Magistrát města Mladá Boleslav
odbor dopravy a silničního hospodářství – oddělení dopravy a SH
Komenského nám. 61, 293 49 Mladá Boleslav, tel. 326 716 332

Č.j. ODSH 253-280/2015-22/120.2
Vyřizuje: JUDr. Zdeněk Čurda

V Mladé Boleslavi dne 7. září 2015

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
VYROZUMĚNÍ O PODANÉM ODVOLÁNÍ.
Dnem 22.7.2015 zdejší Magistrát města Mladé Boleslavi, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako
speciální stavební úřad ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupových účelových
komunikací podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1979 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů, a § 15 odst. 1 písm. c zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu, obdržel žádost firmy DONI s.r.o., Regnerova 292, 293 01 Mladá Boleslav, IČ 26510847 o 3.
prodloužení 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.
Na základě uvedené žádosti bylo dne 27.7.2015 vydáno pod č.j. ODSH 253-280/2015-22/120
rozhodnutí, kterým se prodlužuje platnost stavebního povolení pod č.j. ODSH 253-280/2009-22/87.1 ze dne
30.6.2009.
Proti rozhodnutí pod č.j. ODSH 253-280/2015-22/120 ze dne 27.7.2015 se v zákonné lhůtě odvolal:
Ing. Martin Kurka, Zahradní 1238, 293 06 Kosmonosy, který v odvolání namítá, že se jedná o 3. prodloužení
stavby (stavební zákon neomezuje počet prodloužení stavebního povolení) a od té doby došlo ke změně
majitelů pozemků a referent úřadu neověřil změnu majitelů pozemků (účastníků řízení), ale tuto změnu má
povinnost nahlásit žadatel, což neučinil – přesto noví účastníci řízení na svých právech kráceni nebyli, neboť
rozhodnutí bylo prováděno formou veřejné vyhlášky a vyvěšeno na úřední desce a webových stránkách
(pokud je prováděno veřejnou vyhláškou účastníci řízení se neobesílají). Dále odvolání obsahují dohady o
změnách, které nejsou obsahem rozhodnutí a ani nebyly správním orgánem provedeny viz. přiložené
odvolání.
Usnesením pod č.j. ODSH 253-280/2015-22/120.1 ze dne 25.8.2015 byla oprava pozemků provedena.
Ve smyslu ustanovení § 144 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád Vás uvědomuji o podaném
odvolání s možností se do 5 dnů ode dne doručení (15. dnem vyvěšení veřejné vyhlášky) se k tomuto
vyjádřit. Stejnopis odvolání je přílohou tohoto vyrozumění.
Vyrozumění o podaném odvolání bude v elektronické podobě zveřejněno na webových stránkách
Magistrát města Mladá Boleslav http:IIwww.mb-net.cz/?page=uredni-deska a Obecního úřadu Husí Lhota
http:IIwww.husi-lhota.e-obec.cz.
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 - s žádostí o zveřejnění v elektronické podobě na
webových stránkách obce a vyvěšení na úřední desce
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4
RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, přísp. org., Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
ŠKODA AUTO a.s., tř. Václava Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav
Osoby s vlastnickými nebo jinými právy k sousedním pozemkům a stavbám:
parc.č. 497/1, 497/2, 497/7, 497/8, 497/9, 497/10,518, 520/2, 520/4, 520/7, 520/8, 520/9, 520/10, 520/12.
Dotčené orgány státní správy:
Úřad městyse Březno, stavební úřad, Březno 13, 294 06 Březno
Magistrát města Mladá Boleslav – odbor životního prostředí
Oddělení ochrany územních zájmů Praha, Sekce ekonomická a majetková MO, Hradební 12/772, 110 05
Praha 1
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Mladá Boleslav
Policie ČR DI Mladá Boleslav
Toto vyrozumění o podaném odvolání musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Magistrát
města Mladá Boleslav a Obecního úřadu Husí Lhota. Po sejmutí zašlete zpět na Magistrát města Mladá
Boleslav, odbor dopravy a silničního hospodářství.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí tohoto rozhodnutí.
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