Městský úřad Sobotka - stavební úřad
Boleslavská 440, 507 43 Sobotka, tel., fax: 493 544 384, e-mail: urad@sobotka.cz
Spis.zn.: MUSO 1642/2022/SU/330/A20
Č.j.: MUSO 1799/2022/SU/330/A20
Oprávněná úřední osoba: Ing. Ludmila Ajchlerová - referentka stavebního úřadu
VEŘEJNÁ

Sobotka dne 20.6.2022

VYH LÁ Š KA

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
společnost Galafruit s.r.o., IČ 27379108, V celnici 1028/10, 110 00 Praha Nové Město (dále jen "stavebník"), uzavřela
dne 20.6.2022, s účinností od 20.6.2022, s Městským úřadem Sobotka - stavebním úřadem pod č.j. MUSO
1798/2022/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 na stavbu s názvem:
„Kdanice – zpevněná manipulační plocha“
Jedná se o novostavbu zpevněné plochy o výměře cca 2041 m 2 v areálu ovocného sadu na p.p.č. 345, 373/3,
378/1 a 409/2 v k.ú. Kdanice, pro pojezd zemědělské techniky a manipulaci s produkty v rámci zemědělské
prvovýroby. Projektovou dokumentaci s datem 12/2021 vypracoval Ing. Jiří Červenka, autorizovaný inženýr.
Ing. Ludmila Ajchlerová
referentka stavebního úřadu Sobotka
Otisk úředního razítka
Stavebník:
Galafruit s.r.o., IČ 27379108, V celnici 1028/10, 110 00 Praha Nové Město
Další účastníci řízení:
Město Sobotka, Boleslavská 440, 507 43 Sobotka
Dotčené orgány:
Městský úřad Jičín, úřad územního plánování, Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín
MěÚ Jičín, odbor životního prostředí, Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín
Příloha pro stavebníka:
Ověřená projektová dokumentace
Štítek Stavba povolena, Veřejnoprávní smlouva 2x
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)

