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výIoková část:
]vlčýsry úřad Tunov. stavební úřad..jako stavebni ilřad přisiušiý pod]e i ]3 odst' 1 písm' f) zákoJa č'
133/:006 sb'' o územniln pláJ$váni a sŤavebním iádu (sÍaýebnízákon) ve znění pozdě.jších přecpisů
,'ýavební
(dáte jen
Žákon.). ve společnémúzennim a stavebnirl řizení přezkolLnaL podle ! 34 aŽ 91 a
5.109 3Ž l ]4 slavebního 2tikong Žádost o.'fdáni roáodnutí o umistéIí a provedení si.vbY. kerou dne
12.1.20l0 podala

ČEz Disiřibuce

kteřou zlstupuj€

a.s., IČ 27:'12125, Tcplická č.p. 8?.{/8, 405 02 Děčín1.
lvll KábrtDvá, nar' 27..{.1963' stan'sl'va such:lrdy č.p. ó5. 509 01

(dále j en ,'slavebník'' ). a na zakladě toholo přezkoumáni:

I'

v"ldává podie | 79 a 92 slavebniho zákone a

i

\ová P|rhr

9 V]''h]ášk'v Č. 50]i:00ó Sb'. o pl.droirr.]!l uPíil\ !

úZemnjho iizeni' v.řejnopÉvníslnlou!. a.jzeÍnního oDatřcni

a podie

rozho{]nutÍ o umístění st.rýby
s l15 Íavebniho zákona í i 5 a 6 l/h]ášk]' č' 526/2006 Sb'' kterou

uslanovení ýavebního zákona ve věcech siavebního řádu

se pro']ce]r ne]Ltelů

stayební poYol€ní
kabelové vedení trn

(dá1eiex'.ýavba'')napoz3mktrst.p'l98.pdrc.č.3]2/1

V

l kv

katastií]ním úzeníPřepeře uTumova-

Stavba obsahuiei

.

Il.
l'

stávajicí kab€l-{YKY ]x120i;0. kteď Vede v zeni od Ts sM 06j.l' bude nepojen do |lové kabeiové
skřině SS l02. ke|á bL ie umis!éna na ppč' j ] 2/] v ze1exém pásu pod sláva.jicí;n sloupem JB9/6.
Tenlo k3be1 bude ve sbini 5n1) čko\'án a bude poknčovat do nové kabelové skřině Ss ]00. klerá
bude umistěna na.pč'st' l98' Z kabelové skiíně na ppč. j 12/1 poci siávajjcim slouDelx NN bude
odjišIěn no[' kabelov'v- Vývoc AYKY 1x16 pro napojení stávajiciho zá;ěsogt'o tiu.tu,ryry +"l o'
kte{ nap áj í sláv. odlrěi lra p pč 'st. 2 l 0 ' Na s]o upu bude demoniována s távaj íci k.be iová skřjň, ze
kteréje v souča:nédobě odjištěn \ivod Cu 2x6 pto napájeni RD čp' l95 . iento qi'vor1bur1e také
zrušen'

stanoví podmínky pro gmístč!ístlvlry:
Stavba bude umÍstěna v ýlulaiu s€ sjfuačnim v'kesem. keíi obsahuje současný sr'V uzeD1l s
požndovanýn unlístěním slavb}'' s \vznačenim vazeb a vl;vů na okoli. zejména r]zdálenosti od
hranic pozeÍrkLt a sousednich staveb.
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Stanoýí podmínky pro ProYedeni stavbyi
Stavba bude provedena podle projektové dokumentace. kterou
!pracovala lng. lva KábíoVá. Nová
Palú; připadné znrěů].r n€snrj být provedeny bez předchozího pov;lení siav.b;ho úřadu'

stavebník oalani stavebnímu úřa.iu |ermín zahájení siavby'
staveboik oznámí stávebnímu úřadu tyto fáze \"ýstavby pfo kontroini proh|ídk!' sla!|,):
a) Posiaveni kabelových sk}iní
b) Položcni kabe|ů

c) Dokončeníýavb}'
Stavba bude dokončena do 2 l€l ode dne nab)rti právní moci tohoto Íozhodnuti'
stavba bude p|oVáděna ýaýebním podnikatc1€m: fimrou (stavebnÍn podnikaielem)' která bude
v'vbrana na základě Úbčrového řízeni' Palnáct dní před Žahájenín stavb), |rude stavebiímu úřadu
piseúně oh|ášena a bude doloženo opráynění film)' k prováděni prací' Při pÍo\rádění p|aci musí být
zabezpečeno odborné vedení provádění Stavby stavb}''vedoucím / l60 sÍavebniho zákonď'
|
Při sravbě budou dodťžen)' podmínky MěU Turnov oŽP Ze drr€ 5.ó'2009 pod Zn' oZP,/09/2l]5.
V-.',dal MěU Turnov odbor dop|avni dne 1 1' l2'2009 pod zn' oDi 09/97891rKoN'ýKUS
rozhodnutj' ldefýn povoli] zviaštníuŽívání čásri k.ajnice silničního pozen*u SiLnic€ u1/2797'

