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OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
Obec Přepeře, IČ 00276014, Přepeře, 512 61 Přepeře
(dále jen "žadatel") podal dne 9.3.2011 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
Úprava komunikace a realizace pravostranného chodníku podél silnice III/2797 - Přepeře včetně
veřejného osvětlení a kanalizační přípojky
na pozemkových parcelách 312/1, 123/1, 129/1 v katastrálním území Přepeře u Turnova. Uvedeným
dnem bylo zahájeno územní řízení.
Je navržen jednostranný chodník pro pěší bude podél silnice III/2797 v úseku dlouhém 500 mezi
mostním objektem č.2797-6 ( mimoúrovňové křížení silnice III/2797 a železniční trati č. 030 v drážním
km 125,6 ) a křižovatkou se silnicí III/27915. Jednostranný chodník bude min.šířky 1,5 m s krytem ze
zámkové dlažby s integrovanými vjezdy na přilehlé pozemky. V rámci realizace chodníku budou
v předmětném úseku dále realizovány nové 2 autobusové zastávky ( resp. 1 nová zastávka, 1 směrový
přesun stávající ) a dále odstavný parkovací pruh pro 6 osobních vozidel podélného stání, z toho 1 stání
bude vyhrazené. Na obou začátcích obce ( za mostním objektem a u křižovatky silnic III/2797a III/27915
) bude realizován prvek zpomalení rychlosti, tj. střední asymetrický dělící ostrůvek , další ostrůvek je
navržen v prostoru 2 autobusových zastávek tzv. zátka. Dešťové a povrchové vody budou z povrchu
vozovky odvedeny příčným sklonem na stávající povrch vozovky. V celé trase jsou navrženy celkem 4
dešťové uliční vpusti, které budou zaústěny do stávající kanalizace vedené pod terénním příkopem, která
bude prodloužena o 57 m ( PEHD korugované DN 300 mm ). Napojení na kanalizaci bude provedeno
kanalizační plastovou přípojkou DN 150mm. V rámci stavby budou zbudovány 1 přechod pro pěší ( na
konci úseku chodníku ) a 2 místa pro přecházení ( na začátku úpravy v místě středního dělícího ostrůvku
a v blízkosti autobusových zastávek ).
Nové veřejné osvětlení bude pro nasvětlení chodníku a přechodů, budou umístěny nové sloupy VO,
napojené na nové kabelové rozvody CYKY 4Bx10mm2.
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 žádosti veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den
26. dubna 2011 (úterý) v 10:30 hodin
se schůzkou pozvaných na obecním úřadě v Přepeřích-.
Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být
uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Účastníci řízení mohou
nahlížet 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.
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Poučení:
Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až 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 u zastávky autobusu před domem čp. 287 v Přepeřích, a to do doby
veřejného ústního jednání.
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 nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají
jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené
požadavky, se nepřihlíží.
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 může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu,
kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního
zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo
stavbu.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Za správnost : Hozdecká Ivana
Ing. Eva Zakouřilová
vedoucí stavebního úřadu
Účastníci územního řízení :
- Obec Přepeře, Liberecký kraj – Krajská správa silnic Libereckého kraje, Česká republika –
Správa železniční dopravní cesty, s.o., Dědeček Jaroslav, Dědeček Josef, Sluka Luboš, Sluková
Alena, Fišera Oldřich, Fišerová Miloslava, Hilgerová Helena, Křapka Jaroslav, Křapková Soňa,
Mikule Václav, Mikulová Božena, Ing. Puncman Antonín, Puncmanová Helena, Rympler
Jaroslav, Rymplerová Květa, Schindler Jiří, Schindlerová Naděžda, Šonský Miroslav, Šonská
Jarmila, Vásondy Václav, Vásondy Šárka, Vásondy Václav, Vásondyová Věra, Ing. Knotová
Lucie, Kolomazník Petr, Kolomazníková Vladimíra, Vlček Dobroslav, Kozderka Miroslav,
Kozderková Marie, Bašusová Eva, Beranová Jarmila, Klátik Martin, DIS. Klátiková Jana,
Stránská Ludmila, Stránský Miroslav, Ing. Stránský Robert, Vaník Jiří, Vaníková Jana, Vaník
Miloslav, Brožová Jana, Ing. Cyprián Petr, Ing. Cypriánová Hana, Hobelant Lukáš, Hobelantová
Michaela, Ing. Novák Jaroslav, PaedDr. Nováková Taťána, Bezemek Jan, Bezemková Renata,
Dlask Vladimír, Dlasková Danuše, Pavlíček Petr, Pavlíčková Jana, Musil Leopold, Musilová
Božena, ČEZ Distribuce, a.s., RWE Distribuční služby, s.r.o., Vodohospodářské sdružení Turnov,
Telefónica 02 Czech republic.
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 30 dnů.
Vyvěšeno dne: ..............................

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

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
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Obdrží:
Účastníci řízení uvedení v § 85 odst. 2 stavebního zákona veřejnou vyhláškou.
Úřad Obce Přepeře a Turnov k podání zprávy o vyvěšení a sejmutí tohoto oznámení.
Obec Přepeře, IDDS: ne8a7ss
Dotčené orgány :
Městský úřad Turnov, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov

