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OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ
Magistrát města Mladá Boleslav, odbor stavební a rozvoje města, oddělení stavebního úřadu,
jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),
zahajuje řízení o odstranění stavby podle § 129 odst. 1 písm. b) stavebního zákona:
veřejné osvětlení v obci Voděrady
na pozemku parc. č. 28/1, 49/1, 71/8, 127/1, 154/2, 162/1, 162/5, 162/6, 164/1, 164/6, 165/1,
169, 172, 177 v katastrálním území Voděrady u Luštěnic, jejímž stavebníkem je
Obec Luštěnice, IČO 00238252, Boleslavská 171, 294 42 Luštěnice,
(dále jen "stavebník"), kterého zastupuje Jaroslav Kučera, Šlikova 671, 295 01 Mnichovo
Hradiště
Popis: stavba veřejné technické infrastruktury
- veřejného osvětlení do trasy kabelového vedení NN, včetně 49 ks osvětlovacích bodů
(výšky 6 a 8 m), umístění kabelového vedení, délka trasy 1 831 m
Stavební úřad oznamuje podle § 129 odst. 2 stavebního zákona zahájení řízení o odstranění
stavby podle § 129 odst. 1 písm. b) stavebního zákona a žádá účastníky, aby své námitky
uplatnili do
10 dnů od doručení tohoto oznámení
Ve stejné lhůtě sdělí svá stanoviska dotčené orgány. Účastníci řízení mohou nahlížet do
podkladů rozhodnutí (Magistrát města Mladá Boleslav, odbor stavební a rozvoje města, oddělení
stavebního úřadu, úřední dny: pondělí a středa 8:00 - 17:00 hodin, v jiné dny po předchozí
domluvě).
Poučení:
Vlastník nebo stavebník má možnost podat ve lhůtě 30 dnů od zahájení řízení žádost o dodatečné
povolení stavby. Žádost byla podána dne 29. 11. 2019, před zahájením řízení o odstranění
stavby. Dle § 129 odst. 2 stavebního zákona se má za to, že byla podána v okamžiku zahájení
řízení o odstranění stavby, tzn. dnem, kdy vlastníkovi bude doručeno oznámení o zahájení řízení
o odstranění stavby.
Stavbu uvedenou v odstavci 1 písm. b) lze dodatečně povolit, pokud stavebník nebo její vlastník
prokáže, že
a) není umístěna v rozporu se záměry územního plánování, zejména s územně plánovací
dokumentací a s územním opatřením o stavební uzávěře nebo s územním opatřením o asanaci
území,

Č.j. 11897/2020/SÚ/LuLh

str. 2

b) není prováděna či provedena na pozemku, kde to zvláštní právní předpis zakazuje nebo
omezuje,
c) není v rozporu s obecnými požadavky na výstavbu nebo s veřejným zájmem chráněným
zvláštním právním předpisem.
Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání
rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před
vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jeho doplnění.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Otisk úředního razítka

Ing. Zdeňka Pejtová
referent odboru stavebního a rozvoje města
oddělení stavebního úřadu
Tato písemnost musí být vyvěšena na úřední desce Magistrátu města Mladá Boleslav, Obecního
úřadu obce Luštěnice, na jejímž území je záměr umístěn, a též způsobem umožňujícím dálkový
přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení písemnosti na úřední desce Magistrátu města Mladá
Boleslav/ Obecní úřad Luštěnice, na které byla písemnost vyvěšena nejpozději, se považuje
písemnost za doručenou, byla-li v této lhůtě splněna i povinnost zveřejnění písemnosti způsobem
umožňujícím dálkový přístup.
Datum vyvěšení: ....................

Datum sejmutí: ....................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti.
Správní orgány příslušné k vyvěšení na úřední desce a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí:
Obdrží:
Účastníci řízení nebo jejich zástupci:
Jaroslav Kučera, IDDS: 4s8eksw
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., IDDS: 5eigx2d
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
Dotčené orgány:
Magistrát města Mladá Boleslav, odbor životního prostředí, Komenského náměstí č.p. 61, Mladá
Boleslav I, 293 01 Mladá Boleslav 1
Magistrát města Mladá Boleslav, Odbor dopravy a silničního hospodářství, Komenského náměstí
č.p. 61, Mladá Boleslav I, 293 01 Mladá Boleslav 1
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx
Ostatní – k vyvěšení:
Magistrát města Mladá Boleslav Odbor správní a obecní živnostenský úřad, podatelna,
Komenského náměstí č.p. 61, Mladá Boleslav I, 293 01 Mladá Boleslav 1
Obecní úřad Luštěnice, IDDS: 7xxbpp4

