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ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Městský úřad Turnov, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm.c) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "stavební zákon"), na podkladě žádosti o prodloužení platnosti územního rozhodnutí, kterou dne
16.1.2013 podal
ČEZ Distribuce a.s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
(dále jen "žadatel"), podle § 93 odst. 3 stavebního zákona
prodlužuje
do
30.03.2014
platnost územního rozhodnutí, které vydal Městský úřad Turnov, stavební úřad dne 28.1.2011 pod
spis.zn. SÚ/7837/10/HOZ, č.j. SU/11/720/HOI na stavbu
St.Místo-Bezděčín 110 kV, V194, 1102 - st.75 - 114
(dále jen "stavba") na pozemkové parcele 100 v katastrálním území Hnanice pod Troskami, na
pozemkových parcelách 685, 1019/1, 1043 v katastrálním území Karlovice, na pozemkové parcele 284/6
v katastrálním území Přepeře u Turnova a na pozemkových parcelkách 84/12, 209, 926/3, 944/1 v
katastrálním území Mašov u Turnova.
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
ČEZ Distribuce a.s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2.
Odůvodnění:
Vydané územní rozhodnutí platí ve smyslu § 93 odst. 1 stavebního zákona dva roky ode dne, kdy nabylo
právní moci. Před uplynutím této lhůty požádal žadatel o prodloužení jeho platnosti z toho důvodu, že
termín plánovaného zahájení stavby je odsunut, projektová dokumentace není zpracována a nemůže být
dosud požádáno o vydání stavebního povolení.
Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení dotčeným orgánům, účastníkům řízení a veřejnosti a
upozornil je v souladu s § 93 odst. 3 stavebního zákona na lhůtu pro podání závazných stanovisek,
námitek a připomínek.
Stavební úřad posoudil důvody, pro které nebylo požádáno o vydání stavebního povolení. Protože
předpoklady, za kterých bylo územní rozhodnutí vydáno, zůstaly nezměněny, zejména zůstala v platnosti
resp. byla prodloužena platnost závazných stanovisek dotčených orgánů, stavební úřad žádosti vyhověl.
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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 :
podle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona – žadatel – ČEZ Distribuce, a.s., Děčín,
podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona – obec, na jejímž území má být požadovaný záměr
uskutečněn – Obec Přepeře, Obec Hrubá Skála, Obec Karlovice, Město Turnov,
podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona - je vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být
požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto
pozemku nebo stavbě : vlastníci dotčených parcel a vlastníci inženýrských sítí, kde dojde ke styku s výše
uvedenou stavbou a podle § 85 odst. 2 písm. b ) stavebního zákona – jsou osoby, jejichž vlastnické nebo
jiné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním
rozhodnutím přímo dotčeno – jsou to majitelé sousedních pozemků : Obec Přepeře, Obec Karlovice,
Město Turnov, Obec Hrubá Skála, TREVOS, a.s., Jana Měšťanová, Ing. Jan Šetřil, Petr Čihák, Blažena
Čiháková, Pavel Kočí, Miloslav Kočí, Jana Kočová, Eva Kordová, Ing. Vladimír Masopust, Eva
Masopustová, 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 Ženíšková, Georgette Gauthey, Georges Masata, Jan Horáček,
Lubomír Votrubec, Vladislava Votrubcová, Milena Bobková, Zdeňka Kadlecová, Vodohospodářské
sdružení Turnov, RWE Distribuční služby, s.r.o., Telefónica 02 Czech republic, a.s., ČEZ ICT Services,
a.s.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vyhodnocení připomínek veřejnosti:
- Připomínky veřejnosti nebyly podány.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití 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 každý 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.

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.
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Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. f) ve
výši 10000 Kč byl zaplacen dne 22.3.2013.
Obdrží:
Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 2 stavebního zákona veřejnou vyhláškou.
Úřad obce Přepeře, Hrubá Skála, Karlovice a Turnov k podání zprávy o vyvěšení a sejmutí tohoto
rozhodnutí.
ČEZ Distribuce a.s., IDDS: v95uqfy
Obec Hrubá Skála, IDDS: ieubdzk
Obec Karlovice, IDDS: zq4bnua
Obec Přepeře, IDDS: ne8a7ss
Město Turnov, IDDS: vehbxe9
dotčené orgány
Městský úřad Turnov, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
ČR - Státní energetická inspekce, územní, inspektorát pro Liberecký kraj, náměstí Dr.E.Beneše 584/24,
poštovní sch, 460 01 Liberec 1
Krajská hygienická stanice Libereckého kraje, IDDS: nfeai4j
HZS Libereckého kraje, územní odbor Semily, IDDS: hv4aivj

