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Rozhodnutí
Městský úřad Turnov, odbor školství, kultury a sportu (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, obdržel dne 12. 1. 2021 od
Město Turnov, IČ: 00276227, se sídlem Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov, žádost o
vydání závazného stanoviska k záměru: Výměna 5 ks stávajících dřevěných oken v bytové části
budovy č. p. 26 ul. 5. května, Turnov, orientované směrem do dvora, za dřevěná okna profil
EURO, izolační trojsklo (Stávající jednokřídlá okna budou vyměněna za okna dvoukřídlá a
stávající dvoukřídlá okna budou vyměněna za trojkřídlá. Nová okna nebudou vodorovně
členěna).
Dotčená nemovitost se nachází na území městské památkové zóny Turnov, ustanovené
Vyhláškou o prohlášení památkových zón ve vybraných městech o obcích Východočeského
kraje Vč KNV č. 208, která nabyla platnosti 1.11.1990 a podléhají tak režimu památkového
zákona.
Správní orgán přezkoumal výše uvedenou žádost a v souladu s ustanovením § 14 odst. 2.
památkového zákona a § 67 odst. 1 správního řádu, vydává toto závazné stanovisko:

Ve smyslu ustanovení § 14 odst. 3 památkového zákona je záměr výměny 5 ks stávajících
dřevěných oken v bytové části budovy ě. p. 26 ul. 5. května, Turnov, orientované směrem
do dvora, za dřevěná okna profil EURO, izolační trojsklo (Stávající jednokřídlá okna
budou vyměněna za okna dvoukřídlá a stávající dvoukřídlá okna budou vyměněna za
trojkřídlá. Nová okna nebudou vodorovně členěna),

přípustný

i
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Účastníci řízení dle $ 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:
Město Turnov, IC: 00276227, se sídlem Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
Odůvodnění:
Dotčená nemovitost se nachází na území městské památkové zóny Turnov, ustanovené
Vyhláškou o prohlášení památkových zón ve vybraných městech o obcích Východočeského
kraje Vč KNV č. 208, která nabyla platnosti 1.11.1990 a podléhají tak režimu památkového
zákona.
Pro MPZ Turnov je charakteristická komunikační síť středověkého původu, rozvržená v
blízkosti čtvercově založeného náměstí a bloková zděná zástavba (dvoj až třípodlažní) z období
18. až 19. století. V dálkových pohledech se významně uplatňuje panorama města s
dominantami věží radnice, spořitelny a tří kostelů.
Město Turnov založili kolem poloviny 13. století na hranici svých držav při soutoku řeky Jizery
a potoka Stebenky bratři Jaroslav z Hruštice a Havel z Lemberka. V písemných pramenech se
pak jeho existence poprvé připomíná již v roce 1272. Z významnějších budov, jejichž vznik se
váže k založení města, zde stály: děkanský kostel sv. Mikuláše a kostel Narození Panny Marie
s ruinou dominikánského kláštera, zničeného husity v roce 1424.
První písemná zmínka o domě ě. p. 26 (staré číslo 130) je z roku 1565.
7. května 1643 byl velmi pravděpodobně poškozen požárem (opraven před rokem 1662).
V první polovině 19. století byl stavebně upravován.
1929 - úpravy hostinských místností v přízemí (mj. zvětšení oken směrem do náměstí).
1928 a 1937 - další stavební úpravy.
1938 - úpravy místností v 1NP, odstranění vnitřního schodiště, zkosení nároží.
Ve čtyřicátých letech 20. století byly v přízemí domu identifikovány renesanční hřebínkové
klenby a zbytky portálu z druhé poloviny 17. století.
1985 - zaměření objektu Stavoprojektem Pardubice (v technické zprávě se mimo jiné uvádí že
... vchod do domu je z průjezdu s valenou klenbou... v přízemí jsou většinou křížové klenby...
vnitřní schodiště kamenné ... střecha kryta etemitem ... zdivo pískovcové ... klenby cihelné
... stropy v patře dřevěné).
1989 - při „modernizaci" domu došlo k jeho zřícení. PD k výstavbě nového objektu zpracoval
v březnu 1989 Stavoprojekt Pardubice.
Objekt je řešen jako zděná stavba o třech nadzemních podlažích, založená na obdélném
půdorysu, zastřešená „mansardovou" střechou. Střecha objektu je kryta asfaltovým šindelem.
K základním kulturním a stavebně - historickým hodnotám dotčené nemovitosti v současné
chvíli náleží především její půdorysné situační usazení v urbanistické struktuře sídla.
Dnem podání žádosti (12. 1. 2021) zahájil správní orgán ve věci řízení o vydání závazného
stanoviska.
Základním podkladem pro vydání závazného stanoviska ve výše uvedené věci (dle § 67, odst.
1, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád) bylo písemné vyjádření Národního památkového ústavu
v Liberci (NPÚ v Liberci), pod číslem jednacím NPÚ-353/3170/2021, spis. znak 820.2, ze dne
18. 1.2021.
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V písemném vyjádření NPÚ, je záměr uveden jako přípustný, bez upřesňujících podmínek.
S tímto souhlasí i správní orgán, neboť k výměně oken dojde ve dvorní části objektu, čímž se
tyto nebudou pohledově uplatňovat.
Správní orgán posoudil, zda předmětný záměr, odpovídá požadavkům na ochranu a uchování
kulturních a historických hodnot, zda vede k naplnění účelu zákona o státní památkové péči a
zda není v rozporu se současným stavem poznání kulturně historických hodnot, jež mají být
chráněny. Při posuzování předmětného záměru vycházel správní orgán zároveň i z písemného
vyjádření odborné organizace památkové péče a po pečlivém zvážení všech skutečností rozhodl
o přípustnosti zamýšlených prací.

Poučení o opravném prostředku:
Proti tomuto rozhodnutí se můžete dle § 81 a § 83 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne
oznámení rozhodnutí. Včas podané a přípustné odvolání má odkladný účinek, nestanoví-li
zákon jinak. Odvolání se podává u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal a o
odvolání rozhoduje Krajský úřad Libereckého kraje.
Rozhodnutí se účastníkům řízení oznamuje doručením stejnopisu písemného vyhotovení
rozhodnutí do vlastních rukou. Jestliže si účastník řízení nevyzvedne uložené rozhodnutí ve
lhůtě 10 dnů ode dne, kdy bylo k vyzvednutí připraveno^no važuje se rozhodnutí za doručené
posledním dnem této lhůty.

Za správnost vyhotovení: Alena Růžičko v;

r. Martina Marková
vedoucí odboru školství, kultury a sportu
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