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OZNÁMENÍ
O UZAVŘENÍ VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY

Obec Luštěnice, IČO 00238252, Boleslavská 171, 294 42 Luštěnice,
kteréou zastupuje HAVLIS & PARTNER ARCHITEKTI s.r.o., IČO 24239224, Vostrovská
625/18, 160 00 Praha 6-Dejvice
(dále jen "žadatel") dne 30.6.2017 podal návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy, která
nahrazuje územní rozhodnutí podle § 79 a 92 stavebního zákona, o umístění stavby:
změna stavby před dokončením mateřské školy v Luštěnicích, spočívající v přístavbě,
nástavbě a stavebních úpravách prostředního pavilonu 2. oddělení mateřské školy
na pozemku st. p. 483, 484, parc. č. 63/14, 63/15 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. 5 stavebního zákona
oznamuje
uzavření veřejnoprávní smlouvy.

Otisk úředního razítka
Klára Vartová
referent odboru stavebního a rozvoje města
oddělení stavebního úřadu
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Tato písemnost musí být vyvěšena na úřední desce Magistrátu města Mladá Boleslav, obecního
úřadu obce, na jejímž území je záměr umístěn a též způsobem umožňujícím dálkový přístup, po
dobu 15 dnů.

Datum vyvěšení:

Datum sejmutí:

Správní orgány příslušné k vyvěšení na úřední desce a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí:
Obecní úřad Luštěnice
Magistrát města Mladá Boleslav, odbor správní a obecní živnostenský úřad, Komenského
náměstí č.p. 61, Mladá Boleslav I, 293 01 Mladá Boleslav 1
Obdrží:
Obecní úřad Luštěnice, IDDS: 7xxbpp4
Magistrát města Mladá Boleslav, odbor správní a obecní živnostenský úřad, Komenského
náměstí č.p. 61, Mladá Boleslav I, 293 01 Mladá Boleslav 1 - podatelna

