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Městský úřad Turnov
stávební úřad

Antonina Dvořáka j35.511 22 Tumov

su/1475/1o/HDR
su/10/2202/HAI

SPIS, ZN.:

CJI

vYŘIZUJEI

Hadravová

TEL.:

181 366 306

E.MÁlL]

i.ba&avova@mu.tumov.cz

DÁTUM:

14.4.2010

ROZHODNUTi
výřoková část:
Twnov. sIavebn| !rod. JaLo
Y:::'s-o:ť
|čJllUUÓ 5b'. o uzemn'n] pláno\áni

stavební úřad příslušný podle ! 13 odst' l pisn' i) zákona č.
a sÚvebním řádrr (stavebni zákon)' ve znění pozdějších předpisů
(dále^jen "siavební ziákon,.)' ve Spo]ečnémúzemníma siavebnim
říz€ní přezkoumal .'*o1,,
pod1e s 81 až 9i a
$ 109 až ] t4 stavebního zákona Žádost o Vydání rozhodnuti o
l. p.o'"á"'i
*.".ou o''"

"nll"tc"i

4.3.2010 podal

Lucie Holečková, ná r. 2 2.6.1977, Píepeíe261,512 61 Přepeř€
(dá]e

I.

j

en .'stavebník'.). a nazák]adě tohoto přezkoumání:

vydává podle $ 79 a 92 stavebního aíkona a 9 q/h]ášk]' č' 50j/2oo6
s
sb'. o podrobněJŠj úpravě
uzemniho řizeni' veřejnoprá\,ií smlouvy a územniho opatření

rozhodnIltí o umístění stavby

a podle $-115 stavebního zákona a (i5 a 6 v-vh|ášky
ustanovení stavebního ákona ve věcech stavebního řádu

č' 526/2oaó sb.'

kterou se prováději něk|erá

stavební poYolení
gařáž u čp.261 Přep€ře
(dáe j en 'stavba

.)

na pozemku patc.

č

'

l 6/.{

v katastrálnim územi Přepeie u Tumova.

Stavba obsahuje:

II'
1.

sbnoví podmínky pro umístění stavby'
Stavba bude umís!ěna v souladu s grafickou přílohou roáodnuti, která obsahuie
vÝkres současného
v měřítku kalast|álni map}' se zakJ€s]enim stav€bniho poz€mtu' pozaaovan1m
'Územj
umístěnímstavby. s v]'zÍlačenímvazeb a vtivů na okoli. zejména vzdáleno.ti
od I',*'" po,".tu u
sousednich staveb.
s|avu

III.

t'

2.
]'

StanovÍ podminky pro provedení 5tavby.
stavba bude provedena podle projektové dokunentace. keroLr vypfacova]; případné
zmen} nesml
b]it proved€ny bez předchoziho povoleni stavebního úiadu.
stavebník oaámí stavebnímLr úřad! tetmin zahájení stavby'
stavebnik omámi stavebnímu ťlřadu
ryto láze Ústavby pÍo konrrolni proh]idlq slavbv:

l,' 2,1č

Č,j' sU/io/22o2lHA1

4'
5'

Stavba bude dokončena do 2

1et

ode dne nab\'ti plávni moci tohoio rozhodnutí.

Stavba bude prováděna stavebním podnikát€]em: fimou( stavebním podnikatelem ) , ktcú bude
rybrána na základě výběrovéhořízeni' Patnáct dní před Žahájenim stavby bud€ stavebnimu úřadu
písemně ohlášena a bude doIoŽcno opráVněli 1irny k provádění ptací' Při ptovádě]i ptacimusí být
zabezpečeno odborné vcdeni prcVáděni stavby Stavbyvedoucínr / s 160 stavebního zákona/

l]časlníci řizení na nčŽ se vzahuie |ozhodnutí správniho orgánu:
Lucie Ho]ečková. nar. 22'ó.]977, Přepeře 26l' 5l2 61 l,řepeře

odůvodnění|
Dne'1'3.2010 pod8l slavebník židoý o rydáni roáodnuti o ul1ljslěni a p|ovedení stavby- tjvcdcnJtrLn
dnem bylo zahájeno územni a stavebni řiz€ní' ktcrč íavebni uřad spojil poclle { 78 odst. 1 slavebniho
zákona v souladu S $ 140 odst.

1

správního řádu usnesením podle $ 1.l0 odst- 4 správniho řádu'

stavebni úřad oznámjl zahájení společnéhoúz€mního a stavebniho řízeni účas|níkům
říZení' dotčeným
o|gánům a veřejnoslí' K plojednáni žádosti současně nařidil ústni jednáni spojeDé s ohIedáním na mistě
na ] ]'4.20] 0' o ']ehoŽ výsledku byl sepsán protokol.

s|avební úřad v provedeném spoLečném úzen ín a siavebním řizení přc7-koumal LrředloŽenou žádost
z hledisek uvedených v $ 86 a 111 stavebniho zákona' projednal jj s účastnikyřízení a s dotčenými
orgái]" a ziistil' že jejím uskutcčněnímnebo uživanim ne.jsou ohrožen'Y zájmy chláněné stavebním
zákonem. předpisy vydallý]n' kjeho pÍovedeníe Zvláštními předpisy'

Umístěni stavby je v souladu se schvá]enou úz€mně plánovací doklL,Ťentaci a vyhovuje obecným
požadavkům na využivání územi' PlojcktoYá dokunentace stavby splňuje obecné recbnjckó poŽadavky
na stavby- stavebni úřad V plůběhu řízení neshIeda| důvody. kteró by bránily povolení stavby.

