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OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ
Jana Šotolová, nar. 29. 12. 1978, Boleslavská 66, 294 42 Luštěnice,
(dále jen "žadatel"), kterého zastupuje Ing. Libor Nikodem, Zahradní 300, 294 02 Kněžmost
podal dne 8. 10. 2019 žádost o vydání společného povolení na stavbu:
Nástavba, přístavba a stavební úpravy rodinného domu, Boleslavská 66, Luštěnice
(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 3/2 v katastrálním území Luštěnice. Po provedených
stavebních úpravách, přístavbě a nástavbě bude dvoupodlažní rodinný dům se dvěma byty, se
zastavěnou plochou 138,41 m², se sedlovou střechou (sklon 38°), celková výška stavby
+7,555 m. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen "společné
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"),
oznamuje zahájení společného řízení podle § 94m stavebního zákona, ve kterém upouští od
ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska, účastníci řízení své námitky
a veřejnost připomínky do
15 dnů od doručení tohoto oznámení.
Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Magistrát města Mladá Boleslav, odbor
stavební a rozvoje města, oddělení stavebního úřadu, po předchozí telefonické domluvě).
Poučení:
Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí
být uplatněny v uvedeném termínu, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům
a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se
nepřihlíží. K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4 stavebního
zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho
postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.
Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku
nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten,
kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné
věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být
společným povolením přímo dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru
v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního

Č.j. 80921/2020/SÚ/LuLh

str. 2

právního předpisu, může uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným
záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá.
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 břemenu k pozemku nebo stavbě; k námitkám, které
překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží.
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:
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

Obdrží:
Účastníci řízení podle § 85 odst. 1 písm. a) a b) a odst. 2 písm. a) stavebního zákona - jednotlivě:
Ing. Libor Nikodem, IDDS: upa97a2
GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., IDDS: 5eigx2d
Hypoteční banka, a.s., IDDS: 5azegu5
Jan Deák, Boleslavská č.p. 51, 294 42 Luštěnice
Jana Deáková, Boleslavská č.p. 51, 294 42 Luštěnice
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Josef Šilhan, Boleslavská č.p. 64, 294 42 Luštěnice
Dagmar Tipanová, Bratronice č.p. 14, Smilovice, 294 42 Luštěnice
Ing. Tereza Pekařová, Boleslavská č.p. 290, 294 42 Luštěnice
Petr Kejř, Boleslavská č.p. 236, 294 42 Luštěnice
Obec Luštěnice, IDDS: 7xxbpp4
Dotčené orgány - jednotlivě:
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště Mladá
Boleslav, IDDS: hhcai8e
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 stavební a rozvoje města, oddělení úřadu územního
plánování, 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 neznámého pobytu nebo sídla dle ustanovení § 25 odst. 1 zákona 500/2004 Sb.,
Správní řád, ve znění pozdějších předpisů:
Najdrová, Bohumila, adresa neznámá
Křováčková, Otakara, adresa neznámá
Jelínková, Milada, adresa neznámá
- Právní nástupci po zemřelém:
František Hradec, Luštěnice č.p. 61, 294 42 Luštěnice
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

