Městský úřad Sobotka - stavební úřad
Boleslavská 440, 507 43 Sobotka, tel., fax: 493 544 384, e-mail: sobotka@craj.cz
Spis.zn.: MUSO 2371/2020/SU/330/A20
Č.j.: MUSO 2515/2020/SU/330/A20
Oprávněná úřední osoba: Ing. Ludmila Ajchlerová - referentka stavebního úřadu
VEŘEJNÁ

Sobotka dne 16.9.2020

VYHLÁŠKA

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy
Městský úřad Sobotka - stavební úřad, jako úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") oznamuje, že pan
Vlastimil Juriga, Soukenné náměstí 26/7, 460 01 Liberec, a paní Stanislava Jurigová, 507 44 Libošovice 106, které
zastupuje spol. AA-CONSULT CZ s.r.o., IČ 27198871, Za školou 660, 507 43 Sobotka (dále jen "stavebník"),
uzavřeli dne 16.9.2020, s účinností od 16.9.2020, s Městským úřadem Sobotka - stavebním úřadem pod č.j. MUSO
2514/2020/SU/330/A20 veřejnoprávní smlouvu, která v souladu s ustanovením §78 odst. 5, §78a a §116 stavebního
zákona nahradí společné územní rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení podle § 94j na stavbu s názvem:
„Přístavba domu čp. 120 v Libošovicích (stavba ubytovacího zařízení) – rozšíření služebního bytu“
na st.p.č. 220 a 1031, a p.p.č. 270/10 v k.ú. Libošovice.
Jedná se o přístavbu a stavební úpravu stávajícího objektu za účelem rozšíření služebního bytu v přízemí objektu.
Projektovou dokumentaci s datem 05/2020 vypracoval Ing. Miroslav Macoun, autorizovaný inženýr, ČKAIT
0601611.
Ing. Ludmila Ajchlerová
referentka stavebního úřadu Sobotka
Otisk úředního razítka

Stavebník (zástupce):
AA-CONSULT CZ s.r.o., IČ 27198871, Za školou 660, 507 43 Sobotka
Další účastníci řízení:
Obec Libošovice, 507 44 Libošovice 104
Dotčené orgány:
MěÚ Jičín, odbor životního prostředí, Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín
Hasičský záchranný sbor KHK, úz. odbor Jičín, Dělnická 162, 506 01 Jičín
AOPK ČR, reg. pracoviště Liberecko, odd. SCHKO Český ráj, A. Dvořáka 294, 511 01 Turnov
Příloha pro stavebníka a obec:
Ověřená projektová dokumentace
Štítek Stavba povolena, Veřejnoprávní smlouva 2x (pouze stavebník)

Tato veřejná vyhláška bude vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Sobotka a to i způsobem umožňujícím
dálkový přístup.
Doložka o vyvěšení a sejmutí
Vyvěšeno na úřední desce MěÚ Sobotka dne ….................., sejmuto dne …..................
Vyvěšeno na elektronické úřední desce MěÚ Sobotka dne ….............., sejmuto dne ….................
Datum vyznačení doložky …......................
Za MěÚ Sobotka vyznačil(a): …...........................................
(jméno, podpis, razítko)

