// i t'

' ... ,

1r't/''

',

i.,

:

t4,7i

'i./,
Městský úřad Turnov
stavební úřad
5ll 2:

Antonina Dvořáka j.]5,
sPIS. ZN.:

sÚ/,7 4,| 2/agEIo7'

Č'J.:

su/t

VYRJZUI!:

0/2

002,,,uo]

HoZdecká
431 166 302
r.hozdecka@nu.tumov.cz

TEL.:

E.MÁ]L]
DATI]M:

v 4. /',/Ú

31.1.2010

'4/// La 1o

!í
PŘEDÁNÍ sPrsu sE sTANovIsKENI

:jj'l."l::";'"J::J::i:j jiJ:l:.: :j-1n ors,n-,pno,eo.^ou. -JkonJi 00:n04sr,
"Y;'lrl
DÍe0JV. ol'olJc'Ínu
.Ianovlckenh""'.""
.;;;;.;

'o-. nInu o'E.']tr .|':. 'c c')m

.:fUP|.u

Miloslav Xoš€k, nar. 16.8.1963!
ohrazcnice č.p. 85' 51l 0l TurnoÝ
1
rdile jen'odvotatel.,)
sÚ,z7r'UoHoZ..j''sÚ'ó;;;.;ó1:ilH:|;i:vního orgánu ze dne ]4'1'20t0
Zaústění vedenÍ l10 kv
na

pozen*oÚch parcelách

v t102 Bezděčín.

13,113. 131/5,

pod

spis'zn.

sťaró Místo do TR Turnov

'.'l,J:]llo

'n''

n.,,
'

"

i*iol",'

územíPřepeře u

siánovisko spIávního oryánu;
správní orgán k odvo]ání uvádí:

-

odvolate]jako účaýníkjeoprávně'
podat odvoIáni protjroáodnud'

)::ř:::: il'1",1lJtí

sprawi orgin zds|di opátienrm
ze dne
''š' .ťŤon|| prUJ'|oz}oonuriod\o|.'.

j:;:;
.

bylo oodvolďe]i oznámeno

ůb:."

i,.,

leiejllou \}!l.skou dne 27.1'2010.
odvolání podal

j!|9::l'*'

od\o|.Jr 'cbl r(irr ler..'161 q6'15*o'''

; T::.:j ;n*x i::;:';i::-T "'; ::; :"::,.
o1izpu.;;.;;.í:;,,lJ""::.:"i*.*;.]j:*;li;{::;1ť]i:,:::1'J,"":*,.1

o o oze t'r- muze

sprá\nl orgin Uvádl. Že |;imirkJm

:.".]:'.':'..;::."''

|r

'ao"e..arl"a.iJ.''l:l;ť:i':*:1'#:"J;';:,ff,]:;ffi."i:j);]il]
."
.:
n]voJ ,. '"ll*"
lii,"
l :ler'né
:\edťrd
'
".o
ji;]:

;;'':,,Ť'i:l'T::r".,j:}::: :"' ];f;")

''.-ť''í;r".,:l;:'; ll:lr í;::;
..'iiji: ;:iil.'5;,Í*;:1;'rj$i.ť'i:.
jj;..;n;.."..'..;'i;';"" il]'.;1H1li",'li::"i.i.J i;i:ť",;:;;::ii";:l:1Ť|

.Wí'*8án P.oto *urhuje'

aby odvolací spravní orgán
odvo|ání za,''ítl a napadené
roz]]odnutí

lng' Eva ZakoLlřilová

Vedoucí ýavebtriho úřadu

?,, 't,

Č.i, sU/lol2oo2/HoI

Tofo oznámení musí být Y}aěšeno po dobu 15 dnů.
vyyěšeno

dne.

.3.,.#.'.'?.('1'Q''''.'

sejÍInto ánc: .'.p'!.'.'?.'.',!''|:':Iť1'''..'

Razitko' podpis orgánu. ktcíý polvlzuje vyvěšení a sejmuti omámeni'

Piiloha:
spis

|

,B

ÚĚAi,/
-oBEcl,Jí
t'
" ''
11e'rp{" | ,l
1" lLl
"=/
/

obdrží:

Účaýníci řízení uvcdoni v s 85 odst' 2 stavebnjho Zákona veřejnou \yhláškou'
Uřad obce Přepcře a Turnov k podání zpÍá\f o vy}ěšení a sejmutí to])o1o rozIlodnutí'
cEZ DistÍibuce a's'' IDDS: qihdk9n. zast. EGEiví s'r'o'. lDDsi mcs25wi
obec Přep€ře' ]DDs: ne8a7ss
KIajský úřad Libereckého kra,je. odbor úz€mního plánovfuí a slavebního řádu.I] JeZu 642/2a' 4ó] 80
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Městský úřad
Antonina D\,ořáka ] ] 5 . 5 ] ] 01 Turnov
Krajsl.ý úiad l,ibereckého kraje' odbor lozvoje' lČ 708,]l508' venko\ J' ZcnredeIsn I a Ži\ otniho pros$cdi.
IDDS: cskbvk"
Krajská hygjenická stanice Libereckého kraje, ]DDS: nÍěai'lj
l-lzs Libereckého kraie' územníodbor Selnil)'' ]DDs: |v'laivj
c R.Státn í energetická inspekce. územníinspekoÉt' IČ 6]3s7584' p|o Liberccký kraj' tDDs: hq2aev4
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Měýský úřad Tumov. oŽP. Antonína Dvořáka jj5' 5 | ] 0] Turnov
Městslqi úřad Tumov. oD' AÚonina I]vořáka ]]5, 5l1 01 Turnov
Městský úřad Turnov, osKs' Antonína Dvořáka ]]5, 51 l 01 Turnov

