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oZNÁMENi
zAHÁJtrNÍ ÚZEMNÍHo ŘÍzENÍ A PoZvÁNÍ K YEŘE.INÉMU ÚsTNiNÍU JťDNÁNÍ

Čsz Distribuce a.s''lč 27232125, Tepliclrá č.p. 871/8, 1(}5 02 Děčin 1.
ktcrou zaýupujc PEN- - proj€kty energctiky' s.r.o.. IČ 260I170I' Arnoštl

l7

Pardubicc 2

z Párduř,ic č.p' 2082, 5J1

(dá]ejen Žadalel.') poda] dne 29't0'2O09 Žádost o v}dáni úzcnuiho rozhodnuri
o u)nisténi ýavb}:
Turno\'' ÝedcnÍ 35 kY z,lústění nové Ts ( novi rozv'odna budc zenlním' kabelv
35k\, zaústětla nn
.ritrircr venLovni\edenr J5 t\ l
na pozenkových p!|ce]ách 9jl], ]j71] 0, ] 94rr2, 19:115, ].+] /1 \
katasl|átnim úZemi
Uvedeným dnenr b}]o zaháieno územni řizeni,

.

.

.

Přepeře u Tun1ova'

op|ava vrchniho vedeni : sloup-'- č' lA a 1 B budou deJnontován:' ( deÍnonll]ž
neIri rcsena \'tomto
u7emn'm řizc'ri ) Budou nahjazen)'jednim příhr3doÚln sloupcm
č | na pozenrkové pa.cele 9]']'
N,Íezj sloup)' la 1c ( stáva]icínl bude pro\'edena výměn^ uoaio'i
)
n":.i]*r" ]](]/]2 ) ( cvoii!é
vcdení misto j cdnoduchéh o . S1oup stávajícj č' 2 bude v)'měněn zanový
betonový r1o ste1neno mrsta'
ivÍezi s]oup] č' 2 a l bude provedena výměna vodičůira jx.{l!e ]
l0i22' Ocluanné pasmo ouoe u
opraveného vrchniho vedenj zachováno'
Nbl'á kabďová vedeni ]5 kV j Ze s]oupu č' l povede kabe]oýé vedeni j5 kV podél
si(nice ]1]/]79]5
před areáJ budouci rozvodny ]l0/jskv potom p|ot]akem pod komunikací
1t],/]79|: povede do
arealu lozvodn]' Ze sioupll č. 2 povcde kabelové vedení ]5 kV ].
silnic] lII/2791j. podél siInice pied
areál rozvodny a p|otlaken do arcÍ]u rozvodny V a|eálu |oz\odnj. povedou vscchn,'kalcIy do mísra
budoucího zaÚýěni do rozvodn! j5 kv.
Jednos]oupová kaÍbýanice v|astní potřeb}'

Iv

rohu bLrdoucí roz\,odny bude

postavena

Jedl1osloupová tmíostan]ce vlaslni spotreb\'T|Jfos|l1rIce l rstnr ,potreh! bude pi pojena vrchním
vedením Ze sloLlpu č Tsl' Sloup č. TSl h'l.]e ttnrl.tén rr oa
rs' i.la itoupLL . T5] budc umíýěn
-i
Úsekový od!ínača přechod do k3be]ového \'cdeni' Kabelové vedcní
ze sioLlu č']S] povede do
I n sta ]rudo tlciho zaúslčnido ]oz\odnt 35 k\'' NoVé
ochranné pavlo.je pouze na pozenkové parcele
]]],/10 V kÚ Přepeře u ] Llrno\.a.

MěsrskÝ.úld Tumov. stavcbní itřad. jako stu\elrnr u|1ld p|lj]tl.il'! podle l]
! o\]5|. l plsm' ztikona č'
l831]006 sb'. o územnim plánováni a ýavebrlln ,d l
1.L,tebnl )"t-1' .. ,n*' pJ..l;rslcrr pi"ap;",i
(dál€ jen 'stavebnr'zákon.'). ozla ]Lrje podle 6 3] odsl' ]
staveLrního
.rlli;."i i""n1"'l]" iz".i
souČasně nařizÚe k proied.ání Žá.josti vcřejné ústnijednáni spoiené ';iol*
"
s ohledínnn n; rnisrě na dcn
1']' dubna

20l0 (úterý) v 8:30 hodin

se schůzkou pozvaných na mistč slavb!'

Závazná ýano\'iska dorčených o|gánů. nánri&y ÚčaStníkůřízeni a připomjnk!'veřeinostl
|nus]

o rc'|n<'l l |'.'ťd|j||| 'ii ''. e
".''] ".. '.1.u'dc| |ozhodn!Ť'
l\Ít5Ťik. !||ad

hod. a Il-17 |od.).

