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MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV 
odbor stavební a rozvoje města 

oddělení stavebního úřadu a úřadu územního plánování 
Komenského náměstí 61, 293 49 Mladá Boleslav 

 

SPIS. ZN.: OStRM/3200/2013/hapl    
Č.J.: 49059/2013/OStRM/HApl 
VYŘIZUJE: 
TEL.: 
E-MAIL: 

Ing. Hana Plachá 
326 715 625 
placha@mb-net.cz 

  
 
 

 

DATUM: 26.7.2013    
 

 

SDĚLENÍ 
SEZNÁMENÍ S PODKLADY ROZHODNUTÍ 

 
Magistrát města Mladá Boleslav, odbor stavební a rozvoje města, oddělení stavebního úřadu 
a úřadu územního plánování, jako příslušný správní orgán v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) 
sděluje účastníkům řízení, že se mohou vyjádřit k podkladům rozhodnutí o umístění stavby 
v územním řízení spojeném s vybranými postupy při posuzování vlivů na životní prostředí podle 
zákona 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících 
zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, zahájeném 
dne 4.2.2013 na žádost, kterou podala společnost 

Městská společnost sportovní a rekreační areály, s.r.o., IČO 28168151, Kollárova 261, 
293 01  Mladá Boleslav 1,  

(dále jen „žadatel“), ve věci 

„Mladá Boleslav - park Štěpánka, městský krytý bazén“ 

jako souboru staveb sestávajícího z objektů:  

Stavební objekty 

SO 01 Krytý bazén 
SO 02 Tobogán 
SO 03 Opěrné stěny a venkovní terasy 
Inženýrské objekty 

IO 01 Příprava území 
  Přeložka plynu 
  Hrubé terénní úpravy 

IO 02 Přípojky 
  Vodovodní přípojka 
  Kanalizační přípojka splašková 
  Kanalizace dešťová 
  Plynovodní přípojka 
  Hlavní domovní vedení elektro 
  Venkovní slaboproudé rozvody 

IO 03 Komunikace a chodníky 
IO 04 Venkovní osvětlení 
IO 05 Terénní a sadové úpravy 

na pozemcích st. p. 2419, parc. č. 1124/1, 1139/1, 1139/2, 1139/7, 1144/1, 1144/9, 1144/15, 
1144/21, 1144/22, 1144/26, 1327/1, 1340/1 v katastrálním území Mladá Boleslav. 



spis.zn.  OStRM/3200/2013/hapl  str. 2/2 
čj. 49059/2013/OStRM/HApl  

Do podkladů rozhodnutí je možné nahlédnout v kanceláři č. 13 Magistrátu města Mladá 
Boleslav, odboru stavebního a rozvoje města, oddělení stavebního úřadu a úřadu územního 
plánování, (pondělí a středa 8:00 - 17:00 hodin, v jiné dny po předchozí domluvě). Po uplynutí 
7 dnů ode dne doručení tohoto sdělení správní orgán ve věci rozhodne. 

 

Poučení: 

Sdělení se netýká žadatele, pokud se jeho žádosti v plném rozsahu vyhovuje, a účastníka, který 
se vzdal práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. 
 
 
 
 
 
 

Ing. Hana Plachá 
referent odboru stavebního a rozvoje města 

oddělení stavebního úřadu a úřadu územního plánování 
 
 
Tato písemnost musí být vyvěšena na úřední desce Magistrátu města Mladá Boleslav, a též 
způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení písemnosti na úřední 
desce Magistrátu města Mladá Boleslav se považuje písemnost za doručenou, byla-li v této lhůtě 
splněna i povinnost zveřejnění písemnosti způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
 
 
 
Datum vyvěšení: ....................     Datum sejmutí: .................. 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti. 
 
 
 
Úřady, pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí:    
Magistrát města Mladá Boleslav – podatelna 
 
 
 
Obdrží: 
Účastníci řízení nebo jejich zástupci: 
Městská společnost sportovní a rekreační areály, s.r.o., IDDS: rssy7bw 
Magistrát města Mladá Boleslav, odbor správy majetku města, Komenského náměstí č.p. 61, 
Mladá Boleslav I, 293 01  Mladá Boleslav 1 
Magistrát města Mladá Boleslav, odbor stavební a rozvoje města, oddělení rozvoje města, 
Komenského náměstí č.p. 61, 293 49  Mladá Boleslav 1 
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
NOVOSTAV MB s. r. o., IDDS: usyfhqk 

Ostatní účastníci územního řízení dle § 85 odst. 2 veřejnou vyhláškou: 
vlastníci sousedních pozemků parc.č. 1123/4, 1124/2, 1124/3, 1125/1, 1126/3, 1131/3, 1139/10, 
1144/14, 1144/19, 1144/23, 1322/1, 244/13 a staveb na nich, správci a vlastníci sítí, občanská 
sdružení. 
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