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Komu:

Kopie:

27. 3. 2017, 9:30Studený Radomír  radomir.studeny@kraj-lbc.cz

Josef.Lank@seznam.cz, jan.cipca.cerny@centrum.cz

lenka.jozifkova@cizp.cz

RE: Dotaz

Vážený pane Lanku,

Krajským účadem vedené a nyní přerušení řízení o výjimce pro záměr stavby autobazaru řeší záměr jako celek, tedy
včetně jeho připojení na inženýrské sítě a oplocení.  

Vámi navrhované zbudování plotu a přípojek není možné řešit samostatně. Upozorňujeme, že v místě zamýšleného
elektroměrného pilíře se nachází velké hnízdo mravence lesního, který je také zákonem chráněn v kategorii ochrožený a
není možné s ním manipulovat.

Velmi se omlouvám za prodlevu v naší odpovědi.

s pozdravem

Mgr. Radomír Studený        
odbor životního prostředí a zemědělství
____________________________________
Krajský úřad Libereckého kraje 
U Jezu 642/2a  *  461 80  Liberec 2 
tel.: +420 485 226 422  *  fax: +420 485 226 564
e-mail: radomir.studeny@kraj-lbc.cz  *  www.kraj-lbc.cz

From: Josef Lank [mailto:Josef.Lank@seznam.cz]  
Sent: Tuesday, March 21, 2017 7:23 PM 
To: Studený Radomír; Vlčková Radka 
Cc: jan.cipca.cerny@centrum.cz 
Subject: Dotaz

Dobrý den, 

v lednu 2017 jsem nechal zpracovat nový projekt na přípojky k telefonní síti, na kanalizaci, na
vodovod a napojení na pozemní komunikaci dále na oplocení.  

Oplocení je navrženo po obvodu pozemku - bez zásahu do vnitřního prostoru pozemku. Nynější
pronajaté mobilní oplocení je drahá varianta, př. 93 polí * 14,- Kč = 1302,- Kč/den, za půl roku
234.360,- Kč. Náklady na stálé oplocení jsou cca. 150.000,- Kč. 

Přípojky jsou na místě hromady ze skrývky.  

Kvůli stavbě oplocení je nutné pokácet jeden strom (na kterém byly plachty u autobusové
zastávky). Druhý strom k pokácení je souš při západní hraně pozemku - domnívám se, že bude
lepší strom řízeně pokácet než aby nekontrolovaně spadnul. 

E-mail byl zařazen do složky Doubí - OC Nisa na základě ručního přesunu.

http://www.kraj-lbc.cz/
http://jan.cipca.cerny@centrum.cz/
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V příloze zasílám situaci. 

Máme žádat o vyjímku nebo mi k tomu prosím napíšete sdělení? 

Děkuji, s pozdravem 

J. Lank 


