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ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ
Výroková část:
Městský úřad Turnov, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 aţ 114 stavebního zákona ţádost
o stavební povolení, kterou dne podal
ČEZ Distribuce a.s., IČ 24729035, Teplická č.p. 874, 405 02 Děčín 2,
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:
I.

Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí
některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu
stavební povolení

na stavbu:
Vedení 110 kV V 1109, 1110 Bezděčín - Turnov
včetně ochranného pásma ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb.
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 1395, 1396, 1397, 1402, 1403/1, 1404, 1407, 1409, 1410, 1411,
1412 v katastrálním území Bezděčín u Jablonce nad Nisou, parc. č. 360, 367/1, 368, 369, 373/2, 606/1,
607, 609, 615 v katastrálním území Odolenovice u Jenišovic, parc. č. 1002, 1003, 1029, 1041/1, 1042/1,
1042/2 v katastrálním území Ohrazenice u Turnova, parc. č. 146/5, 172/2 v katastrálním území Přepeře u
Turnova, parc. č. 153/1, 153/18, 153/20, 153/21, 176/1, 176/3, 178, 182, 202/2, 204, 208/3, 208/5, 211/1,
214, 215/1, 215/2, 224, 226, 228, 229/2, 238, 299, 300, 301, 302, 305, 307/1, 307/25, 307/26, 307/45,
308, 309, 310/1, 310/3, 312/3, 312/4, 312/5, 314/1, 314/5, 383, 384, 405, 406/1, 406/3, 406/4, 406/6,
439/3, 439/15, 439/20, 446/2, 447, 448, 455, 456, 462/1, 481, 484/1, 487/1, 488, 509, 510, 511, 513, 514,
515, 519, 521, 522 v katastrálním území Laţany u Sychrova, parc. č. 302, 326/6, 326/12, 326/21, 326/22,
334/2, 342/2, 353/1, 353/5, 357, 360, 361, 365/1, 365/5, 365/6, 365/7, 576/3, 576/4, 576/9, 576/16, 630,
890/24, 990, 1001, 1002, 1063, 1077, 1078 v katastrálním území Paceřice, parc. č. 75/4, 76/1, 76/4, 76/5,
77/1, 77/2, 77/3, 77/4, 77/5, 77/6, 77/7, 78/8, 78/9, 78/10, 78/11, 79/2, 79/3, 79/5, 79/6, 79/9, 80/2, 87/1,
87/3, 87/4, 94/1, 94/4, 94/5, 96/1, 97/1, 97/3, 104, 110/1, 111, 112, 117/1, 117/2, 139/21, 139/22, 139/23,
139/24, 147, 148/1, 333/1, 333/2, 347, 354/1, 354/2, 354/4, 354/5, 370, 374, 375/2, 375/3, 377, 380, 413,
414 v katastrálním území Ţďárek u Sychrova.
Stavba obsahuje:
Rekonstrukce vedení V 1109, 1110 spočívá v úplném odstranění stávajícího vedení 2x 110 kV a jeho
nahrazení novým. V úseku TR Bezděčín - st.č. 58 se bude jednat o dvojité vedení 2x 110 kV, v
úseku st.č. 25 - st.č.60 o sdruţené vedení 2x 110 kV + 2x 35 kV. Délka trasy je 7,39 km, počet
stoţárů 32 . Ochranné pásmo ( je prostor určený k zajištění spolehlivého provozu a k ochraně ţivota,
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zdraví a majetku ) pro vedení 110 kV je vymezené svislými rovinami ve vzdálenosti 12 m od
krajních vodičů.
Stoţárové konstrukce - jsou konfigurace "soudek" pro vedení 2x 110 kV a konfigurace "dunaj" pro
vedení 2x 110 kV + 2x 35 kV. Všechny stoţáry jsou samonosné, z konstrukční oceli, šroubované.
