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USNESENÍ
ZASTAVENÍ ŘÍZENÍ O ODSTRANĚNÍ STAVBY

Výroková část:
Magistrát města Mladá Boleslav Odbor stavební a rozvoje města, oddělení stavebního úřadu,
jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),
podle § 129 odst. 3 stavebního zákona
zastavuje
řízení o nařízení odstranění stavby
Rodinný dům
na pozemku parc. č. 111/29 v katastrálním území Kolomuty, jejímž vlastníkem je
FOURPARK s.r.o., IČO 02129191, Slavojova 579/9, Praha 2-Nusle, 128 00 Praha 28
(dále jen "vlastník").
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
FOURPARK s.r.o., Slavojova 579/9, Praha 2-Nusle, 128 00 Praha 28
Odůvodnění:
Stavební úřad při výkonu státního stavebního dozoru zjistil, že stavba je prováděna
bez rozhodnutí, opatření nebo jiného úkonu vyžadovaného stavebním zákonem anebo v rozporu
s ním a nebyla dodatečně povolena, a proto dne 9.3.2020 zahájil řízení o nařízení odstranění
stavby a oznámil jeho zahájení známým účastníkům řízení. Současně stanovil, že ve lhůtě
do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky
Vlastník podle § 129 odst. 2 stavebního zákona podal žádost o dodatečné povolení stavby
a předložil podklady předepsané k ohlášení. Stavební úřad proto podle § 129 odst. 2 stavebního
zákona přerušil řízení o odstranění stavby. V řízení o dodatečném povolení stavby vlastník
prokázal, že stavba není v rozporu s ustanoveními § 129 odst. 3 stavebního zákona, stavební úřad
proto stavbu dodatečně povolil. Dodatečné povolení bylo vydáno pod č. j. 8254/2021/SÚ/LeLo
ze dne 22.1.2021, nabytí právní moci dne 19.3.2021.
Protože stavba byla dodatečně povolena, stavební úřad podle § 129 odst. 3 stavebního zákona
řízení o odstranění stavby zastavil.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních
předpisů ve výroku uvedených.
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Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Ing.arch. Petr Brabec, Pavel Stehlík, Martina Stehlíková, Olga Sládková, Jan Vladyka,
Denisa Vladyková, Petr Novotný
Poučení účastníků:
Proti tomuto usnesení lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení na Krajský
úřad Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu. Podle § 76 odst. 5 správního
řádu odvolání nemá odkladný účinek.
Otisk úředního razítka

Lenka Ložková
referent odboru stavebního a rozvoje města
oddělení stavebního úřadu

Tato písemnost musí být vyvěšena na úřední desce Magistrátu města Mladá Boleslav, obecního
úřadu obce Kolomuty 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.
Správní orgány příslušné k vyvěšení na úřední desce a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí:
Magistrát města Mladá Boleslav
Obecní úřad Kolomuty
Obdrží:
Účastníci řízení nebo jejich zástupci jednotlivě:
FOURPARK s.r.o., IDDS: zsgz8fm
Ing.arch. Petr Brabec, Táborská č.p. 849, Mladá Boleslav III, 293 01 Mladá Boleslav 1
Pavel Stehlík, Kolomuty č.p. 74, 293 01 Mladá Boleslav 1
Martina Stehlíková, Kolomuty č.p. 74, 293 01 Mladá Boleslav 1
Jan Vladyka, Kolomuty č.p. 132, 293 01 Mladá Boleslav 1
Denisa Vladyková, Kolomuty č.p. 132, 293 01 Mladá Boleslav 1
Petr Novotný, Jilemnického č.p. 1127, Mladá Boleslav III, 293 01 Mladá Boleslav 1
Ostatní jednotlivě:
Obec Kolomuty, IDDS: vqzav2y
Právním nástupcům po zůstaviteli, kterým je Olga Sládková, Řepov č.p. 11, 293 11 Mladá
Boleslav 1, veřejnou vyhláškou

