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ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
Výroková část:
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"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost
o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne
11.3.2013 podal
ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2,
kterou zastupuje Electrosun, s.r.o.,, IČO 25688553, U Zvoničky č.p. 3, 289 31 Bobnice
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I.

Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
rozhodnutí o umístění stavby
Ktová - Kabelové vedení NN

(dále jen "stavba") na pozemcích : stavební 124, 175, 155, 112, 14, 118, 13, 16, 17, 122, 12, 84/1, 84/2,
10/1, 2, 1/1, 3/1, 154, 4, 9, 8, 85, 1/3, 1/2, 108, 7/1, 114, 5, 6/1, 93/1, 68, 101, 123, 115, 18, 20, 90, 24, 30,
31, 71, 32, 27, 171, 36, 35, 34/2, 34/1, 41, 137, 132 a pozemkové parcely 602/1 v PK ( 675/2 ), 770/2,
675/13, 675/4, 678/3, 678/6, 678/5, 825/1, 856/2, 35/1, 40, 41/3, 41/2, 33/4, 770/3, 775, 504/2, 808/2,
503/20, 503/3, 503/17, 13/3, 10/2, 7, 8/1, 9, 11/2, 8/2, 777/1, 412/2, 793, 361/3, 384/2, 360/3, 360/4,
360/2, 63/3, 63/4, 848/5, 780, 68/2, 778, 80, 85, 865, 866, 867 v PK ( 63 ), 87/1, 769, 87/3, 98/2, 98/1, 79,
68/1, 69/1, 73, 75, 831, 870, 845/1, 210/2, 347, 873, 788, 346/1, 349 v PK ( 349 ), 343 v PK ( 346 ),
381/2, 339, 365/3, 375/2, 380/1 v katastrálním území Ktová.
Druh a účel umisťované stavby:
- Jedná se o výstavbu nového kabelového rozvodu NN pro napojení projektovaných kabelových skříní
pro stávající odběry v obci Ktová. Pro napájení budou využity stávající příhradové trafostanice
35kV/0,4kV a to TS Ktová PYRAM SM-0804, TS Ktová Škola SM-819 a TS Ktová U JZD SM0819. Kabelové vedení bude vedeno v obci. Přechod kabelové trasy přes komunikace v majetku ŘSD
a některých místních komunikacích v majetku obce bude řešen podvrtem. Ostatní křížení místních
komunikací bude provedeno překopem. Kabelová trasa kříží i vodní tok Libuňka ( kabel umístěný na
vzdušné straně mostní konstrukce v majetku obce ) a vodoteče Veselka ( překopem vodního koryta ).
Pro překop vodního toku Veselka je nutno dodržet uložení kabelové chráničky min. 1 m pod pevným
dnem a podmínky správce toku.
Umístění stavby na pozemku:
Podle situace „ situační montážní schéma „ v měřítku 1:500 č. výkresu G-1a a G-1b.
Určení prostorového řešení stavby:

Č.j. SU/13/2992/HOI

str. 2

Kabel bude uložen v zemi v hloubce ve volném terénu 0,7 m; pod komunikací 1,0 m, v chodníku
0,35 m a ve vjezdech bude kabel uložen do chrániček.
Vymezení území dotčeného vlivy stavby.
-

-

Stavební 124, 175, 155, 112, 14, 118, 13, 16, 17, 122, 12, 84/1, 84/2, 10/1, 2, 1/1, 3/1, 154, 4, 9, 8,
85, 1/3, 1/2, 108, 7/1, 114, 5, 6/1, 93/1, 68, 101, 123, 115, 18, 20, 90, 24, 30, 31, 71, 32, 27, 171, 36,
35, 34/2, 34/1, 41, 137, 132 a pozemkové parcely 602/1 v PK ( 675/2 ), 770/2, 675/13, 675/4, 678/3,
678/6, 678/5, 825/1, 856/2, 35/1, 40, 41/3, 41/2, 33/4, 770/3, 775, 504/2, 808/2, 503/20, 503/3,
503/17, 13/3, 10/2, 7, 8/1, 9, 11/2, 8/2, 777/1, 412/2, 793, 361/3, 384/2, 360/3, 360/4, 360/2, 63/3,
63/4, 848/5, 780, 68/2, 778, 80, 85, 865, 866, 867 v PK ( 63 ), 87/1, 769, 87/3, 98/2, 98/1, 79, 68/1,
69/1, 73, 75, 831, 870, 845/1, 210/2, 347, 873, 788, 346/1, 349 v PK ( 349 ), 343 v PK ( 346 ), 381/2,
339, 365/3, 375/2, 380/1 v katastrálním území Ktová.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:
1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí „ situační montážní schéma – část
sever „ č.výkresu G-1a a G-1b, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku 1 : 500
katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením
vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Stavba bude umístěna podle dokumentace ověřené v územním řízení.
3. Před zahájením zemních prací investor zajistí odborné vytýčení všech inženýrských sítí na pozemcích
stavbou dotčených.
4. Před započetím stavebních prací je povinností investora vstup na pozemky projednat s jednotlivými
vlastníky nejdéle 15 dní předem.
5. Stavebník uhradí případnou škodu vzniklou prováděním stavby podle obecně závazných předpisů.
6. Po skončení stavebních prací budou dotčené pozemky uvedeny do původního stavu.
7. Vzhledem k tomu, že dotčená nemovitost se nachází na území s archeologickými nálezy, je
stavebník povinen , dle § 22 odst. 2 zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění,
při jakýkoliv zemních
pracích oznámit tento stavební záměr již v době přípravy stavby
Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, Letenská 4, 118 01 Praha 1, případně umožnit provedení
na dotčeném území záchranný archeologický výzkum . Při provádění zemních nebo jiných prací
je stavebník povinen nejpozději do druhého dne od zjištění archeologického nálezu oznámit tuto
skutečnost Archeologickému ústavu Akademie věd ČR nebo nejbližšímu muzeu, případně obecnímu
úřadu v jehož územním obvodu ( i náhodně ) došlo k porušení archeologických situací ( nálezy
zdiva, jímek, hrobů atd., ), stejně jako nálezy movitých artefaktů ( keramiky, kostí, mincí,
zbraní, apod. ), které nebyly zjištěny v rámci záchranného archeolog. výzkumu ( § 23 památkového
zákona ).
