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Odbor stavební a rozvoje města, oddělení stavební
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Čj.: OStRM 12423-65342/2009-328
Doporučeně s doručenkou

Mladá Boleslav 2009-08-13

OZNÁMENÍ
zahájení územního řízení a nařízení veřejného ústního jednání

Společnost FIBERNET, a. s., IČ: 27196763, se sídlem Českobratrské nám. 1321, Mladá
Boleslav (dále jen „žadatel“) zastoupená společností SITEL, spol. s r. o., IČ: 44797320, se sídlem
Baarova 957/15, Praha 4 prostřednictvím Ing. Radovana Poisla podala dne 13.05.2009 žádost
o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby podzemní komunikační elektronické sítě „Optické
připojení objektu Koněvova 135 Mladá Boleslav“ na stp.č. 373/1 a parc.č. 94/6, 544/1, 91/1, 90/1,
87, 571/38, 600 a 553/1 v kat. území Čejetice u Mladé Boleslavi a parc.č. 925, 926, 930/2 a 929/3
v kat. území Dalovice u Mladé Boleslavi (trasa od čp. 135 Koněvova do ulice U Zastávky). Trasa je
zakreslena na mapovém podkladu v měřítku 1:1000, který je součástí dokumentace záměru.
Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
Magistrát města Mladá Boleslav, odbor stavební a rozvoje města, oddělení stavební, jako stavební
úřad příslušný podle ust. § 13 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), v souladu s ustanovením § 87 odst. 1
stavebního zákona oznamuje zahájení územního řízení a současně nařizuje k projednání předložené
žádosti veřejné ústní jednání na den

15. září 2009 (úterý) v 11:00 hodin
se schůzkou pozvaných v kanceláři č. 13 stavebního úřadu v 1. poschodí tzv. Vodárenské věže
u budovy Magistrátu města Mladá Boleslav.
Dotčené orgány, účastníci řízení a veřejnost mohou svá stanoviska, námitky a připomínky, případně
důkazy uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Účastníci řízení
mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí v kanceláři č. 13 stavebního úřadu (věž) Magistrátu města
Mladá Boleslav, ve dnech pondělí a středa (8-12, 13-17 hodin), v ostatních pracovních dnech
po telefonické domluvě.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Žadatel v souladu s ustanovením § 87 odst. 2 stavebního zákona zajistí, aby informace o jeho
záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo
nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na vhodném veřejně přístupném místě, a to do doby
veřejného ústního jednání. Součástí informace je grafické vyjádření záměru, popřípadě jiný
podklad, z něhož lze usuzovat na podobu záměru a na jeho vliv na okolí. Pokud žadatel uvedenou
povinnost nesplní, stavební úřad nařídí opakované veřejné ústní jednání.

Ing. Hana Plachá
referent odboru stavebního a rozvoje města
oddělení stavební
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Obdrží účastníci územního řízení na doručenku:
FIBERNET, a. s., Českobratrské nám. 1321, Mladá Boleslav obdrží
- prostřednictvím SITEL, spol. s r. o., Baarova 957/15, Praha 4,
doručovací adresa: Nad elektrárnou 411, 106 00 Praha obdrží pro:
- Statutární město Mladá Boleslav – odbor stavební a rozvoje města - útvar koncepce rozvoje
- Obec Dalovice, Dalovice 94
Obdrží účastníci územního řízení veřejnou vyhláškou v souladu s ust. § 85 odst. 2 stavebního
zákona a § 144 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (řízení s velkým
počtem účastníků):
Statutární město Mladá Boleslav, Obec Dalovice, Rücker Immobilien, spol. s r.o., ŠKODA
AUTO a.s., ČR - Lesy České republiky, s.p., ČR - Správa železniční dopravní cesty, státní
organizace, České dráhy, a.s., Ladislav Poušek, Jana Poušková, Vladimír Převrátil, Ludmila
Převrátilová, Ing. Vladimír Převrátil, Josef Němec, Hana Hýblová, Hana Hýblová, Petra
Hýblová, Zdeněk Vrchlavský, Anna Vrchlavská, Jarmila Khollová, Svatoslav Hájek, Miroslava
Hájková, Vilém Holeček, Jarmila Holečková, František Eliáš, Elena Eliášová, Jan Vítek, Ivana
Vítková, Ing. Pavel Hrbáček, Danuše Hrbáčková, Ing. Petr Musal, Marcela Musalová, Josef
Plachý, Ing. Vladimír Štěpka, Ing. Jarmila Štěpková, Pavel Dejl, Věra Dejlová, Laurent Claude
Sapaly, Roman Šidák, Milan Kůla, Marek Houžvic, Miroslav Dolenský, Ing. Petr Vokál,
Vladimír Veselý, Ludmila Veselá, Václav Kryšpín, Olga Kryšpínová, Norbert Ráček, Jana
Ráčková, Miloslav Roudnický, Irena Roudnická, Jiří Skořepa, ČR - Pozemkový fond České
republiky, ČR - Povodí Labe, KNESPL spol. s r.o., ČEZ Distribuce, a. s., Telefónica O2 Czech
Republic, a.s., STP Net, s.r.o., Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., ČD - Telematika
a.s.
Obdrží dotčené orgány řízení na doručenku:
- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Laurinova 1370, Mladá Boleslav
- Magistrát města Mladá Boleslav – odbor dopravy a silničního hospodářství
- Magistrát města Mladá Boleslav – odbor životního prostředí
- Drážní úřad, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2
- Vojenská ubytovací a stavební správa Praha, Hradební 12, 111 21 Praha
Dále obdrží:
- Magistrát města Mladá Boleslav – správní odbor (s žádostí o vyvěšení na úřední desce)
- Obecní úřad Dalovice (s žádostí o vyvěšení na úřední desce)

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Magistrátu města
Mladá Boleslav a Obecního úřadu Dalovice.

Vyvěšeno dne……………….

Sejmuto dne………………………

Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení

Oznámení se zveřejní též způsobem umožňující dálkový přístup v souladu s § 25 odst. 2 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
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