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ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
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"), v územním řízení posoudil podle § 84 aţ 91 stavebního zákona ţádost
o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne
26.1.2011 podal
Ing Stanislav Padrůněk, nar. 11.10.1948, Radvanovice č.p. 98, 511 01 Turnov 1,
Milena Padrůňková, nar. 23.3.1956, Radvanovice č.p. 98, 511 01 Turnov 1
(dále jen "ţadatel"), a na základě tohoto posouzení:
I.

Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
rozhodnutí o umístění stavby

Rodinný dům na pozemkové parcele 971/3 v kú Karlovice, včetně stavby garáže a krytého stání,
plotu u vstupní části, elektrické přípojky, vrtané studny, vodovodní přípojky, DČOV s přepadem
do vsak.krechtu s kanalizační přípojkou, dešťové přípojky s lapačem splavenin do akumulační
nádrže s přepadem do vsakovacího krechtu, opěrné zdi, zpevněných ploch, tepelného čerpadla,
příjezdové komunikace, sjezdu z účelové cesty
(dále jen "stavba") na pozemkových parcelách 959/3, 971/3, 972/1 v katastrálním území Karlovice.
Druh a účel umisťované stavby:
-

Rodinný dům bude o půdorysu třícípé hvězdy o max. rozměrech 39,5 m ( 15,889+7,708+15,889 ) x
17,5 m ( 7,82+3,335+6,357 m ) – podle situace zpevněných ploch z 1/2011 v měř. 1 :500, střecha
sedlová a atrium se zimní zahradou je zastřešeno střechou stanovou. Max. zastavěná plocha
rodinného domu je 392 m2, jedná se o jednobytový objekt.Vstup do objektu je částečně kryt
přesahem střechy. Povrch střechy bude tvořit keramická střešní taška Tondach. Směrem do zahrady
bude terasa.Obvodové zdivo bude zděné, max. výška hřebene bude do 8,56 m a výška podlahy
v přízemí u vstupu do rodinného domu bude + 50 cm od upraveného terénu ( +-0,000 objektu je
umístěna ve veřejné vstupní části, umístění společenské části podlaţí odpovídá 294,50 výškového
zaměření pozemku ). Ze zádveří bude vstup do atria, ze kterého se bude vstupovat do tří částí domu.
Jedna část – východní : komora, praní\sušení, TZB a šatna. Druhá část – severozápadní : pokoje
hostů, pracovna, loţnice se šatnou, dvě koupelny. Třetí část – jiţní : kuchyň s jídelnou, obývací
pokoj, společenská místnost, spíţ a WC. Z atria bude vstup do zimní zahrady – tato část má vyvýšený
strop po výšku krovu.
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-

Prostor před domem a příjezdová zpevněná cesta bude vysypaná štěrkem a jiné zpevněné plochy
budou příp. z bet.pochůzí dlaţby nebo dřevěného roštu.

-

K úpravám terénu budou provedeny opěrné zdi z gabionových stěn.

Vedle RD bude garáţ a kryté stání pro tři osobní automobily, půdorys 16,0 x 7,5 m, zděná,
nepodsklepená, střecha bude zelená a bude navazovat na terén.
- Oplocení bude jen ze strany vstupu, a to na hranici pozemku do výšky 1,3 m. Plot bude z ocelových
sloupků a kamenné zdi, výplň ze dřeva.
Umístění stavby na pozemku:
Stavby rodinného domu, garáţe, vrtané studny, DČOV a vsakovacího krechtu budou umístěny na
pozemkové parcele 971/3 v kú karlovice, a to hlavně při zachování odstupových vzdáleností od
hranic sousedních pozemků a staveb, a to :
Rodinný dům : 50,9 m od hranice sousedního pozemku parc.č. 971/1; 61,48 m od hranice
sousedního pozemku parc.č. 5/1 a 41, 0 m od hranice sousedního pozemku parc.č. 816 v kú
Karlovice.
Garáţ : 41, 67 m od hranice sousedního pozemku parc.č. 972/2 a 26,1 m od hranice sousedního
pozemku parc.č. 972/3 v kú Karlovice.
Vrtaná studna : 18 m od hranice sousedního pozemku parc.č. 959/2 a 29 m od navrhovaného RD.
DČOV – 10,14 m od navrhovaného RD a 40 m od hranice sousedního pozemku parc.č. 816 v kú
Karlovice.
Vsakovací krecht na odpadní splaškovou vodu – 38,85 m od hranice sousedního pozemku parc.č.
816 a 9,67 m od navrhované ČOV.
Akumulační jímka na dešťovou vodu ( kótováno na osu ) – 4,75 m od navrhovaného RD a 57 m
od hranice sousedního pozemku parc.č. 816 v kú Karlovice.
Vsakovací krecht na dešťovou vodu – 1,5 m od navrhované akumulační jímky na dešťovou vodu
a 42,75 m od hranice sousedního pozemku parc.č. 971/1 v kú Karlovice.
Vymezení území dotčeného vlivy stavby.
-

