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INFORMACE
O PODANÉM NÁVRHU VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY
Odbor výstavby a ÚP Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, jako stavební úřad příslušný
dle ustanovení § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jako místně příslušný stavební
úřad dle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„správní řád“), obdržel dne 24.06.2016 návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy, která v souladu
s ustanovením § 78 odst. 5 stavebního zákona nahrazuje územní rozhodnutí o umístění stavby.
Návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy podala Obec Lanžov sídlo: Lanžov č.p. 2, 544 01 Dvůr Králové
nad Labem. Návrh veřejnoprávní smlouvy se týká stavby s názvem:
„Chodník v obci Lanžov“
na pozemku: stavební parcela číslo 7 a pozemkové parcely číslo 733, 732, 731, 413/1 a 829 v katastrálním
území Lanžov.
Stavba obsahuje zejména:
a) chodník,
b) úpravu dešťové kanalizace,
c) zatrubnění stávajícího příkopu,
d) veřejné osvětlení.
Stavební úřad v souladu s ustanovením § 78a odst. 3 stavebního zákona tímto opatřením, které bude
na úřední desce vyvěšeno 8 dnů
informuje
o podaném návrhu na uzavření veřejnoprávní smlouvy.
Poučení
Podmínkou účinnosti veřejnoprávní smlouvy je písemný souhlas osob, které by byly účastníky územního
řízení dle ustanovení § 85 stavebního zákona a stavebního řízení dle ustanovení § 109 stavebního zákona.
Nebudou-li souhlasy těchto osob získány, může správní orgán místo uzavření veřejnoprávní smlouvy vydat
rozhodnutí ve správním řízení, v němž využije podkladů získaných při přípravě veřejnoprávní smlouvy.
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Tato informace musí být vyvěšena po dobu 8 dnů.

Vyvěšeno na úřední desce dne ........................

Sejmuto dne........................

Vyvěšeno na elektronické úřední desce
(tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup): dne ........................

Sejmuto dne........................

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.

Obecní úřad Lanžov tímto žádáme o vyvěšení této informace na úřední desce a elektronické desce úřadu
po dobu 8 dnů. Po sejmutí žádáme o vrácení informace, opatřené potvrzením o vyvěšení a sejmutí (razítko
a podpis orgánu na každý list) na Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Dvůr Králové
nad Labem. Tato informace bude vyvěšena i na úřední desce a elektronické desce Městského úřadu Dvůr
Králové nad Labem.
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