]]!1

' .' "',..'
i' ']1rl|'rr
''"r'""
'. ponděuasiředa8l2
Tu|no\'. slJvcbní úřa.l. Úředni dn]:

Ve snrysLu uslanovc[í 87 odst' l stxvcbuího z]konll doručuje sttlvebni
úiar1 zahájení úzenlniho řizcní
'A
Úč.Ntnjkům iíZcni uvedcl1ýnr v |s 85 odst. ] \tavebniho zakona- veřejrrou
vyhliškou'

Č.r' SU/]01la2l1lIol

Poučení:

Účoýnic] jso! op|ávněni naY|1roval dťlklzy a činiI
]jné náVrhv po ce|ou dobu iízení aŽ do wdánj
lozhodnutí' l-IčaStníci mají právo V}jádřit v říze.ísvé ýarroviSio Učaslnici se n]ohou před v-vdáním
roZhodnulív}.jádřit k podkladuIn Iozhodnulj. popřípadé navrhnoutjcjich dopl1rční'
r(lzhodnUtí.

b\ |a

bi-zodklrJ

é ústní

vé parce|e 137/10 v kú
záÍněř usl(utečnit. á to do dobY vcřciného ústníhoiednání.

ZÚčaý|i'Ij se veřejného úýnihojednání vice osob Z řad \eř€jnosti
veřeJného úýniho jednání. zvolí sj spoIečnóho ZJIlocnence.

ú

Turn

a moh]o.lj b), to vést ke z.raření úče]u

K závazným stanoviskům a námitkám k včceDl. o kleďch by]o rozhodnuto při \']'dání úzcnnjho ncbo
regulačniho p]fuu. se nepřihliŽí' Ú-tastnit rizeni ve svých námjt](ách u'edc skÚeónoýi' kte|é
zakládaií
jeho posta\,eDí jako účasfiíkařizení. a důvod'v podáni námitek; k nánrilkám.
kteÍénesp|ňuJl uvedené
poŽadavkr". se nepřihliŽi'
PověřenÝ zaněýnanec stavebniho úřaduje pod]e 6 I]2 odsl' ] stavebního Žákona
op|áý]lěn při plnění
úkolůvsfupovat na cizí pozenk]' stavb) a rlo staveb 5 vědomim je.jich vlaýnikÍl pii Z]|štovárli
stavu
stavb\'a pozemku nebo opatiováni dťlkazů a daIších podk]adů pro vydáni sp|álního

lozhodnlltí nebo

Stavební úřad můžepodle $ 17] odsl' l slavebniho zákona uloŽir pořádkovou pokulu do j0
000 Kč ton]u.
kdo ávaŽným způsobem aěžuje postup v řízeni anebo plněni úkolůpodle l:2 or]st' t
slavebniho
s
zákona tím' že Znemožňuie oprávněné L]ře.]ní o(obě nebo ;sobě ji přizvai'e *t'p * ,'ii; pozemeK
ncDo

Nechá.li se něklerý
Za správnost

:

7

účaýnikťlzastupovat, předloŽijeho zástupce písenlnou plnou noc'

Hozdecká lvana

Ing Eva Zakouři]ová
vedouci stavebního úřadu
Toto oznámenímusí být rf\'čšeno po dobu 30 dnů.
vyveseno ane:

'.'li'',l''''':.'!..l':'''''.'

Sejmuto dne: .'ť'1.11'

Razítko. podpis ol..cánu. ktery. pot\1zuje \'f!ěšení a Seimutj oznámeni'

oBEcNí Ú

61 PŘEPÉ
Učastnici úzeÍ}rníhořízeni
a) Maj'te]é doičených pozenků : ČEZ Distribuce, lr's'. obec Paceřice. Libereckl; kaj Krajská
:

b)
c)

512

správa sj]nic I-]bc|eckého kraie,

Ma]ilelé dolčených pozeffků och.anných pásn]em:ČDZ DistIibuce. a's
!1'a]iÍe]é sousťdníc! po7emkťl : Ing' \nc|.\ SU c. M |os J\ Kose|. \,Jťta\
P-cLnJ' LibereckÝ kraj
.K|1:5 p'1' |1 . L'|.e| .ke o(J.jť'
'
'

obdrží:
Účastnici řizeni uvedeni v s 35 oclst. : sta\,ebnlho zakona veřejnou vyhláškou'
Úřad.obcc Přepeřc .r l.umov k podání Zprá\,y o v)vesen11sejmutí lohoto oznáneni'
CEZ Djí|ibuce a's'' ÍDDS: qihdkg|. zaý, PEN projekt'v energetik1'. s'r,o'. lDDs: !5gst!:
obec Přcpeře. ]DDs: ne8a7ss

č | 5U' 0' 42 /Hol
Městshý íúadTurnov, ÁntonínaDvořáka]]5, 51 l 0] Turnov
KÍaiSká hyg;cnická ýanice Libereckého kraje, 1DDs: nfeai4j
Í{Zs Libereckého kraj€' úZemfii odbor ScmiIy. ]DDS: hv4ai\'j
Kraj5ký úřad Libereckého kraje' odbor rozvoje' IC 7089l508, venkova. z€mědě]Stvi
IDDS: c5kbvkw
ostalní

Městský úřad Turnov, oŽP. Antonjna Dvořáka 335, 51] 01 Tumov

Mčstsry [lřad Turnov' oŠKs' Antonina Dvořáka ]] 5. 5 l ] 0l Turnov
Městský úřad Turnov' oD' Ántonína Dvořáka ]]5, 5I l 0l Tumov

a žiÝotníhopros!ředí.
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