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DATUM:
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USNESENÍ
PŘERUŠENÍ ŘÍZENÍ O ODSTRANĚNÍ STAVBY
Výroková část:
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"),
podle § 129 odst. 2 stavebního zákona
přerušuje
řízení o nařízení odstranění 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, jejímž vlastníkem je
Obec Luštěnice, IČO 00238252, Boleslavská 171, 294 42 Luštěnice
(dále jen "vlastník"), kterého zastupuje Jaroslav Kučera, Šlikova 671, 295 01
Hradiště.

Mnichovo

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Obec Luštěnice, Boleslavská 171, 294 42 Luštěnice
Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 150 21 Praha 5
Odůvodnění:
Stavební úřad při zjistil, že stavba je prováděna bez rozhodnutí, opatření nebo jiného úkonu
vyžadovaného stavebním zákonem anebo v rozporu s ním a nebyla dodatečně povolena, a proto
opatřením dne 12. 2. 2020 oznámil zahájení řízení o nařízení odstranění stavby známým
účastníkům řízení a dotčeným orgánům.
Vlastník podle § 129 odst. 2 stavebního zákona podal žádost o dodatečné povolení stavby
a předložil podklady předepsané k žádosti o stavební povolení. Stavební úřad proto podle § 129
odst. 2 stavebního zákona přerušil řízení o odstranění stavby.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních
předpisů ve výroku uvedených.
Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., ČEZ Distribuce, a. s.
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Poučení účastníků:
Proti tomuto usnesení lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení na Krajský
úřad Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu. Podle § 76 odst. 5 správního
řádu odvolání nemá odkladný účinek.
Stavební úřad bude v řízení o odstranění stavby pokračovat po ukončení řízení o dodatečném
povolení stavby. Bude-li stavba dodatečně povolena, řízení zastaví.
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:
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