8. Před zpracováním projektové dokumentace doporučujeme provést inženýrskogeologické posouzení.
9. Budou dodrženy podmínky z vyjádření společnosti Telefónica 02 Czech Republic, a.s., prac.Liberec
ze dne 25.2.13 pod čj. 531221/13, a to :
· vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod
vydání vyjádření stanovený žadatelem v žádosti. Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby
platnosti v tomto vyjádření uvedené, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu
vydání vyjádření uvedeného v žádosti nebo nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu níže
tohoto vyjádření, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti
tohoto vyjádření nastane nejdříve
· stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistil, že
jeho záměr, pro který podal shora označenou žádost, je v kolizi se SEK a nebo zasahuje do
ochranného pásma SEK, nejpozději však před počátkem zpracování projektové dokumentace
stavby, která koliduje se SEK a nebo zasahuje do ochranného pásma SEK, vyzvat společnost
Telefónica ke stanovení konkrétních podmínek ochrany SEK, případně k přeložení SEK,
prostřednictvím zaměstnance společnosti Telefonica pověřeného ochranou sítě
· přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost Telefónica. Stavebník, který vyvolala překládku
SEK je dle ustanovení § 104 odst. 16 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o
změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti Telefónica veškeré náklady na
nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení
· pro účely přeložení SEK dle našich bodů tohoto vyjádření je stavebník povinen uzavřít se
společností Telefónica smlouvu o realizaci překládky SEK
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· bez ohledu na všechny shora v tomto vyjádření uvedené skutečnosti je stavebník, nebo jím
pověřená třetí osoba povinen řídit se všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti
Telefónica, které jsou nedílnou součástí tohoto vyjádření
· společnost Telefónica prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území
poskytnuty veškeré dostupné informace o SEK
· žadateli převzetím tohoto vyjádření vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze
k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data
rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti
Telefónica. V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající
z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského
· v prostoru odkrytého tel.vedení musí být zaměstnanci společnosti Telefónica Czech Republic,
a.s., provedena před záhozem kontrola uložení kabelů
· během stavby musí být zajištěna taková opatření, aby nedošlo k poškození kabelů.
10. Budou dodrženy podmínky z vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., Děčín ze dne 28.2.13 pod zn.
0100139764, a to :
· energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb. (
energetický zákon ) v platném znění nebo technickými normami, zejména PNE 333301 a ČSN
EN 50423-1
· v případě podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka před započetím stavebních
prací 14 dní předem požádat o vytyčení prostřednictvím zákaznické linky
· v případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení
nebo trafostanic, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemního
vedení, je nutné písemně požádat o souhlas s činností v ochranném pásmu
· pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení kontaktujte
naši poruchovou linku
11. Budou dodrženy podmínky z koordinovaného závazného stanoviska, které vydal MÚ Turnov, ORM
dne 25.3.11 pod čj.spisu ORM/11/133,a to :
OŽP odpady :
- odpady vzniklé při realizaci stavby budou řádně vytříděny a jednotlivé druhy následně využity,
případně nabídnuty k dalšímu využití nebo recyklaci oprávněné osobě. Teprve v případě, že je
nebude možné využít, je třeba zajistit jejich řádné odstranění v souladu se zákonem č. 185/2001
Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Odpady znečištěné škodlivinami je nutné
odstranit pouze na zařízeních k tomu určených a osobami, které mají potřebná oprávnění pro
likvidaci příslušného druhu odpadu. O všech odpadech vzniklých při provádění stavby bude
řádně vedena průběžná evidence a předložena jako jeden z dokladů ke kolaudaci stavby
OŽP ochrana přírody a krajiny :
- stavbou budou respektovány stávající vzrostlé ekologicky a esteticky hodnotné dřeviny
rostoucích na dotčených pozemcích a budou zajištěny další podmínky dle České státní normy
ČSN 83 9061 z února roku 2006 – technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů,
porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích :
· bod 4.2 – Ochrana před chemickým znečištěním : vegetační plochy nesmí být znečišťovány
látkami poškozujícími rostliny nebo půdu, např.rozpouštědly, minerálními oleji, kyselinami,
louhy, barvami, cementy a jinými pojivy
· bod 4.5 – Ochrana vegetačních ploch – vegetační plochy je nutno chránit před poškozením
asi 2 m vysokým, stabilním plotem, postaveným s bočním odstupem 1,5 m
· bod 4.6 – Ochrana stromů před mechanickým poškozením – k ochraně před mechanickým
poškozením ( např. pohmoždění a potrhání kůry, dřeva a kořenů, poškození koruny )
stavebními stroji a ostatními stavebními postupy je nutno stromy v prostoru stavby chránit
