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DATUM:

20.10.2015

OZNÁMENÍ
O UZAVŘENÍ VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY
Milan Peška, nar. 24.10.1982, Tovačovského 111/98, , 293 01 Mladá Boleslav 1,
Barbora Pešková, nar. 28.6.1986, Michalovice 101, 293 01 Mladá Boleslav 1
(dále jen „žadatelé“) dne 9.9.2015 podali návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy, která
nahrazuje územní rozhodnutí podle § 79 a 92 stavebního zákona, o umístění stavby:
přízemní rodinný dům s pultovou střechou, terasou, přípojka vody včetně připojení,
přípojka kanalizace včetně připojení, připojení elektrické energie, oplocení,
zpevněné plochy
na pozemku parc. č. 868/5, 868/11, 868/12 v katastrálním území Dalovice u Mladé Boleslavi.
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.
Poučení:
Stavební úřad vyvěsil oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy na úřední desce na dobu 15
dnů.
Otisk úředního razítka

Ing. Zdeňka Pejtová
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.
Patnáctým dnem po vyvěšení písemnosti na úřední desce, na které byla písemnost vyvěšena
nejpozději, se považuje písemnost za doručenou, byla-li v této lhůtě splněna i povinnost
zveřejnění písemnosti způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Datum vyvěšení: ....................

Datum sejmutí: ....................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti.
Správní orgány příslušné k vyvěšení na úřední desce a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí:
Magistrát města Mladá Boleslav, odbor správní a obecní živnostenský úřad
Obecní úřad Dalovice

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů, položky 17 odst. 1 písm. a) ve výši 500 Kč, položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 500 Kč,
položky 18 odst. 1 písm. a) ve výši 2500 Kč, celkem 3500 Kč byl zaplacen dne 7.10.2015.
Obdrží:
Účastníci řízení nebo jejich zástupci:
Milan Peška, Tovačovského č.p. 111/98, Mladá Boleslav IV, 293 01 Mladá Boleslav 1
Barbora Pešková, Michalovice č.p. 101, 293 01 Mladá Boleslav 1
Ostatní:
Magistrát města Mladá Boleslav, odbor správní a obecní živnostenský úřad, Komenského
náměstí č.p. 61, Mladá Boleslav I, 293 01 Mladá Boleslav 1
Obecní úřad Dalovice, IDDS: d7jbx5m

