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OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
Žadatel: Bydlení komplet s.r.o., IČO 27378152, Fibichova 218, 276 01 Mělník, kterého
zastupuje Ing. Evžen Kozák s.r.o., IČO 27865193, Koryta 29, 294 11 Loukov u Mnich.Hradiště
(dále jen „žadatel“) podal dne 7.1.2016 žádost o změnu územního rozhodnutí č.j. č.j.
OStRMR 79040/2008-328 ze dne 18.11.2008 o umístění stavby: stavby 24 řadových rodinných
domů v Luštěnicích, včetně kanalizační stoky a 24 ks kanalizačních přípojek, vodovodního řadu
a 24 ks vodovodních přípojek, plynovodního řadu a 24 ks plynovodních přípojek, silnoproudé
rozvody elektro, přeložky vodovodního řadu a plynovodního řadu, telefonní sítě a místní
komunikace na pozemcích parc.č. 5012/1, 5012/2, 5012/105, 5012/106, 5012/107, 5012/108,
5012/109, 5012/110, 5012/111, 5012/112, 5012/113, 5012/114, 5012/115, 5012/116, 5012/117,
5012/118, 5012/119, 5012/120, 5012/121, 5012/122, 5012/123, 5012/124, 5012/125, 5012/126,
5012/127, 5012/128, 5012/129, 5012/130, 5012/131, 5012/132, 5012/133, 5012/134, 5012/135,
5012/136, 512/137, 5012/138, 5012/139, 5012/140, 5012/141, 5012/142, 5012/143, 5012/144,
5012/145, 5012/146, 5012/147, 5012/148, 5012/149, 5012/150, 5012/151, 5012/152, 5012/153,
5012/54, 5012/155, 5012/156, 5012/157, 5012/158, 5012/159, 5012/160, 5012/161, 5012/162,
5012/163, 5012/164, 5013/1 a 5046 v k.ú. Luštěnice. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o
změně územního rozhodnutí, která bude projednána v rozsahu této změny.

Druh a účel změny umísťované změny stavby:
veřejná technická infrastruktura:
– vodovodní řad a vodovodní přípojky: zajištění dodávky vody
– kanalizační stoka a kanalizační přípojky: likvidace splaškových vod
Umístění stavby na pozemku a určení prostorového řešení stavby:
Změna územního rozhodnutí se týká změny vodovodního řadu a 8 ks vodovodních přípojek a
změny kanalizační stoky a 8 ks kanalizačních přípojek na pozemcích parc.č. 5047, 5046, 5012/2,
5012/161, 5012/140, 5012/146, 5012/145, 5012/139, 5012/144, 5012/138, 5012/143, 5012/137,
5012/142, 5012/136, 5012/141, 5012/135, 5012/162, v k.ú. Luštěnice.
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Popis stavby a technické řešení:
Vodovodní a kanalizační přípojky pro domy SO 13 – So 20 budou napojeny z vodovodního řadu
„A“ a odkanalizovány do kanalizační stoky „A“. Ruší se kanalizační stoka „B“ a vodovodní řad
„B“. Mění se dimenze kanalizační stoky „A“ a „C“ z DN 300 na DN 250 mm. Mění se trasa
přeložky vodovodu. Nová trasa bude cca o 3,0 m blíže k okraji vozovky, v souběhu 1,0 m od
hrany krajnice. Napojení na stávající vodovod HDPE 160 (bod VP1 - 0,0 m) provedeno pomocí
UNI PLUS spojky, v bodech V1 a VP6 přeložky vodovodu budou napojeny nové vodovodní
řady „A“ a „C“. Celková délka přeložky vodovodu je 154,7 m.
Nové vodovodní přípojky (8 ks) z potrubí HDPE 100 SDR 11 D 32 x 4,4 mm budou napojeny na
vodovodní řad A šoupětem se zemní soupravou a teleskopickou tyčí, které bude napojeno na PE
potrubí pomocí elektrotvarovek. Každá přípojka bude ukončena kompletní vodoměrnou sestavou
včetně držáku a zpětné klapky, která bude osazena ve venkovní šachtě umístěné max. 1,0 m od
hranice pozemku.
Nové kanalizační přípojky (8 ks) budou napojeny na kanalizační stoku A do vysazené odbočky a
budou ukončeny revizní šachtou o průměru min. 800 mm umístěné max. 1,0 m od hranice
pozemku.
Vymezení území dotčeného vlivy stavby:
Území dotčeného vlivy stavby je dáno ochranným pásmem, které je u vodovodního řadu 1,5 m
od vnějšího líce stěny potrubí, kanalizační stoky 1,5 m od vnějšího líce stěny potrubí.
K umístění stavby vydaly závazná stanoviska, vyjádření, nebo jiná opatření tyto dotčené orgány:
 Magistrát města Mladá Boleslav, odbor životního prostředí – vyjádření č.j. ŽP-336.217236/2015, ze dne 1.7.2015
 Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště Mladá Boleslav závazné stanovisko spis.zn. S-KHSSC 30441/2015, č.j. KHSSC 30441/2015 ze dne
14.7.2015 – souhlasí bez podmínek
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“) (dále
jen „stavební zákon“), oznamuje podle § 87 odst. 2 stavebního zákona zahájení územního řízení
a současně, protože jde o záměr umisťovaný v území, ve kterém nebyl vydán územní plán,
nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání na den

8. března 2016 (úterý) v 9:00 hodin.
Místo konání: Magistrát města Mladá Boleslav, odbor stavební a rozvoje města, oddělení
stavebního úřadu - kancelář č. 21, 2. patro, vedlejší budova Magistrátu - věž.
Poučení:
Konání veřejného ústního jednání se oznamuje veřejnosti veřejnou vyhláškou, která musí být
vyvěšena nejméně 30 dnů předem. Po tuto dobu musí stavební úřad umožnit každému
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nahlédnout do podkladů pro vydání rozhodnutí (Magistrát města Mladá Boleslav, odbor stavební
a rozvoje města, oddělení stavebního úřadu, úřední dny: pondělí a středa 8:00 - 17:00 hodin,
v jiné dny po předchozí domluvě).
Žadatel podle § 87 odst. 2 stavebního zákona zajistí, aby informace o žadateli, předmětu
územního řízení a veřejném ústním jednání byla bezodkladně vyvěšena do doby konání
veřejného ústního jednání na místě stavby v Luštěnicích, část obce Zelená.
Účastníci řízení:
Bydlení komplet s.r.o., Obec Luštěnice, Luštěnice, s.r.o., Vodovody a kanalizace Mladá
Boleslav, a.s., ČEZ Distribuce, a.s., RWE Distribuční služby, s.r.o.
Poučení:
Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí
být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným
stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo
regulačního plánu, 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.
Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při
plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při
zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání
správního rozhodnutí nebo opatření.
Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do
50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle
§ 172 odst. 1 stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí
přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu.
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.

Tomáš Repta
referent odboru stavebního a rozvoje města
oddělení stavebního úřadu
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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, 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, správní odbor a obecní živnostenský úřad – podatelna
Obecní úřad Luštěnice

Obdrží:
Účastníci řízení nebo jejich zástupci:
Ing. Evžen Kozák s.r.o., IDDS: z2ebz4g
Obec Luštěnice, IDDS: 7xxbpp4
Luštěnice, s.r.o., IDDS: 5qxjd5i
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., IDDS: 5eigx2d
ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uqfy
RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
Dotčené orgány:
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště Mladá Boleslav, IDDS:
hhcai8e
Magistrát města Mladá Boleslav, odbor životního prostředí