plotem ( viz. 4.5 ), který by měl obklopovat celou kořenovou zónu ( tj. plochu pod korunou
stromu – tzn. okapová linie koruny – rozšířená do stran o 1,5 m, u sloupovitých forem o 5 m,
· bod 4.8 – Ochrana kořenové zóny při navážce zeminy – v kořenové zóně nebude prováděna
navážka zeminy nebo jiného materiálu,
· bod 4.9 – Ochrana kořenového prostoru při odkopávce půdy – v kořenovém prostoru se
nesmí půda odkopávat,
· bod 4.10 – Ochrana kořenového prostoru při výkopech rýh nebo stavebních jam –
v kořenových prostorech, nelze-li tomu v určitých případech zabránit, smí se hloubit pouze
ručně nebo s použitím odsávací techniky, nejméně vzdálenost od paty kmene má být
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čtyřnásobkem obvodu kmene ve výšce 1 m, nejméně však 2,5 m, sítě technického vybavení
budou vedeny, pokud možno, pod kořenovým prostorem; při výkopech se nesmí přetínat
kořeny s průměrem 2 cm, poraněním se musí zabraňovat, popřípadě kořeny musí být ošetřeny
– kořeny ostře přetnout a místa řezu zahladit, konce kořenů ošetřit růstovými stimulátory,
obnažené kořeny nutno chránit před vysycháním a působením mrazu; zásypové materiály
musí svou zrnitostí ( úzké odstupňování ) a zhutněním zajišťovat trvalé provzdušňování
potřebné k regeneraci poškozených kořenů,
· 4.12 – Ochrana kořenového prostoru stromu při dočasném zatížení – kořenový prostor nesmí
být zatěžován soustavným přecházením, pojížděním, odstavováním strojů a vozidel,
zařízeními staveniště a skladováním materiálů,
- použitá mechanizace bude zajištěna proti úkapům budou používána ekologicky odbouratelná
maziva a bude zajištěna ochrana území před znečištěním. Bude použita pouze mechanizace
vhodná velikostí daným podmínkám, především při zamokření terénu tak, aby nedošlo k hutnění
a poškození pozemků
- pro případné nezbytně nutné kácení dřevin rostoucích mimo les z důvodu realizace výše
uvedeného záměru je nezbytné povolení orgánu přírody dle § 8 zákona č. 114/1992 Sb. Bez
rozhodnutí o povolení kácení nelze dřeviny kácet. O povolení ke kácení se rozhoduje na základě
žádosti v samostatném správním řízení. O nezbytně nutném kácení dřevin rostoucích mimo les
s obvodem kmene nad 80 cm se rozhoduje na základě žádosti v samostatném správním řízení, až
po nabytí právní moci územního rozhodnutí
OŽP zemědělský půdní fond :
- provozovatelem prací budou dodržena ustanovení § 4 a § 8 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně
ZPF zejména :
· tam, kde bude dotčen ZPF, bude odděleně skryta svrchní kulturní vrstva půdy a po skončení
akce provedeny vhodné povrchové úpravy dotčených ploch, aby mohly nadále plnit funkci
ZPF
· učiní opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plynných látek, poškozujících ZPF
· hydrogeologické a odtokové poměry v území narušovat co nejméně
· projedná včas zamýšlené provádění prací s vlastníky, popřípadě s nájemci pozemků
náležejících do ZPF
· případná změna trasy ( zejména na jiné pozemky ) musí být s orgánem ochrany ZPF znovu
projednána a jím odsouhlasena
· pokud si práce spojené s pokládkou inženýrských sítí vyžádají odnětí zemědělského půdního
fondu na dobu delší než jeden rok včetně doby potřebné k uvedení dotčených pozemků do
původního stavu, jsou provozovatelé těchto prací povinni požádat orgán ochrany ZPF o
souhlas k odnětí půdy ze ZPF ( § 9 ).
12. Budou dodrženy podmínky z vyjádření SčVK a.s., Teplice ze dne 24.1.11 pod zn. 011610002414, a
to :
· před samotným zahájením výkopových prací požadujeme vytyčení našeho zařízení včetně
přípojek, které je nutné taktéž respektovat. V místech střetů s naším zařízení bude kopáno pouze
ručně bez použití stavební mechanizace. Křížení kabelů s naším zařízením bude k tomuto zařízení
provedeno kolmo a bude opatřeno ochranným potrubím, které bude přesahovat min. 1 m na
každou stranu od osy našeho zařízení
· při souběhu Vámi navrhovaných zařízení a doprovodných objektů s vodovodem a kanalizací
požadujeme min. vodorovnou vzdálenost 1 m od půdorysných obrysů potrubí
· ve zdůvodněných případech, např. ve stísněných poměrech lze připustit menší vzdálenost, kterou
je ale nutné předem projednat a zápisem do stavebního deníku nechat odsouhlasit mistrem
příslušné sítě ( nejmenší dovolenou vzdálenost určuje ČSN 736005 )
· při křížení navrženého zařízení s vodovodem a kanalizaci dodržet přibližně pravý úhel a svislou
odstupovou vzdálenost dle ČSN 73 6005
· k realizaci stavby investor zajistí :
· písemné oznámení termínu zahájení výkopových prací na provoz Turnov alespoň 14 dní
předem
· písemné oznámení jména odpovědného pracovníka prováděcí firmy a jeho telefonní spojení
· vytýčení polohy vodovodu a kanalizace přímo na staveništi
· seznámení zástupců firmy prováděcí výkopové práce s polohou zařízení ve správě SčVK a.s.,
a s trasou navrženého zařízení
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ochranu zařízení ve správě SčVK a.s., před poškozením v průběhu stavby
přizvání zástupců SčVK a.s., na staveniště před zásypem položených zařízení ke kontrole
provedených prací. Kontrolu zapíše zástupce SčVK, a.s., do protokolu, kde bude vysloven
souhlas či nesouhlas ke kolaudaci
· ohlášení každého poškození zařízení SčVK a.s.
Budou dodrženy podmínky z vyjádření ŘSD ČR, Správa Liberec ze dne 16.6.2011 pod zn.
