
   
  

 
 

1 M  Ě  S  T  S  K  Ý    Ú  Ř  A  D    T  A  N  V  A  L  D 
odbor  stavební  úřad  a  životní  prostředí 

Palackého 359, 468 41  Tanvald,  tel.: 483 369 511,  fax: 483 369 512,  e-mail: meu@tanvald.cz 
Sp. zn. MěÚT/21785/2014/SÚ a ŽP                                                V Tanvaldě dne 16.11.2015  
Č.j.: MěÚT/20561/2015/SÚ a ŽP    
Vyřizuje: Ing. Jindřich Kozlovský 
Telefon : 483 369 560, e-mail: jkozlovsky@tanvald.cz 
 
 
 

V E Ř E J NÁ   V Y H L Á Š K A 
 

dle ust. § 144 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 
 

VYROZUMĚNÍ  ÚČASTNÍKŮ  ŘÍZENÍ  O  PODANÉM  ODVOLÁNÍ   
 

     Městský úřad v Tanvaldě, odbor stavební úřad a životní prostředí, jako správní orgán 
místně příslušný podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a jako příslušný stavební úřad podle ustanovení § 
13 odst. 1 písm. c)  zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), vydal dne 12.10.2015 pod č.j. MěÚT/18251/2015/SÚ a ŽP rozhodnutí, kterým zamítl 
žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby „Hloubkové vrty pro využití geotermální 
energie Tanvald – geotermální teplárna s elektrárnou“ na ppč. 110/7, 110/11, 2009, 110/12, 
110/2, stpč. 987, 69/2 a 915/1 k.ú. Tanvald, v obci Tanvald. 
     V zákonné lhůtě se proti tomuto rozhodnutí odvolal účastník řízení společnost 
ENTERGEO, SE (IČ 24217387), se sídlem Podnikatelská 267, 190 11 Praha 9 (odvolání ze dne 
26.10.2015). Úplné znění odvolání je přílohou tohoto vyrozumění. 
     Městský úřad v Tanvaldě, odbor stavební úřad a životní prostředí, ve smyslu ustanovení § 
86 odst. 2 správního řádu vyrozumívá veřejnou vyhláškou všechny účastníky řízení o 
podaném odvolání a zároveň vyzývá tyto účastníky řízení, aby se k podanému odvolání 
vyjádřili ve lhůtě do 7 kalendářních dnů ode dne doručení tohoto vyrozumění. 
 
Poučení: 
- V rámci svého vyjádření se můžete vyjádřit ke všem skutečnostem uváděným v podaném 

odvolání a navrhnout další důkazy. 
- K nově navrhovaným důkazům správní úřad přihlédne dle § 82 odst. 4 správního řádu pouze 

tehdy, pokud jste je nemohli uplatnit dříve.     
- K vyjádřením a důkazům navrženým po stanovené lhůtě správní úřad nepřihlédne. 
 
 
 
 
 
                                                                                      Ing.  Jindřich   Kozlovský 
                                                                               vedoucí odboru stavební úřad a ŽP 
                                                                                       (otisk úředního razítka) 
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Toto vyrozumění musí být vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Tanvald po dobu 15 
dnů a současně zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25 
odst. 2 správního řádu. Patnáctý den po vyvěšení je dnem doručení.  
 
 
Vyvěšeno dne ……………..                                                            Sejmuto dne ….………….. 
 
 
 
 
Obdrží: 
 účastníci řízení (veřejnou vyhláškou)  
1. Město Tanvald, Palackého 359, Tanvald 
2. GIVERNY, a.s., náměstí 14. října 1307/2, Praha 5 
3. KREDIT CENTRUM s.r.o., Riegrovo náměstí 15, Semily 
4. RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno 
5. ČEZ Distribuce, a.s., Guldenerova 19, Plzeň 
6. Severočeská vodárenská společnost, a.s., Přítkovská 1689, Teplice   
7. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, Teplice 
8. Tanvald 21. století, o.s., Žďár 104, Tanvald 
9. ZO ČSOP Armillaria Liberec, Rychtářská 926/14, Liberec 14 
10. Český rybářský svaz, z.s., Severočeský územní svaz, Střekovské nábřeží 975/51, Ústí nad 

