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Miloshv Šál€k' Ear. 12.7.1970, Př€p€ře
č.p. 8' 512 61 Přepeře,
Jana sálkoyá, trar' 30.5.1975, Přep€ře č.p. 3, 512 61 Př€p€ře,
kleré 7astupule voilěch Bo|in. D'r. l5.5.l950. Šoajdrova9,50J 53 Smidary
(dále.jen ..žadate]'') podal dne 17.8'2009 Žádost o vydáni územniho rczhodnutí o umístě.i stavby:

Příltavt}a skladu bez rTužití půdníhoproŠtořu

na pozemcícl] : stavební parcela 213 a pozemková parcela 9ó117 v kansťrá]nůn územi Přepeře
.I.umova'
UvedenÝm dnem bvlo zahájeno územnířízení'

u

Přístavba skladu bude piistavěna k truhlář5ké dílné'kde bude sklado\'án truh]ářský mateiál'

llěStský úřad Turnov' stavební úřad' jako stavební úřad příslušný podle s 1j odst. 1 pism' f) zákona Ó.
li]J,,]ÚU6 sb'' o územnim plfilo,ýállí a stavebnim iádt] (slavebni Žákon)' ve znéllípozdějších předDisú
(dá]e Jen ''Sravební zákon''). oznamuje podle š 8j odsr' l stavebniho Zikona zahájeni úzenniho řízení a
současně nářizuje k pto.jedniíní žádosti veřejné ústní.iednáníspojené s ohledáním na mistě na den
6.
Se

října 2009 (úterý) Y 9:30 hoditr

schůzkou pozvaných na místě stavby'

Závazná stanoviska do1čených orgánů' námitky účastnikůřizení a připonínk]' veřejnostj musí být
uplatněn]' nejpoz(těji při veřejném ústnímJednanr. ]inak se kni|n nepiL|r|Lzl' LcJstníci řízení mohou
nah]íŽet do podkladů rozhodnutí (Městský úiad Tumov, stavebni úřad, úřednídny: pondě]í a středa 8-l2

hod. a 13-17 hod.).

Ve súvslu ustanovení s 37 odst. t stavební11o Zákona doručuje stavební úřad zahájení úzenlníhořize|i
účastníkťlm
říZeníuvedeným v Š35 odst' 2 stavebniho zákone. veřejnou vyh]áškou'
Poučení:
Účastnici jsou oprávněni na\'rhovat důkaz) a činit jiné návrh]' po celou dobu řízeni až do vydáni
rozhod utí. Učaýnícimají právo v}.ádřit \ Ílzcnl s\é stano\ islLo. l.La\ |ci !c mohorr pied vydáním
rozhodnuti lÍádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnoutjejích doplněni'

Žadat€l zaiistí. abv infoÍma€e o ieho záměru a o tom. ž€ podal žá.lost o 1rydání územního
řozhodnutí. byla bezodkladně Dotó. co bYlo nařízelo veřeiné úsfDíiednání. }Ťyěšena na Yhoduém
v€řeině přístuoném místě na Dozemkové Darcele 96/17 v kú PřeDeř€ u Turnovr. na úchžse má
árněr uskutečnit. a to do dobv v€ř€iného ústníhoi€dná[í.
Zúóastni.li se veřejného ústnihojednáni více osob z řad veřejnosti a mohloli by |o vést ke zmaření účelll
Veřejného ústního jednáni. zvolí si společného aŤocněnce'

K závaaým

stanoviskům a námitkáin k Ýčcem' o kte|ích bylo rozhodnuto při l'ydirni územního nebo
.egulačniho plánu. se nepřihlíŽí' Účas.ník iizeÍíve svých námilkách uv.de 5kulečnosti. ktere zak]ádaji
jeho postaveni
účastnikaříZení. a dťlvod} podáni námilek: k n.l]lilkám' kleré nesplňqii uvedené
Dožedavkv. se neĎřih]iží'
'ako

Čj' sU/09/56]'J/

je pod1e s 172 odst. ] stavebního zákona oprávněn při plněni
cizí pozemky, stavby a do staveb s vódomim jejich v]astníků při zjišťovánístavu

PovčŤený zaměstna|ec stavebního úřadu
úko]Li vslupoval na

stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalšíchpodk1adů pro vydani spravnÁo
rozhodnuti nebo

l sravebníhc Zákona uložit pořádkovou pokutu do )0 00(] Kč tomu.
kdo závafuým způsobem áěŽuje postup v řizeni anebo plněni úkolůpodle
$ l72 odst' 1 stavební|o
Zakona tim. Že znemoŽljuje oprá\' ěné úřední osobě nebo osobě jí přizvané
vstup na svů.j pozemek nebo
Stavební úřad můžepod1e s 173 odst'

stavbu.

NecháJi se některý z účastnikůZastupovat' předložijeho zásfupce písefirnoll p]nou
moc'
Za 5píá}nost
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Hozdecká 1Vana

IJrg' Eve Zako!ři]oyá
vedoucí stavebního úiadu í. l
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Tolo oznámenl.ňusi být qaěšeso po dobu l5 dnú.
V\ \ eŠenodnc

Sejmuto dne: ...4.:.::....i.1.!,.11

I

Razitko, podpis orgánu' který potvrzuje q,věšení a sejmutí oznánení.
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obdrží:
UčaŇníci řizeni uvedení V s 8j odst' 2 stavebního zákona veřejnolt
V}hláškou'

M;lo\.i Srie\. ficpcr-'i.p. B.: 2 5 piepLre
lxnc Salkora- Preoeie:.p.8..ll ol piepeie

obec Přepeře, 512 ó1 Přepeře
dotčené oťgány

Mčstský úřad Tumov' An.onina Dvořáka č'p' j35,5]101 Tumov
]
Krajski hygienická stanice Lib. kaje se sidlem v LibeÍci, ťlz. prac. semily,

Semily
rlzS Libereckého kmje, úzenni odbol semilv, Bítouchovská č'p.
1. 51:]

0t

Ke Stadionu Ó.p' 204, 513

01

semil},

oslatní

01 Turnov l
)'1::]'|'i:"1]"-"'..dborŽi\on|hoprostředí,AnlonínaD\,oiákač.p':]j2.51]
!]eslsK\ urao lurno! odbo| (ko|sBiku]turyasportu,,a.rrtonínaDvořáiač.p'3j5'5110l

lurno!'1

Učashici Územniho řizení
. obec Přepeře, Emanuel Boleslav, Marce1a Bolesiavová.
Karel D.ebovský, Karcl Dnebovský.
Mi]an sich, Roman Šich'Ladislava Šichová, Eliška Trojanová'
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