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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"), na podkladě žádosti o prodloužení platnosti územního rozhodnutí, kterou dne
28.3.2012 podal
Autocamp Sedmihorky, v.o.s., IČ 25917129, Sedmihorky č.p. 72, 511 01 Turnov 1
(dále jen "žadatel"), podle § 93 odst. 3 stavebního zákona
prodlužuje
do
10.5.2013
platnost územního rozhodnutí, které vydal Městský úřad Turnov, stavební úřad dne 3.3.2010 pod spis.zn.
SÚ/154/10/HOZ č.j. SU/10/1199/HOI, které nabylo právní moci dne 7.4.2010, na stavbu
Autocamp Sedmihorky - novostavba recepce, sociálního zařízení a 12 chat, která obsahuje nový
vnitřní vodovod, novou vnitřní splaškovou kanalizaci, novou dešťovou kanalizaci, novou vnitřní
přípojku nn, nové kabelové vedení venkovního osvětlení
(dále jen "stavba") na stavební parcele 273/1 na pozemkových parcelách 273/1, 1487/4 v PK ( 1492 ),
1487/7, 1487/8 v PK ( 1495, 1497 ), 1487/9 v PK ( 1492 ), 1487/11 v PK ( 1492 ), 1489/1 v PK ( 1498,
1492, 1497, 1495, 1489 ), 1489/4, 1491/1 v PK ( 1492 ), 1492/1 v PK ( 1492 ), 1493/1 v PK ( 1492 ),
1493/4 v PK ( 1497, 1495 ) v katastrálním území Karlovice.
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Autocamp Sedmihorky, v.o.s., Sedmihorky č.p. 72, 511 01 Turnov 1.
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.
Účastníci řízení - další dotčené osoby:
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Obec Karlovice, Anna Pokorná, Roman Rákosník, Saša Rákosníková, Zdeňka Huňorová, Miroslava
Kovaříková, Česká republika – Lesy České Republiky, s.p., Ing. Jaroslav Leimer, Česká republika –
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Bohumil Brunclík, Marie Brunclíková, Květoslava
Cejnarová, Alena Ciznerová, Jiří Douděra, Egrt Jindřich, Ladislav Fidler, Horáčková Alžběta, Olga
Hromádková, Eva Kaprálová, Ing. Pavel Marek, Marie Mišková, Pavlína Mlejnková, Martin Mrázek,
Jana Mrázková, Jaroslava Pelcová, Marcela Ratouská, Eva Schaeferová, Pavla Stará, Milan Studnička,
Pavla Šírková, Ing. Arch.Boris Šonský, Ing. Drahoslav Šonský CSc., Dana Vagenknechtová, Zdeněk
Babinský, Vlasta Babická, Stanislav Karásek, Stanislav Karela, Bohumil Liška, Marie Makuševová,
Petr Martínek, Václav Nožička, Přemysl Pelc, Alena Pelcová, Iva Peštová, Václav Randák, Ludmila
Vávrová, Zdeněk Zelenka, ČEZ Distribuce, a.s., Telefónica 02 Czech Republic, a.s.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vyhodnocení připomínek veřejnosti:
- Připomínky veřejnosti nebyly uplatněny.
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 rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne :

Sejmuto dne :

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí tohoto rozhodnutí.
Obdrží:
Výše uvedení účastníci řízení podle § 85 odst. 2 stavebního zákona veřejnou vyhláškou.
Úřad obce Karlovice a Turnov k podání zprávy o vyvěšení a sejmutí tohoto rozhodnutí.
Autocamp Sedmihorky, v.o.s., IDDS: y2iudz4
Obec Karlovice, IDDS: zq4bnua
dotčené orgány
Městský úřad Turnov, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01 Turnov 1
Správa CHKO Český ráj, IDDS: 85qdygx
Krajská hygienická stanice Libereckého kraje, IDDS: nfeai4j
HZS Libereckého kraje, územní odbor Semily, IDDS: hv4aivj