Základy stoţárů budou z prostého betonu standardní, blokové, jejich plocha nepřesáhne hodnotu
30 m2
Vedení bude umístěno v trase stávajícího vedení 2x110 kV Bezděčín-Turnov. Rohové stoţáry trasy
budou umístěny v místech stávajících rohových stoţárů, nosné stoţáry aţ na vyjímky budou
posunuty o ±5m v trase vedení.
vedení 2x110 kV Bezděčín-Turnov bude propojovat transformovnu Bezděčín s nově budovanou
transformovnou 110/35 kV Turnov

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracovala fa EGEM s.r.o. Praha č.
zak. 09 039, odpovědný projektant ing.Pavel Froněk; případné změny nesmí být provedeny bez
předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
a) Vytyčení nově umisťovaných stoţárů
b) Dokončení stavby
4. Stavba bude dokončena do 30.10.2014.
5. Stavba bude prováděna dodavatelsky firmou, která bude vybrána na základě provedeného
výběrového řízení. V termínu do 10 dnů po provedeném výběrovém řízení bude stavebnímu úřadu
oznámen dodavatel stavby včetně osoby, která bude odpovídat za provedení stavby.
6. Budou dodrţeny podmínky vydaného územního rozhodnutí Městským úřadem Turnov ze dne
29.1.2010 spis. zn.: SÚ/6330/09/HOZ.
7. Budou dodrţeny podmínky vydaného souhlasu Dráţního úřadu Praha ze dne 16.4.2010 zn.: MPSOP0657/10-2/Lh DUCR-19087/10/Lh a to :
a) Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předloţené Dráţnímu úřadu
b) Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Dráţním úřadem
c) Při provádění stavby nesmí být ohroţena bezpečnost a plynulost ţelezničního provozu
d) Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést
k záměně s dráţními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy
8. Budou dodrţeny podmínky vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR ze dne 30.9.2010 zn..
11201/2010-36020/9.3 a to :
a) Veškeré změny stavby oproti předloţenému návrhu je nutné předloţit ŘSD ČR, správě Liberec
k novému posouzení
b) Kříţení se silnicí R10 v km 70,950 a R35 v km 40,450 bude provedeno v souladu s příslušnými
ČSN a souvisejícími předpisy
c) Při rekonstrukci nesmí dojít ke změně umístění patky stoţáru č. 47
d) V případě, ţe při provádění stavebních prací bude muset dojít k omezení dopravy na silnicích
R10 a R35 poţádá zhotovitel ŘSD ČR, správu Liberec o souhlas s prováděním stavebních prací,
který bude vydán na základě předloţené situace se zákresem zásahu s vyčíslením v m2. Následně
zhotovitel zajistí na Ministerstvu dopravy ČR zvláštní uţívání na dobu trvání stavebních prací,
kde bude specifikován termín a rozsah realizace. V souladu s tímto rozhodnutím uzavře
zhotovitel s ŘSD ČR správou Liberec nájemní smlouvu na dobu trvání stavebních prací
s vyčíslením náhrady. Nájemní smlouva musí být uzavřena před zahájením stavebních prací.
K omezení dopravy zhotovitel zajistí dopravní opatření, pro které musí získat rozhodnutí vydané
Ministerstvem dopravy ČR s předchozím souhlasem Ministerstva vnitra ČR.
e) Dojde-li při výstavbě ke znečištění silnice R10 nebo R35, bude zhotovitelem neprodleně
odstraněno na vlastní náklady
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f) Investor zodpovídá za veškeré škody, které vzniknou jeho činností na majetku ČR-ŘSD
g) Po ukončení stavebních prací bude zástupce ŘSD ČR vyzván k protokolárnímu převzetí míst
kříţení vedení VN se silnicemi R10 a R35.
