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OZNAMENI
ZÁH'Á.JENÍ RÍZEN1 Á PoZvÁNí K í1STNÍNIi,. JEDNÁNÍ

FADLSA Cesko s.r.o.,]Č 27243061.Itá|ská

č.p. 1203/18,12000 Plaha 2,
zást. na základč pIné moci {"Y. StopIo s.|..o.' ]C 18031611' Radlická č.p. 901/37' 150 00 Praba 5
(dálc ie ..stalebnik.') dne ]5. ] '2009 olrlásil stavebnínu úřadu 7ámčr odstranit stavbu:

čp. 1.|

A čp. 5.{'

včehlě 6ti objektů bývalého statku

na pozenkLr st. p. 57/1' 51/2,5713, |25' l29' l30' parc. č. 73.|/.Í ! katastrá]nim Úzenri Květnice.
slavební Ílřad pod|e s ]2E odst': zákona č' l8]i2006 Sb.' o úzernnínplánování a staYebnin iádu
(staveblli Zákon), ve znění pozdéjšíchpředpis'i (dá]ejen ''stavebúi zákon'.) sta\ebnikovi sdělil. Žc Stavbu
lzc odstranh'jen na základě po\olení. a určil. jake podk1ady]e tieba dop]nit' Předložením podkladťl dlre
23'2'2009 b\lo Zahájeno řízeni o po\'olc i odstrenění sla\bv podle s 128 stavelrního 7ákona'
sta\ební úřad Níěstského úiadLl Úr al1. jako stavební úřarl přisluíl]i podle . ] 3 ods|' I písm' 1) stavebního
7ákona. oznanluje podlc s'i] odst' I zákona č' 500i]001 Sb'. správní řád' le znčnípozdějšiclr piedpisů
zahájeni řizení o povolcni ods1raDění sta\'by a současně podle $ 49 oc1st' 1 správního řáclu nařizuje úýni
iedn.1|íspo]ené s ohledáním na rlístčna den
15. kl'ětna 2009 Qátek)
se schťukou poz\,aných na

.l'l2'00 hodil,

oÚ Květnice.

slevební úřacl žádá Ílčastník!ři7eni. ab} ne.ipo7děii př] Úst|ím.jednáni up]atnilj s\'é námitk)'' Ve stejné
llr|r1ě sdé]ís\á s1anovisl(a dotčcnčorgáll}'' Učastlríciiízerrímohou nahliŽct do podkladri rozhodnutí
(ýa\'ební úi.jd \lěstskeho úřadu Llvall. úředni dn}: Pondělí 8 12a 1].l8 a střcda 8 ]2a 13 - 17
hodln)

PoučeniI

ťčostnicijsl)tl op|á\0čni na!||ro!it důkaz} a Čin]t.]inó nálrlr1 po celou rlobLr iízeníaž do !t'dálli
|ozhodnuti' Učaýnici mají prá\o l}'jádři1 \ říZenísvé stano\'isko' ťjče.tnícise rlloh"u prcJ r1.ill rrl

|o7hodItu1i Y]j.rdi]t k plrdkIadůln rozhodnLltí' popijpadě ]la\|1noL|l.eho doplně]lí,

Pt]\čřcnílaměstnarlec ía\cbnilro úřadt|.]e podIe Š]]: or|st' l stat'ebního 7ákorl3 opráv|čn pii pIněni
ÚkoILl \rllIpo\11 na cizi pozenrk). sterb) a do !ta!c|r s \.donlínl i..iich vIasrnikú při Zjiš1o\ání sta\'L|
\tarb\ a po7e|nkll llebo opatřo\ánj dťlka7ti a da]šich podk|aL|u pll \\dáni 5pú\niho [o7hodnulí .cbo
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| s1a\'ťbniho 7ákcnn LlIoŽit pořidkL]\oLl pol(L|tL] do .i0 o()0

K.
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7.l\až1l!nr lpL]ý]betI 7tčŽL|]c postup \ řjZ.])í a|)eLro p|1ěrlí Úkolů pod]e | ]].] odst' l sta\ebnílrL)
Zák.]n tj|n. Žc zrlcrl]oŽňLrje op|i\ něrlé ú.edni osobč lrcbo oíJbé]ipřizYané \snlp ne s\iLi pozemek ncbo

k.o

sta\brL.

