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VÝZVA
ČEZ Distribuce a.s., IČO 27232425, Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4,
kterou zastupuje LAMAL s.r.o., IČO 25035665, Pertoltice pod Ralskem 72, 471 24 Mimoň
(dále jen "žadatel") podal dne 16.08.2012 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění
stavby:
rozšíření kNN
(dále jen "stavba") na částech pozemků parcelních čísel 766/2, 845 v katastrálním území
Polevsko.
Městský úřad Nový Bor, stavební úřad a úřad územního plánování, 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 31.10.2012 doplnil žádost o tyto údaje a podklady:
1. změnu dokumentace stavby na základě dohody mezi zástupcem stavebníka a účastníky řízení
při ústním jednání dne 27.09.2012.
Pokud nebudou nedostatky žádosti ve stanovené lhůtě odstraněny, bude řízení podle § 66 odst. 1
písm. c) správního řádu zastaveno.

USNESENÍ
Výroková část:
Městský úřad Nový Bor, stavební úřad a úřad územního plánování, 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
územní řízení zahájené podáním žádosti dne 16.08.2012 o vydání územního rozhodnutí o
umístění stavby:
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rozšíření kNN
(dále jen "stavba") na částech pozemků parcelních čísel 766/2, 845 v katastrálním území
Polevsko, který podal
ČEZ Distribuce a.s., IČO 27232425, Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4,
kterou zastupuje LAMAL s.r.o., IČO 25035665, Pertoltice pod Ralskem 72, 471 24 Mimoň
(dále jen ”žadatel”).
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Podle § 85 odst. 1písm. a) stavebního zákona
ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, kterou zastupuje LAMAL s.r.o., IČO
25035665, Pertoltice pod Ralskem 72, 471 24 Mimoň
Podle § 85 odst. 1písm. b) stavebního zákona
Obec Polevsko, Polevsko 152, 471 16 Polevsko
Odůvodnění:
Dnem podání žádosti o vydání územního rozhodnutí bylo zahájeno územní řízení. Stavební úřad
svolal místní šetření spojené s ústním jednání na den 27.09.2012 při, kterém bylo mezi
zástupcem stavebníka a účastníky řízení dohodnuto odchylné řešení připojení odběrného místa
oproti doložené dokumentaci stavby. Žadatel byl proto vyzván k doplnění dokumentace stavby
o tuto změnu 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:
podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona
Ing. Petr Hejduk, Ladislav Souček, Zdenka Součková, JUDr. Jiří Votýpka, Věra Votýpková
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.
Validity unknown
Digitálně podepsáno
Jméno: Erika Štorchová
Datum: 01.10.2012 08:29:33

Elektronický podpis
Erika Štorchová
úředník ve věcech stavebního řádu
a územního řízení
oprávněná úřední osoba

otisk úředního razítka
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Tento dokument musí být vyvěšen po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu
v Novém Boru a obci Polevsko, též způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Vyvěšeno dne: ..............................

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

Současně potvrzujeme, že tento dokument byl zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup.

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí dokumentu:

Obdrží:
účastníci řízení podle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona (dodejky)
ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4,
kterou zastupuje LAMAL s.r.o., IDDS: a8hhne4
sídlo: Pertoltice pod Ralskem 72, 471 24 Mimoň
účastníci řízení podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona (dodejky)
Obec Polevsko, IDDS: v2ub435
sídlo: Polevsko, 471 16 Polevsko
účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona (veřejnou vyhláškou)
Jiří Štych, na Slovance 279, 473 01 Nový Bor
účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona (veřejnou vyhláškou)
Ing. Petr Hejduk, Filipova 2018/10, Chodov, 148 00 Praha 414
Ladislav Souček, Herrmannova 978/4, Modřany, 143 00 Praha 412
Zdenka Součková, Herrmannova 978/4, Modřany, 143 00 Praha 412
JUDr. Jiří Votýpka, Habrová 2639/3, 130 00 Praha 3
Věra Votýpková, Habrová 2639/3, 130 00 Praha 3
dotčené správní úřady
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Správa Chráněné krajinné oblasti Lužické
hory, IDDS: dkkdkdj
sídlo: Školní č12, 471 25 Jablonné v Podještědí
Městský úřad Nový Bor, odbor životního prostředí, nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor
Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm
sídlo: Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