9. Budou dodrţeny podmínky ze stanoviska RWE Distribuční sluţby s.r.o., OOSS Hradec Králové ze
dne 6.10.2010 zn.: 887/10/121 a to
Protoţe se na toto zařízení vztahují podle zákonů č. 458/2000 Sb., č. 670/2004 Sb. ochranná a
bezpečnostní pásma, stanovujeme v souladu s těmito zákony a s přihlédnutím k ČSN EN 1594 a
TPG 70204 následující podmínky pro styk s naším zařízením a pro provádění prací v blízkosti
plynovodu :
Po provedené instalaci DOČ poţadujeme provést kontrolní měření vlivu indukovaných
napětí na VTL plynovod DN 300 a případně provést montáţ dodatečných DOČ v případě
naměřených nevyhovujících hodnot povolených dotykových hodnot indukovaného napětí
na VTL plynovod dle příslušné normy
Z předloţené situace vyplývá, ţe rekonstrukcí nadzemního vedení 110 kV dojde k dotyku
s VTL plynovodem, kdy bude prováděna stavební činnost v jeho 4 m ochranném a 40 m
bezpečnostním pásmu, měřeno na obě strany
Při realizaci stavby nutno dodrţet níţe uvedené podmínky :
Zachovat stávající trasu nadzemního vedení včt. umístění stoţárů, dle předloţené situace
Dodrţet odstupovou vzdálenost stávajících stoţárů od VTL plynovodu dle předloţené
situace
Uzemnění stoţárů neukládat blíţe neţ 10 m od potrubí VTL plynovodu, jinak uzemnění
přemístit na odvrácenou stranu plynovodu
Zachovat úhel kříţení nadzemního vedení nad VTL plynovodem dle předloţené situace
Před započetím zemních prací nutno provést vytyčení VTL plynovodu. Vytyčení si lze
objednat u provozovatele plynárenského zařízení.
Zahájení a ukončení stavebních prací v ochranném a bezpečnostním pásmu
plynárenských zařízení oznámit provozovateli
Po ukončení prací vyzvat provozovatele plynárenského zařízení ke kontrole stanovených
podmínek. O kontrole bude proveden zápis.
V ochranném pásmu nebude prováděna ţádná výšková úprava terénu vedoucí ke sníţení
nebo zvýšení krytí VTL plynovodu.
Plynovod nesmí být stavební činností obnaţen natoţ poškozen
V ochranném pásmu VTL plynovodu nebudou prováděny ţádné zemní práce, tj 4 m na
kaţdou stranu
Při výstavbě nesmí stavební vozidla a stroje pojíţdět po trase VTL plynovodu bez jeho
mechanické ochrany
Trasu lze přejíţdět pouze ve stanovených místech nad vytyčeným VTL plynovodem a to
po určených přejezdech opatřených silničními panely v pískovém loţi
Případné změny vedení a umístění energetických zařízení předem odsouhlasit
provozovatelem plynár. zařízení
- plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění
pozdějších zákonů
- při realizaci stavby budou dodrţeny podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném
pásmu plynárenského zařízení :
za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska povaţují všechny činnosti prováděné
v ochranném pásmu plyn.zařízení ( tzn. i bezvýkopové technologie )
stavební činnosti v ochran. pásmu plyn. zařízení, viz.§ 68 zákona je moţné realizovat pouze
při dodrţování podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky
dodrţeny, budou stavební činnosti, popř.úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu
plyn.zařízení povaţovány dle § 68 odst. 6 zákona č. 670/2004 Sb. a zákona č. 458/2000 Sb.
za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při kaţdé změně projektu nebo stavby ( zejména
trasy navrhovaných inţenýrských sítí ) je nutné poţádat o nové stanovisko k této změně
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před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plyn.zařízení bude provedeno vytyčení
plyn.zařízení.Vytýčení provede příslušné regionální centrum. Ţádost o vytýčení bude podána
písemně min. 7 dnů před poţadovaným vytýčením. Při ţádosti uvede ţadatel naši značku
vyjádření.Bez vytýčení a přesného určení plyn.zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny.
