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OZNÁMENÍ 

ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ 

 

ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2, 

kterou zastupuje BIMONT s.r.o., IČO 47781262, České mládeže č.p. 713/122, Liberec VIII-Dolní 

Hanychov, 460 08  Liberec 8 

(dále jen "žadatel") podal dne 17.12.2020 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: 

SM, Přepeře parc.č. 1/6, Flimex s.r.o. - vNN, kNN; IV-12-4016025 

na pozemcích st. p. 1/6, parc. č. 93/60, 300/1, 303/2, 93/44 v katastrálním území Přepeře u Turnova. 

Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení. 

 

Stavba obsahuje: 

- Pro připojení nového odběrného místa na stavební parcele 1/6 v kú Přepeře u Turnova se provede 

výstavba nového kabelového vedení NN. Z trafostanice TS_SM_0583 na pozemkové parcele 93/60 

v kú Přepeře u Turnova bude vyveden nový kabel AYKY 3x240+120 mm2, který povede podél 

komunikace na pozemkové parcele 303/2 a dále protlakem pod komunikací na pozemkové parcele 

300/1 do nové rozpojovací skříně SR 302 na stavební parcele 1/6 v kú Přepeře u Turnova 

v plastovém pilíři. Ukončení kabelu NN bude provedeno přímým připojením jednotlivých žil kabelu 

do příslušných konstrukčních svorek.  

- V zemi bude nový kabel NN uložen v kabelové chráničce v zemi v hloubce 1,2 m. 

- Umístění bude provedeno podle předložené situace „Celková situace“ v měřítku 1:500 z 07/2020, 

kterou vypracovala Kateřina Perná pod číslem zakázky IV-12-4016025. Kabel NN bude umístěn 

v těchto vzdálenostech: 

• 3,8 m od hranice sousedního pozemku parc.č. 93/58 v kat. území Přepeře u Turnova. 

• 3,9 m a 3,0 od hranice sousedního pozemku parc.č. 93/34 v kat. území Přepeře u Turnova. 

• 3,0 m a 1,8 m od hranice sousedního pozemku parc.č. 93/35 v kat. území Přepeře u Turnova. 

• 1,8 m a 1,0 m od hranice sousedního pozemku parc.č. 93/36 v kat. území Přepeře u Turnova. 

• 1,8 m od hranice sousedního pozemku parc.č. 93/88 v kat. území Přepeře u Turnova. 

• 1,2 m od hranice sousedního pozemku parc.č. 93/21 v kat. území Přepeře u Turnova. 

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"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení, ve 

kterém upouští od ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska, účastníci řízení 

své námitky a veřejnost připomínky do 

15 dnů od doručení tohoto oznámení. 

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám a připomínkám 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.). 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 
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st. p. 202, 510, 279, 355, 378, 134, 119/1, 364, 1/2, 1/3, parc. č. 93/21, 93/16, 93/88, 93/37, 93/36, 

93/35, 93/34, 93/45, 93/58, 94/56, 94/15, 94/2, 94/3, 94/109, 75/1 v katastrálním území Přepeře u 

Turnova. 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Přepeře č.p. 190, č.p. 231, č.p. 232, č.p. 273, č.p. 119, č.p. 113, č.p. 270 a č.p. 200. 

 

Do 3 dnů od uplynutí lhůty od vznesení námitek budou shromážděny podklady pro vydání 

rozhodnutí, které bude vydáno do 7 dní, a účastníci řízení mají možnost se v této lhůtě seznámit se 

shromážděnými podklady v souladu s § 36, odst.3 správního řádu. 

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. 

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací 

dokumentace, se nepřihlíží. K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4 

stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají 

jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek. 

Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. 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, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním 

stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo 

dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo 

dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky 

pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle 

zvláštního právního předpisu zabývá. 