2529/11/36200-Ba/7.1.3, a to :
· realizace stavby bude v souladu se zněním zákona č. 13/1997 Sb. ( ve znění pozdějších předpisů )
a jeho prováděcí vyhlášky č. 104/97 Sb. ( dále jen zákon o pozemních komunikací )
· 30 dní před zahájením stavební činnosti požádá zhotovitel ŘSD ČR o souhlas s prováděním
stavebních prací – užitím silničního pozemku, který mu bude vydán na základě předloženého
harmonogramu prací a situačního zákresu v pozemkové mapě s vyčíslením délky umisťovaného
kabelového vedení a pracovního záboru manipulační plochy v m2. Následně zajistí u KÚ LK
rozhodnutí o povolení zvláštního užívání na dobu trvání stavebních prací, kde bude specifikován
termín a rozsah realizace. V souladu s tímto rozhodnutím uzavře zhotovitel s ŘSD ČR nájemní
smlouvu na dobu trvání stavebních pracé s vyčíslením úhrady. Nájemní smlouva musí být
uzavřena před zahájením stavebních prací
· po realizaci stavby vyzve zhotovitel zástupce ŘSD ČR k protokolárnímu převzetí dotčených částí
silničních pozemků a stavby silnice I/35 ( E442 )
· investor stavby zodpovídá za bezpečnost dopravy a veškeré škody, které vzniknou jeho realizační
činností na předmětném úseku sil.I/35, včetně vybavení a příslušenství komunikace ( dle § 12
zákona o pozemních komunikací ).
Budou dodrženy podmínky z vyjádření Policie České republiky, Krajské ředitelství Policie České
republiky, ÚO Semily, DI ze dne 28.1.2011 pod čj. KRPL-4763/ČJ-2011-181106, a to :
· termín realizace bude dle rozhodnutí silničního správního úřadu
· dopravní opatření :
přechodné dopravní značení umístit dle návrhů, která jsou přílohou žádosti za předpokladu,
že technika nebude zasahovat při provádění výkopových prací do silnice I/35
výkopy budou zabezpečeny v souladu s obecně závaznými předpisy pro provádění
stavebních prací
pracovníci pohybující se na vozovce jsou povinni užívat reflexní vesty schváleného typu
· dopravní značení užít a umístit v souladu s vyhláškou č.30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla
silničního provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních
komunikacích : ČSN 018020 a v souladu s TP 66 – „ Zásady pro přechodné dopravní značení na
pozemních komunikacích „. Je nutno použít retroreflexní značky základní velikosti dle ČSN
018020.
Budou dodrženy podmínky z vyjádření Lesy České republiky, s.p., - správa toků – oblast Povodí
Labe, Hradec Králové ze dne 9.6.2011 pod čj. 28/2011/953/93/731 …. 369, a to :
· křížení překopem bude nejmenší hloubka uložení 1,0 m pod niveletou dna neupraveného vodního
toku ( vyhl.č. 433/2001 Sb. )
· při souběhu vodního toku s kabelem bude min. vzdálenost uložení kabelu 6,0 m od vodního toku,
při menší vzdálenosti bude vedení zajištěno proti poškození těžkou technikou
· při provádění překopu budeme vždy přizváni k odsouhlasení hloubky uložení před zakrytím
· pozemky po provedené výstavbě budou uvedeny do původního stavu
· při stavbě bude postupováno dle schválené projektové dokumentace
· před realizací stavby bude v případě křížení překopem vypracována smlouva o smlouvě budoucí
ke zřízení věcného břemene na pozemek v místě křížení.
Budou dodrženy podmínky z vyjádření Povodí Labe, Hradec Králové ze dne 28.2.2013 pod zn.
PVZ/13/5241/Řa/0, a to :
· chránička s kabelem NN bude umístěna na vzdušné straně mostu, nikoliv na návodní
· umístěním chráničky na tělese mostu nesmí dojít ke zmenšení průtočného profilu koryta toku
· správce toku neručí za škody na stavbě a zařízení způsobené povodňovými průtoky.
Budou dodrženy podmínky z vyjádřené Obec Ktová ze dne 25.7.2011, a to :
· žádáme o pořízení fotodokumetace současného stavu a stavu po uvedení do stavu původního
· nacestě ppč. 780 od sousedního pozemku č. 68/1 ( směrem k hlavní silnici ) je třeba z důvodu
výskytu spodních vod provést drenáž, aby nedocházelo k vytékání vody na komunikaci
·
·
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· uvedení všech pozemků do původního stavu dle pořízení fotodokumentace. V případě rozebrání
chodníku, pokud bude narušena kanalizace tak nejprve uvést do původního stavu kanalizace a
poté i samotný chodník
· na všechny povrchy požadujeme záruční lhůtu 60 měsíců ode dne předání sítě
· realizační firma si zajistí vytýčení všech podzemních sítí a bude je v průběhu chránit před
případným vytýčením
· zhotovitel díla po provedení prací předá dokumentaci průběhu skutečného vedení sítí v obci ktová
( předá ho v tištěné a digitální formě ).
Budou dodrženy podmínky ze závazného stanoviska Agentury ochrany přírody a krajiny České
republiky, Správa CHKO Český ráj, Turnov, ze dne 16.5.2013 pod čj. S/00618/CR/2013/230, a to :
· tok bude překopáván za optimálního průtoku tak, aby nedocházelo k nadměrnému poškozování
dna a břehů a zbytečnému pohybu splavenin
· bude max. ochráněn kořenový systém dubu, který roste na pravém břehu ve vzdálenosti 8,6 m od
projektovaného překopu dle upravené dokumentace přijaté elektronickou poštou dne 14.5.2013.
Manipulační jáma podkopu bude posunuta do středu proluky mezi nemovitostmi čp. 15 a 14. Osa
protlaku bude protínat hranici pozemku mezi výše uvedenými nemovitostmi v její polovině.
Před domem čp. 16 bude kabel NN vzdálen od hranice stavební parcely 6/1 v kú Ktová min. 1,0 m.
