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OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
ČEZ Distribuce a.s., IČ 24729035, Teplická č.p. 874, 405 02 Děčín 2,
kterou zastupuje Koutný a Doležal, s.r.o.,, IČ 28777034, Rybova č.p. 1926/27, 500 09 Hradec
Králové 11
(dále jen "ţadatel") podal dne 1.12.2010 ţádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
St.Místo - Bezděčín 110 kV, V194, 1102 - st. 75 - 114
na pozemkové parcele 100 v PK ( 96 ) v katastrálním území Hnanice pod Troskami, na pozemkových
parcelách 685 v PK ( 676 ), 1043/1 v PK ( 1061/32 díl 3 ), 1019/1 v PK ( 958/9 ) v katastrálním území
Karlovice, na pozemkových parcelách 944/1, 926/3, 84/12, 209 v katastrálním území Mašov u Turnova,
na pozemkové parcele 284/6 v katastrálním území Přepeře u Turnova. Uvedeným dnem bylo zahájeno
územní řízení.
Stávající příhradové stoţáry typu N a N+2 umístěné v rozpětích s nevyhovující výškou vodičů nad
terénem budou nahrazeny stoţáry novými, které budou vybudovány mimo původní stoţárové místo vţdy
však ve stávající trase vedení VVN. Výstavba nových stoţárů v místech s nesnadným přístupem k trase
stávajícího vedení VVN bude řešena pomocí vrtulníkové techniky ( jedná se o sloup č. 102 na pozemku
parc.č. 84/12 v kú Mašov u Turnova ). Budou pouţity ocelové příhradové stoţáry U11+3, U11+6 a
V13+9 dle „ typizační směrnice stoţáry 2x110kV konfigurace soudek pro sítě 110 kV Čez Distribuce, a.s.
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"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení a
současně nařizuje k projednání ţádosti veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den
18. ledna 2011 (úterý) v 8:30 hodin
se schůzkou pozvaných na MÚ v Turnově, stavebním úřadě ( číslo dveří 302 ).
Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být
uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíţí. Účastníci řízení mohou
nahlíţet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Turnov, stavební úřad, úřední dny: pondělí a středa 8-12
hod. a 13-17 hod.).
Ve smyslu ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona doručuje stavební úřad zahájení územního řízení
účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 2 stavebního zákona, veřejnou vyhláškou.
Poučení:
Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení aţ do vydání
rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním
rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.
Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního
rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na vhodném
veřejně přístupném místě na pozemcích, na nichž se má záměr uskutečnit v obcích Karlovice,
Přepeře, Hrubá Skála a ve městě Turnov, a to do doby veřejného ústního jednání.
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Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmaření účelu
veřejného ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce.
K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo
regulačního plánu, se nepřihlíţí. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají
jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené
poţadavky, se nepřihlíţí.
Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění
úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu
stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo
opatření.
Stavební úřad můţe podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uloţit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu,
kdo závaţným způsobem ztěţuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního
zákona tím, ţe znemoţňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo
stavbu.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloţí jeho zástupce písemnou plnou moc.
Za správnost : Hozdecká Ivana
Ing. Eva Zakouřilová
vedoucí stavebního úřadu
Účastníci územního řízení :
- ČEZ Distribuce, a.s., Obec Přepeře, Obec Karlovice, Město Turnov, Obec Hrubá Skála,
TREVOS, a.s., Jana Měšťanová, Ing. Jan Šetřil, Petr Čihák, Blaţena Čiháková, Pavel Kočí,
Miloslav Kočí, Jana Kočová, Eva Kordová, Ing. Vladimír Masopust, Eva Masopust, Bohuslav
Rakouš, Eva Rakoušová, Petr Trousil, Rien Turnov, a.s.,Česká republika – Pozemkový fond
České republiky, Ing. Stanislav Padrůněk, Renata Junová, Jarmila Paříková, Jana Maierová,
Vratislav Hochman, Marie Ţeníšková, Georgette Gauthey, Georges Masata, Jan Horáček,
Lubomír Votrubec, Vladislava Votrubcová, Milena Bobková, Zdeňka Kadlecová,
Vodohospodářské sdruţení Turnov, RWE Distribuční sluţby, s.r.o., Telefónica 02 Czech
republic, a.s., ČEZ ICT Services, a.s.
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 30 dnů.
Vyvěšeno dne: ..............................

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

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Obdrží:
Účastníci řízení uvedení v § 85 odst. 2 stavebního zákona veřejnou vyhláškou.
Obec Přepeře, Hrubá Skála, Přepeře a město Turnov k podání zprávy o vyvěšení a sejmutí tohoto
oznámení.
ČEZ Distribuce a.s., IDDS: v95uqfy, zast. Koutný a Doleţal, s.r.o.,, IDDS: nhwxpkg
Obec Hrubá Skála, IDDS: ieubdzk
Obec Karlovice, IDDS: zq4bnua
Obec Přepeře, IDDS: ne8a7ss
dotčené orgány
Městský úřad Turnov, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
ČR-Státní energetická inspekce, územní inspektorát, IČ 61387584, pro Liberecký kraj, IDDS: hq2aev4
Krajská hygienická stanice Libereckého kraje, IDDS: nfeai4j
HZS Libereckého kraje, územní odbor Semily, IDDS: hv4aivj
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ostatní
Městský úřad Turnov, OŢP, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
Městský úřad Turnov, OŠKS, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
Telefónica O2 CR, a.s., IČ 60193336, DLSS Liberec, IDDS: d79ch2h
Vodohospodářské sdruţení Turnov, Antonína Dvořáka č.p. 287, 511 01 Turnov 1
ČEZ ICT Services, a.s., IČ 26470411, Poskytování sítí, IDDS: zbsdk9i
ČEZ Distribuce a.s., IDDS: v95uqfy
Úřad pro civilní letectví ČR, odbor řízení let.provozu a letišť, letiště Ruzyně, 160 08 Praha 6
Pozemkový fond ČR, územní, IČ 45797072, pracoviště Liberec, IDDS: mrbaiz9
Severočeské vodovody a kanalizace a.s., IDDS: f7rf9ns
Správa ţelezniční dopravní cesty, státní organizac, IČ 70994234, Správa dopravní cesty Liberec, IDDS:
uccchjm
Zemědělská vodohospodářská správa, Hlinky č.p. 131/60, 603 00 Brno 3 - Staré Brno
Krajská správa silnic Libereckého kraje, IČ 70946078, příspěvková organizace, IDDS: bdnkk7w
RWE Distribuční sluţby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