Vytýčení plyn.zařízení povaţujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu
plyn.zařízení. O provedeném vytýčení bude sepsán protokol
bude dodrţena ČSN 736005, ČSN 733050, TPG 70204 – tab.8, zákon č. 458/2000 Sb., ve
znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou
pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou
plyn.zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami
při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor
povinen učinit taková opatřená, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo
ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude pouţito nevhodného nářadí,
zemina bude těţena pouze ručně bez pouţití pneumatických, elektrických, bateriových a
motorových nářadí
odkryté plyn. zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno
proti moţnému poškození
v případě pouţití bezvýkopových technologií ( např. protlaku ) bude před zahájením stavební
činnosti provedeno obnaţení plyn.zařízení v místě kříţení
neprodleně oznámit kaţdé i sebemenší poškození plyn.zařízení ( vč. izolace signalizačního
vodiče, výstraţné fólie atd. )
před provedením zásypu výkopu v ochran.pásmu plyn.zařízení bude provedena kontrola
podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plyn.zařízení a kontrola
plyn.zařízení. Kontrolu provede příslušné regionální centrum. Ţádost o kontrolu bude podána
min. 5 dní před poţadovanou kontrolou. Při ţádosti uvede ţadatel naši značku uvedenou
v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plyn.zařízení která nebyla
odhalena. O provedené kontrole musí být sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být
plynovodní zařízení zasypáno
plyn.zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těţeným pískem,
zhutněno a bude osazena výstraţná fólie ţluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4,
TPG 702 01, TPG 702 04
neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní
prvky plyn.zařízení.
10. Dokončenou stavbu lze uţívat na základě kolaudačního souhlasu. Stavebník zajistí, aby před
uţíváním stavby byly provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními
předpisy.Souhlas vydává na ţádost stavebníka příslušný stavební úřad. Stavebník v ţádosti uvede
identifikační údaje o stavbě a předpokládaný termín jejího dokončení. Pro vydání kolaudačního
souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy k uţívání stavby
vyţadovaná zvláštními právními předpisy. Pokud je stavba předmětem zápisu do katastru
nemovitostí, zajistí stavebník geometrické zaměření stavby a předloţí geometrický plán.
Účastníci řízení na něţ se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
ČEZ Distribuce a.s., Teplická č.p. 874, 405 02 Děčín 2
Odůvodnění:
Dne 18.8.2010 podal stavebník ţádost o vydání stavebního povolení a dne 18.10.2010 doplnil na výše
uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.
Územní rozhodnutí o umístění stavby bylo vydáno dne 29.1.2010 pod č.j. SÚ/6330/09/HOZ.
Stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům.
Stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního
jednání, protoţe mu poměry staveniště byly dobře známy a ţádost poskytovala dostatečné podklady pro
posouzení stavby, a stanovil, ţe ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení
uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.
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Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloţenou ţádost z hledisek uvedených
v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, ţe jejím
uskutečněním nebo uţíváním nejsou ohroţeny zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými
k jeho provedení a zvláštními předpisy.
Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické poţadavky na stavby a podmínky územního
rozhodnutí o umístění stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení
stavby.
