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Norman spol. s r.o. IČ 61457001
Na Podkovce č.p. 993/23
Podolí
147 00 PRAHA 47

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ
Společnost Norman, s.r.o. se sídlem Na podkovce 993/23, 147 00 Praha 4, IČ
61457001 zastoupená společností Lucida, s.r.o., se sídlem Marie Cibulkové 356/34, 140 00
Praha 4, IČ 25651099 (dále jen "žadatel") podala dne 18. 7. 2018 žádost ve věci vydání
společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (dále jen "společného rozhodnutí")
na stavbu Severní vjezd do areálu Norman, Veleň na pozemcích parc. č. 413/42, 413/34, 529
v kat. území Veleň.
Dnem podání žádosti bylo zahájeno správní řízení dle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen správní řád).
Městský úřad Brandýs n.L. – St. Boleslav odbor dopravy, jako příslušný speciální stavební
úřad podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (dále jen
zákona o pozemních komunikacích) a podle § 15 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (dále jen stavební zákon) oznamuje podle § 94m odst. 1 stavebního zákona
zahájení společného řízení, ve kterém podle § 94m odst. 3 stavebního zákona upouští od
ústního jednání.
Námitky účastníků řízení a závazná stanoviska dotčených orgánů mohou být uplatněny
nejpozději do
15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení,
K později podaným námitkám a stanoviskům nebude přihlédnuto. Do podkladů pro
rozhodnutí lze nahlédnout v kanceláři speciálního stavebního úřadu v úřední dny: Po a St
8,00 - 12,00 a 13,00 - 17,00 hodin; v jiné dny po telefonické dohodě.

Poučení:
K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání
územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. K námitkám, které překračují rozsah a
nesplňují požadavky § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých
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námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody
podání námitek.
Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník
pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám
žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba,
jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům
nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, může uplatňovat
námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba,
která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky
pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou
se podle zvláštního právního předpisu zabývá.
Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti
projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům 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; k námitkám, které překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží.
Podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES Vám oznamujeme, že na základě plnění úkolů,
které nám ukládají právní předpisy, shromažďujeme a dále zpracováváme Vaše osobní údaje
za účelem výkonu agendy silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu. Bližší
informace naleznete na stránkách http://www.brandysko.cz/.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
(otisk úředního razítka)

Ing. Emil Veverka
vedoucí referent silniční hospodářství

Způsob úhrady správního poplatku: podle položky 18, odst. 1, písm. f) zákona č. 634/2004
Sb., o správních poplatcích - částka: 10.000,- Kč.
- č. účtu
19-6584182
- kód banky
0800
- variabilní symbol 1211000001
- specifický symbol 630182018
Doklad o zaplacení je nutno zaslat e-mailem: emil.veverka@brandysko.cz
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Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce MěÚ Brandýs n.L. – St. Boleslav a OÚ
Veleň po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: ..............................

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

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Sejmutí vyhlášky je možno následující
pracovní den po posledním (patnáctém) dni vývěsní lhůty.
Písemnost /nebo oznámení/ se zveřejňuje též způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Vrátit potvrzení zdejšímu odboru.
Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední
desky MěÚ Brandýs n.L. – St. Boleslav.
Rozdělovník:
Účastníci řízení ve smyslu ustanovení § 44 odst. 6 správního řádu se následujícím
účastníkům řízení v návaznosti na ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu, doručuje se toto
oznámení jednotlivě:
Norman, s.r.o. se sídlem Na podkovce 993/23, 147 00 Praha 4
Lucida, s.r.o., se sídlem Marie Cibulkové 356/34, 140 00 Praha 4
Princ Luboš, Hlavní 199, 25063 Veleň
Princ Miloš, Jirsákova 172/28, 19600 Praha – Třeboradice
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx
Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu:
– doručováno veřejnou vyhláškou
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
Účastníci řízení dle § 27 odst. 3 správního řádu – vlastníci sousedních pozemků a staveb:
– doručováno veřejnou vyhláškou
Dotčené orgány:
Obecní úřad Veleň
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, ÚO Mladá Boleslav, IDDS: dz4aa73
KŘP Stč. kraje, ÚO Praha venkov - VÝCHOD, Dopravní inspektorát, IDDS: 2dtai5u
MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, OŽP
MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, OSÚÚPPP
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