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DATUM:

20.5.2020

OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

Obec Luštěnice, IČO 00238252, Boleslavská 171, 294 42 Luštěnice,
(dále jen "žadatel"), kterého zastupuje Jaroslav Kučera, Šlikova 671, 295 01 Mnichovo Hradiště
podal dne 29.11.2019 žádost o dodatečné povolení stavby:
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 (dále jen „stavba“). Uvedeným dnem
bylo zahájeno řízení o dodatečném povolení stavby.
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, oznamuje podle § 129
odst. 2 a 3 a § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení řízení o dodatečném povolení stavby
a současně nařizuje k projednání žádosti ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den
25. června 2020 (čtvrtek) v 8:30 hodin.
Místo konání: na místě stavby, u autobusové zastávky.
Do podkladů rozhodnutí mohou účastníci řízení nahlédnout u Magistrátu města Mladá Boleslav,
odboru stavebního a rozvoje města, oddělení stavebního úřadu a úřadu územního plánování (po
předchozí telefonické domluvě) a při ústním jednání.
Účastníci řízení:
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy ke stavbou dotčeným pozemkům/stavbám:
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
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
st. p. 1, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 15, 17, 19/1, 19/2, 20, 23, 24, 25, 26/1, 26/3, 30, 31, 33, 36, 38, 40,
41, 42, 43, 44, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 67, 68, 69, 70; parc. č. 9/1, 25,
35/4, 44/3, 44/4, 46/1, 49/2, 49/11, 49/12, 70/1, 71/1, 71/7, 71/14, 76/1, 76/2, 127/4, 154/1,
154/3, 154/4, 154/5, 154/6, 162/4, 162/23, 162/24, 264, 266, 273, 275/1, 276, 277, 278
v katastrálním území Voděrady u Luštěnic.
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
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jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo
opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě.
Účastníci řízení mohou námitky, popřípadě důkazy uplatnit nejpozději při ústním jednání.
Ve stejné lhůtě mohou sdělit závazná stanoviska dotčené orgány. K později uplatněným
závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. Nechá-li se některý
z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
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.
Pověřený zaměstnanec 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.
Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz
totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno
jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území
České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu
identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele.
Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může
za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.
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:
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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
Účastníci řízení podle §85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona – veřejnou vyhláškou:
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
st. p. 1, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 15, 17, 19/1, 19/2, 20, 23, 24, 25, 26/1, 26/3, 30, 31, 33, 36, 38, 40,
41, 42, 43, 44, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 67, 68, 69, 70; parc. č. 9/1, 25,
35/4, 44/3, 44/4, 46/1, 49/2, 49/11, 49/12, 70/1, 71/1, 71/7, 71/14, 76/1, 76/2, 127/4, 154/1,
154/3, 154/4, 154/5, 154/6, 162/4, 162/23, 162/24, 264, 266, 273, 275/1, 276, 277, 278.
Ostatní:
Obecní úřad Luštěnice, IDDS: 7xxbpp4
Magistrát města Mladá Boleslav Odbor správní a obecní živnostenský úřad, podatelna,
Komenského náměstí č.p. 61, Mladá Boleslav I, 293 01 Mladá Boleslav 1
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