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OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

Martin Lánský, nar. 31.3.1971 a Lenka Lánská, nar. 15.10.1970, oba bytem U Stadionu 980, 293
01 Mladá Boleslav (dále jen „žadatelé“), podali dne 24.2.2010 žádost o vydání rozhodnutí
o umístění stavby studny, na pozemku parc. č. 812/2 v katastrálním území Dalovice u Mladé
Boleslavi. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
Magistrát města Mladá Boleslav Odbor stavební a rozvoje města, oddělení stavební,
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 a současně nařizuje
k projednání žádosti veřejné ústní jednání na den
9. června 2010 (středa) v 9:00 hodin.
Místo konání: v kanceláři stavebního úřadu č. 11.
Závazná stanovisko dotčeného orgánu, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí
být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Účastníci řízení
mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí u Magistrátu města Mladá Boleslav, odboru stavebního
a rozvoje města, oddělení stavebního v pondělí a ve středu od 8:00 do 17:00 hodin, v jiné dny po
předchozí domluvě a při veřejném ústním jednání.
Účastníci řízení:
Martin Lánský, Lenka Lánská, Obec Dalovice
Poučení:
Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního
rozhodnutí (§ 8 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení,
veřejnoprávní smlouvy a územního opatření ), byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno
veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem nebo na vhodném
veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit,
a to do doby veřejného ústního jednání. Součástí informace je grafické vyjádření záměru,
popřípadě jiný podklad, z něhož lze usuzovat na architektonickou a urbanistickou podobu
záměru a na jeho vliv na okolí. Pokud žadatel uvedenou povinnost nesplní, stavební úřad
nařídí opakované veřejné ústní jednání (§ 87 odst. 2 stavebního zákona ).
Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést
ke zmaření účelu veřejného ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc
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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.

Otisk úředního razítka

Zdeňka Pejtová
oprávněná úřední osoba
odboru stavebního a rozvoje města
oddělení stavebního

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.
Obdrží:
Účastníci řízení:
Martin Lánský, U Stadionu č.p. 980, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav 1 + složenka
1.000,- Kč
Lenka Lánská, U Stadionu č.p. 980, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav 1
Obec Dalovice, IDDS: d7jbx5m
Dotčený orgán:
Magistrát města Mladá Boleslav Odbor životního prostředí, Komenského náměstí č.p. 61, 293 49
Mladá Boleslav
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