-

Pozemkové parcely 959/3, 971/3, 972/1 v katastrálním území Karlovice.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:
1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí „ situace inţenýrských sítí a situace
zpevněných ploch „ , která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku 1:500 se zakreslením
stavebního pozemku, poţadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména
vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Projekt stavby bude zpracován v souladu s dokumentací k územnímu rozhodnutí a s podmínkami
tohoto rozhodnutí. Projektová dokumentace bude zpracována autorizovanou osobou dle přílohy č. 1
k vyhlášce č. 499/2006 Sb.
3. Před zahájením zemních prací investor zajistí odborné vytýčení všech inţenýrských sítí na pozemcích
stavbou dotčených.
4. Před započetím stavebních prací je povinností investora vstup na pozemky projednat s jednotlivými
vlastníky nejdéle 15 dní předem.
5. Stavebník uhradí případnou škodu vzniklou prováděním stavby podle obecně závazných předpisů.
6. Po skončení stavebních prací budou dotčené pozemky uvedeny do původního stavu.
7. Za stavební pozemek se určuje části pozemkové parcely o výměře 971/3 a 972/1 m2 v kú Karlovice,
které budou zastavěny vlastní stavbou, zpevněnými plochami a přístupovou komunikací.
8. Projektová dokumentace předloţená ke stavebnímu řízení bude respektovat pohledové a výtvarné
řešení předloţené k územnímu řízení.
9. Příjezd ke stavbě bude z účelové komunikace ( pozemková parcela 959/3 v kú Karlovice ) novým
sjezdem a výjezdem na pozemkovou parcelu 972/1 a dále na 971/3 v kú Karlovice.
10. Rodinný dům bude zásobován pitnou vodou z vrtané studny ( hloubka studny nad 30 m ). Ve studni
bude ponorné čerpadlo. Rozvod vody ze studny do objektu bude proveden z plastového potrubí PE
40. Vodovodní potrubí bude uloţeno do rýhy paţené na 10 cm pískové loţe a bude uloţeno v hloubce
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min. 1,2 m a min. sklon 0,3 %. Přívod vody v objektu RD bude ukončen PKK 40 v místnosti č.1.05 –
TZB, kde bude osazena nádoba na vyrovnání taku 50l.
11. Odpadní splaškové vody budou svedeny do DČOV ( celoplastová nádrţ rozdělená přepáţkami na
jednotlivé technologické prostory ) o průměru 1,5 m s přepadem do akumulační jímky o průměru 1,9
m do vsakovacího krechtu o půdorysu 9,5 x 1,5 m.
12. Sráţkové odpadní vody ze střech a zpevněných ploch budou zachyceny a zuţitkovány na vlastních
pozemcích ţadatelů, a to přes lapač splavenin do akumulační jímky dešťových vod o průměru 1,9 m
o uţitném objemu 3,7 m3 s přepadem do akumulačního systému AS-Krecht o půdorysu 9,5 x 1,5 m.
Dešťová kanalizace bude z plastového potrubí KG, lapače splavenin budou plastové HL 600.
13. Rodinný dům bude připojen z nového kabelového vedení, na které bylo vydáno stavební povolení dne
21.6.2010 pod spis. zn. 2840/10/PET.
14. Vytápění objektu bude realizováno tepelným čerpadlem a jako případná alternativa bude vyuţit
el.kotel. Tepelné čerpadlo slouţí pro vytápění a ohřev teplé vody obytné části objektu. Zdroj je
napojen na otopnou soustavu prostřednictvím akumulační nádrţe, která zároveň slouţí jako
vyrovnávač hydraulických tlaků.
15. Vzhledem k tomu, ţe dotčená nemovitost se nachází na území s archeologickými nálezy, je
stavebník povinen , dle § 22 odst. 2 zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění,
při jakýkoliv zemních
pracích oznámit tento stavební záměr jiţ v době přípravy stavby
Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, Letenská 4, 118 01 Praha 1, případně umoţnit
provedení na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Při provádění zemních nebo
jiných prací je stavebník povinen nejpozději do druhého dne od zjištění archeologického nálezu
oznámit tuto skutečnost Archeologickému ústavu Akademie věd ČR nebo nejbliţšímu muzeu,
případně obecnímu úřadu v jehoţ územním obvodu ( i náhodně ) došlo k porušení archeologických
situací ( nálezy zdiva, jímek, hrobů atd., ), stejně jako nálezy movitých artefaktů ( keramiky,
kostí, mincí, zbraní, apod. ), které nebyly zjištěny v rámci záchranného archeolog. výzkumu ( §
23 památkového zákona ).
