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ozNÁMENÍ
ZAHÁJENi ÚZENINiHo ŘÍzE]\i A PozvÁn-i K vEŘf,.n!'É\rtÍÚSTNÍ}ítr JEDNÁNi
ČEZ Distrib{ce

a.s.,

iČ 27232'125, Teplicki

č.p. 87']/8,405 02 Děčín.1

(dá|ejcn 'ŽidateI') poda] dne ]6.l i 2009 Žádosr o vydáni územniho rozhodnur] o umistění stavbv:
Zaústění vcdeíí l10 kv

v

1t02 Bezděčin - staré }rísto do TR Turnov

na pozemkovÝch parcclách 192. ]j7/6. 137/5. lj7/10' ]]7,,j' l94/] v katastráiním úzcml Plepeie
Turnova. Uveceným duen bylo zahájeno územni řízeni'

u

Tunroý staré Mislo bude propojolal lransformui Bezděčh a
sraré NÍísto snr)'čkou přes nově b tldovanou innsformo\, no u l l 0i ] 5 k\' TR T umov ' Vedení bude zaús1ěno
z nově unrjstěného Siožáru ] ]6a v trase siávajícího vedeni 2x ] l0 kV Sl.rré vlís1o _ Bezdě.rn nrel
do ].R lumov ( trasa zaústěnívedeli je zakreslená na mapě
ěřitktr L : 2000 v části 1 )
Zaústěni Vedeni 2x ]]0 kV Bezděčin -

s. .

v

Věslský úřad Tumov súvebníúřad. jako Stavebnj úřad příslušný Fodlc \ 13 odý. l pism' f) zákona č'
18]/200ó Sb'' o územniÍnp]ánování a slavebním iádu Gtavebni zákou). ve znění pozr1ějšíc| přeripisů
(dálejen'.sÍavební ákod,)' oznanuje podle ŠE7 odst. l sravebního Zákona zahájeni úzernniho říze.í a
současně nďizuje k projednání žádostí veřejl)é ústní.iednání spoiené s ohIedánínr na nlistě na den
7. |edna 20r0 (čtvrtck) v 9:30 hodin
se schůzkou poz\,aných na mísiě stavbÝ'

Závazná stanovisk dotóených o|gánů' oámitky účastníků
řjzení a připomi*y veřejnosti musi býl
uplatněn)' nejpozději pii Veřejnén úýnímjednání' jjnak sc knim nepřihlíŽí, Účastníci iízeni mohou
nahliŽct do podk]adů rozhodnuti (Městsig'. úřad Turnov' slavební úřad. ťiředni dny: ponděli a stř€da 8-12
hod. a

L1-l; hod.).

Ve sinvs]u uýanovenj s 87 odsl' i slevebního zákona doručuje stavební úřad zahájeni územního řizení
účastnikúnríízeníuvedenýIŤr v $ 85 odst' 2 ýavebniho zákona" veř€inou

qh|áškou.

jso!

oprávněni navrhoval důkaz-Y a činn jiné návjhy po ce|ou dobu řízenr aŽ do \r}dÁní
roáodnulj' Učaýnici maii právo ýyjádřit \' í|zťni\!é srJno."lsKo L.3ýnr!l \e nlohou před \.Vdánim
Íoáodnutí \l.ádřiI k podk]adůtI rozhodnutí, popřípadčnavIhnoutjqjich dopinění'

Účastnici

Žldatel zniistí. abv informacc o ieho záměřl] a o tom. že Dod:rl žádos' o v.Vdáni úz€mního
ro-zhpdnuťí. bY|:l bezodkladně Doté. to bvlo n|řízcno veřeiné úsrníiednání. vlŤčšcnaní vhodném
yeřeiíč přístuDném místě na Dozemkové Darcete 194/2 á 192 v kit. úzcmí Př;;eřt u Turnova. na
nichž se lní záměť uskutečnit' .| to do dobv v€řeiného ústníhoicdnáni.
Zúčastuí.lise Veřejného nstrríhojednání více osob z řad veřeinoýj a mohlo.li b\'to véslke anařoní účeIu
\.|cjnťho ' n Io jed.Jr'. ao]' 'icpU'e.l|en" :mocnťnJe'

K

Závaa1Ýn stanoviskůrn a námiLkám k včcem. o kerich b!'lo lozhodnuto při vydání územniho nebo
rcg!'ačního plánu. se nepřihlíži' Učastnik řízeni ve svých námilkách uvedc s]altečnosli. kte|é zakiádají

c

j.

rHol

sur09/tt5

]eho postavcni jako účastníkařizeni. a důvod)r podáni námiÍek; k nárni|kánl. které nesplňt|jí uvedené
poŽádavky. se nepřihlíži'

Povéřený zamčstlranec stavebního Úřadu je podle { l72 odst' 1 stavebního zákona opráv!čn při plněni
úko]ů\'stupovat na cizí pozen]k}, stavby a do staveb s vědomin jcjich viaýníkůpři zjišt.ování stavu
stavby a poze ku nebo opatřoví]í dúk.úůa da|ších podkladů pro v}dání správního rozhodnuti neb.J
Stavební úřad můŽe pcd]e s 17j odý' ] stavcbnjho zákona uložit poiádkovou pokutu do 50 000 Kč tonu'
kdo ZáVahým způsobem áěžuje postup V říZeníanebo p|iění Úko]ů podLe $ 172 odst' ] staveb.iho
zákona tím. Že aemoáuje opúvněnéúředni osobč nebo oso.qě j' přizvané výup na svůj poze]nek nebo
Necbá.]i sc někte|i z účaýnikťtzosfupov.t' předloží]eho zásltLpc€
Za správnost

:

pisemnou p|nou nloc'

Hozdecká lvana

Ing Eve Zakouřilová
ve.joucí s1avebnÍho úředu
Toto oznám€ní lllusí být v}Ťěšeno po dobu 30 dnů.
V)'věŠeno dlre|

''.l]'.',1?''.'11.l'1.'''

sejo'ntr d|rc| .'.'1!...''/1.'''/:''|''!''?''''''

Rirzítko. podDis oÍgánu kiery potv.zuje vyvěsenl n se.]mutt o7t11menL'

ljčastníci úZenlní řizení :
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docťn\.' po,,e:.1'{ů K'].L j \ll' o'J' \ť.Un^- Ven,' ]ov.. ''

Libenský. Ing' ]os€lHďla|.

Karel hďlar.

b] Mí |'e|e dnL.e.\..l\o.eln^u of
c) Majiteié sousedních pozenrků

MIgť. Ň1a|je H]aváčková
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obdÍží:
Učaýnici řízeoí podle

d 85 odst' 2 stavebníbo zákona Veřejnou !l'll|áškou.
Uřad obce Přepeře a TLLmov k podání zprál1' o vyvěšeni a sejfiruií lohoto oznámení'
CEZ Distribuce a.s.. IDDS: qihdk9n. zas!. EGE|\,] s.r.o.. IDDS: mes25wi
obec Přepeře. lDDs: úe8a7ss

dotčenéorqanv
MčsÍskýúřad Tumov, Antonina Dvořáka 335 5] ]
KÉjskýúiad Libe|eckého krajc. odbor rozvoJe' ILi

0l Tunov
.08o jl]8\enko\.,zť|ne.leishllzi\otníboprostiedí.

IDDSr cskbvl(\v
Krajslá hygicnická slanice Libcreckého l(|aje' ]DDs: nti.li4j
HZS Libereckého kraje. územni odbor Semily. ]DDS: hV.lai\'j
CR.státni cl.Igetická inspekce územníjnspek[L'rd(']Čb|]x'j81 lrULibeIeck\ kír|' iDDSj ]rq2adv4
oslatni

Městský Ílřad

Urnov- odbor Živolního prostředi, Antonína Dvořáka 3 3 5 5 ] ] 0
'
Měsrský úřad Turnov. odboŤ dopnvní. Antonila Dvořáka ]]5 5] l 01 Turnov
T

l

.|umov

NíěStskýúřadTurnov'odbo|kultuN,spoúuaškoIslvi.AntonínaDvořáka3]5,51lclTumoV
Krajská správa silnic Libercckého kJaje. IDDS; bdnkk]\Y
UřM pro civilní let€crví CR odbor řízení let.provozu a lcljšt.' ]etiŠtěRuzyně. ]ó0 08 Pnlra 6
Policie CR Dl Semily, Semily,5ll0l Selnill
RWE Distribučníslužb}.. s.r'o'. IDDS: jnn],jsó
Scveročeskévodovod} a kanalizacc a's'. ]DDS: 1]r.t9l]s

Čj. SU/o9/775]/HoI
Tel€fónica

st.

j

()2 CR. a's . ]Č 6019j]j6 DLSS Libe.ec. IDDS]
d7gch2h
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