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OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
Severočeská vodárenská společnost a.s., IČO 49099469, Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany, 415 01
Teplice 1
(dále jen "žadatel") podal dne 14.11.2014 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
Žďárek - Rekonstrukce vodovodu, která obsahuje nový vodovodní řad podél aleje Rohanka a podél
oplocení zámeckého parku
na pozemkové parcele 1088 v katastrálním území Radostín u Sychrova a na pozemkových parcelách
781/2, 811/1, 863/1, 1040, 1041, 1056, 1054, 1055, 1071 v katastrálním území Paceřice. Uvedeným dnem
bylo zahájeno územní řízení.
Stavba obsahuje:
Nový vodovodní řad propojí stávající řad ze Žďárku do Paceřic s rozváděcím řadem PE 110, který
vede podél silnice III/2791 z osady Husa do Sychrova.
Trasa řadu se napojuje na rekonstruovaný řad PE 160 na severní straně aleje Rohanka, nedaleko
lávky přes rychlostní silnici R35. Trasa řadu podchází asfaltovou obslužnou komunikaci/cyklostezku
a v odstupu sleduje, po vzdálenějším okraji veřejného pozemku, severní stranu aleje směrem
k zámeckému parku. Nad někdejším podjezdem silnice, která vede alejí, prochází trasa přes plochu
zasypané skládky. Na úrovni křižovatky před bránou parku se řad lomí doleva a křižovatku podchází
do nezpevněné krajnice/silničního příkopu asfaltové místní komunikace. Cca 0,5 m od okraje asfaltu
řad pokračuje podél oplocení zámeckého parku až ke křižovatce se silnicí III/2791, kde je napojen na
stávající řad PE 110. V trase podél oplocení bude ve stávající armaturní šachtě přepojen stávající
vodovodní řad LT 80.
Na řadu budou v rámci pro vodovodní řad, vysazeny nové vodovodní přípojky pro domky u brány
do zámeckého parku. Jedná se o 2 ks přípojek PE 32 v celkové délce 2,0 m.
Vodovodní řad bude proveden z polyethylénových trub PEHD PE 100 SDR 17 PN 10 d160.
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 a
současně nařizuje k projednání žádosti ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den
10. listopadu 2015 (úterý) v 8:30 hodin
se schůzkou pozvaných na OÚ v Paceřicích. 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:
parc. č. 1045, 1063, 521/1, 1042, 1051, 508, 516, 751/10, 491/26, 751/1, 757/3, 1073, 782/2, 751/8,
751/9, 751/3, 751/11, 1070, 885/2, 885/1, 1057, 862/2, 769, 1058, 1028, 862/3, 518/4 v katastrálním
území Paceřice, parc. č. 1025 v katastrálním území Radostín u Sychrova
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Do 3 dnů po konání ústního jednání 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.
Závazná stanoviska dotčených orgánů a námitky účastníků řízení musí být uplatněny nejpozději při
ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo
rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, 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.
Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění
úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu
stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo
opatření.
Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu,
kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního
zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo
stavbu.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti.
Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení,
datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je
patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad
předkládá, jako jeho oprávněného držitele.
Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za
právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.
Za správnost : Hozdecká Ivana
Otisk úředního razítka
Ing. Eva Zakouřilová
vedoucí stavebního úřadu
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 30 dnů na úřední desce MÚ v Turnově a na OÚ
v Paceřicích.
Vyvěšeno dne: ..............................

