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

SÚ/2057/10/HOZ
SU/10/3519/HOI
Hozdecká
481 366 302
i.hozdecka@mu.turnov.cz

DATUM:

1.6.2010

VÝZVA
Obec Karlovice, IČ 00275824, Karlovice č.p. 12, 511 01 Turnov 1
(dále jen "žadatel") podal dne 2.4.2010 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
Chodník Radvánovice
(dále jen "stavba") na pozemcích : stavební parcely 100, 186 a pozemkové parcely 606, 629/9, 701,
752/1, 752/3, 753, 754/1, 763/1, 764/1, 764/2, 829/1, 830 v katastrálním území Karlovice.
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"), shledal, že žádost nemá předepsané náležitosti, a proto podle § 45 odst. 2
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
vyzývá
žadatele, aby nejpozději do
30.7.2010
doplnil žádost o tyto údaje a podklady:
1. Vyjádření o existenci podzemního vedení a zařízení RWE Distribuční služby, s.ro., České
radiokomunikace, a.s., a ČEZ Distribuce, a.s.
2. Vyjádření KÚ LK, odbor životního prostředí a zemědělství.
3. Souhlas se stavbou od KSS LK, ÚTSO Semily.
4. Rozhodnutí MÚ Turnov, OD, kde bude povoleno zvláštní užívání silnice III.třídy.
5. Je-li stavba pod vrchním vedením VN, musí být vydán od ČEZ Distribuce, a.s., souhlas s činností v
ochranném pásmu VN.
6. Vyjádření KÚ LK, OD.
Pokud nebudou nedostatky žádosti ve stanovené lhůtě odstraněny, bude řízení podle § 66 odst. 1 písm. c)
správního řádu zastaveno.

USNESENÍ
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"), podle § 64 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů
přerušuje
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do 30.7.2010
územní řízení zahájené podáním žádosti dne 2.4.2010 o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
Chodník Radvánovice
(dále jen "stavba") na pozemcích : stavební parcely 100, 186 a pozemkové parcely 606, 629/9, 701,
752/1, 752/3, 753, 754/1, 763/1, 764/1, 764/2, 829/1, 830 v katastrálním území Karlovice, který podal
Obec Karlovice, IČ 00275824, Karlovice č.p. 12, 511 01 Turnov 1
(dále jen ”žadatel”).
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Obec Karlovice, Karlovice č.p. 12, 511 01 Turnov 1.
Odůvodnění:
Dnem podání žádosti o vydání územního rozhodnutí bylo zahájeno územní řízení. Stavební úřad zjistil, že
předložená žádost nemá předepsané náležitosti podle § 86 stavebního zákona a neposkytuje dostatečný
podklad pro posouzení umístění navrhované stavby v území. Žadatel byl proto vyzván k doplnění žádosti
a z tohoto důvodu bylo též rozhodnuto o přerušení řízení.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve
výroku uvedených.
Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Poučení účastníků:
Proti tomuto usnesení 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. Podle § 76
odst. 5 správního řádu odvolání nemá odkladný účinek.
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. Odvolání jen proti odůvodnění usnesení je nepřípustné.
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.
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Obdrží:
účastníci (dodejky)
Obec Karlovice, IDDS: zq4bnua
dotčené orgány
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor rozvoje, IČ 70891508, venkova, zemědělství a životního prostředí,
IDDS: c5kbvkw
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor dopravy, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec 1
ČR - Státní energetická inspekce, územní, inspektorát pro Liberecký kraj, náměstí Dr.E.Beneše 584/24,
poštovní sch, 460 01 Liberec 1
ostatní
ČEZ Distribuce a.s., IDDS: qihdk9n
Telefónica O2 CR, a.s., IČ 60193336, DLSS Liberec, IDDS: d79ch2h
AQUA TURNOV , spol. s r.o., IDDS: 5p6nbp6
RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Zeyerova č.p. 1310, 460 01 Liberec 1
Vegacom a.s.,, IDDS: nzygvas
Pozemkový fond ČR, územní, IČ 45797072, pracoviště Liberec, IDDS: mrbaiz9
Krajská správa silnic Libereckého kraje, IČ 70946078, příspěvková organizace, IDDS: bdnkk7w

