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OZNÁMENÍ
O UZAVŘENÍ 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“), dne 24.06.2016 obdržel návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy, která v souladu
s ustanovením § 78 odst. 5 stavebního zákona nahrazuje územní rozhodnutí o umístění stavby, který 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 pozemcích: p.p.č. 733, 411/3, 413/1, 829/2, 732/1, 731 a st.p.č. 7 v k.ú. Lanžov.
Stavba obsahuje:
a) Chodník
b) Odvodnění
c) Veřejné osvětlení
Stavební úřad v souladu s ustanovením § 78a odst. 5 stavebního zákona tímto opatřením, které bude
na úřední desce vyvěšeno 15 dnů
oznamuje
uzavření veřejnoprávní smlouvy.
Veřejnoprávní smlouva o umístění stavby čj.: VÚP/70083-2016/bre/22281-2016/bre byla uzavřena
dne 15.08.2016 a nabyla účinnosti dne 18.08.2016.
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Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 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 oznámení.

Obecní úřad Lanžov tímto žádáme o vyvěšení tohoto oznámení na úřední desce a elektronické desce úřadu
po dobu 15 dnů. Po sejmutí žádáme o vrácení oznámení, 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. Toto oznámení bude vyvěšeno i na úřední desce a elektronické desce Městského úřadu Dvůr
Králové nad Labem.

Vyvěšeno:
Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, úřední deska, náměstí T. G. Masaryka č.p. 38
Obecní úřad Lanžov, Lanžov č.p. 2, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

Obdrží: (doporučeně)
Obec Lanžov, IDDS: 2kfa59x
sídlo: Lanžov č.p. 2, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

