MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUDNICE NAD LABEM
Karlovo náměstí 21, Roudnice nad Labem. 413 21 Tel. 416 850 111, Fax. 416 850 171

Stavební úřad

Datum:
Spis.zn.:
Č.j.:
Vyřizuje :

6.12.2019
SU/1877/2019/Hj
MURCE/49133/2019
Martin Hajný/ 416 850 124

Václav Panocha
Vražkov 77
413 01 Vražkov

OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ
Václav Panocha, nar. 20.1.1948, Vražkov 77, 413 01 Vražkov,
kterého zastupuje Vladimír Bouša, nar. 3.4.1959, Bořivojova 1774, 413 01 Roudnice nad Labem
(dále jen "stavebník") dne 18.11.2019 ohlásil stavebnímu úřadu záměr odstranit stavbu:
"Odstranění rodinného domu čp. 45"
(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 7, 8 v katastrálním území Vražkov. Stavební úřad došel k závěru, že
ohlášení není úplné / nejsou splněny podmínky pro vydání souhlasu, a rozhodl podle § 128 odst. 3 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "stavební zákon"), že ohlášený záměr projedná v řízení.
Podané ohlášení se považuje za žádost o povolení odstranění stavby, řízení je zahájeno dnem podání
ohlášení. Lhůta pro vydání rozhodnutí začíná běžet od právní moci usnesení o projednání záměru v řízení.
Popis:
Předmětem odstranění je dvoupodlažní rodinný dům čp. 45 o půdorysných rozměrech 7,1 x 8,05 m.
K objektu je přistavěn vedlejší objekt o půdorysných rozměrech 5,025 x 3,75 m, který částečně stojí
na pozemku souseda a je součástí odstranění.
Stavební úřad Městského úřadu v Roudnici nad Labem, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1
písm. c) stavebního zákona, oznamuje podle § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů zahájení řízení o povolení odstranění stavby a žádá účastníky řízení, aby své námitky
uplatnili do
2.1.2020.
Ve stejné lhůtě sdělí svá stanoviska dotčené orgány. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů
rozhodnutí (Stavební úřad Městského úřadu v Roudnici nad Labem, úřední dny: pondělí, středa 7 - 17
hod.).
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Poučení:
Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání
rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním
rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jeho doplnění.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Otisk úředního razítka
Ing. Zuzana Kmoníčková
vedoucí stavebního úřadu

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: ..............................

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

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Obdrží:
účastníci (dodejky)
Vladimír Bouša, IDDS: cvzc3sc
místo podnikání: Bořivojova č.p. 1774, 413 01 Roudnice nad Labem
zastoupení pro: Václav Panocha, Vražkov 77, 413 01 Vražkov
Pavel Novák, Vražkov č.p. 165, 413 01 Roudnice nad Labem
Obec Vražkov, IDDS: 4mrbjn8
sídlo: Vražkov č.p. 2, 413 01 Roudnice nad Labem
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
sídlo: Prosecká č.p. 855/68, 190 00 Praha 9
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
účastníci (veřejnou vyhláškou)
Hrdličková, Anna, Vražkov č.p. 44, 413 01 Roudnice nad Labem
dotčené orgány
Městský úřad Roudnice nad Labem, životního prostředí, Karlovo náměstí č.p. 21, 413 01 Roudnice nad
Labem
Městský úřad Roudnice nad Labem, úsek státní památková péče, Karlovo náměstí č.p. 21, 413 01
Roudnice nad Labem
ostatní
Obecní úřad Vražkov, IDDS: 4mrbjn8
sídlo: Vražkov č.p. 2, 413 01 Roudnice nad Labem