16. Před zpracováním projektové dokumentace doporučujeme provést inţenýrskogeologické posouzení.
17. Budou dodrţeny podmínky z koordinovaného závazného stanoviska MÚ Turnov, ORM ze dne
12.1.2011 pod zn. ORM/10/1574, a to :
OŢP odpady :
- odpady vzniklé při realizaci stavby budou řádně vytříděny a jednotlivé druhy následně vyuţity,
případně nabídnuty k dalšímu vyuţití nebo recyklaci oprávněné osobě. Teprve v případě, ţe je
nebude moţné vyuţít, je třeba zajistit jejich řádné odstranění v souladu se zákonem č. 185/2001
Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Odpady znečištěné škodlivinami je nutné
odstranit pouze na zařízeních k tomu určených a osobami, které mají potřebná oprávnění pro
likvidaci příslušného druhu odpadu. O všech odpadech vzniklých při provádění stavby bude řádně
vedena průběţná evidence a předloţena jako jeden z dokladů ke kolaudaci stavby
18. Budou dodrţeny podmínky ze souhlasu k trvalému odnětí 888 m2 orné půdy pro stavbu rodinného
domu a zpevněných ploch při bytové výstavbě a samostatně stojícího objektu garáţí na poz.p. 971/3
a 972/1 v kú Karlovice, který vydal MÚ Turnov, OŢP dne 3.2.11 pod zn. OŢP/11/403/CED S 10, a
to :
- před započetím stavby stavebník v terénu viditelně vyznačí hranici odsouhlaseného záboru a
provede na vlastní náklad oddělenou skrývku kulturních vrstev půdy, tyto uloţí na deponii,
bude ošetřovat proti zaplevelení, zabezpečí proti ztrátám a po ukončení stavebních prací
pouţije k vylepšení půdních podmínek nezastavěných a nezpevněných částí předmětných
pozemků
- v souladu s § 11 odst. 1 a 2 zákona o ochraně ZPF po nabytí právní moci rozhodnutí vydaného
podle zvláštních předpisů bude tomu, v jehoţ zájmu byla zemědělská půda odňata předepsán
odvod
- po dokončení stavby stavebník zajistí geometrické zaměření odňatých ploch a zápis změny
druhu pozemku v katastru nemovitostí.
19. Po právní moci tohoto rozhodnutí poţádá investor MÚ Turnov, OŢP o povolení k nakládání
s vodami a o povolení ke stavbě vodního díla ( stavba DČOV se vsakovacím krechtem ) .
20. Budou dodrţeny podmínky ze stanoviska Obvodního báňského úřadu v Liberci ze dne 14.2.2011
pod zn. SBS 04667/2011, a to :
- vrtné práce smí provádět fyzická nebo právnická osoba, která má k této činnosti oprávnění
vydané orgány státní báňské správy
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- dokumentace o vrtu musí být zpracována projektantem, který má k této činnosti osvědčení o
odborné způsobilosti vydané orgány státní báňské správy a musí být připojena k ţádosti o
územní posouzení ve smyslu zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebnímu řádu (
stavební zákon ), ve znění pozdějších předpisů
- při provádění vrtných prací musí být dodrţena příslušná ustanovení vyhlášky č. 239/1998 Sb., o
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při těţbě a úpravě ropy a zemního
plynu a při vrtných a geofyzikálních prací ( dále jen vyhl.č. 239/1998 Sb. )
- na vrtbě musí být k dispozici příslušná projektová a provozní dokumentace
- případné trhací práce musí být povoleny OBÚ v Liberci
- v případně mimořádné události musí organizace postupovat dle § 18 vyhlášky č. 239/1998 Sb.,
a pokynu č.1/2003 předsedy OBˇU v Liberci, čj. 132-02-Šk/03 ze dne 17.1.03, kterým se
stanovuje jednotný postup pro hlášení závazných událostí a nebezpečných stavů, provozních
nehod ( havárií ) a závaţných pracovních úrazů, ve znění změny č. 1 čj. 1235-Šk/05 ze dne
28.4.2005
- zahájení, přerušení a ukončení vrtných prací musí být ohlášeno na OBÚ v Liberci ve smyslu
vyhlášky č. 104/98 Sb., o hospodárném vyuţívání výhradních loţisek, o povolování a
ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem, v platném
znění
- ohlášení, ukončení vrtných prací podle bodu č. 7 tohoto stanoviska musí obsahovat záznam o
provedení geologické dokumentace s lokalizací vrtu ve smyslu vyhlášky č. 368/2004 Sb., o
geologické dokumentaci.
Bude dodrţena podmínka z vyjádření Obce Karlovice ze dne 18.1,2010 pod zn. stav.ev./2010, a to :
- domovní vjezd bude vybudován tak, aby voda z ppč. 972/1 v kú Karlovice a nových
zpevněných ploch nestékala na místní komunikaci.

