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sTÁvEBNÍ.'io ŘÍzavÍ, ZAHÁ.}ENÍ sPoLEČNÉHoŘÍzrxÍ.q

Pozv'!]Í K VIŘEJriÉ},ru ÚsrxÍltu,ltlt{ÁNÍ

ČEZ Distribuc" a.5., IČ 27232"125' Teplická č.p. 874/8' 405 02 Děčín4,
kterého zastupuje Iva K:ibrtoví' nar. 27..1.1963, Stanislava Suchardy č.p. 65,509 01 Nová Paka
(dálejen,'stavebník,,) dne 12.1.2010 podai Žádost o l.vdání roáodnutí o umístění a provedení
stavbv;

kabelové vedení nn
na pozemku st. p' 198' parc. č' j12i
zahajeno územnia stavební řizeni.

l v katastrálnim

l kV

úZemíPřepeře u Tumova. Uvedenýnl clnem bylo

-Stavba obsahLje:

-

i:et'.]'."ejc., ::lli L-l,ll.S Sv{ 0ó'i.l. buiie napojen do no."é kabe]ove
skiínčSSic].;'-.er.áouldcumisiénalirppČ-':l:11YZeLenémcásupcrc]stávajícímsloupemJ89/6.
Tenro kabei bude ve slcíni smyčkován a bude pokračovat do nové kabelové skříně sŠl00'která
bude umistěna na ppč.sl' i 98. Z kabelové skříně na ppč. 3 l2l l poci stávajícím sloupem NN bude
odjištěn norii kabeloý vývod A\.KY.lx16 pro napo.jení stávajícího závěsného k;belu AYKY 4x1ó,
kteý napájí StáV' odběr na ppč.st. 2 l0. Na sloupu bude denlontována stávající kabelová skiíň, ze
kteréje v současnédobě odjištěn ývod Cu 2xó pro napájení RD čp'l95 - tento
ÚVod bude také
stár,,a]ícÍ i'li:el .l.:.(-:,},,..,.:)i1().

Zfušen.

lvlěsts\i úřad Tulnov. stavební úřad. 'iako stavební úřac přísluŠnýpodle $ 1] odst' 1 písm. i) Zákona Č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dáte jen ''stavební zákon,'), sooji1 územni r stavební řízení podle 78 odst. 1 stavebniho zákona
s
v souladu s \ l40 ocist. 1 zákona č. 500i2004 Sb.. spr.ávní řád. ve znění pozdějších předpisů usnesenin
pod]e s ]J0 odst'.-1 správního řádu a oznamu;e podJe $37 odst. 1 a { 1i2 odsr. 1 stavebního zákona
zahájení spo1ečného řízení a Součxsně na.fizuje k projednárrí žídostiveřejné ústníjecnání spo1ene
s ohlerjánim na misré na den
2-].

únrlra 2010 (út€ť) v 8:00 hodín

se schůzkou nozvanÝclt na stavebl]í]n úřadě tvíěU v Turnor'é.

Dotčenéorsánv a účastllíciŤízenírlohou záVazná stanoviska a náInitk-v. popřípadě důkazv uplatnrt
nejpozději při ústninr jednání. jinak kninr nebude přilrlécnuio. Účastníci řízeni nlohou nahlíiet clo
podl<ladLi rozhocinutí
,'oci.;.

(Městss úřad Tumov. stavební ťrřad. úřední dnv: pondělí a stieda 8-12 hod. a 1-l-l7

Poučení:
Žadatel Zajistí. aby in|ormace ojeho záměru a o iom, Že pcdal Žúciost o vydání územniho roáodnutí' ovra
bezorjli]adně poté. co bv1o nařízeno veřejné ústlríjednání. \.vvčŠenana místčurčetlémstavebnim úl'adenr

Č

j.

SU/10/308''I{AI

str.
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nebo na Vhodném Veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichŽ se má Zá]něr uskutečnit, a
to do doby veřejneho ústnihojcdniní.
Zúčastní.]ise veřejného Ílstriílro jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-]i by to Vésl ke zmaření úče]u
veřejného ústního jednání. zvolí si společného Znocněnce.

