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INFORMACE
O NÁVRHU VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY
OSPRO SMART spol. s r.o., IČO 28521536, Slezská 1919/87, 130 00 Praha - Vinohrady
(dále jen „žadatel“) dne 15.11.2016 (doplněno dne 21.11.2016) podal návrh na uzavření
veřejnoprávní smlouvy, která nahrazuje územní rozhodnutí podle § 79 a 92 stavebního zákona,
o umístění stavby s názvem:
Stavební úpravy, přístavba a změna užívání statku v Luštěnicích na školící zařízení pro
svářeče s ubytováním na pozemku st. p. 51, 52/1, 52/4, 52/5, parc. č. 43/1, 714/1, 714/2
v katastrálním území Luštěnice.
Magistrát města Mladá Boleslav, odbor stavební a rozvoje města, oddělení stavebního úřadu,
jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),
podle § 78a odst. 3 stavebního zákona
informuje o podání návrhu
na uzavření veřejnoprávní smlouvy.
Otisk úředního razítka
Stanislava Forejtarová
vedoucí oddělení stavebního úřadu
odboru stavebního a rozvoje města
Tato písemnost musí být vyvěšena na úřední desce Magistrátu města Mladá Boleslav, obecního
úřadu obce, na jejím území je záměr umístěn, a též způsobem umožňujícím dálkový přístup, po
dobu 8 dnů.
Datum vyvěšení:

Datum sejmutí:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti:
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