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DATUM:

21.1.2021

USNESENÍ
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§ 111 odst. 3 stavebního zákona
přerušuje
řízení zahájené podáním žádosti dne 16.3.2020 o dodatečné povolení stavby:
přístavba a stavební úpravy za účelem změny v užívání "statek Luštěnice"
(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 51, 52/1, 52/4, parc. č. 43/1, 43/14, 43/28, 714/2, 730
v katastrálním území Luštěnice, kterou podal
SMART QUALITY spol. s r.o., IČO 28521536, Slezská 1919/87, 130 00 Praha 3Vinohrady,
(dále jen "stavebník"), kterého zastupuje MB INŽENÝRING, spol. s r.o., IČO 07101422,
Slezská 1919/87, 130 00 Praha 3-Vinohrady.
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
SMART QUALITY spol. s r.o., Slezská 1919/87, 130 00 Praha 3-Vinohrady
Svatopluk Čech, nar. 6.8.1967, Kouřimská 2242/21, 130 00 Praha 3-Vinohrady
Odůvodnění:
Dnem doručení oznámení vlastníkovi o odstranění stavby dne 20.4.2020 bylo zahájeno řízení
o dodatečném povolení stavby. Protože podání nebylo úplné, stavební úřad opatřením ze dne
11.5.2020 vyznal stavebníka k doplnění a řízení přerušil, s termínem k doplnění do 30.6.2020.
Lhůta k doplnění byla, na žádost stavebníka, opatřením ze dne 10.6.2020, prodloužena do
31.8.2020. Doplnění bylo stavebníkem učiněno dne 24.8.2020 a dne 12.10.2020. Stavební úřad
oznámil opatřením ze dne 22.10.2020, zahájení řízení známým účastníkům řízení, dotčeným
orgánům a veřejnosti, protože stavba se nachází na území obce, která nemá schválený územní
plán. V důsledku nouzového stavu, stavební úřad upustil od veřejného ústního jednání, ohledání
na místě stavby bylo provedeno 10.3.2020 a dne 12.1.2021.
V průběhu řízení byly zjištěny skutečnosti, které brání rozhodnout tak, aby nevznikaly důvodné
pochybnosti a byl zajištěn soulad s požadavky stanovenými stavebním zákonem a zásadami
činnosti správních orgánů.
Stavební úřad proto vyzval stavebníka k odstranění nedostatků podání a rozhodl o přerušení
řízení do doby odstranění těchto nedostatků, nejdéle do 30 dnů od převzetí výzvy, která byla
stavebním úřadem vypravena dne 21.1.2021.
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Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních
předpisů ve výroku uvedených.
Účastníci řízení - další dotčené osoby:
LUPIS, s.r.o., SENIOR PARK HOUSE a.s., Česká republika, Středočeský kraj, Obec
Luštěnice, Česká republika, KM - PRONA, a.s.
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. Odvolání jen proti odůvodnění usnesení je nepřípustné.
Otisk úředního razítka

Lucie Lhotská, DiS.
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, 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
Obecní úřad Luštěnice

Obdrží:
Účastníci řízení nebo jejich zástupci na doručenku:
MB INŽENÝRING, spol. s r.o., IDDS: j3y8su6
JUDr. Tomáš David, IDDS: isuhtms
Svatopluk Čech, Husova č.p. 192/13, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav 1
Účastníci řízení nebo jejich zástupci veřejnou vyhláškou:
LUPIS, s.r.o., IDDS: 68ijdi4
SENIOR PARK HOUSE a.s., IDDS: n3heh4y
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz
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Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3
KM - PRONA, a.s., IDDS: 6shesks
Obec Luštěnice, IDDS: 7xxbpp4
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
Magistrát města Mladá Boleslav Odbor stavební a rozvoje města, oddělení územního plánování,
Komenského náměstí č.p. 61, Mladá Boleslav I, 293 01 Mladá Boleslav 1
Magistrát města Mladá Boleslav Odbor životního prostředí, Komenského náměstí č.p. 61, Mladá
Boleslav I, 293 01 Mladá Boleslav 1
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
Obecní úřad Luštěnice, IDDS: 7xxbpp4