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 

 

 

Za správnost: Hozdecká Ivana 

 

Ing. Eva Zakouřilová 

vedoucí stavebního úřadu 

  

 

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., Teplická 874/8, 405 02 

Děčín, 

podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona – obec, na jejímž území má být požadovaný záměr 

uskutečněn – Obec Přepeře,  

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: vlastníkem dotčené stavební parcely 1/6 v kú Přepeře u Turnova je Flimex s.r.o., 

vlastníkem dotčené pozemkové parcely 300/1 v kú Přepeře u Turnova je Liberecký kraj – Krajská správa 

silnic LK, vlastníkem dotčené pozemkové parcely 303/2 v kú Přepeře u Turnova je obec Přepeře, 

vlastníkem dotčené pozemkové parcely 93/44 v kú Přepeře u Turnova jsou Novák Pavel a Nováková Eva, 

vlastníkem dotčené pozemkové parcely 93/60 v kú Přepeře u Turnova je Česká republika – Státní 

pozemkový úřad, a vlastníci inženýrských sítí, kde dojde ke styku s výše uvedenou stavbou: GasNet., 

s.r.o., ČEZ Distribuce, a.s., CETIN a.s.,  Vodohospodářské sdružení Turnov,  

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 
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rozhodnutím přímo dotčeno – jsou to majitelé sousedních pozemků: Osoby s vlastnickými nebo jinými 

věcnými právy k sousedním pozemkům: Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním 

pozemkům: st. p. 202, 510, 279, 355, 378, 134, 119/1, 364, 1/2, 1/3, parc. č. 93/21, 93/16, 93/88, 93/37, 

93/36, 93/35, 93/34, 93/45, 93/58, 94/56, 94/15, 94/2, 94/3, 94/109, 75/1 v katastrálním území Přepeře u 

Turnova a osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: Přepeře č.p. 190, č.p. 

231, č.p. 232, č.p. 273, č.p. 119, č.p. 113, č.p. 270 a č.p. 200. 

 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce MÚ Turnov a na OÚ Přepeře. 

Po stejnou dobu musí být zveřejněno i způsobem, umožňujícím dálkový přístup. Patnáctý den 

vyvěšení na úřední desce MÚ Turnov je dnem doručení. 

 

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

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 

 

Obdrží: 

Úřad města Turnov a Přepeře k podání zprávy o vyvěšení a sejmutí tohoto oznámení. 

Účastníci územního řízení dle ust. 27 odst. 1 správního řádu a ust. § 85 odst. 1, písm. a) stavebního 

zákona – do vlastních rukou: 

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy, zast. BIMONT s.r.o., IDDS: yu8rq4g 

 

Účastníci územního řízení dle § 85 odst. 1, písm. b) stavebního zákona – do vlastních rukou: 

Obec Přepeře, IDDS: ne8a7ss 

 

Účastníci územního řízení dle ust. § 85 odst. 2, písm. a) stavebního zákona – do vlastních rukou: 

CETIN a.s., IDDS: qa7425t 

Vodohospodářské sdružení Turnov, IDDS: c97yj33 

GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt 

Obec Přepeře, IDDS: ne8a7ss 

Flimex s.r.o., IDDS: ym36pm9 

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: bdnkk7w 

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, IDDS: z49per3 

Pavel Novák, Přepeře č.p. 114, 512 61  Přepeře 

Eva Nováková, Přepeře č.p. 114, 512 61  Přepeře 

 

Účastníci územního řízení dle ust. § 85 odst. 2, písm. b)  stavebního zákona – doručí se veřejnou 

vyhláškou: 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

st. p. 202, 510, 279, 355, 378, 134, 119/1, 364, 1/2, 1/3, parc. č. 93/21, 93/16, 93/88, 93/37, 93/36, 

93/35, 93/34, 93/45, 93/58, 94/56, 94/15, 94/2, 94/3, 94/109, 75/1 v katastrálním území Přepeře u 

Turnova. 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Přepeře č.p. 190, č.p. 231, č.p. 232, č.p. 273, č.p. 119, č.p. 113, č.p. 270 a č.p. 200. 

 

dotčené orgány 

Městský úřad Turnov, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01  Turnov 1 

  

ostatní 

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 rozvoje města, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01  Turnov 1 

Městský úřad Turnov, odbor dopravní, Antonína Dvořáka č.p. 335, Turnov, 511 01  Turnov 1 

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., oblastní závod Turnov, IDDS: f7rf9ns 
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