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OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI
ČEZ Distribuce a.s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
(dále jen "žadatel") podal dne 16.1.2013 žádost o prodloužení platnosti rozhodnutí o umístění stavby:
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 parcelách 84/12, 209, 926/3, 944/1 v
katastrálním území Mašov u Turnova. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o prodloužení platnosti výše
uvedeného územního rozhodnutí o umístění stavby pod spis.zn. SÚ/7837/10/HOZ, č.j. SU/11/720/HOI ze
dne 28.1.2011.
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.
Veřejné ústní jednání se podle § 93 odst. 3 stavebního zákona nekoná a závazná stanoviska, námitky a
připomínky lze podat do
15 dnů ode dne doručení,
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.).
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.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Za správnost : Hozdecká Ivana
Ing. Eva Zakouřilová
vedoucí stavebního úřadu
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 (dodejky)
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
oznámení.
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