Dojde-li při stavebních pracích k narušení stávající podezdívky před stavební parcelou 12 v kú Ktová,
bude po skončení stavebních prací před touto parcelou podezdívka z pískovcových kvádrů ihned
opravena.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2.
Odůvodnění:
Dne 11.3.2013 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.
Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům.
Současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 10.5.2013, o jehož výsledku byl
sepsán protokol. Na tomto jednání se účastníci řízení Michael Šimek Ing., Irena Šimková a Zdeněk
Koštejn domluvili na detailu umístění před jejich objekty. S tímto umístěním souhlasil žadatel, a bylo jim
vyhověno v podmínkách č. 19, 20 tohoto rozhodnutí.
Stanoviska sdělili: ČEZ Distribuce, a.s., Děčín dne 28.2.2013, ČEZ ICT Services, a.s., Praha dne
28.2.2013, Telefónica Czech Republic, prac.Liberec dne 25.2.2013, Česká republika – Ministerstvo
obrany, VUSS Pardubice dne 9.12.10, RWE Distribuční služby, s.r.o., Brno dne 28.2.2013,
Vodohospodářské sdružení Turnov dne 12.1.2011, SčVK a.s., Teplice dne 24.1.11, ŘSD ČR, Správa
Liberec dne 16.6.2011, Policie ČR, KŘPLK, ÚO Semily, DI ze dne 28.1.2011, KÚ LK, OD dne 7.10.11,
Lesy České republiky, s.p., správa toků – oblast Povodí Labe, Hradec Králové ze dne 9.6.2011 a 21.5.13,
Povodí Labe, s.p., Hradec Králové ze dne 24.2.11 a 28.2.2013, ZVS, prac.Mladá Boleslav dne 7.12.10,
PF ČR, prac.Liberec dne 21.2.12, MÚ Turnov, ORM dne 25.3.11, CHKO Český ráj Turnov dne
14.2.2011 a 16.5.2013, MÚ Turnov, OŠKS ze dne 20.1.2011 a 8.4.2013, Obec Ktová dne 25.7.11, Státní
pozemkový úřad prac.Semily dne 5.4.201, Těhníková Ludmila dne 6.5.13.
Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene od : Kopecký Vratislav st. dne 24.6.11 (
2 x ), Kopecký Vratislav ml. dne 29.6.11 a 10.5.13, Ing. Šimek Emanuel a Šimková Irena dne 11.5.11,
Ing. Zdeněk Koštejn dne 5.8.11 ( 2 x ) a 11.5.11, Mastník Dalibor dne 16.1.11, Sýkorová Ivana dne
26.1.11, Sýkorová Miloslava dne 26.1.11, Mencl Jaroslav a Menclová Vlasta dne 21.4.11, Hýbl Petr dne
15.5.11, Kopecký Jiří dne 20.4.11 a 25.1.11, Rejmontová Jana dne 22.9.11 ( 2x), Janků Ludmila dne
11.1.11, Janků Vladimír dne 27.2.11, Brodská Božena dne 23.4.11, Sedláček Miloslav a Sedláčková
Vlasta dne 23.2.11, Pozemkový fond ČR dne 21.2.12, Iveta Dandová dne 18.4.11 ( 2x ), Petr Král dne
6.4.11 ( 2x ), Bc. Vyvážilová Klára dne 3.5.11, Karban Tomáš dne 23.2.11 ( 2x ), Prokorát Libor dne
9.3.11,Šmiraus Luboš dne 13.5.11 ( 2x ), Mgr. Josef Polcer dne 26.4.11, Kozák František, Jaroslav
Pěnička dne 29.3.11, Gebrt Karel a Gebrtová Jarmila dne 15.2.11, Tomáš Kos a Ing. Ludmila Kosová dne
4.9.12 + dodatek, Jaroslav Runčík, Petr Svoboda dne 1.5.11, Vratislav Mazánek a Hana Mazánková dne
20.4.11, Zdeněk Mazánek dne 20.4.11, ZEA-LAND, s.r.o., dne 22.3.12 a 10.5.13, MÚ Turnov, OŽP dne
10.4.13,Obec Ktová dne 10.5.13 a 13.8.12, Dolejší Petr a Dolejší Hana dne 7.2.11( 2x ), Pavlík Jiří a
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Pavlíková Bronislava dne 2.5.11 (2x), Černý František dne 4.1.11 ( 2x ), Drbohlav Zdeněk dne 7.2.11,
ŘSD ČR dne 9.7.12, Bartůsková Jiřina dne 2.4.11, Hornová Ludmila dne 4.1.11, Nosek František a
Miroslava Nosková dne 4.4.11, Miluše Kazdová dne 4.4.11, Kubíček Miloslav a Kubíčková Jaroslava
dne 13.2.11, Melichová Alena dne 27.12.10, Bobková Jiřina dne 1.4.11, Novotná Michaela dne 31.3.11,
Stavební bytové družstvo Turnov, Lesy České republiky, s.p., dne 14.9.11, Těhníková Ludmila dne
3.1.11, Mokroš Jaromír RND.r a Mokrošová Ivana PhDr. Dne 4.4.11, Vedralová Libuše dne 6.5.11,
Pekařová Marcela dne 23.3.11, Morávek Vladimír dne 15.2.11, Ing. Jan Jirásek dne 23.5.11, Bušek
František a Bušková Jana dne 23.3.11, Dolanský Michal dne3.1.11, Zajícová Jiřina dne 13.4.11, Dandová
Radoslava dne 10.2.11, Kopecký Václav a Kopecká Marie dne 20.6.11, Nejedlová Lucie, Kopecký
Vratislav dne 24.6.11.