Pro stavbu

KSs LK ze dne 1.12:o09 lod zn. TSSM 4,/09/Ks/388-95j9.
podminb' !ýádření obecního úřadu Přepeře ze dne 29'i2 2o09 pod zn' :120/2009. ČEZ Distribucc
a's' ze dne 8' ] 0'2009 pod zn' 00102]909067 a podmin]')/ Te]ef.ónica ()2 czech Repiblic a's. ze dne
Při stavbě brtdou dodrŽeny podmink)'

29'5'2009 pod č j. 61927/09/LIB/M00'

Učastníci řizeni na něž se vŤahujc ÍoŽhodnu!í správnjho orgánu:

ČEZ Distribuce a's', Teplická č'p. 8]1/'8. 405 02 Déčín1

Krajská správa sijnic LibeL€ckého kraje' piíspěvková organizace, ČcskémjáceŽe č.p' 632/j2. 4ó0 0ó
Lenka Šmiková, naÍ. 28'4'l975. Přepeře 195.

5l: 61

Přepeře

odůvodnění:
Dne 12'1'2010 podal stavebnik žádost o Vydáni ťoáodnutí o umístění a provedeni stavby. Uvedenýn
dnem by]o zahájeno územní a stavební řízení,kleré siavební úřad spojij podle 7E ods!' 1 stavebního
$
zákona v sotl]adu s s l40 odst. ] spÍávuího řádu usnesením podlČ 14o ;dsi' a spráVního řádu'
s
stavebni úřad oznámil zahájení společnéhoťlzemního a Stavebniho řízení účastnikůnříZení. doičeným
o|ganÚm a veřejnostj' K projednání Žádosti současnč nďídi] ústníjednánína 23.2'2010' ojehoŽ \,ýs]edku
byi sepsán protokol'

stavební úřad v provedeném společném územnim a s|aveb|ím řizení přezkou ai před]oženou žádost
z h]edisek uvedených v s 3ó a 11l StavebDího zikona. pÍojednal ji s účrstník)'řiiení a s dotčenÝmi
orgány a zjislii' že jejím uskutečněním nebo užívánimnejsou ohroŽeny zájm1' chránene stavebnLrn
zákonem' předpisÝ vyrjanými kjeho provedeni a z áštnini
Předpisy.

Umístěni stavb\r je v souladu se schválenou L]zemně plánovaci dokum€ntací a \,}hovujc obecnýnr
poŽadavkůn n.r VyuŽiváni úzení. projektová dokumentace stavb] spiňuje obecné tecinickó požadavky
na stavb)-' Slavebni úřed v průběhu řízení nesh]edal důvod}. kleré by Lránil)' povolení
s!avb!''

Stanoviska sdělili:

.

MěÚ Turnov odbor Životního prostředi
Sčv}.' VFIS, RwE. Telefónica o2

a dopravní.

KSS LK. obec Přepeře. ČEZ Dishbuce a's..

stavebni úřad zajiýil Vzájemný soulad před|oŽených záVazrých stanovisek dotčených orgánů

vyŽadov5ných

z

áštními předpisy a z.thmulje do podminck rozhodnlrti'

Stavební úřad íoáodl, jak je uvedeno ve fúÍokurozhodnutí' za pouŽití ustanovení pr,lvních předpisů ve
\]/roku uvedcných'
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]n ]]]5 H
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Učastníciřízeni. dalšído1čcnó osoby:
BoŽena Musi]ovít. Leopold MuSil. obec Přepeře, TeIefónica 02 Czech Repubt]c, a's'.

V.J.' Í;J:ni 1,l\|||)

d

lá-:ILJIn: :č1 |n \ů:

Účastníci n€uplatnili

návrhy a námitk'Y-

Vyhodnocení připomínek veře.jnosti:
Vypořádáni s v}'iádřelrínri účástníků
k podkladům rozhodnuti:

"

Účashíci se k podkladům rozhodnuti nevyjádřili.

