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OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

Ing. Peter Smandra, nar. 16.2.1983, Na Okruhu 1401, 252 42 Jesenice u Prahy,
kterého zastupuje Ing. arch. Lukáš Hudák, Studnice 15, 549 48 Studnice u Náchoda
(dále jen "žadatel") podal dne 20.12.2017 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění
stavby:
novostavba sedmi rodinných řadových domů, prodloužení vodovodního řadu,
vodovodní přípojky, včetně připojení, kanalizační přípojky, včetně připojení, přeložka
kabelového vedení, přípojky elektro, včetně připojení, přeložka veřejného osvětlení,
dešťová kanalizace, samostatné nádrže na dešťovou vodu s přepadem do vsakovací
šachty, zpevněné plochy a oplocení
na pozemku parc. č. 5029/55, 5029/62, 5029/63, 5029/65, 5029/66, 5029/81, 5029/82, 5047 v
katastrálním území Luštěnice. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
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"),
oznamuje podle § 87 odst. 2 stavebního zákona zahájení územního řízení a současně nařizuje
k projednání žádosti veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den
20. dubna 2018 (pátek) v 9:00 hodin
se schůzkou pozvaných na místě stavby. 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 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:
na pozemku parcelní číslo 5029/82 při hranici s pozemní komunikací
parc. č. 5047, vše v k. ú. Luštěnice
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
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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.
Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku
nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten,
kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné
věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být
územním rozhodnutím přímo dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v
rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního
právního předpisu, může uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným
záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá.
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.

Tato písemnost musí být vyvěšena na úřední desce Magistrátu města Mladá Boleslav, obecního
úřadu obce, na jejímž území je záměr umístěn, a též způsobem umožňujícím dálkový přístup, po
dobu 30 dnů.
Datum vyvěšení:

Datum sejmutí:

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

Klára Vartová
referent odboru stavebního a rozvoje města
oddělení stavebního úřadu
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Obdrží:
Účastníci řízení nebo jejich zástupci:
Ing. arch. Lukáš Hudák, Víta Nejedlého č.p. 1006/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
Lenka Novotná, Skalsko č.p. 137, 294 26 Skalsko
Ing. Jiří Fejfar, Sluneční č.p. 555, Zelená, 294 42 Luštěnice
Van La Dong, Revoluční č.p. 153, 471 27 Stráž pod Ralskem
Van Mí Dong, Revoluční č.p. 153, 471 27 Stráž pod Ralskem
Minh Dong Van, Staroměstská č.p. 63, 471 25 Jablonné v Podještědí
Van Pha Dong, Staroměstská č.p. 63, 471 25 Jablonné v Podještědí
Obec Luštěnice, IDDS: 7xxbpp4
Darina Černá, Zelená č.p. 567, 294 42 Luštěnice
Milena Fejfarová, Sluneční č.p. 555, Zelená, 294 42 Luštěnice
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
FIBERNET, a.s., IDDS: wwbd4f2
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková Oddělení ochrany územních zájmů, IDDS:
hjyaavk
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
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Mladá Boleslav
Dopravní inspektorát, IDDS: 2dtai5u
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
Obecní úřad Luštěnice, IDDS: 7xxbpp4

