Magistrát města Mladá Boleslav
odbor dopravy a silničního hospodářství – oddělení dopravy a SH
Komenského nám. 61, 293 49 Mladá Boleslav, tel. 326 732 132

Č.j.ODSH 253-280/2009-22/87

V Mladé Boleslavi 2.června 2009

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
Firma DONI s.r.o., Regnerova 292, 293 01 Mladá Boleslav, IČ 26510847, podala dne 1.června 2009
u zdejšího speciálního stavebního úřadu, který je věcně příslušný ve smyslu § 40 zákona č. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, žádost o vydání stavebního povolení na stavbu
„Výstavba RD Husí Lhota – KOMUNIKACE“ na pozemcích parc. č. 517/7, PK 519, 520/1, 520/18, 836
v katastrálním území Husí Lhota.
Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. Územní rozhodnutí bylo vydáno Úřadem městyse
Březno, stavebním úřadem pod č.j. STAV/1004/06/33 ze dne 23.1.2007, které bylo prodlouženo
rozhodnutím pod č.j. OÚ/STAV/866/08/17 ze dne 12.1.2009.
Odbor dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města Mladá Boleslav, jako speciální stavební úřad
podle § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zákona č.
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje podle ustanovení § 112
odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům
státní správy a současně nařizuje k projednání předložené žádosti ústní jednání spojené s místním šetřením
na den
30. června 2009 (úterý) v 9.00 hod.
se schůzkou účastníků řízení na místě stavby v Husí Lhotě.
Účastníci řízení mohou uplatnit závazná stanoviska a námitky nejpozději do 30. června 2009, jinak k nim
nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě jsou povinny sdělit svá stanoviska dotčené orgány státní správy. Pokud
dotčený orgán státní správy, jehož rozhodnutí nebo opatření vyžadované zvláštním předpisem bylo
k projektové dokumentaci připojené k žádosti o stavební povolení získáno před oznámením zahájení
stavebního řízení, nesdělí ve stanovené lhůtě stanovisko k navrhované stavbě, platí, že z hlediska jím
sledovaných veřejných zájmů se stavbou souhlasí.
K připomínkám a námitkám, které byly nebo mohly být uplatněny v územním řízení nebo při projednávání
regulačního plánu, jakož i územního plánu zóny nebo územního projektu zóny se podle § 112 odst. 1
stavebního zákona nepřihlíží.
Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí v kanceláři č. 113, odboru dopravy a silničního
hospodářství Magistrátu města Mladá Boleslav, Havlíčkova 1307, Mladá Boleslav, ve lhůtě shora uvedené.
Oznámení bude v elektronické podobě zveřejněno na webových stránkách Magistrátu města Mladá
Boleslav http://www.mb-net.cz/?page=uredni-deska a Obecního úřadu Husí Lhota http:IIwww.husi-lhota.eobec.cz .
Poučení:
Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové
dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo
dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo
odpovídající věcnému břemeni k pozemku nebo stavbě.
K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování
regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o
asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.
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Pověřený zaměstnanec speciálního stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn
při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování
stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo
opatření.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
JUDr. Zdeněk Čurda
referent odboru dopravy a SH

Obdrží:
Účastníci řízení:
DONI s.r.o., Regnerova 292, 293 01 Mladá Boleslav
Obec Husí Lhota, Husí Lhota 31, 294 06 Březno
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4
RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Olšanská 6/2681, 130 34 Praha 3
Vojenská ubytovací a stavební správa Praha, Hradební 12/772, P.O.BOX 3, 110 15 Praha 1
Správa a údržba silnic, Jiráskova 439, 295 80 Mnichovo Hradiště
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha – Nové Město
ŠKODA AUTO a.s., tř. Václava Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav
Horáčková Anna, nepodařilo se zjistit bydliště
Dubický Petr, Dlouhá Lhota 10, 294 05 Dlouhá Lhota
Jaroš Karel, Husí Lhota 2, 294 06 Březno
Jarošová Ludmila, Husí Lhota 2, 294 06 Březno
Repš David, Husí Lhota 18, 294 06 Březno
Dotčené orgány státní správy:
Úřad městyse Březno, stavební úřad, Březno 13, 294 06 Březno
Magistrát města Mladá Boleslav – odbor životního prostředí
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště Mladá Boleslav, Staroměstské náměstí
150, 293 34 Mladá Boleslav
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Mladá Boleslav
Policie ČR DI Mladá Boleslav

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Magistrát města Mladá Boleslav
a Obecního úřadu Husí Lhota.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí tohoto oznámení:
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