Vydaná rozhodnutí :
·

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor dopravy vydal dne 7.10.2011 pod čj. OD 1063/20113/280.8/Sl, KULK 72500/2011 rozhodnutí, ve kterém bylo povoleno zvláštní užívání silnice I/35
v Ktové od křižovatky silnic I/35xII/285 po čp. 105 ( konec obce směr Jičín ) z důvodu umístění
nového zemního kabelového vedení NN v rámci stavby „ Ktová – kabelové vedení NN, IE12200358 „ do stavby silnice I/35 a silničních pozemků ppč. 770/2, 360/3, 360/4 a 381/2 v kú
Ktová.

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, Děčín IV
– Podmokly,
podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona – obec, na jejímž území má být požadovaný záměr
uskutečněn – obec Ktová,
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 : v kú Ktová - vlastníkem dotčené pozemkové parcely 602/1 v PK ( 675/2 ) jsou
Bartůsková Jiřina a Hornová Ludmila, vlastníkem pozemkových parcel 770/2, 360/4, 381/2 a 360/3 je
Česká republika – ŘSD ČR, vlastníkem stavební parcely 124 jsou Nosek František a Nosková Miroslava,
vlastníkem pozemkové parcely 675/13 a stavební 175 je Kazdová Miluše, vlastníkem pozemkové parcely
675/4 jsou Kubíček Miloslav a Kubíčková Jaroslava, vlastníkem pozemkové parcely 678/3 je Melichová
Alena, vlastníkem pozemkové parcely 678/6 jsou Bobková Jiřina a Bulušková Michaela, vlastníkem
pozemkové parcely 678/5 a stavební 155 je Stavební bytové družstvo Turnov, vlastníkem pozemkové
parcely 856/2 je Česká republika – Lesy České republiky, s.p., vlastníkem stavební parcely 112 jsou
Mokroš Jaromír RNDr. A Mokrošová Ivana PhDr., vlastníkem pozemkové parcely 40 a stavební 14 jsou
Pavlík Jiří a Pavlíková Bronislava, vlastníkem pozemkových parcel 41/3, 41/2 a stavební 118 je Drbohlav
Zdeněk, vlastníkem stavební parcely 13 je Vedralová Libuše, vlastníkem stavební parcely 16 je Morávek
Vladimír, vlastníkem stavební parcely 17 je Jirásek Jan Ing., vlastníkem stavební parcely 122 a
pozemkové parcely 33/4 je Černý František, vlastníkem stavební parcely 12 je Těhníková Ludmila,
vlastníkem stavebních parcel 84/1 a 84/2 je Dolanský Michal, vlastníkem stavební parcely 10/1 je Zajíc
Zdeněk, vlastníkem stavebních parcel 1/1 a 3/1 je Svobodová Zdeňka, vlastníkem pozemkových parcel
503/3 a 503/17 jsou Dolejší Petr a Dolejší Hana, vlastníkem stavební parcely 4 je Kopecký Jiří,
vlastníkem stavební parcely 9 je Dandová Radoslava, vlastníkem pozemkové parcely 13/3 a stavební 8
jsou Kopecký Václav a Kopecká Marie, vlastníkem stavební parcely 1/2 je Nejedlová Lucie, vlastníkem
pozemkové parcely 11/2 a stavební 108 je Kopecký Vratislav ( Ktová 1 ), vlastníkem pozemkové parcely
8/2 a stavebních parcel 7/1 a 114 je Kopecký Vratislav ( Ktová 68 ), vlastníkem pozemkových parcel
825/1, 35/1, 770/3, 775, 504/2, 808/2, 503/20, 10/2, 7, 8/1, 9, 777/1, 793, 63/3, 867 v PK ( 63 ), 780, 63/4,
778, 87/1, 769, 831, 788, a stavebních parcel 85, 1/3, 154, 2 je obec Ktová, vlastníkem stavební parcely 5
jsou Šimek Michael Ing. a Šimková Irena, vlastníkem stavební parcely 6/1 a stavební parcely 68 je
Koštejn Zdeněk Ing., vlastníkem pozemkové parcely 412/2 a stavební 93/1 je Mastník Dalibor,
vlastníkem stavební parcely 101 jsou Sýkorová Ivana a Sýkorová Miloslava, vlastníkem stavební parcely
123 a pozemkové parcely 361/3 je Hýbl Petr, vlastníkem pozemkové parcely 384/12 a stavební 115 jsou
Mencl Jaroslav a Menclová Vlasta, vlastníkem pozemkové parcely 360/2 je Kopecký Jiří, vlastníkem
stavební parcely 18 jsou Sedláček Miloslav a Sedláčková Vlasta, vlastníkem pozemkových parcel 848/5,
845/1 a 66/4 je Česká republika – Státní pozemkový úřad, vlastníkem stavební parcely 20 je Vyvážilová
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Klára Bc, vlastníkem pozemkové parcely 68/2 a stavební parcely 90 jsou Dandová Iveta a Král Petr,
vlastníkem pozemkových parcel 865, 866 a stavební 30 je Šmiraus Luboš, vlastníkem stavební parcely 31
je Kozák František, vlastníkem pozemkové parcely 87/3 a stavební 71 je Polcer Josef Mgr., vlastníkem
stavební parcely 24 a pozemkové parcely 85 je Prokorát Libor, vlastníkem pozemkové parcely 210/2 a
stavební 137 je ZEA-LAND, s.r.o., vlastníkem pozemkových parcel 347 a 873 jsou Kos Tomáš a Kosová
Ludmila Ing., vlastníkem pozemkových parcel 339 a 365/3 a stavební 41 je Rejmontová Jana, vlastníkem
pozemkové parcely 375/2 jsou Janků Ludmila a Janků Vladimír, vlastníkem pozemkových parcel 80 a 79
a stavební 27 je Karban Tomáš, vlastníkem pozemkové parcely 68/1 a stavební 171 jsou Dandová Iveta a
Petr Král, vlastníkem pozemkové parcely 69/1 jsou Gebrt Karel a Gebrtová Jarmila, vlastníkem
