Městský úřad Turnov
stavební úřad
Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov
SPIS. ZN.:
Č.J.:
VYŘIZUJE:
TEL.:
E-MAIL:

SÚ/2592/12/PET
SU/12/2952/PEJ
Pětová
481 366 307
j.petova@mu.turnov.cz

DATUM:

21.5.2012

OZNÁMENÍ
O SPOJENÍ ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ, ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ A
POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
ČEZ Distribuce a.s., IČ 24729035, Teplická č.p. 874/8, 405 02 Děčín 2, kterého zastupuje JFT s.r.o.,
Ing. Jaroslav Fejfar, IČ 25275771, V Lukách č.p. 126, 507 81 Lázně Bělohrad (dále jen "stavebník")
dne 3.5.2012 podal žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby: Radvánovice ,694/1 KVN, TS a kNN pro 9 RD na pozemku parc. č. 829/1, 694/5, 769, 767/8, 767/7, p. p. k. 675, 767 v
katastrálním území Karlovice. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní a stavební řízení.
Stavba obsahuje: Bude vybudována nová příhradová trafostanice , která bude náhradou za stávající a
nového rozvaděče NN do nějž budou přepojena stávající kabelová vedení a ze kterého budou vyvedena
nová podzemní kabelová vedení pro připojení nových odběrných míst na p.p.č. 694/5. Z důvodu
zachování dodávky el energie bude dočasně na poz.p.č. 767/6 umístěna provizorní trafostanice. Pro
přenesení el. energie z provizorní TS a nového rozvaděče budou vystavěny dva provizorní betonové
podpěrné body, na nichž bude zavěšeno venkovní vedení AES. Následně po uvedené do provozu nové TS
bude provizorní TS, podpěrné body a venkovní vedení AES demontováno.
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"), spojil územní a stavební řízení podle § 78 odst. 1 stavebního zákona
v souladu s § 140 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů usnesením
podle § 140 odst. 4 správního řádu a oznamuje podle § 87 odst. 1 a § 112 odst. 1 stavebního zákona
zahájení společného řízení a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání spojené
s ohledáním na místě na den
22. června 2012 (pátek) v 8.30 hodin , se schůzkou pozvaných v kanceláři stavebního úřadu Turnov.
Dotčené orgány a účastníci řízení mohou závazná stanoviska a námitky, popřípadě důkazy uplatnit
nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do
podkladů rozhodnutí (Městský úřad Turnov, stavební úřad, úřední dny: pondělí a středa 8-12 hod. a 13-17
hod.).
Poučení:
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 stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, 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
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jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené
požadavky, se nepřihlíží.
Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové
dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi
přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo
právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě.
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.
Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti.
Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení,
datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je
patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad
předkládá, jako jeho oprávněného držitele.
Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za
právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.
Vzhledem k tomu, že v území je vydán územní plán, doručuje se oznámení o zahájení územního řízení
účastníkům územního řízení uvedeným v § 85 odst. 2 veřejnou vyhláškou, podle § 87 odst. 1 stavebního
zákona.
Vyřizuje : Jitka Pětová
Ing. Eva Zakouřilová
vedoucí stavebního úřadu
otisk úředního razítka
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 31 dnů na úřední desce městského úřadu Turnov a
obecního úřadu Karlovice .
Vyvěšeno dne: ..............................

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

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Obdrží:
Účastníci územního řízení (dodejky)
ČEZ Distribuce a.s., IDDS: v95uqfy
JFT s.r.o., IDDS: jfcdt73
Ostatní účastníci územního řízení – oznámení jim bude doručeno formou veřejné vyhlášky
Účastníci stavebního řízení (dodejky)
ČEZ Distribuce a.s., IDDS: v95uqfy
JFT s.r.o., IDDS: jfcdt73
Krajská správa silnic Libereckého kraje, IČ 70946078, příspěvková organizace, IDDS: bdnkk7w
Liberecký kraj, IDDS: c5kbvkw
Obec Karlovice, IDDS: zq4bnua
Ing. Jan Valkoun, CSc., Kremnická č.p. 3027/3, Záběhlice, 141 00 Praha 41
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Jan Horáček, Radvánovice č.p. 4, 512 62 Karlovice
Pozemkový fond České republiky, IDDS: mrbaiz9
ZEA SEDMIHORKY, spol.s r.o., IDDS: wstvi4y
UN - COM , spol. s r.o., IDDS: ue7vidw
dotčené orgány
Česká republika - Ministersvo obrany, IČ 60162694, Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice,
IDDS: hjyaavk
Městský úřad Turnov, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01 Turnov 1
ostatní
Pozemkový fond ČR, Krajské pracoviště, IČ 45797072, pro Liberecký kraj, IDDS: mrbaiz9
Telefónica 02 Czech Republic, a.s.,, IDDS: d79ch2h
AQUA TURNOV , spol. s r.o., IDDS: 5p6nbp6
RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
České radiokomunikace a.s., IDDS: nzygvas
Policie ČR, DI Semily, IDDS: vsmhpv9
Měst. úřad Turnov, stavební úřad, Antonína Dvořáka č.p. 335, Turnov
Městský úřad Turnov, odbor životního 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

