmu, se nacházejí na p. p. č. 933, p. p. č. 945/1 
a p. p. č. 947 v k. ú. Kacanovy.

V mapě s grafickým znázorněním navrhované hranice ochranného pásma, které je nedílnou součástí vymezení 
ochranného pásma, je zaměřena i poloha reliéfu.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Ludmila Boudová, Dělnická 260 - Daliměřice, 511 01 Turnov 
Věra Koutská, Jenišovice 28, 468 33 Jenišovice 
Obec Kacanovy, Kacanovy 51, 511 01 Kacanovy
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 4 - Chodov 
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ: 04084063, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 
ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729235, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV- Podmokly

Při změně vlastníků nebo uživatelů nemovitostí ležících v ochranném pásmu přecházejí podmínky ochrany na 
nové uživatele nebo nabyvatele.

Odůvodnění:
Dne 29. 9. 2017 zahájil správní orgán z moci úřední správní řízení o vymezení ochranného pásma nemovité 
kulturní památky Kopicův statek (dříve Jirošův) - č. p. 64 Kacanovy, k. ú. Kacanovy, okres Semily, Liberecký 
kraj, zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek pod č. rejstř. 26620/6-2627.
Jedná se o čtyřboký dvůr z 18. století, který tvoří patrový roubený dům postavený kolem roku 1787, na nějž 
navazuje kamenná stodola, dále hospodářské objekty a kamenná brána. Součástí areálu usedlosti je i 
samostatně stojící roubená stodola a socha sv. Jiří z roku 1806.
Správní orgán současně s oznámenírq o zahájení řízení nařídil konání ústního jednání a stanovil jeho termín 
na den 20. 10. 2017. Účastníky řízení současně poučil, že jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy 
po celou dobu řízení až do vydám rožhodnutí. Správní orgán v oznámení o zahájení řízení seznámil účastníky 
řízení s tím, že do 3 dnů po konání ústního jednání budou shromážděny podklady pro vydání rozhodnutí, které 
bude vydáno do 7 dnů, a účastníci řízení mají možnost se v této lhůtě seznámit se shromážděnými podklady 
v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu.
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Důvodem svolání ústního jednání bylo projednání podmínek navrhovaného ochranného pásma.
Při ústním jednání předložila paní Ludmila Boudová, nar. 5. 5. 1940, bytem Dělnická 260 - Daliměřice, 511 
01 Turnov, plnou moc spoluvlastníka pozemků - paní Věry Koutské, nar. 16. 7. 1934, bytem Jenišovice 28, 
468 33 Jenišovice, k zastupování ve věcech vyhlášení ochranného pásma Kopicova statku.
Z ústního jednání byl zhotoven Protokol s vyjádřením jednotlivých účastníků řízení:
Paní Ludmila Boudová neměla k podmínkám navrhovaného ochranného pásma žádné připomínky.
Zástupce NPÚ v Liberci, paní Petra Štemová požadovala určit druh parcel (zda stavební nebo pozemkové) a 
k rozhodnutí dodat mapu ochranného pásma se zaměřením reliéfu.
Zástupce státního podniku Lesy České republiky, pan J. Drahotský požadoval v odstavci Zeleň doplnit větu: 
Na lesních pozemcích uvnitř ochranného pásma je možné zpracování nahodilé těžby a mimo skalní reliéfy 
běžné lesní hospodaření.