Ncchir.li se něktcr'í Z účistnlkL] zastupo\:lt. ]]iedl!rŽí ]c]lo llisLupce písellnoLL pInou moc.
Ing. l leIenl BuIičková
Vedou.í sta\'cblriho úi.ldU L \ alv

obdrŽí|
Účastnici řízení:
FADESA Česko s'| o'' halská č,p' l]0]]1tl, l20 00 Praha 2
Slop|o s'|'o'. Radlická č.p' 90l/j7. 150 00 Pra|a 5
obec K!ě1nice. Květ|lice. 250 8'l Sibřina
sUs N,ínichovo Hradištčpřísp'cllg', Jirásk.Jva č p .l]9. 295 80 Nh)icho!o Hradiště
LEVEL TEN s Í'o'. K\ětnice ] 1].250 8.l Sibřina
SNinvest.s r o'. N.a Záhoncch ó'p' 809. ]4l 00 Praha.l1
(o.bčenskésdružení ,.Květnice II . De\'ětsi1o\'á č.p. J 8 Květnice, 250 84 Sibiina
'..
občanskésdruženi',l(vétnice \zkvéta'jící,.Na 1adcc]r č'p' 15.K\ětnice,25034 Sibřina
Dotčenó o|gány:
KHs Stč' kaje. Ditric|ola 17. 1]8 01 PÍeha 2

HZs stč' kra]e. Uo Mladá BoIesIal. Laur.inor,a ó'p. ] ]70. 293 05 Níladá Bolesla\
oIBP prc S1č' kr{' Ve Snečkách č'p' 29, ] l0 00 Prahi ]
Níčstskýúřa.:1Brandýs n'L' srará Bolesliv od|rolži\'ofuiho plostředi, p|acoviŠtě Praha 1. nálŤ'
Republik} č'p' ]. ]]0 0] PÍaha l
Městski úřad Brand:is rl'L' - Stará Boleslav odbor úZen ího rozvoje a památkové péče.pracoyiště Praha
], nám' Republiky 3. l|0 0] Praha ]
lvÍěs|skÝ úřad B|andýs

Pfeha

n.L'

SteÍá Bolesla\ odbor dopral]'. pracovištéPra|a ].

I

ČEZ Distlibuce a.s'. Teplická č'p' 8]4,18. Děčín4''105 02 DěčÍl2
CEZ ICT Services a.s'. Fugnerovo nám. č'p' ] 886i 5. l20 00 Plaha 2
VHs \'.rchlice-N,laIeč 3.s.. KLl P|áku č.p' 3.17. 28.1 0] Kirtn1l Ho|a ]
VHs RI.s'r,o', kpt. Jarošc č'p' 19ó.5'1j 0l VÍchIalrí
Pražská plvllárenská Dist|ibuce B.s. L plynárn}'.\00. ]15 08 Praha 4
Te1eíónica O] C7ech Rcptjblic a.s'' olŠanská č'p' 55r'5. 130 3:1 Praha 3
V[;SS Praha. l]ndebníč'p']2. l]] ]l Prahe
MV cR P'o' BOX9i.O]šanskáČ'p'.1' 1]02] Praha ']
Povodí I,abe. s'p'. Víta Ncled|ého č p' 95l. 500 0.] I]|aLlec KráloYé.]
\,4é.'.| ť ||/e|||| |ť ''''. '. \.'|r l|' .'p o '.' 68 r L''| .'.
Ná|ú]llí panátko\i úýa\. sabino\a č'p .. 1]0 00 Prthe 3
obecniL]řad K\ětnjce. Kvétn]cc. ]5o 81 Sibřina
|
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