K závazným stanoviskůn] a námitkám kvěcem. o kteq'ch b)']o Íozhodnuto při vydání územníhonebo
feguiačního p1ánu' se nepřihlíží.Ucastnik iizeni ve svých njmitkách uvede skutečnosti. které zakládají
jeho postavení jako účastníkařízení, a důvodv podání námitek: k námitkám' které nesplňují uvedené
poŽadavky. se nepřihlíží.

UčastníkřízenímůŽe podJe $ 11.1 odst. 1 stavebního Zákona uplatlit námitky proti projektové
dokumentaci' zpťtsobu provádění a uŽívárístavby nebo poŽadavkům dotčených oÍgánů. pokud je Jimi
přínlo dotčeno jeho vlastnické prívo nebo právo zaloŽené smlouvou provést stavbu nebo opatřeni nebo
právo odpovídajícívěcnému břemenu k pozenlku nebo stavbě'

Pověřený Zaměstnanec stavebního úřadu je podle s 172 ocst. 1 stavebniho zákona oprávněn při plnéni
úkolůVStuDoVat na cizí pozemk1', stavby a do staveb s Vědomím jejich vlastníkůpři Zjišt'ování stavu
stavbv a pozemku nebo opatiování dťrkazů a dalšíchpodkladů pro vydání správního roáodnutí nebo
opalření'

Stavební úřad mťlŽe podle $ 17J odst. 1 stavebního Zákona uloŽit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu'
kdo závaŽným způsobem aěŽuje postup v řizení anebo plnění úkolůpodle s 172 odst. 1 stavebního
zákona tím. Že znemoŽňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo
stavbu.

NecháJi se někerý z účastníků
zastupovat' předloŽíjeho zástupce písemnou pinou moc.
Účastnik nebo jeho zástupce je povinen předložit na l^ýzvu oprávněné úředníosoby pIůkaz totoŽnosti.
Průkazem totoŽnosti se rczumí doklad' který je veřejnou listinou. V němŽ je uvedeno jnéno a pří.jmeni,
Jaťum ncrozer'r mi5to Ir\a|ťho pob\1u. po|r;pacé b\dlislé mimo územi Ccské repub|iky a Z něhoŽje
patmá i podoba' popiípadě jinj' údaj uÍrožiujícisprár'aímu orgánr-r identifrkovat osobu. která doklad
předkládá. ja.ko j eho oprdvněného drŽiteie.

KaŽdý. kdo činíúkony jménern právnické osoby, musí prokázat své oprávnění.
právnickou osobu současně činit úkonyjenjedna osoba.

Ing. Eva Zakouřilová
vedoucí stavebního úřadu

Toto oznámení musí být l.}.věšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno a"": ..|/Í'i. j!. '...i'!.'/..c.

'.,.

SeJmuto dne: ''1.

Razítko. podpis orgánu. ktery potvrzuje v-wvěšení a sejnrutí oznámeni'

obdrží:
účastníci(dodqjky)
CEZ Distribuce a.s., IDDS: qihdk9n
Iva Kábrtová, Stanisiava Suchard.v č.p. 65. 509 0l Nová Paka
BoŽena Musi]ová. Přepeře č.p. 1 82. 51 2 6 l Přepeře
Leopold Musil' Přepeře č.p. l 82' 5 12 6 l Přepeře
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obec Přepeře' lDDS; ne8a7ss
TelefÓnica 02 Czech Republic. a's.., iDDS: d79ch]lr
Krajská správa silIlic Libereckého k]aje' IČ 7094ó078' příspěvková organizace. IDDS; bdnkk7rv
Lenka Sn-iiková. Přepeře č.p. i95. 5l2 61 Přepeře
dotčenéorgány
MěStsK)* úřad Tumov, Anronína Dvořáka č'p. 'l35. 5l

l 0] Turnov

1

ostatní

Městský úřad Turnov. odbor doprJ\'ní. An|onina DVoiiikr č p jj5. Turnov. 511 0] Turnov ]
MěStsry ťrřad Tunlov. odbor školství. ku]tul)- a sportu' Antonína Dvořáka č.p' ]]5. 51 1 0 ] Turnov
Městský úřad Turnov, odbor Životního prostíecii. Antonína Dvořáka č.p. 335. 51 l 0l Turncv i
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