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení.
Námitky účastníků řízení nebyly podány.
Účastníci řízení na něţ se vztahuje rozhodnutí správního orgánu ( § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků – dále jen správní řád ) :
Ing Stanislav Padrůněk, nar. 11.10.1948, Radvanovice č.p. 98, 511 01 Turnov 1
Milena Padrůňková, nar. 23.3.1956, Radvanovice č.p. 98, 511 01 Turnov 1.
Odůvodnění:
Dne 26.1.2011 podal ţadatel ţádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.
Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům.
K projednání ţádosti současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den
15.3.2011, o jehoţ výsledku byl sepsán protokol. Na tomto jednání byla dohodnuta změna umístění
odkanalizování výše uvedeného RD. Projektant tuto změnu předloţil a dne 22.3.2011 byla oznámena
změna návrhu účastníkům řízení a dotčeným orgánům a byla jim poskytnuta lhůta k vyjádření. Po ústním
jednání byl doplněn dodatek k hydrogeologickému posudku, kde byl uveden údaj, ţe na sousední
pozemkové parcele 10/2 v kú Karlovice se nachází stávající zdroj pitné vody ( studna ), a bylo upuštěno
od stavby oplocení se sousedními pozemky, součástí tohoto územního řízení je jen oplocení ze strany
vstupu k RD.
Stanoviska sdělili: MÚ Turnov, OŢP dne 23.7.10, 4.1.11 a 3.2.11, KÚ LK, OŢP dne 7.3.11, Obvodní
báňský úřad Liberec dne 24.2.11. MÚ Turnov, ORM dne 14.1.11 a 12.1.11, HZS LK, ÚO Semily dne
10.12.10, ČEZ Distribuce, a.s., Děčín dne 6.12.10 a 3.12.10, SčVK a.s., Teplice dne 6.12.10, Obec
Karlovice dne 1.12.10, 18.1.10, MÚ Turnov, SÚ dne 21.6.10, RWE Distribuční sluţby, s.r.o., Brno dne
6.12.10, Telefónica 02 Czech Republic, a.s., prac.Liberec dne 29.11.10 a 29.11.10, Dita Anderová dne
13.3.11 a 20.3.11, Obec Karlovice dne 18.1.10 a 1.12.10, RNDr. Ladislav Pokorný dne 18.4.11.
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 sousedních a staveb na nich. Na základě výsledku byl stanoven okruh
účastníků řízení ve smyslu § 85 stavebního zákona, a to :
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podle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona – ţadatel – Ing Stanislav Padrůněk, Radvanovice č.p. 98,
511 01 Turnov 1 a Milena Padrůňková, Radvanovice č.p. 98, 511 01 Turnov 1,
podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona – obec, na jejímţ území má být poţadovaný záměr
uskutečněn – Obec Karlovice,
podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona - je vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být
poţadovaný záměr uskutečněn, není-li sám ţadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto
pozemku nebo stavbě : vlastníkem pozemkových parcel 971/3, 972/1 a 959/3 v kú Karlovice jsou
ţadatelé a vlastníci inţenýrských sítí, kde dojde ke styku s výše uvedenou stavbou : Obec Karlovice,
podle § 85 odst. 2 písm. b ) stavebního zákona – jsou osoby, jejichţ vlastnické nebo jiné právo
k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich můţe být územním
rozhodnutím přímo dotčeno – jsou to majitelé sousedních pozemků : Ing. Stanislav padrůněk, Milena
Padrůňková, Obec Karlovice, Jaroslav Kolář, Ing. Zdeněk Kolář, Marie Janková, Ing. Oldřich Vaníček,
Ing. Pavlína Vaníčková, Bohuslava Švejdová, ČEZ Distribuce, a.s.
Vzhledem k tomu, ţe v území je územní plán, doručuje se rozhodnutí účastníkům řízení uvedeným v § 85
odst. 2 stavebního zákona veřejnou vyhláškou, dle § 92 odst.3.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vyhodnocení připomínek veřejnosti:
