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OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

Obec Horky nad Jizerou, IČO 00237795, Horky nad Jizerou 93, 294 73 Brodce nad
Jizerou,
kterou zastupuje CR Project s.r.o., IČO 27086135, Pod Borkem 319, Čejetičky, 293 01 Mladá
Boleslav 1
(dále jen "žadatel") podal dne 23.1.2019 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění
stavby:
"Lokalita Na Kamenici, III. etapa, Horky nad Jizerou"
- SO.110 - Komunikace
- SO.310 - Vodovod
- SO.330 - Splašková kanalizace
- SO.410 - Veřejné osvětlení a městský rozhlas
- SO.420 - Silová vedení ČEZ
- SO.510 - Plynovod včetně přípojek
na pozemku parc. č. 139/83, 139/62 v katastrálním území Horky nad Jizerou. 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. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení, ve kterém upouští od
ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska, účastníci řízení své námitky
a veřejnost připomínky do
15 dnů od doručení tohoto oznámení.
K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám a připomínkám nebude přihlédnuto.
Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů 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).
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
parc. č. 139/1, 139/64, 139/75, 139/76, 139/74, 139/77, 139/78, 139/73, 139/72, 139/79,
139/80, 139/71, 139/81, 139/70, 139/82, 139/69, 139/68, 139/67, 139/66, 139/55, 139/56,
139/63, 139/54, 139/61, 139/49 v katastrálním území Horky nad Jizerou
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Poučení:
K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně
plánovací dokumentace, 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.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Otisk úředního razítka
Lenka Šťovíčková
referent odboru stavebního a rozvoje města
oddělení stavebního úřadu

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.
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 Odbor správní a obecní živnostenský úřad, podatelna,
Komenského náměstí č.p. 61, Mladá Boleslav I, 293 01 Mladá Boleslav 1
Obecní úřad Horky nad Jizerou, IDDS: xhua78t
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Obdrží:
Účastníci řízení nebo jejich zástupci:
CR Project s.r.o., IDDS: dkhws7q
Dotčené orgány:
Magistrát města Mladá Boleslav, odbor životního prostředí, Komenského náměstí č.p. 61, Mladá
Boleslav I, 293 01 Mladá Boleslav 1
Magistrát města Mladá Boleslav, Odbor dopravy a silničního hospodářství, Komenského náměstí
č.p. 61, Mladá Boleslav I, 293 01 Mladá Boleslav 1
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Mladá Boleslav, IDDS: dz4aa73
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště Mladá
Boleslav, IDDS: hhcai8e
Magistrát města Mladá Boleslav, Odbor stavební a rozvoje města, oddělení úřadu územního
plánování, 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
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 Horky nad Jizerou, IDDS: xhua78t

