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Stavebník
obec Vlastibořice, Vlastibořice č.p. 23, 463 44 Sychrov

Příšovice 19.11.2018

USNESENI
Výroková část:

obecní úřad Příšovice, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle $ l 3 odst. l písm. g) zákona č.
18312006 Sb.' o územním plánování a stavebnírn řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen ''stavební zákon"), podle $ 64 odst' 1 písm. a) zákona č. 50012004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů

přerušuje
uzemní řízení zahájené dne 15'3.2017 podánim žádosti o lydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

Novostavba místní lromunikace Vlastibořice - Jivina střed

(dálejen''stavba'')napozemkuparc.č.56011,561,56211,56212,562118,562122,56514,66913,66917,
610,79711 v katastrálním uzerni Vlastibořice, který podala obec Vlastibořice, Ičo oooltszs,
Vlastibořice č.p. 23., 463 44 Sychrov, kterého zastupuje CR Project s'r.o', IČO 27086135, Pod
Borkem č.p. 319' Cejetičky' 293 01 Mladá Boleslav 1, kterého zastupuie Jana Tuzarová, nar.
16.10.1976' U stadionu č.p. 958' Mladá Boleslav Il,293 01 Mladá Boleslav 1 (dále jen ''žadatel").

Účastníci řÍzení naněŽ se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

obec Vlastibořice, Vlastibořice č'p' 23, 463 44 Sychrov
Státní pozemkový úřad, Husinecká č.p' 1O24l1la, 130 00 Praha z-Žizkov
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace,,,

odůvodnění:
Dnem podáni žádosti o lydání územního rozhodnutí bylo zahájeno územní Íizení' Dne 20.1 l '20l 8 odal
stavebník žáďost o přerušení Yízení z důvodu projednání záměru zastupitelstvem obce.

Stavební úřad rozhodl' jak je uvedeno ve ýroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve
výroku uvedených.

Poučení účastníků:
Proti tomuto usnesení se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Libereckého
kraje podáním u zdejšího správního orgánu. Podle $ 76 odst. 5 správního řádu odvolání nemá odkladný
účinek.



odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zustal správnímu orgánu a
aby kažďý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li úeastník potr'ebný počet stejnopisů' vyhot-oví je
správní orgán na náklady účastníka' odvolaníjen proti odůvodnění usneseruje nepříiustné.
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Jana Marková
vedoucí stavebního úřadu

obdrží:
účastníci
obec Vlastibořice' IDDS: de2bjp2

sídlo:Vlastibořice č'p. 23,463 44 Sychrov
CR Project s.r.o., IDDS: dkhws7q

sídlo: Pod Borkem č.p.319, Čejetičky, 2g3 01 MladáBoleslav 1

Jana Tuzarová, U stadionu č'p. 958, Mladá Boleslav II,2g3 01 Mladá Boleslav


