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SDĚLENÍ
SEZNÁMENÍ S PODKLDY ROZHODNUTÍ

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“),
v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, sděluje účastníkům řízení, že se mohou vyjádřit k podkladům územního rozhodnutí
v územním řízení o umístění stavby, zahájeném dne 23.9.2015 na žádost, kterou podala
společnost
ŠKODA AUTO a.s., IČO 00177041, tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01
Mladá Boleslav 1, kterou zastupuje Valbek, spol.s r.o., IČO 48266230, Vaňurova 505/17,
Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec 7
(dále jen „žadatel“), ve věci vydání rozhodnutí o umístění stavby:
„Technická pomoc - ověření realizovatelnosti SSZ Koněvova - U Zastávky“, Mladá
Boleslav (úprava stávající křižovatky ulic Koněvova - U Zastávky - odkanalizování, zřízení
světleného signalizačního zařízení, vybudování přechodů pro chodce, zřízení pruhů pro cyklisty),
na pozemku parc. č. 925/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace), 925/2 (ostatní plocha, ostatní
komunikace), 929/3 (ostatní plocha, ostatní dopravní plocha, 929/11 (ostatní plocha, ostatní
dopravní plocha), 929/12 (ostatní plocha, ostatní dopravní plocha), 930/2 (ostatní plocha, ostatní
komunikace) v katastrálním území Dalovice u Mladé Boleslavi, parc. č. 78/4 (zahrada), 78/6
(ostatní plocha, manipulační plocha), 78/7 (ostatní plocha, ostatní dopravní plocha), 91/1 (ostatní
plocha, neplodná půda), 544/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace), 553/1 (ostatní plocha,
ostatní komunikace), 571/38 (ostatní plocha, dráha), 739 (ostatní plocha, jiná plocha), 740
(ostatní plocha, jiná plocha) v katastrálním území Čejetice u Mladé Boleslavi (dále jen „stavba“).
Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí o umístění stavby byla doplněna, na základě
požadavku Magistrátu města Mladá Boleslav odboru dopravy a silničního hospodářství
uplatněném při ústním jednání, o semafor s prostředním výložníkem umístěném ve středovém
ostrůvku ohraničeném zvýšenou obrubou na pozemku par. č. 930/2 v katastrálním území
Dalovice u Mladé Boleslavi a závazným stanoviskem Magistrátu města Mladá Boleslav odboru
dopravy a silničního hospodářství, oddělení dopravy a správy dopravy.
Stavební úřad tuto skutečnost sděluje účastníkům řízení.
Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí v kanceláři stavebního úřadu č. dveří 12
Magistrátu města Mladá Boleslav, odboru stavebního a rozvoje města, oddělení stavebního řádu
(věž), ve dnech: pondělí a středa 8:00 - 17:00 hodin, v jiné dny po předchozí domluvě).
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Po uplynutí 7 dnů ode dne doručení tohoto sdělení správní orgán ve věci rozhodne.
Poučení:
Sdělení se netýká žadatele, pokud se jeho žádosti v plném rozsahu vyhovuje, a účastníka, který
se vzdal práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.
Otisk úředního razítka
Olga Rozsypalová
referent odboru stavebního a rozvoje města
oddělení stavebního úřadu
Tato písemnost musí být vyvěšena na úřední desce Magistrátu města Mladá Boleslav, úřední
desce obecního úřadu Dalovice, obcí, 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,
Komenského náměstí čp. 61, Mladá Boleslav I, 293 01 Mladá Boleslav I
Obecní úřad Dalovice
Obdrží jednotlivě:
Účastníci řízení nebo jejich zástupci:
Valbek, spol.s r.o., IDDS: bebs53h
Magistrát města Mladá Boleslav, odbor správy majetku města, Komenského náměstí č.p. 61,
Mladá Boleslav I, 293 01 Mladá Boleslav 1
ČR - Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00
Praha 1, IDDS: uccchjm
Obec Dalovice, IDDS: d7jbx5m
Magistrát města Mladá Boleslav, odbor stavební a rozvoje města, oddělení rozvoje města,
Komenského náměstí č.p. 61, 293 01 Mladá Boleslav 1 (obec)
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., IDDS: 5eigx2d
RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
ČD - Telematika a.s., IDDS: dgzdjrp
ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uqfy
FIBERNET, a.s., IDDS: wwbd4f2
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Hradec Králové,
U Fotochemy 259/1, 501 01 Hradec Králové, IDDS: uccchjm
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Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Praha, Partyzánská 24,
170 00 Praha 7, IDDS: uccchjm
Ostatní účastníci veřejnou vyhláškou
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
st. p. 928/1, 932, 933, parc. č. 924, 925/3, 926/1, 926/2, 929/10, 931, 934/1 v katastrálním
území Dalovice u Mladé Boleslavi, parc. č. 78/3, 78/8, 80/1, 600, 730 v katastrálním území
Čejetice u Mladé Boleslavi
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Dalovice, U Česany č.p. 225
Dotčené orgány jednotlivě:
Magistrát města Mladá Boleslav, odbor dopravy a silničního hospodářství, Komenského náměstí
č.p. 61, Mladá Boleslav I, 293 01 Mladá Boleslav 1
Magistrát města Mladá Boleslav, odbor životního prostředí, Komenského náměstí č.p. 61, Mladá
Boleslav I, 293 01 Mladá Boleslav 1
Drážní úřad, IDDS: 5mjaatd
Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková, IDDS: hjyaavk
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Mladá Boleslav, IDDS: dz4aa73
Ostatní jednotlivě:
Ing. Bohuslav Ottomanský - OSVIT SERVIS, Štúrova č.p. 569, 293 01 Mladá Boleslav 1