Stanoviska sdělili:
Archeologický ústav AV ČR, ., Praha dne 5.8.2008, ČEPS, a.s., Praha dne 4.8.2008, České
radiokomunikace, a.s., Praha dne 23.2.2009 a 20.1.2010, Český hydrometereologický ústav, pobočka
Praha dne 17.9.2009, ČEZ Distribuce, a.s., Děčín dne 14.5.2008, 19.10.2009 a 14.5.2008, ČEZnet, a.s.,
Děčín dne 29.5.2008, ČR-SEI,ÚI pro LK Liberec dne 16.7.2008 a 8.1.2010, GTS NOVERA a.s., Praha
dne 20.8.2009, HZS LK, KŘ Liberec dne 23.7.2008, KHS, LK Liberec dne 8.4.2009 a 10.7.2008, KSS
LK, Liberec dne 26.6.2008 a dne 4.1.2010, KÚ, OD dne 11.7.2008, KÚ LK, ORV,ZŢP dne 24.7.2008,
Lesy ČR, LS Ještěd dne 21.8.09, Lesy ČR, s.p., správa toků Hradec Králové dne 9.6.08, MERO ČR, a.s.,
Kralupy nad Vltavou dne 19.5.08, Město Hodkovice n.M. dne 27.8.09, MÚ Turnov, OD dne 14.7.08, MÚ
Turnov, OŢP dne 14.9.09, Ministerstvo vnitra Praha dne 9.5.08, Muzeum Českého ráje v Turnově dne
14.8.08, Obec frýdštejn dne 21.9.09, Obec Jenišovice dne 19.5.08, Obec Ţďárek dne 20.1.2, OÚ Laţany
dne 1.4.09, Obec Laţany dne 7.5.08, Obec Ohrazenice dne 5.5.08, Obec Paceřice dne 23.5.08 a 12.10.09,
OÚ Přepeře dne 7.5.08, Obvodní báňský úřad v Liberci dne 10.7.08, PČR správa Severočeského kraje
Ústí nad Labem dne 16.5.08, povodí Labe, s.p., Hradec Králové dne 30.5.08, RWE Distribuční sluţby,
s.r.o., Brno dne 14.7.08 a 26.8.09, RWE Transgas Net, s r.o., Praha dne 4.8.09, ŘSD ČR, správa Liberec
dne 23.5.08, Severočeské muzeum Liberec dne 9.11.08, SčVK a.s., závod Vratislavice nad Nisou dne
21.5.08, UPC česká republika, a.s., dne 13.8.09, ÚCL Ruzyně dne 13.5.08, VEGACOM a.s., Praha dne
25.7.08, Vodafone Czech Republic, a.s., Praha dne 7.8.09, Vodohospodářské sdruţení Turnov dne 5.5.08,
Ministerstvo obrany, VUSS Pardubice dne 9.7.08, VUSS Praha dne 6.8.08, Zemědělská vodohospodářská
správa, prac.Mladá Boleslav dne 12.5.08, Magistrát města Liberec, OD dne 18.11.09, a 22.9.2010,
Magistrát města Liberec, OŢP dne 18.11.09, ČD, a.s., Praha dne 14.10.09, Telefónica O2 Czech
Republic, a.s., prac.Liberec dne 16.10.09 a 6.11.09, MÚ Turnov, ORM dne 26.10.09, 6.10.09 a 14.12.09,
Miloslav Košek dne 20.1.09, EGEM s.r.o., České Budějovice dne 2.12.09, KÚ LK, OÚPSŘ dne 28.4.08,
MÚ Turnov, SÚ dne 11.12.08, MÚ Hodkovice nad Mohelkou, SÚ dne 27.11.08, Ministerstvo ŢP,
Liberec dne 16.4.09, 21.4.09 a 28.5.09, Česká inspekce ŢP, OI Liberec dne 6.4.09, MÚ Turnov, OŢP dne
15.4.09, Dráţní úřad Praha dne 16.4.2010, RWE Brno dne 6.10.2010, Ministerstvo dopravy dne
13.10.2010, ŘSD ČR dne 30.9.2010
-

Ministerstvo ŢP , odbor výkonu státní správy V, 1 . máje 858/26, 460 01 Liberec vydalo dne
28.5.2009 pod zn. 40068/ENV/09 závěr zjišťovacího řízení.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předloţených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyţadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za pouţití ustanovení právních předpisů ve
výroku uvedených.