Labem  
11. osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům a stavbám 

-  katastrální území Šumburk nad Desnou: ppč. 34/6, stpč. 1100 s budovou č.p. 629 
Šumburk n.D., stpč. 1019 s budovou č.p. 570 Šumburk n.D.,  stpč. 507 s budovou č.p. 
419 Šumburk n.D., stpč. 601 s budovou č.p. 508 Šumburk n.D., stpč. 539 s budovou 
č.p. 448 Šumburk n.D., stpč. 934 s budovou č.p. 557 Šumburk n.D., stpč. 1060 
s budovou č.p. 611 Šumburk n.D., stpč. 688 s budovou č.p. 234 Šumburk n.D., stpč. 
395 s budovou č.p. 309 Šumburk n.D., stpč. 1015 s budovou  č.p. 569 Šumburk n.D., 
stpč. 682/1 s budovou č.p. 15 a 18 Šumburk n.D., stpč. 679 s budovou č.p. 277 
Šumburk n.D., stpč. 681/1 s budovou č.p. 34 a 36 Šumburk n.D., stpč. 1075 s budovou 
č.p. 616 Šumburk n.D., stpč. 629 s budovou č.p. 541 Šumburk n.D., stpč. 205/2 
s budovou č.p. 337 Šumburk n.D., stpč. 362 s budovou č.p. 280 Šumburk n.D., stpč. 
680 s budovou č.p. 278 Šumburk n.D., stpč. 559 s budovou č.p. 471 Šumburk n.D., 
stpč. 1082 s budovou č.p. 622 Šumburk n.D., stpč. 520/1 s budovou č.p. 434 Šumburk 
n.D., stpč. 609 s budovou č.p. 511 Šumburk n.D.,  stpč. 683 s budovou č.p. 44 
Šumburk n.D., stpč. 562 s budovou č.p. 466 Šumburk n.D.,  stpč. 684 s budovou č.p. 
55 Šumburk n.D., stpč. 685 s budovou č.p. 144 Šumburk n.D., stpč. 1084 s budovou 
č.p. 623 Šumburk n.D., stpč. 585 s budovou č.p. 500 Šumburk n.D., stpč. 646 s 
budovou č.p. 547 Šumburk n.D.  

      -   katastrální území Tanvald: ppč. 110/8, stpč. 1542, stpč. 989 s budovou č.p. 638 
Tanvald, ppč. 1915/1, ppč. 1969, ppč. 1997, ppč. 117/1, stpč. 75 s budovou č.p. 159 
Tanvald, stpč. 64/4 s budovou (bez č.p. nebo č.e.), stpč. 72 s budovou č.p. 149 
Tanvald, ppč. 110/5, stpč. 915/1 a 915/2 s budovou č.p. 639 Tanvald, ppč. 110/10 a 
ppč. 110/13, stpč. 1211 s budovou č.p. 563, 564 a 565 Tanvald,  stpč. 1050 s budovou 
č.p. 550 Tanvald, stpč. 1225/1 s budovou č.p. 561 Tanvald, stpč. 766/2 s budovou č.p.  
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            533 Tanvald, stpč. 760 s budovou č.p. 547 Tanvald, stpč. 1047 s budovou č.p. 555 

Tanvald, stpč. 95/1 s budovou č.p. 174 Tanvald, stpč. 1219 s budovou č.p. 572 , 573 a 
575 Tanvald, stpč. 588 s budovou č.p. 440 Tanvald, stpč. 556 s budovou č.p. 385 
Tanvald, stpč. 489 s budovou č.p. 104 Žďár, stpč. 1048 s budovou č.p. 552 Tanvald, 
stpč. 1488 s budovou č.p. 616 Tanvald,  stpč. 695 s budovou č.p. 493 Tanvald, stpč. 
571 s budovou č.p. 412 Tanvald, stpč. 266 s budovou č.p. 18 Žďár 

       -    k.ú. Smržovka:  stpč. 3951/1 s budovou č.p. 1263 Smržovka, stpč. 1552/10 s budovou 
č.p. 1433 Smržovka 

-   k.ú. Velké Hamry:  stpč. 652/2 s budovou č.p. 595 Velké Hamry, stpč. 111 s budovou 
č.p. 516 Velké Hamry 

1  
 
Na vědomí: 
1. co     
 
 
 
 
 
 
 
Příloha: 
1. Odvolání společnosti ENTERGEO, SE (IČ 24217387), se sídlem Podnikatelská 267, 190 11 

Praha 9, ze dne 26.10.2015 i se všemi přílohami, které byly k odvolání přiloženy 
 

 
 
 
  


