
OBECNI URAD LIBEZNICE STAVEBNI URAD
Mělnicí<ó 273,25Ů *s L ib*zni**

Dne: 15.9.2011Spis.zn.:
c.j.:
Vyřizuje:
Tel.,fax:

E-mail:

4823l11lsÚ ,:
49l2l l  l /SU/JSt
Bc. Dita Pořádková, DiS.
283 981 200 " I "1{l' 2011

Úredni hodiny: Po'  St 8- |2 a |3- ' ,  .) , :  .ntt
stav.urad@l ibezn ice.cz

{ ;,''*"* '"
, ! 'íj.

l*ď t"' :;Í , .''. .|' |,i
ťW 1 i.l " |.|, : jt-

MELNICTRANS s.r.o.
Seifertova 573lll
130 00 Praha 3

oZNÁMENÍ
o SPoJENÍ ÚznuNÍHo A STAvEBNÍHo ŘÍznNÍ,zrlln'lnNÍ SPoLEČNÉrro ŘÍzBNÍ a

PoZVÁNÍ K vEŘBJNÉnnu ÚsrNÍvru JEDNÁNÍ

Společnost MELNICTRANS s.r.o., Seifertova 573l|1' 130 00 Praha 3, kterou na základě
p|né moci zastupuje Alexandr Panaiot, P. Bezruče 339, z78 0t Kralupy nad Vltavou (dále jen
''stavebník'') dne 12'9'20l1 podal žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby:

rodinný trojdům, elektrická a plynová odběrná zařízení ke každé budově, vnější části vnitřní
kanalizace a vodovodu u každé budoly, zpevněnó plochy na pozemku parc.č. 105/31.

2x STL p|ynovodní přípojka' 2x vodovodní a2x kana|izační přípojka z pozemku parc.č. 98/1l.
vše v kat. území Bašt'

Uvedeným dnem bylo zahájeno spojené ,(lzemni a stavební Íízení.

obecní úřad v Líbeznicích, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle $ 13 odst. 1 písm. g)
stavebního zákona č. |8312006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen ''stavební zákon'') , spojil
územní a stavební řízení podle $78 odst. 1 stavebního zákona vsouladu s$ 140 odst. 1 zákona č.
50012004 Sb', správní řád, ve znění pozdějších předpisů usnesením podle $ 140 odst.4 správního řádu a
oznamujepodle$87odst.1a$112odst.1stavebníhozákonazahá1enispoleěnéhoÍízeniasouěasně
nařizuje k projednání žádosti veřejné ústníjednárrí na den

31. října 2011 v 8:30 hodin

se schůzkou pomaných v kanceláři stavebního úřadu.

Dotěené orgány mohou závazná stanoviska a účastníci řízení mohou případné rrámitky, popřípadě
důkazy, uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Učastníci řízení mohou
nah|ížet do podkladů rozhodnutí (obecní úřad v Líbeznicích, stavební úřad' úřední dny: Po a St 8'00 -
12,00 a 13,00 - 17,00 hodin; v jiné dny po telefonické dohodě)'

Poučení:

Žadate| zajístí, aby infonnace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního
rozhodnutí, 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.
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Zťrčastní-li se veřejného ústniho jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke
zmaÍení účelu veřejného ústního jednání, zvolí sispolečného zmocněnce.

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního
nebo regulačního plánu, se nepřihlíŽí. Účastník Íízeni ve svých námitkách uvede skutečnosti, které
zakládaji jeho postavení jako účastníka Íizeni, a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují
uvedené požadavky, se nepřihlíží.

Úěastník Íizeni mlůže podle $ l 14 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové
dokumentaci' způsobu provádění a uŽivání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi
přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo zaIožené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo
právo odpovidající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě.

Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle $ l72 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při
plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování
stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí
nebo opatření'

Nechá-li se někteý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Bc. Dita Pořádková. DiS.
vedoucí stavebního úřadu

oTISK ÚŘpoNÍHo RAZÍTKA '
I

o bdrží účastníci ítzemního řízení:

Alexandra Panaiot, P. Bezruče ě 'p. 339 , 27 8 01 Kralupy nad Vltavou
obec Bašť,IDDS: krhbtu3 + vyhláška
ostatním účastníkům územního řízení, tj.:
Pražská plynárenská Distribuce, a.s.' IDDS: w9qfskt
ČBz oistribuce' a.S.' IDDS: v95uqfy
Vladislav Blagodetelev, okružní ě,p' 679,250 65 Bašť
Lucie Havlíčková, Neratovická č,.p.792,250 65 Bašť
Ján Mitaí, Bernolákova Neratovická č.p' 7g2,250 65 Bašt'
Petr Papánek, Neratovická č.p. 791,250 65 Bašt'
Eva Papánková' Neratovická č'p. 19I,250 65 Bašť
Středočeské vodárny a.s., IDDS: qztgg8d
a veřejnosti bude oznúmení doručeno prostřednictvím veřejné vyhldšky.

Účastníci stav eb níh o ř í ze ní :
Alexandra Panaiot, P. Bezruěe ě.p. 339, 278 0| Kralupy nad Vltavou
obec Bašť, IDDS: krhbtu3
Pražská plynárenská Distribuce, a.s., IDDS: w9qfskt
ČEZ Distribuce' a.s'' IDDS: v95uqfu
V|adislav Blagodetelev, okružní ě.p,679,250 65 Bašť
Lucie Havlíěková, Neratovická ě'p.792,250 65 Bašť
Ján MitaÍ' Neratovická č.p.792,250 65 Bašť
Petr Papánek, Neratovická č'p. 791,250 65 Bašť
Eva Papánková, Neratovická č.p. ,79|,250 65 Bašť
Středočeské vodárny a.s., IDDS: qztgg8d
Dotčené orgány:
Městský úřad Brandýs nad Labem, detaš. Praha, odbor životního prostředí, IDDS: c5hb7xy
ostatní:
YaKZápy, s.r.o.' IDDS: n2h9mvm

Tato listina musí být po dobu I5 dnů vyvěšena na úřední desce v místě obvyklé.
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