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U

INFORMACE
O PODANÉM NÁVRHU VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY
K UMÍSTĚNÍ A PROVEDENÍ STAVBY
Stavební úřad Městského úřadu v Nové Pace, jako stavební úřad příslušný podle § 13 ödst. 1 pism. c) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "stavební zákon"), podle ustanovení § 78a odst. 3 stavebního zákona

informuje

o

podání

návrhu

na uzavření veřejnoprávní smlouvy, kterou se podle § 78 odst. 5 stavebního zákona nahrazuje územní rozhodnutí
podle §79 a § 92 stavebního zákona o umístění stavby a stavební povolení podle § 115 stavebního zákona
na stavbu:
víceúčelový objekt ve školní zahradě
Vidochov č.p. 66
(dále jen "stavba") na pozemku st. p. č. 60 a pare. č. 61/4 a 61/11 v katastrálním území Vidochov, který podala
OBEC VIDOCHOV, Vidochov č.p. 94, 509 01 Vidochov,
kterou na základě plné moci zastupuje Ing. Petra Fišerová, Mříčná č.p. 153, 512 04 Mříčná
(dále jen "žadatel") podle § 78a odst. 2 a § 116 odst. 2 stavebního zákona.
Stavba obsahuje:
- SO 01 - Víceúčelový objekt ve školní zahradě na pozemcích st. p. č. 60 a pare. č. 61/11 v k.ú. Vidochov bude
přístavbou objektu základní školy č.p. 66 na pozemku st. p. č. 60 v k.ú. Vidochov, v níž bude umístěna učebna
pro 15 žáků a nové zázemí se šatnami a toaletami školy. Bude se jednat o přízemní nepodsklepený zděný objekt
půdorysu tvaru písmene "L" celkové zastavěné plochy 178,64 m2 s plochou "zelenou" střechou s nejvyšší částí
+ 4,55 m nad rovinou ±0,000. Zdrojem vytápění bude tepelné čerpadlo typu vzduch - voda NIBE o jmenovitém
výkonu 8 kW.
- SO 02 - Zahradní úpravy včetně přístřešku na pozemcích st. p. č. 60 a pare. č. 61/4 a 61/11 v k.ú. Vidochov,
v rámci nichž bude vybudován přístřešek dřevěné sloupové konstmkee obdélníkového půdorysu zastavěné plochy
16,7 m2 s pultovou střechou se sklonem 7° a nejvyšší částí + 3,08 m nad upraveným terénem.
Osoby, které by byly účastníky územního a stavebního řízení podle § 85 a § 109 stavebního zákona:
OBEC VIDOCHOV, Vidochov č.p. 94, 509 01 Vidochov
Luboš Horáček, Vidochov č.p. 34, 509 01 Nová Paka
Jaromír Goll, Vidochov č.p. 76, 50901 Vidochov
Ludmila Gollová, Vidochov č.p. 76, 50901 Vidochov
Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská č.p. 59/23, Plačíce, 500 04 Hradec Králové, která mápreh’o
hospodaření se svěřeným majetkem Královéhradeckého kraje
Dotčené správní orgány
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Jičín
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, územní pracoviště Jičín
Město Nová Paka, Dukelské náměstí č.p. 39, 509 01 Nová Paka
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Poučení:
Dle ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů se mohou osoby,
které by byly účastníky řízení podle ustanovení § 85 a § 109 stavebního zákona po dobu vyvěšení tohoto
oznámení na úřední desce seznámit s úplnými podklady pro uzavření veřejnoprávní smlouvy na stavebním
odboru Městského úřadu Nová Paka, v úřední dny (pondělí a středa) v době 800 — 1 100 a 1200 - 1700 hod.
(po telefonické dohodě i jindy). Podmínkou účinnosti uzavřené veřejnoprávní smlouvy je písemný souhlas osob,
které by byly účastníky řízení podle ustanovení § 85 a § 109 stavebního zákona.

Petra Ježová, DiS.
vedoucí stavebního odboru

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 8 dnů. Informace o tom, že byl podán návrh, bude vyvěšena
na úřední desce Městského úřadu v Nové Pace a Obce Vidochov a bude zveřejněna též způsobem umožňujícím
dálkový přístup.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

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