pozemkových parcel 73, 75 346/1, 349 v PK ( 349), 343 v PK ( 346 ) a stavební 36 je Runčík Jaroslav,
vlastníkem stavební parcely 35 je Petr Svoboda, vlastníkem stavební parcely 34/2 a pozemkové parcely
870 jsou Mazánek Vratislav a Mazánková Hana, vlastníkem stavební parcely 34/1 je Zdeněk Mazánek,
vlastníkem pozemkové parcely 380/1 a stavební 132 je Brodská Božena, vlastníkem pozemkových parcel
98/2, 98/1 a stavební 32 je Pěnička Jaroslav a vlastníci inženýrských sítí, kde dojde ke styku s výše
uvedenou stavbou : Telefónica 02 Czech Republic, 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
rozhodnutím přímo dotčeno – jsou to osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním
pozemkům: jsou to majitelé sousedních staveb a těchto pozemků : stavební pozemky 675/9, 180, 136,
120, 15, 83, 11, 10/2, 133, 19, 113, 145, 6/2, 21, 22, 39, 33, 37, 41, 92, 135 a pozemkové parcely 675/10,
675/11, 675/3, 675/12, 678/4, 678/2, 679/2, 679/3, 679/4, 680/1, 680/2, 35/9, 35/3, 36/1, 35/8, 46/2, 47,
33/3, 30/3, 807/3, 872, 18, 3/1, 503/8, 856/1, 58, 3/2, 3/3, 14/3, 14/1, 12, 10/1, 59/1, 793, 413/1, 409, 406,
413/17, 413/19, 794, 400/2, 400/1, 66/2, 361/1, 362, 66/4, 66/6, 867, 777/2, 359/2, 78/1, 78/2, 85, 87/2,
862, 100/2, 100/1, 76, 75, 34/3, 93, 207/2, 208, 209, 245/1, 339, 380/2 v katastrálním území Ktová.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Účastník řízení paní Těhníková Ludmila Granátová 1899, Turnov ve svém písemném vyjádření ze
dne 6.5.2013 upozorňuje, že její pozemek stavební parcela 12 v kú Ktová je ohraničena podezdívkou
z pískovcových kvádrů a v případě výkopu v zeleném pásu nesmí být tato podezdívka narušena.
Žadatel potvrdil, že kdyby došlo při provádění stavebních prací k narušení této podezdívky, bude
ihned vrácena do původního stavu.
Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky
řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním
zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu s cíli
a úkoly územního plánování a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve
výroku uvedených.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí 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.
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. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý
výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného
vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou,
stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně
příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16
stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.
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Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění
stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

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.

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. f) ve
výši 20000 Kč byl zaplacen dne 26.4.2013.

Obdrží :
Úřad města Turnov a Ktová 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 :
- ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy, zast. Electrosun, s.r.o.,, IDDS: xja3i8b
Účastníci územního řízení o žádosti o vydání územního rozhodnutí dle § 85 odst. 1, písm. b) stavebního
zákona – do vlastních rukou :
- Obec Ktová, IDDS: imjbnsk.
Účastníci územního řízení o žádosti o vydání územního rozhodnutí dle ust. § 85 odst. 2 písm. a)
stavebního zákona a dotčeným orgánům – do vlastních rukou :
- Jiřina Bartůsková, Košťálov č.p. 73, 512 02 Košťálov
Ludmila Hornová, Pražská č.p. 122, 466 01 Jablonec nad Nisou 1
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz
František Nosek, Chuchelna č.p. 129, 513 01 Semily
Miroslava Nosková, Chuchelna č.p. 129, 513 01 Semily
Miluše Kazdová, Ktová č.p. 93, 512 63 Rovensko pod Troskami
Miloslav Kubíček, Ktová č.p. 65, Rovensko pod Troskami
Alena Melichová, Ktová č.p. 23, 512 63 Rovensko pod Troskami
Jiřina Bobková, Ktová č.p. 107, 512 63 Rovensko pod Troskami
Michaela Bulušková, Ktová č.p. 107, 512 63 Rovensko pod Troskami
Stavební bytové družstvo Turnov, IDDS: p7q4dcq
Lesy České republiky s.p., IDDS: e8jcfsn
RNDr. Jaromír Mokroš, Urbánkova č.p. 3365/57, Modřany, 143 00 Praha 412
PhDr. Ivana Mokrošová, Urbánkova č.p. 3365/57, Modřany, 143 00 Praha 412
Jiří Pavlík, Říjnová č.p. 450/4, Ďáblice, 182 00 Praha
Bronislava Pavlíková, Říjnová č.p. 450/4, Ďáblice, 180200 Praha 8
Zdeněk Drbohlav, Ktová č.p. 89, 512 63 Rovensko pod Troskami
Libuše Vedralová, Ktová č.p. 7, 512 63 Rovensko pod Troskami
Vladimír Morávek, Ktová č.p. 10, 512 63 Rovensko pod Troskami