Předložené doklady v řízení:
Závazné stanovisko Městského úřadu Turnov, stavebního úřadu ze dne 10. 10. 2017, pod č. jedn. 
SU/17/5742/HOI. V závazném stanovisku stavební úřad souhlasí s vymezením ochranného pásma nemovité 
kulturní památky Kopicův statek (dříve Jirošův) - č. p. 64 Kacanovy na výše uvedených pozemcích. Uvádí 
zde podmínku - po nabytí právní moci ochranného pásma, Městský úřad Turnov, odbor školství, kultury a 
sportu, Antonína Dvořáka č. p. 335, 511 01 Turnov 1, podá návrh na zápis ochranného pásma do katastru 
nemovitostí.
Vyjádření Městského úřadu Turnov, odboru rozvoje města ze dne 3. 10. 2017, pod č. jedn. 
ORM/17/1913/LAJ. Zde je uvedeno, že obec Kacanovy má platný Územní plán (ÚP) Kacanovy, který vydalo 
Zastupitelstvo obce Kacanovy dne 21. 11. 2008 a nabyl účinnosti dne 9. 12. 2008. V roce 2015 byla vydána 
Změna č. 1 ÚP Kacanovy. Na základě platné územně plánovací dokumentace jsou pro řešené pozemky 
vymezeny plochy, jejichž podmínky nejsou v rozporu s podmínkami projednávaného ochranného pásma. 
Vyjádření CETIN a.s.. Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, ze dne 17. 7. 2017 o existenci sítí.
Vyjádření ČEZ Distribuce, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, ze dne 17. 7. 2017 o existenci sítí.
Písemné vyjádření Národního památkového ústavu v Liberci pod číslem jednacím NPÚ-353/76786/2017, 
spis. znak 816.1 ze dne 27. 10. 2017. Zde se uvádí, že NPÚ, ÚOP v Liberci vítá vytvoření ochranného pásma 
kolem výše jmenované kulturní památky, která se unikátně dochovala i v širších krajinných vazbách, jež je 
potřeba do budoucna chránit a udržet bez významnějších změn. Ochranné pásmo bude dobrým nástrojem i na 
ochranu výjimečných skalních reliéfu vytvořených v pískovcových skalách v okolí domu, do doby než dojde 
k jejich případnému prohlášení kulturními památkami.

Stanovení okruhu účastníků řízení:
V řízení bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemků a staveb 
na nich. Kromě vlastníků pozemků a staveb, na kterých má být záměr uskutečněn, mají postavení účastníka 
řízení i vlastníci (správci) sítí veřejné infrastruktury, které se na dotčených pozemcích nacházejí, ev. záměr 
zasahuje do jejich ochranného pásma.
Na základě výsledku byl stanoven okruh účastníků řízení ve smyslu § 85 stavebního zákona, a to: 
podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona - je 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: Ludmila Boudová, nar. 5. 5. 1940, bytem Dělnická 260 - Daliměřice, 511 01 Turnov, Věra 
Koutská, nar. 16. 7. 1934, bytem Jenišovice 28, 468 33 Jenišovice (vlastníci st. p. č. 23 a p. p. č. 933, p. p. č. 
934/1, p. p. č. 934/2, p. p. č. 935, p. p. č. 936, p. p. č. 937, p. p. č. 938, p. p. č. 939, p. p. č. 940, p. p. č. 941, p. 
p. č. 944/1, p. p. č. 944/2, p. p. č. 944/3, p. p. č. 945/1, p. p. č. 945/2, p. p. č. 945/3, p. p. č. 946/1, p. p. č. 946/2, 
p. p. č. 946/3, p. p. č. 947 k. ú. Kacanovy), Obec Kacanovy, IČ 00275816, Kacanovy 51, 511 01 Kacanovy 
(vlastník p. p. č. 1102, k. ú. Kacanovy), Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, IČ 62933591, 
Kaplanova 1931/1,148 00 Praha 4 -/Chodov (vlastník p. p. č. 1095, k. ú. Kacanovy) a Lesy České republiky, 
s. p., IČ 42196451, Přemyslova 1106/19 Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové (vlastník p. p. č. 1096,
k. ú. Kacanovy).
Vlastníci inženýrských sítí: Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ 04084063, Olšanská 2681/6,130 00 
Praha 3 a ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729235, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV- Podmokly.
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Podklady a důkazy pro vydání rozhodnutí
Zjištěny stav a poznání dochovaných kulturně historických hodnot kulturní památky:
Kopicův statek - č. p. 64 Kacanovy, k. ú. Kacanovy je intaktně dochovaný statek z 18. století s kompletním 
hospodářským zázemím. Čtyřboký dvůr stojí na samotě mimo obec, mezi poli a loukami nad skalnatým 
srázem. Areál sestává z patrového roubeného domu s pavlačí, ze stodol, hospodářských objektů a pískovcové 
sochy sv. Jiří severně od statku u cesty. Areál usedlosti uzavírá na JZ straně kamenná brána.
Usedlost Kopicova statku představuje z hlediska památkové péče jeden z nej hodnotnějších chráněných areálů, 
který svým významem přesahuje hranice regionu. Hlavní hodnoty lze hledat především v ucelené skladbě 
zemědělské usedlosti, tedy náročně provedeného patrového roubeného domu doprovázeného hospodářskými 
objekty v podobě uzavřeného dvora a samostatně stojící stodoly. Všechny zmíněné objekty jsou rovněž 
dochovány v historicky věrohodné podobě s nenarušenou dispozicí a materiálovou skladbou včetně mnoha 
architektonických detailů a prvků. V neposlední řadě je celá usedlost vzhledem k dlouhé kontinuitě zástavby 
důležitou součástí podoby jedné z nejméně narušených enkláv jinak tolik exponované oblasti Českého ráje. 
Zachován byl i širší krajinný rámec usedlosti včetně sochy sv. Jiří a unikátních skalních reliéfů, které v 
rozmezí 30.-70. let 20. století zde vytvořil Vojtěch Kopie a u nichž je připraven návrh na prohlášení za kulturní 
památku.
Ochranné pásmo bude důležitým nástrojem i na ochranu těchto výjimečných skalních reliéfů nacházejících se 
v pískovcových skalách v okolí domu.
Z památkového hlediska je důležitá nezastavitelnost pozemků důležitých pro vnímání této kulturní památky, 
vegetace, architektonické řešení komunikací a zpevněných ploch, což umožňuje vnímání celého areálu 
v krajinném rámci.
Z tohoto důvodu správní orgán ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové 
péči, v platném znění, vymezuje kulturní památce Kopicův statek (dříve Jirošův) - č. p. 64 Kacanovy, k. ú. 
Kacanovy ochranné pásmo. Hranice ochranného pásma jsou navrženy v rozsahu odpovídajícím zájmu na 
ochranu panoramatických pohledů a krajinného rámce a odpovídající významu areálu statku a jeho 
bezprostředního okolí.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků
Při ústním jednání svolaném správním orgánem na den 20. 10. 2017 byly předloženy tyto námitky:

Zástupce státního podniku Lesy České republiky, pan J. Drahotský žádá v odstavci Zeleň doplnit větu: Na 
lesních pozemcích uvnitř ochranného pásma je možné zpracování nahodilé těžby a mimo skalní reliéfy běžné 
lesní hospodaření.

Námitce se vyhovuje
Správní orgán požadovanou větu doplnil do podmínek do odstavce Zeleň.

Zástupce Národního památkového ústavu v Liberci, paní P. Štemová požaduje u vymezení ochranného pásma 
určit druh parcel (zda stavební nebo pozemkové) a k rozhodnutí dodat mapu ochranného pásma se zaměřením 
reliéfů.

Námitce se vyhovuje
Námitce bylo vyhověno a byla zapracována do rozhodnutí.

•/
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

Účastníci řízení se k podkladům rozhódnutí nevyjádřili.
► í

Po vyhodnocení výše uvedených námitek dospěl správní orgán památkové péče k tomuto závěru:

Důvodem vymezení ochranného pásma Kopicova statku - č. p. 64 Kacanovy, k. ú. Kacanovy je ochrana 
kulturně historické hodnoty autenticky dochované památky lidového stavitelství z poslední čtvrtiny 
osmnáctého století a ochrana blízké skalní „galerie“, která je ryzím a současně také posledním projevem 
lidového kamenického umění ve zdejším regionu.
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Ochranné pásmo tak bude důležitým nástrojem i na ochranu těchto výjimečných skalních reliéfu vytvořených 
v pískovcových skalách v okolí domu.

Hlavními důvody pro vyhlášení ochranného pásma jsou zejména:

1. Nezastavitelnost pozemků důležitých pro vnímání kulturní památky Kopicova statku v krajinném rámci.
2. Vegetace, architektonické řešení komunikací a zpevněných ploch.
3. Podoba reklamních a informačních zařízení a mobiliáře.