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

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
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Účastníci územního řízení :
podle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona : Severočeská vodárenská společnost, a.s., Přítkovská
č.p.1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice 1,
podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona : Obec Paceřice,
podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona : Obec Paceřice, Česká republika – Národní památkový
ústav, Liberecký kraj – Krajská správa silnic LK, ČEZ Distribuce, a.s., Česká telekomunikační
infrastruktura a.s., RWE Distribuční služby, s.r.o.,
podle § 85 odst. 2 písm. b ) stavebního zákona : osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k
sousedním pozemkům: parc. č. 1045, 1063, 521/1, 1042, 1051, 508, 516, 751/10, 491/26, 751/1, 757/3,
1073, 782/2, 751/8, 751/9, 751/3, 751/11, 1070, 885/2, 885/1, 1057, 862/2, 769, 1058, 1028, 862/3, 518/4
v katastrálním území Paceřice, parc. č. 1025 v katastrálním území Radostín u Sychrova
Obdrží:
Úřad města Turnov k podání zprávy o vyvěšení a sejmutí tohoto rozhodnutí.
Účastníci územního řízení o žádosti o vydání územního rozhodnutí dle ust. 27 odst. 1 správního řádu a
ust. § 85 odst. 1, písm. a) stavebního zákona – do vlastních rukou :
Severočeská vodárenská společnost, a.s., IDDS: 7egf9my
Účastníci územního řízení o žádosti o vydání územního rozhodnutí dle § 85 odst. 1, písm. b) stavebního
zákona – do vlastních rukou :
Obec Paceřice, IDDS: 75aaunc
Účastníci územního řízení o žádosti o vydání územního rozhodnutí dle ust. § 85 odst. 2, písm. a )
stavebního zákona – doručí se jednotlivě – do vlastních rukou:
Krajská správa silnic Libereckého kraje,, příspěvková organizace, IDDS: bdnkk7w
Národní památkový ústav, IDDS: 2cy8h6t
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
Obec Paceřice, IDDS :75aaunc
RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
Ing. Václav Sodomka, Paceřice č.p. 97, 463 44 Sychrov, opatrovník dědiců po níže uvedených
zemřelých osobách.

-

- doručí se dědicům níže uvedených spoluvlastníkům sousední pozemkové parcely
757/3 v kú Paceřice - veřejnou vyhláškou podle § 25 odst. 1, správního řádu :
Křtěnová Josefa, Paceřice 52, 463 44 Sychrov
Kvapilová Františka, Husa 4, 463 44 Sychrov
Kvapil Václav, Husa 4, 463 44 Sychrov
Nejedlo Karel, Husa 14, 463 44 Sychrov.

Účastníci územního řízení o žádosti o vydání územního rozhodnutí 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. 173, 523, 583,
638, 642, 643, 645, 647, 666, 667, 668, 669, 702, 422, 537, 547/1, 622, 621, 409, 566/1, parc. č.
1300/2, 1300/6, 1325, 1327/1, 1338/1, 1338/3, 1338/6, 1344/1, 1344/2, 1345/2, 1350, 1351,
1352/1, 1352/2, 1352/3, 1352/4, 1352/5, 1352/6, 1352/7, 1352/8, 1352/9, 1355, 1356/1, 1356/2,
1356/3, 1356/4, 1357/3, 1359/2, 1359/1,1359/7, 1362/1, 1363, 1369, 1539/4, 1539/5, 1590/1,
1590/12, 2835, 1357/1, 1357/2, 1359/3, 1364/3, 1364/9, 1364/2, 2740/1 v katastrálním území
Vranové I, parc. č. 100, 101/2, 103/1, 103/2, 104/3, 105/1, 105/2, 119/2, 121/2, 121/3, 122/1,
124/1, 686 v katastrálním území Vranové II.
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Dotčené orgány - doručí se jednotlivě do vlastních rukou :
Městský úřad Turnov, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01 Turnov 1
Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, IDDS: nfeai4j
Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, IDDS: hv4aivj
Obecní úřad Paceřice, IDDS :75aaunc
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
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Zeyerova č.p. 1310, 460 01 Liberec 1
Národní památkový ústav, ústřední pracoviště, územní odborné pracoviště Sychrov č.p. 1, 463 44
Sychrov
Městský úřad Turnov, odbor dopravní, Antonína Dvořáka č.p. 335, Turnov, 511 01 Turnov 1
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns

