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OZNAMElII
a. srEwsNÍHo ňÍzINÍ, zÁIiÁJENÍ sPoLEČNEHo ŘÍzENÍ Á
PozvÁM K \If,{{IJNÉ}{L, ÚsTNí}ru JEDN'íNÍ

o sPoJlI\rÍ ÚzEMNÍrro

JosefPichrÍ, nař. 19.11.1977, Doubí č.p. 103,4ó3 45 Pěnčín,
JaDa Fichrtová, nay.21.6.1976, Doubíč.p.103,463 45 Pěnčín
(Clálejen .'stavebník..) dne 25.9'2009 potiali Žádost o rTdáni Íozhodnutío umistění a p.ovedení stavbyI
ganóŽ včehrě stavby sj€zdu,

přípojky vody' katralizace a el€Idro

na pozernku pa!c. č. 280/23, 280/13 v kalastrálním územi Přepeře u Tumova' Uvedeným dnem b)']o
zalrájeno územnía stavební iízení'

Městský úiad Turnov' sravební úřad, jako stavebni úřad přís]ušnýpodle $ 13 odst' 1 pism' f) zákona č.
183/2006 sb'' o územnímplánováni a stavebním řádu (stavební zákon). ve zněni pozdějších předpisů
(dále jen ''stavební zákon,'). spo.jit ťrzemni a stavební řízení podle s 78 odý. l stavebního zákona
v souiadu s s 140 odst' l zákona č' 500/2004 sb'' spřávní řád' \,e znění pozdějších předpist] usnesenÍn

podie$i"10ods!'Jsprávnihoíáduaoznamrrjepod]e$87odst'1as]12ocst,istavebníboZákone
zahájení společného řízení a současně nďizuje k pťojecnáni žádosti veřejné ústníjednánína den
3. |istopadu 2009 (út€Ú)

v E:00 hodin

ie schůZkou poAanjch nJ
'|J\ebnim iadé Mš|' \ Turnove'

Dotčenéorgány a úóastníci řízení mohou za!áŽná stanoliska a namitky, popíipadě důkazy lp]atnit
nejpozději při ústnímjednání, jinak knjm nebude ptihLédnuto' Úcastnlci |ízen| mohou nahlíŽet do
podkladů rozhodou!í (Městský úřad Tumov, stavební úřad, úřední dny| pondělí a středa 8.l2 hod. a 13-17
hod.).

Poučení:
Žadate] zajistí, aby informace ojeho záměÍu e o tom' že podal žádost o vydání územni}ro rozhodnutí' byla
bezodkladně poté, co b!'lo nďízeno veřejné ústníjednáni, vyvěšena na místě ulčenémstavebním úladem
nebo na vhodném veř€jně přístupném místě u stavbv nebo pozemku' na nichž se má záměr uskutečnit, a
lo do ooh\ \e'cineho usmrhojednani.

Zťlčastní-lise \'eřejného ústníhojednání více osob z řad veřejnosti a mohloli
veřejného úslníhojednání, zvo1i !i společneho anocl]énce.

b},

io vést ke zmxřeÍí úče]u

K záýazným Slanoviskům a námitkám

k věcem. o k1eÍÝch bv]o rozhodnuto Dři wdání úzeúníhonebo
regulačního plánu. se nepřihlíží'Účastnik iizenr ve sv1ch namitkach urede ikuteenosti' které zakládaji
jeho postavení jako účaslníkařizeni, a důvody podání námitek k námitkatn. kteíénesp1ňuji uvedené
poŽadavky' se nepřih]íží'

Účastník řízeni můžepodle s

li4

odst.