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Ing. Jan Jirásek, Na Celné č.p. 269, 507 43 Sobotka
František Černý, Radimova č.p. 138/29, Břevnov, 169 00 Praha 6
Ludmila Těhníková, Granátová č.p. 1899, 511 01 Turnov 1
Michal Dolanský, Ktová č.p. 70, 512 63 Rovensko pod Troskami
Zdeněk Zajíc, Ktová č.p. 4, 512 63 Rovensko pod Troskami
Zdeňka Svobodová, Rokycanova č.p. 1757, 511 01 Turnov 1
Petr Dolejší, Ktová č.p. 61, Rovensko p.Tr., 512 63 Rovensko pod Troskami
Hana Dolejší, Žižkova č.p. 2023, 511 01 Turnov 1
Jiří Kopecký, Alešova č.p. 1556, 511 01 Turnov 1
Radoslava Dandová, Ktová č.p. 3, Rovensko pod Troskami
Václav Kopecký, Ktová č.p. 2, 512 63 Rovensko pod Troskami
Marie Kopecká, Ktová č.p. 2, 512 63 Rovensko pod Troskami
Lucie Nejedlová, IDDS: shsi2g8
Vratislav Kopecký, Ktová č.p. 68, Rovensko p.Tr., 512 63 Rovensko pod Troskami
Vratislav Kopecký, Ktová č.p. 1, 512 63 Rovensko pod Troskami
Michael Šimek, Perlová č.p. 1022, 511 01 Turnov 1
Irena Šimková, Ktová č.p. 15, 512 63 Rovensko pod Troskami
Zdeněk Koštejn, Gagarinova č.p. 765/19, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec 6
Dalibor Mastník, Ktová č.p. 80, 512 63 Rovensko pod Troskami
Ivana Sýkorová, Ktová č.p. 69, Rovensko pod roskami, 512 63 Rovensko pod Troskami
Miloslava Sýkorová, Ktová č.p. 69, Rovensko pod Troskami, 512 63 Rovensko po Troskami
Petr Hýbl, Ktová č.p. 91, 512 63 Rovensko pod Troskami
Jaroslav Mencl, Ktová č.p. 87, 512 63 Rovensko pod Troskami
Vlasta Menclová, Hruštice č.p. 1779, 511 01 Turnov 1
Miloslav Sedláček, Ktová č.p. 17, 512 63 Rovensko pod Troskami
Vlasta Sedláčková, Ktová č.p. 17, 512 63 Rovensko pod Troskami
Bc. Klára Vyvážilová, Janáčkova č.p. 708, 513 01 Semily
Iveta Dandová, Smetanova č.p. 580, 295 01 Mnichovo Hradiště
Petr Král, Čapkova č.p. 526, 294 01 Bakov nad Jizerou
Tomáš Karban, Křejpského č.p. 1514/7, Chodov, 149 00 Praha 11
Libor Prokorát, Ktová č.p. 22, 512 63 Rovensko pod Troskami
Luboš Šmiraus, Ktová č.p. 45, Rovensko pod Troskami, 512 63 Rovensko pod Troskami
František Kozák, Ktová č.p. 18, Rovensko pod Troskami
Mgr. Josef Polcer, Horská č.p. 593, 468 41 Tanvald
Jaroslav Pěnička, Ktová č.p. 33, 512 63 Rovensko pod Troskami
Karel Gebrt, Ktová č.p. 28, Rovensko pod Troskami
Jarmila Gebrtová, Ktová č.p. 28, Rovensko pod Troskami, 512 63 Rovensko pod Troskami
Jaroslav Runčík, Hnanice č.p. 4, Rovensko p.Tr., 512 63 Rovensko pod Troskami
Petr Svoboda, Ktová č.p. 31, 512 63 Rovensko pod Troskami
Vratislav Mazánek, Ktová č.p. 103, Rovensko pod Troskami
Hana Mazánková, Ktová č.p. 103, 512 63 Rovensko pod Troskami
Zdeněk Mazánek, Havlíčkova č.p. 56, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín 1
ZEA - LAND, s r.o., IDDS: 7j4vi4v
Tomáš Kos, U Balvanu 4005/4 č.p. 294, 466 01 Jablonec nad Nisou 1
Ing. Ludmila Kosová, Ktová č.p. 118, Rovensko pod Troskami, 512 63 Rovensko pod Troskami
Jana Rejmontová, Diamantová č.p. 1912, 511 01 Turnov 1
Ludmila Janků, Jeronýmova č.p. 3290/21, Jablonecké Paseky, 466 02 Jablonec nad Nisou 2
Ing. Vladimír Janků, Fučíkova č.p. 1629, 511 01 Turnov 1
Božena Brodská, Ktová č.p. 56, Rovensko p.Tr., 512 63 Rovensko pod Troskami
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
Telefónica Czech Republic, a.s., IČO 60193336, DLSS Liberec, IDDS: d79ch2h
Vodohospodářské sdružení Turnov, Ant. Dvořáka č.p. 287, 511 01 Turnov 1
Jaroslava Kubíčková, Ktová č.p. 65, 512 63 Rovensko pod Troskami
Státní pozemkový úřad, IČO 01312774, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, IDDS: z49per3
dotčené orgány
Městský úřad Turnov, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01 Turnov 1
Krajský úřad Libereckého kraje, IČO 70891508, odbor investic a správy nemovitého majetku, IDDS:
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c5kbvkw
Správa CHKO Český ráj, IDDS: 85qdygx

Účastníci územního řízení o žádosti o vydání územního rozhodnutí dle ust. § 85 odst. 2 písm. b)
stavebního zákona a dotčeným orgánům – doručí se veřejnou vyhláškou :
vlastníci těchto pozemkových parcel a staveb : : stavební pozemky 675/9, 180, 136, 120, 15, 83, 11, 10/2,
133, 19, 113, 145, 6/2, 21, 22, 39, 33, 37, 41, 92, 135 a pozemkové parcely 675/10, 675/11, 675/3,
675/12, 678/4, 678/2, 679/2, 679/3, 679/4, 680/1, 680/2, 35/9, 35/3, 36/1, 35/8, 46/2, 47, 33/3, 30/3,
807/3, 872, 18, 3/1, 503/8, 856/1, 58, 3/2, 3/3, 14/3, 14/1, 12, 10/1, 59/1, 793, 413/1, 409, 406, 413/17,
413/19, 794, 400/2, 400/1, 66/2, 361/1, 362, 66/4, 66/6, 867, 777/2, 359/2, 78/1, 78/2, 85, 87/2, 862,
100/2, 100/1, 76, 75, 34/3, 93, 207/2, 208, 209, 245/1, 339, 380/2 v katastrálním území Ktová.

