MĚSTSKÝ ÚŘAD NYMBURK
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Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk
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Dne 24.10.2014

Město Rožďalovice
Náměstí č.p. 93
289 34 Rožďalovice

OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
Město Rožďalovice, IČO 00239712, Náměstí č.p. 93, 289 34 Rožďalovice, který zastupuje Ing.
Tomáš Rakouský, nar. 2.9.1964, Za Zámeckou zdí č.p. 37, 295 01 Mnichovo Hradiště (dále jen
"stavebník") dne 29.9.2014 podal žádost o vydání stavebního povolení na stavbu:
Stavební úpravy náměstí v Rožďalovicích
na pozemku parc.č. 952/1 v k.ú.Rožďalovice. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.
Stavba obsahuje:
SO 101 Komunikace a zpevněné plochy
SO 301 Odvodnění komunikace
SO 801 Sadové úpravy
Městský úřad Nymburk, odbor výstavby, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40
odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen "zákon o pozemních komunikacích"), a § 15 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 § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení, ve kterém podle § 112 odst. 2
stavebního zákona upouští od ohledání na místě a ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit
závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy do
3.12.2014.
K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.
Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Nymburk, odbor výstavby, úřední
dny Po 8:00-17:00, St 8:00-17:00, Čt 12:00-16:00).
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
st. p. 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 95/1, 95/2, 96, 97/1, 98, 101, 102, 103/1, 104, 124, 125, 126, 127,
128/1, 128/2, 130, 149/1, 150/1, 152, 153/2, 154/1, 154/2, 155, 545, 97/2, parc. č. 97/2, 1118 v
katastrálním území Rožďalovice
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Rožďalovice č.p. 100, č.p. 99, č.p. 97, č.p. 96, č.p. 95, č.p. 94, č.p. 93, č.p. 265, č.p. 81, č.p. 80, č.p.
79, č.p. 75, č.p. 74, č.p. 73, č.p. 61, č.p. 60, č.p. 59, č.p. 58, č.p. 57, č.p. 300, č.p. 56, č.p. 39, č.p. 38,
č.p. 36, č.p. 35, č.p. 257, č.p. 34, č.p. 33 a č.p. 55
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Poučení:
Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové
dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi
přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo
právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve svých námitkách uvede
skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám,
které překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží. K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být
uplatněny při územním řízení, při pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření
o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona
nepřihlíží.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Radka Nollová
referentka odboru výstavby

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Obdrží:
účastníci (dodejky)
Město Rožďalovice, IDDS: xq9b2wp
Ing. Tomáš Rakouský, Za Zámeckou zdí č.p. 37, 295 01 Mnichovo Hradiště
účastníci řízení dle § 109 písm. d) - f) stavebního zákona a § 144 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád):

vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten kdo má k tomuto
pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jeho vlastnická práva
prováděním stavby přímo dotčena, vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být
jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno, nebo ten, kdo má k sousednímu pozemku právo
odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno:
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
st. p. 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 95/1, 95/2, 96, 97/1, 98, 101, 102, 103/1, 104, 124, 125, 126, 127,
128/1, 128/2, 130, 149/1, 150/1, 152, 153/2, 154/1, 154/2, 155, 545, 97/2, parc. č. 97/2, 1118 v
katastrálním území Rožďalovice
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Rožďalovice č.p. 100, č.p. 99, č.p. 97, č.p. 96, č.p. 95, č.p. 94, č.p. 93, č.p. 265, č.p. 81, č.p. 80, č.p.
79, č.p. 75, č.p. 74, č.p. 73, č.p. 61, č.p. 60, č.p. 59, č.p. 58, č.p. 57, č.p. 300, č.p. 56, č.p. 39, č.p. 38,
č.p. 36, č.p. 35, č.p. 257, č.p. 34, č.p. 33 a č.p. 55
dotčené správní úřady
Městský úřad Nymburk, odbor životního prostředí, Náměstí Přemyslovců č.p. 163/20, 288 02 Nymburk 2
Městský úřad Nymburk, odbor školství, kultury a pam. péče, Náměstí Přemyslovců č.p. 163/20, 288 02
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Nymburk 2
Městský úřad Nymburk, odbor správy městského majetku, Náměstí Přemyslovců č.p. 163/20, 288 02
Nymburk 2
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Nymburk, IDDS: dz4aa73
Ministerstvo obrany, VUSS Praha, Odbor správy nemovitého majetku, IDDS: hjyaavk
Městský úřad Rožďalovice, stavební úřad, IDDS: xq9b2wp
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, Územní pracoviště Nymburk, IDDS:
hhcai8e
ostatní
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Nymburk,Dopravní
inspektorát, IDDS: 2dtai5u
Národní institut pro integraci osob s omezenou, schopností pohybu a orientace, o.s., Kunštátská č.p. 1137,
290 02 Poděbrady