]

stavebnílro Zákona up]afuit námitky proti pÍojektové

dokumentaci. způsobu píovádění a užívánístavby nebo požadavkůrl dotčených oÍgánů. pokud jc jiÍni
přímo dorčeno jeho vlastnické právo nebo p.ávo založenésmlouvou přovést stavbu nebo opaťení nebo
právo odpovídajicí věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě'
Pověřený zarněstnanec stavebního úřadu je podle s 172 odst. 1 stavebniho zákona oprávněn při plnění
úkoiůvstupovat na cizí pozemk1'. stavbv a do staveb s včdomím.jejiclr v]astniků při zjišťováníStavu

Čj' sU/09,6]

]

sÍ' 2

7/

stavby a pozen]ku nebo opatřováni důkazu a dalšíchpodkladů pro vldání sp|ávního roáodnutí nebo
opauenr.

stavebni úřad 111ůžepodle s 1?3 odý' 1 stavebniho zákona uložii pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu'
kdo závafuým způsobem ztěžuj€ postup v řízení anebo p1nění úkolůpodle s 172 odst' 1 stavebniho
zákona tín]' že znemožňuie opráVnčné úřední osobé ilebo osobě ji přizvané vstup na svťlj pozemek nebo
stavbu-

NecháJi

se někleřý z účastnikůzastupovat,

předložijeho zástupce písetnnou plnou moc'

Úěashík nebo jeho zástupce je povinen před]ožit na výzvu oprávněné úředni osoby prukaz lotoáosti.
Průkazem totožnosti se Íozumí doklad, ktelý je veřejnou listinou, v němŽ je uvedeno jméno a příjmeni,
datum nalozeni a misto trvalého pobylu. popřipadě bydliště mimo územi České|epubliky a z něhoŽ je
patmá

i

podoba, popřípadě jiný údaj umoŽňující správnimu orgánu identifikovat osobu' kteťá doklád
j ako j eho opdvněného držjtele'

předk]ádá'

Každý' kdo činíúkonj, jménem pfávnické osoby, musí pÍokáŽat své oprávněni' V réŽe věci můžeza
plávnickou osobu současně činit úkon'v jen jedna osoba.

/5r

Ing. Eva Zakouři]ová
vedoucí stavebního úřadu

Vyřizu je: Iva Hadrariová
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Toto oznám€Dí úusíbýt ]''věš€no po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno
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Razítko. podpis o|ganu. ktelý pot!ťzuje v-wěšenía Sejmuti oznámení.

i.l.i.

Obdrff:
Účástnícíúzemniho řízeni (dodejky)
JosefPichrt. Doubí č.p' 103,'{63 45 Pěnčín
lana Piclno\a' Doubi c p 0l' aÓj J5 Pénčin
obec Přepeře' 512 61 Piepeře
RNDI. Miioslav semler, Piepeie č'p' 272' 512 61 Přepeře
stanisiava seňlerová' Přepeíe č.p. 272, 512 6l Přepeře
ostatní účastniciúzemního řízení veřejnou v'Yhláškou
účastnícistavebního řízení (dodejky)
JosefPichrt, DoLLbí č.p' i03. 46] .15 Pěnčin

Jma Pichrrora' DoublČ'p' 0.]. .{o] J5 Pin.In
obec Přepeře' 512 6t Přepeře
Eduard Brynda. U Lesika č'p. 619,4ó8
'l] Tanvald
Hana Jackmannová' 28' října č'p' 1357/9, 466 0 l Jablonec nad Nisou
JosefNoviík Přepeře 252' 512 61 Přepeře
JiříNovák, Přepeře 251' 512 61 Přcpeře
RNDr- Milos]av Semler, Přepeře č-p. 2'2' 512 6l Přepeře
Stanislava SemleÍová. Přepeíe č'p' 272. 5]2
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Přepeře

dotčenéorgány
Městský úřad Tumov, Antonína Dvořáka č.p. 335' 511 01 Turnov 1
ostaÍní
severočeskévodovody a kanaLizace, a's., sladovnická č'p. 1o82, 463 1] Liberec
CEZ Dislíibuce a's'. Tep1ická č'p' 8;4,'8,'l05 02 Děčín4
RwE Distribučni sluŽby, s'r.o', P1vnáfenská 1gglI.65,7 02 BÍno
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