Stanovení okruhu účastníků řízení – v řízení bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena vlastnická
nebo jiná práva vlastníků pozemků a staveb na nich, včetně pozemků sousedících a staveb na nich. Na
základě výsledku byl stanoven okruh účastníků řízení ve smyslu § 27 správního řádu, v platném znění
tak, ţe účastníkem řízení ve smyslu § 27 odst.1 je ţadatel a ve smyslu § 27 odst.2 správního řádu - další
dotčené osoby:
- Obec Přepeře, Obec Ohrazenice, Obec Laţany, Obec Paceřice, Obec Jenišovice, Obec Ţďárek,
Obec Frýdštejn, Město Hodkovice nad Mohelkou, Eva Jelínková, Ing. Zbyněk Jelínek, Anděla
Bártová, Eva Hlubučková, Ivan Tůma, Jaromír Tůma, Martin Nejedlo, František Retr, Vladilav
Kovář, Hana Matoušková, Ivo Matouš, Václav Jágr, Jarmila Prášková, Jitka Šikolová, Jan Červa,
Jiří Jakoubě, Miluše Jakouběová, Jiřina Lagdanová, František Florián, Tomáš Louda, Bohuš
Sýkora, Vlastimila Honzejková, Vladimír Jiran, František Kovář, Ing. Jaroslava Kovaříková, Jana
Podhradská, Marie Martínková, Josef Viduna, Hana Vidunová, Josef Roţďalovský, MUDr.
Renata Čepická, Ladislav Havel, Marie Havlová, Lubomír Stejskal, Milan Neuhäser, Ladislav
Matouš, Anna Matoušová, Naděţda Kadlecová, Vladimír Jiran, Vladimír Velas, Ing. Jindřiška
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Kamenská, Jindřiška Staňková, Jaroslava Muţíčková, Marie Mocová, Miloslav Kočí, Marie
Roštejnská, Jana Červová, Josef Lank, Lubomír Nejedlo, František Broţek, Jana Brodská, Ing.
František Říha, Jiřina Čechlovská, Josef Kopal, Vladislav Kopal, Miloslav Kočí, Miluše Stará,
Muliše Špísová, Josef Velas, Ing. Jaromír Velas, Ing. Jaromír Bartoš, Věra Bartošová, Ing.
Miroslav Herbst, Miloslav Košek, Radmila Tondrová, Ing. Vladimíra Lejsková, Renata Suppan,
Jitka Pivokonská, Josef Pivokonský, Radek Hnát, Josef Polák, Pavel Pelech, Josef Novák, Ljuba
Bradáčová, Helena Hamplová, Michela Poršová, Petr Porš, Marek Polák, Marie Drahoňovská,
Eva Thořová, Danuška Vogelová, Milena Nováková, Jiří Košek, Marie Kulhánková, Jaroslava
Novotná, Ludmila Sunková, Jiří Sunek, Václav Košek, Václav Chlebna, Marie Chlebnová, Marie
Křikavová, Jaroslav Laurin, Mgr. Marie Laurinová, Mgr. Anna Rozmarová, Ing. Daniel Kaláb,
Petra Kalábová, Dagmar Bláhová, Hedvika Ťukalová, Jaroslav Dědeček, Josef Dědeček, Eva
Bašusová, Ing. Vladimíra Hadincová, Ing. Libor Pitro, Česká republika – Pozemkový fond České
republiky, René Broţ, Jaroslav Krsek, ČEPS, a.s., ČEZ Distribuce a.s.,
ČR-Státní energetická inspekce, Liberecký kraj - Krajská správa silnic Libereckého kraje,, GTS
NOVERA a.s., Česká republika - Lesy České republiky s.p., Povodí Labe, státní podnik,
RWE Distribuční sluţby, s.r.o., Česká republika - Ředitelství silnic a dálnic ČR,
VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŢENÍ TURNOV, Zemědělská vodohospodářská správa oblast
povodí Labe, Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a
stavebního řádu Krajského úřadu Libereckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a
aby kaţdý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
správní orgán na náklady účastníka.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení
ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další
vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.
Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a
ponechat jej tam aţ do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se
mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá
platnosti, jestliţe stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Ing. Eva Zakouřilová
vedoucí stavebního úřadu
otisk úředního razítka

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
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Poplatek:
Správní poplatek podle poloţky 17 odst. 1 písm. i) ve výši 3000 Kč byl zaplacen dne 29.10.2010.
