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0ZNÁMENÍ
ZÁHÁJENÍ Ú'ZEMNÍHo ŘÍZENÍ A PozvÁNÍ X VEŘEJNENIU ÚSŤN|'IU JEDN{]\!
CEZ Distribuce a's., IČ 27232.{25' Teplicki 67.l.;{05 02 Děčin 4
(dále.jen ..Žadatel.,) podal dne 5']
'2009 žádost o \rydáni územního .oáodnutí o umístěni stavby:

Kabelové vedení NN, Přepeře - nové RD - kabeloÝó vedení nn

: stavební parcela 306, pozemkové parce|y 93179' 30312, 3o3l14, 93148, 95116' 94ll04,
94/4ó, 94ll|0, 1142, 91/114,94/116, 94i26, g4l1l7,94/113, l143' óqtzs. gqttlt' tt+t ,
katastrálnim území Přepeře u Turnova. Uvedeným dnem bylo za.lrájeno územní řizenl.
li,P91"T"j:h
941103'

Předmětem prcjektu je přeložka vřchního vedení do kabelového' U čp' 22o na poŽemkové parcele 95/]6
bude umístěna nová kabetová skříň v pilíři' Z této kabelové skříně bude proveden qivod do vrchní sítě na
belonoý)i stoár u čp.220. Dá]e budou ziéto kabelové:kjině prover1eny dva kabelové \ývody po obou
str311ách' p]áIlcvelré cesť x.]kcnčeny buciou v ircvých Kabe]ových skíni na poíeÍnkoyých per.3]ách
91i:ó 3 94/.1i? v kr! Fiepeři. scučlsllébuie Ďr.poieni mezj É,:.14 a č' i].

stavebúíúřacj' jeko sn'ebni úiad přjslušr]ý pcdle $ )3 odsr. l písnr' i íikolla č.
o územnim plánování a stavebním řádu (stavgbni zákon), ve z'rění pózdější;h př€dpisů
(dále jen ''stavební Zákon'.), oznamuje podle 87 odst' 1 stavebního zákona
zaháiení územního řízení a
$
soilčasně nařizuje k p.ojednáni ádosti veiejné ustnI jednáni spojené s ohlerláním ná místě na den

l.u.nov,
Y:*:i'úi9d
183/2006 sb',

19' úDořá 2009 (čtvrtek) v 10|00 hodin
se schůzkou pozvaných na

MěÚ v Tumově, stavebním úřadě ( číslodveří 302 )'
Závazná stanoviska dotčených orgánů' namitb, úČastnikůiizeni a připominky veřejnosti musí být
uplahěny nejpozději při veřqjném ústnim jednáni. jinak se knim nepiiilrzí' Účastníci řízení mohou
nahlíŽet do podkladú rozhodnutí (Městshý úřad Tumov' stavební úřad' riřední dny: pondělí a
středa 8.]2
hod. a l3-t7 hod.).
Ve smvslu uslanovenj $ E7 odst. l stavebního zákona doručuie stavebni úřad zahájení úz.mnilro řízení
účaslnikůmiízeníuvedeným v $ 85 odst. 2 stavebniho zákona. veřeinou whláškou'
Poučení|

Účastníci jsorr oprávněni navrhovat důkazy a ČiniÍjiné návrhy po, celou dobu řízeníaŽ do \Ydání
rozhodnuti. Učastnícimají práVo \,]jádrir v iíze|]| sve stanor,isko' UČastnici se mohou před vydánim
|oŽhodnutí \,frjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navlhnout jejich doplnění'
Zad^

Íozhodnuti.

!!E!e
ldně

lr

na
rcele 9411
záměr uskutečnit. r to do dobv veřeiného ústníhoi€dnán.

žídosto

stni iednání

vhodném

nichž se mÁ

Zúčasmí.lise veřejného ústníhojednáni více osob z řad veřejnosti a mohloJi by to vést ke zmaření účelu
veřejného ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce'

K záVazným stanoviskům a námitkám k Věcem' o kteÚch bylo rozhodnulo při vydání územního nebo
resulačnÍho pi"nu' s.. nepřihijžÍ' ÚčasrDík iízeni ve sv'ich nánitkách uvede skureinosti, kteÍézak!ádají

Čj' SU

09/] |9/

ýr' 2

jeho posta\'ení jako účastníkařízení, a důvocy podání námitek; k námitkám. kte|é nesplňUji uvedené
požadavky, sc nepřihiíži.
Pověřený Žáměstnanec stavebního Úřaduje podle $ 172 odst' ] stavebního zákon.l oprávněn při plněni
úkolůvstupovat ná cizi poz€mky, stavby a do staveb s vědomim jpjich vlastníkůpii Ž.jišťovánj staÝu
stavbv a pozemku nebo opatřováni důkazůa dalšíchpodkladů pro.q'dáni správniio rozhodnutí nebo
opatřeni'

stávební úřad můžepodie Šl7j odst. 1 stavebniho zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu.
kdo závažným z!ťlsobem Ťěfu.je pcsfllo v řizeni ebo plnění ílkolůpodie I]2 odst. 1 stavebniho
s
zákona tí11' že znemožňuje oprávněné úředni oscbě nebo osobé ji přizvané vstup na svůj pozemek nebo
stavbu.

Nechá.li se někte{i z účastníkůzastupovat, předložijeho záshlpce písemnoll pInou mcc'

Íng. Eva Zakouřilová

vedoucí stavebního
Toto oznámení musi být v!'věšeno po dobu 30 dnů.
Vyvěšeno dne:
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P'5ŤI:-[ř,jltÍ

Cbdrží:
Účastníci řízení uvedení v s 85 odst. 2 stavebniho zákona veřejnou \,f,hláškou.
Uřad obce Přepeře a Město Tumov k podání zpÍá\,Y o vyvěšení a sejmutí tohoto omámeni'
cEZ DhtÍibuce a.s', Teplická 874,405 02 Děčin 4, zas.adresa ČEZ Dist buce' a.s', Guldeneřova č.p. 19'
309 03 Plzeň.
obec Přepeře' 512 61 Přepeře
dotčené orgánv

Městský ťlřad Turnov, Ántonina Dvořáka č'p. 335, 5l
obecni úřad Přepeře. 512 61 Přepeře

1

o] Tumov l

Účastníci řízeni. dalšídotčenéosoby:

obec Přepeře' Jiři Koiomaznik. Lidrnila Kolomazníková, Peh Kolomazník. ivlartin KorseIt' Mi]an
Prokeš, Martina Škábová, liana Nagyová, Vlasta Ždárcká, Monika Donfuoví vaclav ]Jonát. Hana
Kopiárová' Lukáš Nfilovský' Lenka Náhlovsici. Václav Šef]' Jaroslava Šeflová, Tomáš Kudmáč,
Marcela Boleslavová, Emanue] Boleslav, ČEZ Distribuce a.s', Telefónica 02 Czech Republic a.s.,
RWE Distribuční sIúby s.r.o'Bmo.
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