Městský úřad Rožd'alovice - stavební úřad
289 34 Rožďalovice, tel.325593434, e-mail:stu.rozdalovice@email.cz

Č.j.: 1377/2017

Rožďalovice dne 6.12.2017

OZNÁMENÍ

zahájení společného územního a stavebního řízení
ELZASTAV s.r.o., IČ: 28515048, Jasmínová 168, 290 01 Poděbrady - Polabec, jednatelka: Věra Elzas
kterou zastupuje Projekční kancelář Myška s.r.o., IČ: 256 45 021, Jiřího náměstí 17/28, 290 01 Poděbrady I,
jednatel Jiří Myška (dále jen „stavebník"), podal dne 23.11.2017 žádost o vydání společného územního
rozhodnutí a stavebního povolení stavby: Novostavba skladové haly, včetně zpevněné plochy (v areálu firmy
ELZASTAV v Křinci) na pozemku parcelní číslo st. 17/1 a 70 v katastrálním území Křinec.
Městský úřad Rožďalovice - stavební úřad,jako stavební úřad příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1 písm.
e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební
zákon), oznamuje v souladu s ustanovením § 87 odst.I, § 112 odst.I a § 94a odst. 2) stavebního zákona zahájení
společného územního a stavebního řízení dotčeným orgánům a známým účastníkům řízení.
Jelikož jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru,
upouští ve smyslu § 94a odst. 2 stavebního zákona od ohledání na místě a od ústního jednání.
Dotčené orgány mohou závazná stanoviska a účastníci řízení mohou své námitky uplatnit
)/-f.t
do .ledna 2018.
/
K později uplatněným námítkám a závazným stanoviskúm nebude přihlédnuto.
Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí v kanceláři Městského úřadu Rožďalovice stavebního úřadu,ve dnech pondělí a středa,8-17 hodin,v ostatních pracovních dnech po telefonické domluvě.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat,předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Lenka Necidová
vedoucí stavebního úřadu
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Obdrží:
Účastníci řízení - do vlastních rukou
ELZASTAV s.r.o.,Jasmínová 168,290 O1 Poděbrady - Polabec
- zastupuje Projekční kancelář Myška s.r.o.,Jiřího náměstí 17/28,290 01 Poděbrady I,DS: 2uzr2n8
Ondřej Trčka, Boleslavská 237,289 34 Rožďalovice
V Vladimír Trčka,Spartakiádní 276/31,400 1O Ústí nad Labem - Všebořice
Zdeněk Trčka, Olšina 1,294 11 Mnichovo Hradiště
MUDr. Lubomír Voltr,Sv. Čecha 677,506 01 Jičín - Valdické předměstí
Městys Křinec,Náměstí 25, 289 33 Křinec,DS: grbbdds
Dotčené orgány - jednotlivě
Hasičský záchranný sbor SK, ÚO Nymburk,Tyršova 11,288 00 Nymburk,DS: dz4aa73
Krajská hygienická stanice SK,územní pracoviště Nymburk,Palackého 1484,288 02 Nymburk,DS: hhcai8e
MěÚ Nymburk,Náměstí Přemyslovců 163,288 28 Nymburk - odbor ŽP, ŠKaPP,DS: 86abcbd
spis SÚ
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