MĚSTSKÝ ÚŘAD NYMBURK
Odbor výstavby

Náměstí Přemyslovců 163,288 28 Nymburk

Dne 9.11.2017

Sp.zn.:
MUNYM-110/53074/2017
Č.j.:
MUNYM-110/54925/2017/Nol
Vyřizuje: Nollová Radka
Tel.:
325 501 453

Město Rožďalovice
Náměstí č.p. 93
289 34 Rožďalovice

OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ STA VEBNÍHO ŘÍZENÍ
Město Rožďalovice, IČO 00239712, Náměstí č.p. 93, 289 34 Rožďalovice,
které zastupuje Aleš Jambor, AJ-projekt, IČO 74429884, K Labi č.p. 329, Velké Zboží, 290 01
Poděbrady 1
(dále jen "stavebru1c") dne 31.10.2017 podal žádost o vydání stavebního povolení na stavbu:

Stavební úpravy místní komunikace v ul. Josefa Horáka, město Rožďalovice
na pozemku parc. č. 354/18, 354/39, 961/5 v katastrálním území Rožďalovice. Uvedeným dnem bylo
zahájeno stavební řízení.
Stavba obsahuje:
Stavební úpravy místní komunikace v délce 290,63 m,včetně chodníku a vjezdů.
Městský úřad Nymburk, odbor výstavby, jako speciální stavební úřad příslušný podle§ 16 odst. I a§ 40
odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, a § 15 odst. l 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. l 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

13.12.2017.
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,Čl 12:00-16:00 (jindy po telefonické domluvě)).
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
st. p. 475,459,463,458,450,449,439,440,427,451,524,502,415,455,422,421,parc. č. 354/48,
354/47,354/46,354/37,354/70,354/71,354/33,354/30,354/36,354/34,995/2,354/38 v
katastrálním území Rožďalovice
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Rožďalovice č.p. 403,č.p. 409,č.p. 417,č.p. 305,č.p. 401,č.p. 400,č.p. 399,č.p. 398,č.p. 395.,č.p.
378,č.p. 436,č.p. 437,č.p. 382,č.p. 402,č.p. 7 a č.p. 165

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
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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:

./!...f!...?::':./.C..

Sejmuto dne:

Razítko,podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Obdrží:
k
účastníci řízení podle§ 109 odst. 1 písm. a) stavebního zákona (dodejy)
Město Rožďalovice, IDDS: xq9b2wp
Aleš Jambor,AJ-projekt,IDDS: y8wcqva
účastníci řízení podle § 109 odst. I písm. b) až d) stavebního zákona (dodejky)
Vodovody a kanalizace Nymburk,a.s., IDDS: ny4gx33
Česká telekomunikační infrastruktura a.s.,IDDS: qa7425t
ČEZ Distribuce,a. s., IDDS: v95uqfy
GridServices,s.r.o., IDDS: jnnyjs6
účastníci řízení podle§ 109 odst. I písm. e) až g) stavebního zákona - veřejnou vyhláškou
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
st. p. 475,459,463,458,450,449,439,440,427,451,524,502,415,455,422,421,parc. č. 354/48,
354/47,354/46,354/37,354/70,354/71,354/33,354/30,354/36,354/34,995/2,354/38 v
katastrálním území Rožďalovice
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Rožďalovice č.p. 403,č.p. 409,č.p. 417,č.p. 305,č.p. 401,č.p. 400,č.p. 399,č.p. 398, č.p. 395,č.p.
378, č.p. 436,č.p. 437,č.p. 382,č.p. 402,č.p. 7 a č.p. 165
dotčené správní úřady
Městský úřad Nymburk, odbor životního prostředí,Náměstí Přemyslovců č.p. 163/20,288 02 Nymburk 2
Městský úřad Nymburk,odbor správy městského majetku,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
Nymburk 2
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje,Územní odbor Nymburk,Dopravní
inspektorát,IDDS: 2dtai5u
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje,územní odbor Nymburk,IDDS: dz4aa73

