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DATUM:

18.2.2019

VÝZVA
Miloš Cidlinský, nar. 21.3.1972, Chlumín č.p. 18, 294 02 Kněžmost
(dále jen "žadatel") dne 5.12.2018 podal žádost o vydání společného povolení na stavbu:
Bytový dům včetně stavby přípojky vody, přípojky splaškové kanalizace, přívodního vedení
nn, dešťové kanalizace s akumulační nádrží a přepadem do vsaku a zpevněných ploch
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 100/11 v katastrálním území Ohrazenice 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"), shledal, že žádost nemá předepsané náležitosti, a proto podle § 94l odst. 6
stavebního zákona
vyzývá
žadatele, aby nejpozději do 30.4.2019
odstranil tyto nedostatky a předložil na stavební úřad:
1. Rozhodnutí silničního správního úřadu Obecního úřadu v Ohrazenicích k připojení pozemku na
komunikaci
Pokud nebudou nedostatky žádosti ve stanovené lhůtě odstraněny, bude řízení podle § 66 odst. 1 písm. c)
správního řádu zastaveno.

USNESENÍ
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"), podle § 94l odst. 6 stavebního zákona
přerušuje
společné územní a stavební řízení (dále jen "společné řízení") zahájené dne 5.12.2018 podáním žádosti
podle § 94l stavebního zákona o vydání společného povolení na stavbu:
Bytový dům včetně stavby přípojky vody, přípojky splaškové kanalizace, přívodního vedení
nn, dešťové kanalizace s akumulační nádrží a přepadem do vsaku a zpevněných ploch
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 100/11 v katastrálním území Ohrazenice u Turnova, kterou podal
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Miloš Cidlinský, nar. 21.3.1972, Chlumín č.p. 18, 294 02 Kněžmost
(dále jen "žadatel") do 30.4.2019.
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Miloš Cidlinský, nar. 21.3.1972, Chlumín č.p. 18, 294 02 Kněžmost
Odůvodnění:
Dnem podání žádosti o vydání společného povolení bylo zahájeno společné řízení. Stavební úřad zjistil,
že předložená žádost nemá předepsané náležitosti podle § 94l odst. 1 a 2 stavebního zákona a neposkytuje
dostatečný podklad pro posouzení záměru. Žadatele proto vyzval k odstranění nedostatků žádosti a řízení
přerušil.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve
výroku uvedených.
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.

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.

Obdrží:
účastníci (dodejky)
Miloš Cidlinský, Chlumín č.p. 18, 294 02 Kněžmost
Obec Ohrazenice, IDDS: h6abk57
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
ostatní účastníci řízení veřejnou vyhláškou
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dotčené orgány
Městský úřad Turnov, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01 Turnov 1
Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, územní pracoviště v Semilech, IDDS:
nfeai4j
Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, územní odbor Semily, IDDS: hv4aivj
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
Městský úřad Turnov, odbor správní, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01 Turnov

