Městský úřad Sobotka - stavební úřad
Boleslavská 440, 507 43 Sobotka, tel., fax: 493 544 384, e-mail: sobotka@craj.cz
Spis.zn.: MUSO 843/2020/SU/330/A20
Č.j.: MUSO 844/2020/SU/330/A20
Oprávněná úřední osoba: Ing. Ludmila Ajchlerová - referentka stavebního úřadu

VEŘEJNÁ

Sobotka dne 26.3.2020

VYH LÁ Š KA

Informace o návrhu 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"), podle § 78a, odst. 3
stavebního zákona informuje, že Město Sobotka, IČ 00272124, Boleslavská 440, 507 43 Sobotka (dále jen
"stavebník"), podalo dne 25.3.2020 Městskému úřadu Sobotka - stavebnímu úřadu návrh na uzavření veřejnoprávní
smlouvy, 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:
„Stavební úpravy budovy MÚ v Sobotce – Boleslavská 440, parc.č. st. 556“
na st.p.č. 556 v k.ú. Sobotka.
Jedná se o obnovu vnějšího pláště budovy, úpravy vč. zastřešení bezbariérového přístupu k výtahu ve dvorní části a
přístavba stávající garáže. Projektovou dokumentaci s datem 1.8.2019 vypracoval Ing. arch. Andrej Kušnierik,
projektant: Ing. Robert Koska, autorizovaný inženýr, ČKAIT 0009369, za účasti projektantů – specialistů pro
jednotlivé části projektové dokumentace.
Ing. Ludmila Ajchlerová
referentka stavebního úřadu Sobotka
Otisk úředního razítka

Stavebník:
Město Sobotka, Boleslavská 440, 507 43 Sobotka
Další účastníci řízení:
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN), Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 ID qa7425t
Dotčené orgány:
MěÚ Jičín, oddělení památkové péče, Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín
Hasičský záchranný sbor KHK, úz. odbor Jičín, Dělnická 162, 506 01 Jičín

Tato veřejná vyhláška bude vyvěšena po dobu 8 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)