Pouč€ní účastníků:
Proti tomuto Íozhodnutí se ]ze odvolat do i5 dnr]ode dnejelro ozllámeni k odboru úZemniho plánováni a
stavebního iádu Krajského úiadu Libereckého kaje podánim u zde'jšíhosprávního o|gánu.

odvolaní se podává s potřebným počtem stqnopisť] tak. aby jeden ýEnopis zusral Správn'mU oIg L| d
aby každý úóastník dosial jeden stejnopis. Ncpodá-1j účastnikpotřebrrý počet slejnopisťl, u'hotoví je
správní oígán na nák]ad}' účastníka.

odvoliininr lze napadnout výrokovou část roáodnutí. jednotiiri Úrok nebo jeho vedlejšíustanovclli.
odvoláni j el1 prolj odůvodněni roáodn tíje nepřipustné'
stav€bní úřad po právni moci ro7hodnu|í předá ověřenoU dokunren1aci p|o unlíýěnj Íavby stavebníkovi.
připadně obecni u úředu. jehoŽ úZenmíhoobvodu se umís1ěnístavb)' t!ká. nenil! sám stavebním
úřadem. popřípadě téžspeciánímu sta\'ebnímrr úřadu' Stavebnjkovi zaš|e jedno qhoto\eni o\ěreDe
projektové doklmentace a štítek obsahujjcí ideúliÍjkačniúda.je o povolené stavbě' Dalši v}hotoveni
o!ěřené pro.jektové dokumel1iace ?ašlc v]astnikovi sta!'by, pokud neni slavebnikem.

Stavebník je povincn šIítekDřed z.thájenim Stavby umístit na vidi1e]ném mistě u vstrrpu na ýav€niště n
ponechatjej taln až do dokončeni stávby, připadně do v}dání koIaudačníhosoul asu; rozsií é stavby se
mohoLr označitjiným vhodným Způsobem s uvedením údajťize štítku.

Roáodnud má podle

$ 93 odst, 1 stavebního zákona p]atnost 2 roky' Podmínlq rozhodnu1i o rlmisténi
ýavby p]a|i po dobu jrvání s!avb}' či zat.izení. nedošlo-Ii z povah),'věci kjejich konŽumaci' S|avba nesmí
být 7áháje ! dokud rozhodnutí nenabude právni rnoci stavebnj povoleni pozbývá piatnosti. jesrliže

stavba nebyla zahájena do 2 Iet ode dne, kd'v naby]o pfáVní moci'

1n.! Eva Zakouři]ová
vedoLlci siaveb ho úřadtl

otisk úřednjho razírka

Poplatek:
Správni popiatek pod]e zákona č' ó].l,/200'l Sb'. o správnich poplatcích položky l8 píSn' a) ve !]iši 1000
Kč' poloŽk,v 17 ods!' 1 pism. i) ve \,ýši j000 Kč' celkem 4000 Kč byl zaplaccn dne 2]']'20l0'

Čj, sU/l0/!l35'{'lAl

Toto řozhodnutí musí být YyvěšeÍo po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne:

l, lL /t

Sejmuio dne:

Í::ilÁg*t?

Ritzítko, podpjs orgánu' kleIý potv|zuje \r}věšení a sejmutí oalám€ní'

obdúí:
účastnici územního říZení (dode'jk})
ČEZ Distribtce a's'.IDDS: qihdk9n
lva Kábrtová. stanis]ava Suchardy č.p' 65. 509 01 Nová Paka
obec Přepeře' ]DDs; ncsa7ss
Kíajská správa si]nic LibeÍeckého kraje, tC 70946078, příspěvková organizace. ]DDs: bdllkk7lv

Le.ka Šniko"l' Drepere c

p Ioj' ! 2 ol

Diepeie

ostatní účasiniciúz€nrniho iízenj veřejnou ryhláškou
účastnicistavebnilro řizeni (dodejky)
ČEZ Distdbuce a's'' ]DDs: q]hdk9n
Iva Kábrtová' Stanislava suchardy č.p' 65' 509 01 Nová Paka
Boze|ld Mus lo\d. Píepe"e i'p' |82.5|:6| Přťpeře
Leupo|d Mu(i|' piepťie. 'D' |8].<i:6l P.epeie
obec Přep€ře' IDDS: ne8a7ss
Teietónica 02 CzechRepublic, a.s.,' IDDS: d79ch2h
KÍajská spŤáva s]hic Libereckého k|aje, IČ 709'16073' příspěvkov.t ÓÍganizace' IDDS:
LenKa srnrKovc. P"epe-e c.p --.),lor rrepe'e

bd

k7.'

dotčenéo|gány

Městský úřad Tumov, Antonina Dvořáka ó'p. 335. 511 01 Tumov

1
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MěstsryúřadTurnov.odbořdopÍalni,AntonínaDvořákač'p']j5.Turnov,51l0l Tumov 1
Městský ilřad Tunov, odbor školství' kuttury a sportu, Antonína Dvořáka č'p' ]35. 5I I 0] Tumov
Městsl.ý úřad Tumov' odbor životního prostředí' Antonína Dvořá]G č'p- ]35, 51l 01 TumÓv l

1