- Paní Dita Anderová dne 13.3.2011 písemně upozornila, ţe v hydrogeologickém posudku
k novostavbě na pozemkové parcele 971/3 v kú Karlovice není vzat v úvahu zdroj pitné vody u
objektu č.33 Svatoňovice na st.p. 180 na ppč. 10/2 a bylo tak opomenuto vyhodnocení povrchového
znečištění zdroje pitné vody, který se nachází cca 25 m od hranice pozemku p.č. 971/3 v kú
Karlovice. Studna slouţí jako zdroj pitné vody pro jmenovaný objekt. Na ústním jednání dne
15.3.2011 bylo dohodnuto, ţe dojde ke změně umístění DČOV se vsakovacím krechtem. S tímto
přemístěním odkanalizování paní Dita Adlerová dne 20.3.2011 písemně souhlasila. Projektant doplnil
do územního řízení dodatek k hydrogeologickému posudku kde byl uveden údaj, ţe na sousední
pozemkové parcele 10/2 v kú Karlovice se nachází stávající zdroj pitné vody ( studna ). Závěrem
tohoto dodatku je citováno, ţe odběrem podzemní vody z vrtané studny na parcele 971 v kú
Karlovice v mnoţství 0,069 l/s ( 6 m3/den ) nedojde k negativnímu ovlivnění vydatnosti a hladiny
podzemní vody stávajícího jímacího objektu na pozemku parc.č. 10/2 v kú Karlovice, který je
jediným zdrojem pitné vody pro objekt RD čp. 33.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Stavební úřad posoudil záměr podle § 90 stavebního zákona a zjistil, ţe tento záměr je v souladu se
schválenou územní plánovací dokumentací sídelního útvaru obce Karlovice, které vydalo zastupitelstvo
obce Karlovice dne 15.7.2009 a nabyl účinnosti dne 11.8.2009. Pozemkové parcely 972/1 a část
pozemkové parcely 971/3 v kú Karlovice jsou navrţeny v zastavitelné ploše Z3 s funkčím vyuţitím „
plochy bydlení „. Návrh stavby respektuje platné regulativy pro tento druh staveb vyţadované ve
schválené územně plánovací dokumentaci, poţadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů.
Umístění stavby vyhovuje obecným poţadavkům na vyuţívání území. Návrh je v souladu s poţadavky
na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, s poţadavky zvláštních právních předpisů a se
stanovisky dotčených orgánů.
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.
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.
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Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci ţadateli, případně obecnímu
úřadu, jehoţ územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě téţ
speciálnímu stavebnímu úřadu.
Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění
stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.
Otisk úředního razítka :
Ing. Eva Zakouřilová
vedoucí stavebního úřadu

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

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

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Příloha :
- grafická příloha rozhodnutí
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích poloţky 18 písm. a) ve výši 1000
Kč byl zaplacen dne 16.2.2011.
Obdrží:
Účastníci řízení výše uvedení podle § 85 odst. 2 stavebního zákona veřejnou vyhláškou.
Obec karlovice a město Turnov k podání zprávy o vyvěšení a sejmutí tohoto rozhodnutí.
Ing Stanislav Padrůněk, Radvanovice č.p. 98, 511 01 Turnov 1
Milena Padrůňková, Radvanovice č.p. 98, 511 01 Turnov 1
Obec Karlovice, IDDS: zq4bnua
dotčené orgány
Městský úřad Turnov, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
HZS Libereckého kraje, územní odbor Semily, IDDS: hv4aivj
Obvodní báňský úřad, IDDS: tqjaduc
Krajský úřad Libereckého kraje,, IČ 70891508, odbor ţivotního prostředí a zemědělství, IDDS: c5kbvkw