Dle § 83 odstavec 1 stavebního zákona rozhodnutí o ochranném pásmu chrání stavbu, zařízení nebo pozemek 
před negativními vlivy okolí nebo chrání okolí stavby či zařízení nebo pozemku před jejich negativními 
účinky.
Z památkového hlediska je důležitá nejen ochrana zapsané kulturní památky, ale také ochrana jejího prostředí. 
Ochranné pásmo se vymezuje pro ochranu vnějšího obrazu okolí kulturní památky - chráněného objektu či 
souboru objektů nebo pro ochranu památkově chráněného území (památkové rezervace či zóny), tedy pro 
zajištění urbanistické a architektonické kvality jeho bezprostředního okolí, součinnost působení neoddělitelné 
přírodní složky a ochranu panoramatu (včetně pohledů z chráněného historického území do okolí).
Také Evropská charta architektonického dědictví říká, že památky mohou ztratit velkou část svého charakteru, 
pokud se změní jejich prostředí.
Stát přistoupil k Úmluvě o ochraně architektonického dědictví Evropy v Granadě publikované pod č. 73/2000 
Sb. m.s., čímž se zavázal přijmout zákonná opatření na ochranu architektonického dědictví (nemovité statky) 
- památky, architektonické soubory a místa. Ochrana architektonického dědictví jako nedílná součást 
kulturního dědictví, svědectví dějin a nenahraditelného bohatství a různorodosti kulturního dědictví Evropy 
je nedocenitelným svědectvím naší minulosti a společným dědictvím všech Evropanů. Je veřejným zájmem, 
jehož cílem je sladit potřebu ochrany architektonického dědictví s potřebami soudobých hospodářských 
sociálních a kulturních aktivit. Česká republika se touto Úmluvou zavázala, že bude na svém území památky, 
architektonické soubory a místa chránit.
Památky uchovávají svědectví o našich dějinách, o znalostech a dovednostech stavitelů a stavebníků, o 
životním způsobu společnosti. Historické stavby jsou součástí zažitého obrazu našich měst a vesnic, naší 
kulturní krajiny.
Ochranné pásmo slouží výlučně k ochraně jednoho konkrétního předmětu ochrany, tj. kulturní památky 
Kopicova statku a slouží k zamezení působení negativních vlivů na předmět ochrany.
V tomto smyslu bude aplikováno i ustanovení § 14 odst. 2 památkového zákona, který vymezuje práce, které 
podléhají posouzení ve správním řízení. Správní uvážení je v tomto případě limitováno ustanovením § 14 odst. 
3 památkového zákona, které stanoví, že v závazném stanovisku věcně a místě příslušný orgán státní 
památkové péče, podle odstavce 2 vyjádří, zda práce tam uvedené jsou z hlediska zájmů státní památkové 
péče přípustné, a stanoví základní podmínky, za kterých lze tyto práce připravovat a provést.
Tyto základní podmínky musí vycházet ze současného stavu poznání kulturně historických hodnot, které je 
nezbytné zachovat při umožnění realizace zamýšleného záměru. Pokud je cílem ochranného pásma zabránění 
negativního působení okolí a činností v něm na předmět ochrany, pak nelze tento prvek pominout ani při 
vydávání rozhodnutí podle § 14 památkového zákona, které se vztahuje na zamýšlené práce v ochranném 
pásmu podle § 17 památkového zákona. § 17 památkového zákona říká, že „Vyžaduj e-li to ochrana nemovité 
kulturní památky nebo jejího prostředí, vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností po vyjádření odborné 
organizace státní památkové péče územní rozhodnutí o ochranném pásmu a určí, u kterých nemovitostí 
v ochranném pásmu, nejsou-li kulturní památkou, nebo u jakých druhů prací na nich, včetně úpravy dřevin, je 
vyloučena povinnost vyžádat si předem závazné stanovisko podle § 14 odst. 2. Tato povinnost je vyloučena 
vždy, jde-li o stavbu, změnu stavby, udržovací práce, umístění nebo odstranění zařízení, jejichž provedením 
se nezasahuje žádným způsobem do/vnějšího vzhledu nemovitosti. Obecní úřad obce s rozšířenou působností 
může v ochranném pásmu omezit nebo zakázat určitou činnost nebo učinit jiná vhodná opatření na základě 
závazného stanoviska dotčeného orgánu“.
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Jelikož se předmět ochrany, na který se vztahuje rozhodnutí o ochranném pásmu, tedy Kopicův statek - č. p. 
64 v k. ú. Kacanovy, nachází na samotě mimo obec, mezi poli a loukami a žádná jiná nemovitost v okolí nemá 
charakter stavby, nemá správní orgán důvod, aby vymiňoval dle § 17 odst. 1 památkového zákona stavby a 
práce, u kterých by vyloučil povinnost vyžádat si předem závazné stanovisko.
Dalším limitujícím faktorem správního uvážení jsou konkrétní podmínky stanovené v rozhodnutí o vymezení 
ochranného pásma.

Po vyhodnocení výše uvedených námitek dospěl správní orgán k závěru, že vymezením ochranného 
pásma kolem předmětné kulturní památky, je při stanovení podmínek jeho ochrany, chráněno 
architektonické dědictví a současně nejsou nepřiměřeně omezena práva a oprávněné zájmy účastníků 
řízení. s.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí lze dle § 81 odst. 1 správního řádu, ve znění pozdějších předpisů podat odvolání do 
15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu 
Libereckého kraje, podáním učiněným u Městského úřadu Turnov, odboru školství, kultury a sportu.

it

Včas podané a přípustné odvolám má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek, 
nestánoví-li zákon jinak.

Rozhodnutí se účastníkům řízení oznamuje doručením stejnopisu písemného vyhotovení rozhodnutí do 
vlastních rukou. Jestliže si účastník řízem nevyzvedne uložené rozhodnutLve-ihůtě io dnů ode dne, kdy bylo 
k vyzvednutí připraveno, považuje se rozhodnutí za doručené posledr tjůty.

Za správnost: Alena Růžičková

na Marková 
školství, kultury a sportu

Obdrží:
' 7....  '"■"I

Účastníci řízení (dodejky)
Ludmila Boudová, Dělnická 260 - Daliměřice, 511 01 Turnov 
Věra Koutská, Jenišovice 28, 468 33 Jenišovice 
Obec Kacanovy, Kacanovy 51,511 01 Kacanovy
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 4 - Chodov 
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ 04084063, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 
ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729235, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV- Podmokly.

Dotčené orgány:
Stavební úřad Turnov, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov 
Městský úřad Turnov, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov

Ostatní:
Městský úřad Turnov - Odbor životního prostředí 
Městský úřad Turnov - Odbor rozvoje města
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VYMEZENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA KOPICOVA STATKU

NARODNl
PAMÁTKOVÝ UZEMNI odborné PRACOVIŠTĚ 
ÚSTAV I V LIBERCI

ul. Jablonecká 642/23, 460 01 Liberec

Zpracoval: Mgr. Vladimír Vrabec 
Kontroloval: Mgr. Petra Šternová 
Datum: 27. 10. 2017 jý

''"n Geodetické zaměfenlJng. Jaroslav Hanzl 
Károvsko 2056 
511 01 Turnov 
Datum: 28 6 2017

W

1a nápis 
1b sv. Václav
I muflon 
3 nápis
fa hlava jelena 
1b Jánošík 
4c orel a vrána 
5a partyzán 
5b nápis
5c tzv. rolníkův svět 
5d staroboleslavské palladium 
5e slunce 
5f Anděl Strážce 
5g skautská lilie 
5h nápis
5 holubice sedící na zlomené ratolesti 
7a Lidice 
7b Amor 
7c orel 
7d nápisy
7e Jan Ámos Komenský 
7f Karel Havlíček Borovský 
8a Jan Hus 
8b Jan Žižka 
8c Libuše
8d Tomáš Garrique Masaryk 
8e Věra Kopicová 
8f erb
8g Cyril a Metoděj, nápis 
8h Jiří z Poděbrad 
9a šipka 
9b šipka 
9c dvě šipky 
9d šipka
10a Anežka Přemyslovna 
10b Karel IV.
10c varhany 
10d slunce 
10e srdce
II chalupa 
12a racek
12b sv. Vojtěch 
12c matka 
12d lev
13 kamenný odpočinkový sedák
14a pohanská božstva
14b Libuše
14c Horymír
14d polopostav
15 nápisy
16 nápis
17 sedátko
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