Obdrží:
Účastníci stavebního řízení § 109 – veřejnou vyhláškou
ČEZ Distribuce a.s., IDDS: v95uqfy
zastoupená fa EGEM s.r.o., IDDS: mes25wi
Úřad obce Přepeře,Ohrazenice, Laţany, Paceřice, Jenišovice, Ţďárek, Frýdštejn, Hodkovice nad
Mohelkou a Turnov
K podání zprávy o vyvěšení a sejmutí tohoto oznámení
dotčené orgány
Městský úřad Turnov, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01 Turnov 1
HZS Libereckého kraje, územní odbor Semily, IDDS: hv4aivj
Krajská hygienická stanice Libereckého kraje, IDDS: nfeai4j
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor rozvoje, IČ 70891508, venkova, zemědělství a ţivotního prostředí,
IDDS: c5kbvkw
Česká republika - Ministersvo obrany, IČ 60162694, Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice,
IDDS: hjyaavk
Česká republika - ministerstvo obrany, IČ 60162694, vojenská ubytovací a stavební správa, Na Valech
č.p. 76, 412 01 Litoměřice 1
Ministerstvo ţivotního prostředí, odbor výkonu státní správy V, 1.máje č.p. 858/26, 460 01 Liberec 1
Magistrát města Liberec, odbor ţivotního prostředí, Frýdlantská č.p. 183/4, Staré město, 460 01 Liberec I
Obecní úřad Frýdštejn, IDDS: psfbk4n
Obecní úřad Laţany, IDDS: uwqan6u
Obecní úřad Ohrazenice, IDDS: h6abk57
Obecní úřad Přepeře, IDDS: ne8a7ss
Obecní úřad Paceřice, IDDS: 75aaunc
Ministerstvo dopravy, odbor pozemních komunikací, IČ 66003008, PO BOX 9, IDDS: n75aau3
Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, územní odbor Liberec, IČ 70888744, krajské ředitelství,
IDDS: hv4aivj
Krajská hygienická stanice Libereckého kraje, územní pracoviště Liberec, IDDS: nfeai4j
Česká republika Ministerstvo obrany, IČ 60162694, Vojenská ubytovací a stavební správa, IDDS:
hjyaavk
Dráţní úřad, stavební sekce , Wilsonova 300/8, Praha 2 - Vinohrady
ostatní
Městský úřad Turnov, odbor ţivotního prostředí, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01 Turnov 1
Městský úřad Turnov, odbor školství kultury a sportu, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01 Turnov 1
Městský úřad Turnov, odbor dopravní, Antonína Dvořáka č.p. 335, Turnov, 511 01 Turnov 1
ČEPS, a.s., IDDS: seccdqd
ČR-Státní energetická inspekce, územní inspektorát, IČ 61387584, pro Liberecký kraj, IDDS: hq2aev4
GTS NOVERA a.s.,, IDDS: ztj89c7
Krajská správa silnic Libereckého kraje, IČ 70946078, příspěvková organizace, IDDS: bdnkk7w
Lesy České republiky s.p., IDDS: e8jcfsn
Policie ČR, DI Semily, IDDS: vsmhpv9
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2
RWE Distribuční sluţby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Zeyerova č.p. 1310, 460 01 Liberec 1
Úřad pro civilní letectví ČR, odbor řízení let.provozu a letišť, letiště Ruzyně, 160 08 Praha 6
Vegacom a.s.,, IDDS: nzygvas
VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŢENÍ TURNOV, Dvořákova č.p. 287, 511 01 Turnov 1
Zemědělská vodohospodářská správa oblast povodí Labe, IČ 00020451, prac. Mladá Boleslav, Víta
Nejedlého č.p. 793, 293 06 Kosmonosy
Policie ČR DI, Krajské ředitelství, IDDS: a64ai6n

