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VYJÁDŘENi K PoDANÉNÍUoDvoLÁNÍ
Mi|oslav Koš€k. trar. 16.8.1963, ohřazenice č.p. 85' 511 01 TurnoY

1

podal odvoláni pÍoti roáodnutí, které wdal Městský úřad Tumov, stavebnj úřad,jako spřávni o.gán dne
21.6.2010 pod spis'zn. sU/848/1o/HoZ' čj' SU/10/3834/tlol. na Základě ádosti, kerou dne 5'2'20l0
podai

Čez oistriluce a.s., rč 272f,2:Í25' Tep|ická č.p. 874/8,405 02 Děčín.l'
ktelou zastupuj€ ENERGo EKoPRoJEKT TÚRNov' spo|€čnost s ř.o., IČ 1504492l,
s.ktělni č.p. |997.5| | 0I Turnov ..
správní orgán VáIn podle š 86 odst' 2 zákona č. 500/2004 Sb'' spráVní řád. ve anění pozdějšich předpisů
zasilá stejnopis podaného odvolání a současně Vás

vyzýYá'
abyste se k němu \Yjádřilve 1hůtě l0 dnů ode dne doručení této Úz\y'

lng. EVa Zakouřilová

vedouci stavebního úřadu

Toto oznánení musí bi1\ŤŤěšeno po dobu l5 dnů.
v )-věšeno c,ne:

''Ť.'.l.''.4.C.'(!].'.'

s,j^,to d,., .'.'.!'.1...'{,'.''1e ''/.p'.'

Razítko, podpis oÍgánu. který potvizuje lyvěšení a sejmutí oznámení.

Ní ÚŘAD
PŘEPEŘE

PříIoha:

-

ý€jnopis

podaného odvolárrí.

obdřží:
Úřad obce Přepeře a Turnov k podání zpráw o \Tvěšení a sejnutí tohoto roáoclnuti'

Účastníci územníhořízeni o Žádosti o wdáni územniho rozhodnutí dle ust.27 odst.
ust. 6 85 odst. L. DGm. a) stavebního Zákona - do vlaslních rukou :

l

soťávniho řádu a

ČEZ Distťibuce a.s', IDDS: qihdkgn' zast. ENERGo EKoPRoJÉKT TL]RNoV, spoleČnost s
IDDSr T2acede

r'o'.,

c.j. su/to/.1925/H()1

Účastnici úzenrního řiz€nío žádosti o Wdání územníhorozhodnutí dle { 85 odst' ]. oism' b) stavebniho

zákona

do vlastních Íukou

obec Přep€ře'

:

IDDs: ne8a7ss

Účastn'ci územního řízení o žádosti o wdání územního rozhodnu!í dle ust' 8 85 odst' 2 stavebního
zákona dofučíse veř€inou whláškou
Mijoslav Košek - ohrazenice ( nrajit€l sousedních pozemků 131l1 a 194I) a ochÍanné páSno Íozvodny
zasahuje do pozemků I3,7l4 a96/1| v kú Přepeře u Tumova ).
Václav Pecina Čtveřín ( majitel sousedniho poz€mku l37lj v kú Přepeře u Tumova).
Ing' václav ŠulcPěnčín( majitel sousednich pozemkťl 135/l a 135/8 a ochranné pásmo rozvodny
Zasáhie do pozemků i35/1a 1]5,/8 v kú Přepeře u Tumovď).
Liberecký kJaj KÍajská správa silnic Libereckého kraje ' L;beÍec ( majitel sousednich pozemků
31111' I94l1,194/5 a 137/9' ochfanné pásmo zasáhne do silnice III.tiídy _ pozemky 34l/1 a 194/5, sjezd
bude umistěn na pozemcich 34i/l ( napojel1í na silnici lII'tiídy / )'
obec Paceřice - ( ochl anné pásm o rozvodny zasá.]rne pozemek 9713 v kú Přepeře u Tumova ) '
Ing' Jana Podlipná Jičin ( spolunajíte]ka sousední pozemkovó parceIy 137/5 v kú Př€peře u Turnova )'
MUDr' Božena Matějková - Jičín( spolumajjtelka sousední pozemkové pařcely l]7/5 v kj Přepeře u
I

Tumova ).
]ng. Joseí Hďlar - Přep€ře ( spoluňaj itel sousedni pozemkové parcely 1 3 7/5 v kú Přepeře u Turnova ).
Karel Hašlar-Přepeře ( spoIumajitel Sousednj pozemkové pďce]}' ]]7/5 v kú Přepeře u Turnova )'
Mgr' Marie Hlaváčková _ Praha ( spoLumajite]ka sousedni pozemkové parcely 137/5 vkú Přepeře u
Tumova ).
RWE D]stribučni služby, s.Í.o.. . Brno ( rozvodna je umístěna na hÍanici ocfuanného pásma VTL

plrnovodu

).

dotčenéorgánv

Městsloj úřad Tumov' Anlonína Dvořáka 335' 51 1 0 ] Tumov
ČR-Stální eneťgetická inspekce' územníinspeldorát, ]Č 6l]87584' pro Liberecký kaj, IDDS: hq2aev4
Krajský úřad Libeřeckého kraje. odbor roŽvoje. IČ 7089i508, Venkova' zemědělstvi a živohiho prostředi,
IDDS: c5kbvkw
Kraj skí hygienická stanice Libereckého kraje' IDDS: nfeai'lj
HZs Libereckého kraje' územni odbor senily, JDDS: hv4aivj
Česká republika - Ministersvo obrany' IČ 60162694' Vojenskí Lrbytovací a stavební správa Pardubice.
IDDS: hjyaavk

Krajskénru úřadu Libereckého kra]e
odboíU Územního p|ánoVáni a výst.Vby

odvo]áIrise protlVýrokir územnÍho rozhodnutí o t]mistěni stav|rY Turnov TR 110/35 XV'nova
transio.moVna č' j's U/848 / 11\oz,sU / 7a / 3834 / |1o|
1.D]e 590ýáVeb|ího rákona nenÍ rozsah stavby v sou|adU s VYd'nou úŽen,]né p|ánovaci
dokumentácÍ'Zás2h do Území 5 ío2ptý|enoU zelení'degrad.ce zPF'
2-Zn.te ný zá5áh do mojich v|astnických práV ]iž pii Veřejnénr jednéni dne 8'6'2010 došlo k přejížděni
mého pozenrku 19411v koridorL] p]ynovodu tjn] ňn€ vzn'kia škoda Velkého lozsahu'proto spatřUji
člnnoíiV rámci p ánované stavby ra nedostatečně zab€zpečenY ,aby nedocháue o k d.]šÍnškoclám.
RoVněž zá'ah do ftého V]astnického práVa na p'č'137/4,194/1 s nás|eťiIoLl !ýstavbo|l e]ek1rických
VysokonapěťoVý.h rtožárůs plánoVanou trafostanicí'
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