Městský úřad Česká Lípa

280.9/A/20

Odbor dopravy
náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa
stavebník:
Liberecký kraj, U jezu 642/2a
Liberec 2, PSČ 461 80
IČO: 708 91 508
zmocněnec:
Město Mimoň, Mírová 102
Mimoň, PSČ: 471 24
IČ: 00 260 746

Váš dopis zn.:
Ze dne: 12. 04. 2017
Naše zn.: MUCL/36498/2017
č .j.:
MUCL/37508/ 2017
Vyřizuje: František ONDŘEJ
Telefon: 487 885 531
Počet stránek dokumentu: 4
Počet příloh/počet listů příloh: 0
Datum: 18. 4. 2017

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
Městský úřad Česká Lípa, odbor dopravy, (dále jen „odbor dopravy“) v souladu s ust. § 61 odst. 1
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, jako místě příslušný podle § 11 odst. 1 zákona
číslo 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění a jako věcně příslušný speciální stavební úřad podle
ust. § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen zákon o pozemních komunikacích) a podle ust. § 15 zákona č.183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon), na základě žádosti o
stavební povolení na stavební úpravy pod názvem, „Rekonstrukce průjezdních úseku komunikací
II. třídy II/270“ v Mimoni na pozemkové parcele č. 1490 a na pozemkové parcele č. 1268/2, k. ú.
Mimoň ze dne 12. 4. 2017, kterou podal stavebník, kterým je Liberecký kraj, IČ: 708 91 508,
zastoupený městem Mimoň, IČ: 00 260 746
oznamuje
podle § 112 odst.1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení pro předmětnou stavbu.
Stavbou budou přímo dotčeny pozemky na pozemkové parcele č. 1490 a na pozemkové parcele
č. 1268/2, k. ú. Mimoň ve vlastnictví Libereckého kraje.
Vlastníci sousedních nemovitostí a vlastníci práv odpovídající věcnému břemenu na sousedních
nemovitostech jsou podle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona identifikováni dále uvedenými
pozemky přímo dotčenými vlivem záměru, evidovanými v katastru nemovitostí:

Jedná se o tyto pozemky v k.ú. Mimoň: 1157, 1158, 1159,1160, 1161, 1163, 1164, 1166,
1167, 1168, 1169, 1268/2, 1266, 1265, 1260,1268/3, 1491, 1488, 1486, 1485, 1484, 1380/1,
1380/57, 1390, 1510.
Jelikož jsou odboru dopravy dobře známy poměry staveniště a žádost obsahuje dostatečné podklady
pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, upouští ve smyslu ust. §
112 odst. 2 stavebního zákona od ústního jednání a ohledání na místě.
Účastníci řízení a jejich zástupci mohou uplatnit své námitky popřípadě důkazy ke stavbě nejpozději
do 10 dnů ode dne doručení tohoto oznámení, jinak k nim nebude přihlédnuto.
Ve stejné lhůtě sdělí svá stanoviska dotčené orgány státní správy.
Předmětem stavby jsou stavební úpravy pod názvem „Rekonstrukce průjezdních úseku komunikací II.
třídy II/270“ v obci Mimoň v ulici Lužická, v rozsahu předložené projektové dokumentace, kterou
vypracoval Projektant Ing. Jiří Sobol, ČKIT č. 0011439, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby
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Poučení:
Upozornění: k později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnutu,
v souladu s ust. § 112 stavebního zákona.
Účastník řízení podle § 114 odst. 1 stavebního zákona může uplatnit námitky proti projektové dokumentaci,
způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavku 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 skutečností, které zakládají jeho
postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek, jinak k námitkám, které překračují rozsah uvedený v
předcházející větě se nepřihlíží.
Městský úřad v České Lípě, odbor dopravy upozorňuje, že se účastnící řízení mohou seznámit se stanovisky a
doplňujícími podklady, které byly předloženy v průběhu řízení, před vydáním rozhodnutí ve lhůtě - 10. den po
oznámení tohoto oznámení o zahájení řízení (§ 36 odst.3 SŘ).
Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnounplnou moc.
Protože se jedná o stavbu s velkým počtem účastníků řízení, oznamuje se zahájení stavebního řízení účastníkům
řízení veřejnou vyhláškou v souladu s ust. § 144 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, která bude vyvěšena
nejméně po dobu 15 dnů na úřadní desce Městského úřadu v České Lípě a na úřední desce Městského/úřadu
v Mimoni - v místě stavby.
K žádosti stavebník předložil tato vyjádření nebo stanoviska:
-

Koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Česká Lípa, pod čj. MUCL/3426/2017 ze dne 8. 3.
2017
Stanovisko Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Libereckého kraje, Dopravního
inspektorátu se sídlem v České Lípě pod č.j.:KRPL-41512-2/ČJ-2017-180106 ze dne 17. 1. 2017
Souhlas Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje, IČ: 70888744, územního odboru v České
Lípě,. ze dne:27. 3. 2017
Vyjádření společnosti Povodí Ohře, státní podnik, IČ: 70889988, , Chomutov, ze dne 27. 3. 2017.
ČEZ Distribuce, a. s., IČ: 272 32 425, se sídlem Teplická 874/8, Děčín ze dne 6.11.2016.
Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice ze dne 14. 11. 2016
RWE GasNet, s. r. o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem 6. 11. 2016
CETIN a.s. Olšanská 2681/6 Praha 3 ze dne 6. 11. 2016
Min. obrany ČR Sekce ekonomická a majetková ze dne 7. 11. 2016

otisk razítka
František ONDŘEJ v. r.
vedoucí odboru dopravy a občanskosprávních agend

Za správnost vyhotovení
Alena Stránská
referent odboru
podepsáno elektronicky

Dotčené orgány:
Městský úřad Česká Lípa, náměstí T. G. M., č. p. 1, Česká Lípa, PSČ: 470 36.
 odbor životního prostředí
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Severočeského kraje, Dopravní inspektorát, se sídlem,
Česká Lípa, PSČ: 470 80.
Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, IČ: 70888744, územní odbor Česká Lípa, se sídlem Karla
Poláčka 3152, Česká Lípa, PSČ: 470 02.
………………………………………………………………………………………………………………………
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Krajský úřad Libereckého kraje, 46001 Liberec - Liberec IV-Perštýn, U Jezu 642/2a, Odbor dopravy, odd.
dopravní obslužnosti.
Min. obrany ČR Sekce ekonomická a majetková, IČ: 60162694 - doručovací adresa Oddělení ochrany
územních zájmů Praha, Sekce ekonomická a majetková MO, Hradební 12/772, Praha 1, PSČ: 110 05,
MěÚ Mimoň, odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí, se sídlem Mírová 120/III, 471 24
Mimoň

Účastníci řízení:

Účastníci řízení podle ust. § 109 písm a), b)a c),stavebního zákona v návaznosti na § 27 odst.
1 a § 144 odst. 6) správního řádu, kterým se v souladu s ust. 113 odst. 3) a § 115 odst. 5)
stavebního zákona doručuje do vlastních rukou:
Doručení datovou schránkou:
Liberecký kraj, IČ: 708 91 508, zastoupený městem Mimoň, IČ: 00 260 746

Účastníci řízení podle ust. § 109 písm d) stavebního zákona v návaznosti na § 27 odst. 2
s odkazem na ust. § 144 odst.1) správního řádu a § 115 odst. 5) se doručuje veřejnou
vyhláškou:











ČEZ Distribuce, a. s., IČ: 272 32 425, se sídlem Teplická 874/8, Děčín.
Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice.
RWE GasNet, s. r. o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem.
CETIN a.s. Olšanská 2681/6 Praha 3
Povodí Ohře, s. p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, závod Terezín, Pražská 319, 411 55
Energie Holding a.s., Kutvirtova 339/5, 150 00 Praha 5
COMPAG CZ s.r.o., V Lukách 95/IV, 471 24 MimoňTelefónica Czech republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4
Metronet s.r.o., Maltézské náměstí 537/4, 118 00 Praha 1
RIO Media a.s., Kovanecká 2124/30, 190 00 Praha 9

Na vědomí:
 Krajská správa silnic Libereckého kraje, České mládeže 632/32, 460 06 Liberec

Účastníci řízení podle ust. § 109 písm. e) a písm. f) stavebního zákona v návaznosti na § 27
odst. 2) a ust. § 144 odst.1), správního řádu, se doručuje veřejnou vyhláškou.
Účastníci řízení podle § 109 písm. e) a f) s odkazem na § 112 odst. 1) stavebního zákona jsou
identifikováni dále uvedenými pozemky přímo dotčenými vlivem záměru, evidovanými
v katastru nemovitostí:
Jedná se o tyto pozemky v k.ú. Mimoň: 1157, 1158, 1159,1160, 1161, 1163, 1164, 1166,
1167, 1168, 1169, 1268/2, 1266, 1265, 1260,1268/3, 1491, 1488, 1486, 1485, 1484, 1380/1,
1380/57, 1390, 1510.
Vyvěšeno dne: ....................................

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

Právní účinky má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky Městského
úřadu v České Lípě.
Ve smyslu ustanovení § 25 odst. 1 a 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, se účastníkům řízení doručuje
oznámení o zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou, vyvěšenou na úřední desce MěÚ Česká Lípa ul.
Děčínská čp. 413 po dobu 15 dnů.
………………………………………………………………………………………………………………………
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Ve smyslu ustanovení § 25 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, se veřejná vyhláška zasílá též
příslušnému obecnímu úřadu – Městskému úřadu v Mimoni (se žádostí o vyvěšení)
Současně se zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetové adresa Města Česká Lípa –
www.mucl.cz a internetové adrese města Mimoň.
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