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OZNÁMENÍ
zahájení stavebního řízení
Obec Luštěnice, Boleslavská 171, 294 42 Luštěnice, IČ 00238252, (zastoupená na základě plné
moci, ing. Vladimírem Frančíkem, Svojsíkova 757, 473 01 Nový Bor, IČ 12076317) podala dne 7.12.2010 u
zdejšího speciálního stavebního úřadu, odboru dopravy a sil. hospodářství Magistrátu města
Mladá Boleslav žádost o vydání stavebního povolení na stavbu „Oprava chdníku“ na pozemcích p.č. 730, 462/15, 462/105, 462/13, 462/104, 462/106, st. 142, 710/1, 50/2, 51/2, 710/2, 707,
708/1, 289/20, 712/1, 711, st. 287 a 713 v k.ú. Luštěnice.
Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.
Magistrát města Mladá Boleslav odbor dopravy a silničního hospodářství, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,
stavební zákon a podle § 16 a 40 zákona č. 13 /1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů, oznamuje v souladu s ustanovením § 112 stavebního zákona zahájení stavebního řízení dotčeným orgánům a všem známým účastníkům řízení. . Vzhledem k tomu, že
jsou stavebnímu úřadu dobře známy poměry staveniště a žádost s PD poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby upouští stavební úřad v souladu s § 112 odst. 2 od ústního jednání a místního šetření. Účastníci řízení a orgány státní správy mohou své námitky uplatnit písemně do 15 dnů ode dne doruční tohoto oznámení. K připomínkám, námitkám a důkazům, které nebudou uplatněny ve stanovené lhůtě nebude přihlédnuto.
Do podkladů lze nahlédnout na odboru dopravy a SH Magistrátu města Mladá Boleslav v úřední dny Po. a St. 7,30 – 17,00 hod..
K námitkám, 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.
Pokud dotčený orgán státní správy, jehož rozhodnutí nebo opatření vyžadované zvláštním
právním předpisem bylo k projektové dokumentaci připojené k žádosti o stavební povolení získáno před oznámením zahájení stavebního řízení, nesdělí ve stanovené lhůtě stanovisko k navrhované stavbě, platí, že z hlediska jím sledovaných veřejných zájmů se stavbou souhlasí.
Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce při jednání písemnou plnou moc.
Nařízení:
Obec Luštěnice: toto oznámení vyvěsí na úřední desce po dobu 15 dnů ode dne obdržení.
Investor: (zástupce investora) uhradí do 15 dnů ode dne obdržení tohoto oznámení správní
poplatek za vydání stavebního povolení dle zák. č. 634/2004 Sb., položka 17 o správních
poplatcích částku 3000,- Kč. Správní poplatek je dle tohoto zákona nutno uhradit před
vydáním rozhodnutí.
Doplní do 15 dnů ode dne obdržení: 1/ územní rozhodnutí( souhlas)
2/ stanovisko ŘSD Praha

-23/ doklad o vlastnictví pozemků výpisem z katastrálního
úřadu
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