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OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
SMART QUALITY spol. s r.o., IČO 28521536, Slezská 1919/87, 130 00 Praha 3Vinohrady,
(dále jen "žadatel"), kterého zastupuje MB INŽENÝRING, spol. s r.o., Slezská 1919/87, 130 00
Praha 3-Vinohrady, podal dne 16.3.2020 žádost o dodatečné povolení stavby:
Přístavba a stavební úpravy za účelem změny užívání "statek Luštěnice"
na pozemku: st. p. 51, 52/1, 52/4, parc. č. 43/1, 43/14, 43/28, 714/2, 730 v katastrálním území
Luštěnice.
Vlastník/stavebník podal žádost o dodatečné povolení stavby před zahájením řízení o odstranění
stavby. Dle § 129 odst. 2 stavebního zákona, byla-li žádost o dodatečné povolení podána před
zahájením řízení o odstranění stavby, má se za to, že byla podána v okamžiku zahájení řízení
o odstranění stavby, tj. dnem doručení oznámení o zahájení řízení dle § 129 stavebního zákona,
stavebníkovi.
Po provedené přístavbě a stavebních úpravách bude stavba nově obsahovat:
Objekt A
1. NP – školící zařízení se školícími místnostmi, sociální zázemí, sklady, spisovnu;
2. NP – nově dvě samostatné kuchyňky, stávající ubytovací jednotky pro účastníky školení
a školitele.
Objekt C
Celá stavba objektu C bude nově bytový dům ( 3 NP), se čtyřmi samostatnými vstupy.
1. NP – 8 bytových jednotek, 2 ateliéry včetně zázemí, technická místnost s výlevkou a možností
uskladnění kočárků a vozíků;
2. NP – 10 bytových jednotek, 2 ateliéry včetně zázemí, místnost skladu;
3. NP – 8 bytových jednotek.
Nově navíc vznikne celkem 30 odstavných stání (26 ks pro byty, 4 ks pro ateliéry) uvnitř dvorní
části na pozemku st. p. 52/1.
Nové umístění přípojek a připojení do objektů vody, kanalizace, plynu a elektrické energie.
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
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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 současně žádá
účastníky, aby své námitky uplatnili do
15 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), po předchozí telefonické domluvě. Ohledání na místě stavby bylo
stavebním úřadem provedeno dne 10.3.2020.
Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Jan Petrásek, LUPIS, s.r.o., SENIOR PARK HOUSE a.s., Česká republika, Středočeský
kraj, Obec Luštěnice, KM - PRONA, a.s., Svatopluk Čech,
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
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.
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
pověřená vedením oddělení stavebního úřadu
odboru stavebního a rozvoje města

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
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přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení písemnosti na úřední desce Magistrátu města Mladá
Boleslav / Obecního úřadu obce 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:
MB INŽENÝRING, spol. s r.o., IDDS: j3y8su6
Jan Petrásek, Žižkovo náměstí č.p. 401, 341 92 Kašperské Hory
LUPIS, s.r.o., IDDS: 68ijdi4
SENIOR PARK HOUSE a.s., IDDS: n3heh4y
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx
Obec Luštěnice, IDDS: 7xxbpp4
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3
KM - PRONA, a.s., IDDS: 6shesks
Svatopluk Čech, Husova č.p. 192/13, 293 01 Mladá Boleslav
Dotčené orgány:
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště Mladá
Boleslav, IDDS: hhcai8e
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Mladá Boleslav, IDDS: dz4aa73
Ostatní:
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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