Stanovjska sdě|ili]

Stavební uřad zajistil vzájemný sorrIad předloŽcných záVazných ýanovisek dotčených o€iinů
vyžadovaných zvlášíríÍJripředpisy a zahrnuljc do podmínek rozhodnutí'

stavební úřad rozhodl. jak je uvcdeno ve výroku rozhodnuti' za pouŽiií uslanoveni právnich předpisů \'e
lýroku uvedených.
Účastníci řízeni . dalšídotčenéosob!':

ARIEs DA].A a's.' Římskoka|olická famost Přepeře' Jiří Náhlovský. Danuše Náhlovská. obec
Přepeře

Vypořádánís návrh}' a námitkami účastnikj:
Účastnicj neuplatnili návrh} a ňámilky

.

vyhodnocení

jpomínek veřejnosti.

v}jádi€níni účastníků
k podkladům rozhodnutí:
ilčastnici se k podkladům rozhodnuti ne\,ýádřili.

vypoiádáni

-

př

s

Čj' stJ,']ot22o2lHAl
Poučenííčastníků:
P|oti tomuto rozhodnuti sc lzc odvoiat do 15 dnů ode dne.jeho oznámeni k odboru úZemniho plánování a
slavební]ro řádu Kmjskóho úřadu Libereckého k|aje podáním u zdejšíhosprávniho orgánu'

odvolání se podává s potřebným počten stejno]risů tak, aby jeden slejnopjs zťlstal sprá\rnímlL o|3clru c
aby každý účaýníkdostal jedcn stejnopis. Nepodá-]i účastnikpotřebný počet stejnopisú' vyholovi je
správní orgán na náklady účastnika.

odvoláním lzc napadnout Úrokovoll část rozhodnutí' jednotliÚ výok nebo jeho Vedlqišíustanovení'
odvoláni jen pr01i odůvodněni rozhodnutíje nepřipustné'
stavební úřad po právni mocj rozhodn0li předá ověřenou dokumenraci pro rrnristční stavby slavebníkovi.

případnč obccníIu LLiadu, jehož úzenniho obvodu se umístěni sÍavby lýká. neniJi sám siavebnim
úřadcn! popřjpadě téžspeciá]nínlu Siavebnímu úřadu. sravebnikovi Zašle iedno Vyhotovení ověřené
projektové dokunentace a šrilck obsithujicí identifikačni údaie o povolené stavtrě' Da]šíqho|ovení
ověřené projekiové dokumentace zašle vIastníkovi siavby. pokud neni stavebníken'
stavebník je povinen štítekpřed zahájenim stavby umístit na vidiGlném místě u vstupu na staveniště a
ponechat jej tam aŽ do dokončenístrvb}'. přípaďrě do Vydlíni kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se
mohou označitjnrým vhodným zpúsoben s uvedením údajůze štítku'

$ 93 odst. 1 ýavebniho zákona platnost 2 roky' Podminly rozhodnutí o umisténí
stavby platí po dobu trvání stavby či zařízcni' ncdošlo li z povahy věci kjejich konzumaci' stavba nesmi
být zahájcna' dokud rozhodnutí nenabude právní
Stavebni povo]ení pozbývá pla|nosti. jeýliže
právní moci.
stavba nebyla zahájena do 2 1et ode dne' kdy nabyIo ']loci'

Rozhodnutí l11á podle

lng' Eva Zakouřilová
vedouci stavebniho úřadu

Toto o7-námeni musí být vyYčšeÍopo dobu 15 dnů'
v1.,eieno dne.

''l..1i'''Í'''i..:1l''''''

sennulo dne:

Razitko. podpis orgánu' který po|\,zuje vyvěšeni a sejmuti

ozná

'''i4.']ť''í4'']

cní.

. /tl

oBEcNíÚŘaďl í/t
512 61

Pří|oha:

. grafická příIoha rozhodnutí

PŘEPEŘŤ,/,,
.:.

I

Pop|at€k:
spťá\'11í pop]atek pod1e zákona č' ó3112004 sb'' o správních poplatcich položk'v l8 písm. a) ve
Kč' poloŽry l7 odst. l písln' d) ve výši 300 Kč. celkem l]00 Kč byl za1rlacen dne l]'4.20 ]0.

obdrží|
účast'rici(dod€jky)
I ujie Holecko\". Př(p<řc č'p 2ó '

5l. ó|

Di<p<i<

Úši

l000

č'l su/lo/22o2lHAl
ARIES DATA a.s., IDDS: 2q2c\ys
Rímskokatolická farnost Přepeře' Přepeře č.p' io,512 61 Přepeře
Jiří Nahlovský, Přepeře č.p'262,5I2 61 PÍepeře
Danuše Náhlovská, Přepeře č.p' 262' 5 ] 2 ó 1 Přepeře
obec Přepeře' IDDS: ne8a7ss
dotčenéorglíny
Městs]g' úřad Tumov, Antonína Dvořáka č.p- 335,5l

l 01 TumoY

1

Městshý uřad Tumov, odbor školství' kultury a spoÍ|u, Antonína Dvořáka č.p' 335' 51 1 0l Turnov
Městslqý úřad Tumov' odbor životního prostředí' Antonína Dvořáka č'p. ]]5, 5l l 01 Tumov 1

