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OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci, IČO 75032333, Jablonecká č.p.
642/23, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec 1
(dále jen "žadatel") podal dne 13.7.2012 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
Čerpací stanice, vodovodní přípojka
na pozemkové parcele 500/5 v katastrálním území Troskovice. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní
řízení.
Přípojka z veřejného vodovodu je na napojena cca 4 m na veřejný vodovod od armaturní komory
vodojemu. Ve vzdálenosti 3 m od navrtávky je na přípojce navržena celoplastová oválná vodoměrná
šachta ( VŠ01 ) typu BOCR SVO 1000 půdorysných rozměrů 1200/1000 mm. Vstup do šachty bude
vytažen nad terén cca 100 mm nad terén a ukončen plastovým víkem se zámkem. Z čerpací stanice
přípojka pokračuje novým propojením na stávající výtlačné potrubí v přímé cestě na hrad. Čerpací stanice
( prefabrikovaný železobetonový válcový objekt, vnitřní rozměr 2 m, světlá výška 2 m). Čerpací stanice
bude vybavena automatickou tlakovou stanicí ATS VOGEL HYDROVAR s jedním čerpadlem VDH
1.3/6-230-2 HYDROVAR s regulací čerpadla frekvenčním měničem.
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 a
současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den
11. září 2012 (úterý) v 8:00 hodin
se schůzkou pozvaných na místě stavby.
Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být
uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, 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.).
Ve smyslu ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona doručuje stavební úřad zahájení územního řízení
účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 2 stavebního zákona, veřejnou vyhláškou.
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.
Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního
rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na vhodném
veřejně přístupném místě na pozemkové parcele 500/5 v kú Troskovice, na nichž se má záměr
uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání.
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Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmaření účelu
veřejného ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce.
K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo
regulačního plánu, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají
jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené
požadavky, se nepřihlíží.
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.
Za správnost : Hozdecká Ivana
Ing. Eva Zakouřilová
vedoucí stavebního úřadu
Účastníci územního řízení :
- Česká republika – Národní památkový ústav, Ing. Vladimíra Kučerová, Česká republika – Lesy České
republiky, s.p., Vojtěch Dohnal, Ing. Stanislav Padrůněk, ČEZ Distribuce, a.s., Vodohospodářské
sdružení Turnov, Obec Troskovice, Telefónica 02 Czech Republic, a.s.
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 30 dnů.
Vyvěšeno dne: ..............................

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

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Obdrží:
Výše uvedení účastníci řízení podle § 85 odst. 2 stavebního zákona veřejnou vyhláškou.
Úřad obce Troskovice a Turnov k podání zprávy o vyvěšení a sejmutí tohoto oznámení.
Národní památkový ústav, IČO 75032333, územní odborné pracoviště v Liberci, IDDS: 2cy8h6t
Obec Troskovice, IDDS: gyban5j
dotčené orgány
Městský úřad Turnov, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
HZS Libereckého kraje, územní odbor Semily, IDDS: hv4aivj
Krajská hygienická stanice Libereckého kraje, IDDS: nfeai4j
Správa CHKO Český ráj, IDDS: 85qdygx
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ostatní
Městský úřad Turnov, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
Městský úřad Turnov, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
Vodohospodářské sdružení Turnov, Antonína Dvořáka č.p. 287, 511 01 Turnov 1
ČEZ Distribuce a.s., IDDS: v95uqfy
Lesy České republiky s.p., IDDS: e8jcfsn
Severočeské vodovody a kanalizace a.s., IDDS: f7rf9ns
Telefónica O2 CR, a.s., IČO 60193336, DLSS Liberec, IDDS: d79ch2h

