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OZNÁMENÍ 
O UZAVŘENÍ VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY 

 

Obec Koldín, IČO 279056, Koldín 15, 565 01  Choceň 1 

(dále jen "žadatel") dne 02.01.2020 podal návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy, která nahrazuje 
územní rozhodnutí podle § 78a a 79 stavebního zákona, o umístění stavby a podle § 115 a 116 stavebního 
zákona nahrazuje stavební povolení (dále jen „veřejnoprávní smlouva“) na stavbu: 

 

Obecní dům č.p. 27 Koldín 
 

(dále jen "stavbu") na pozemku st. parc. č. 32, pozemcích parc. č. 5 a 1055/1, vše  v katastrálním území 
Koldín. 

 

Záměr obsahuje: 
- stavební úpravy stávajícího objektu č.p. 27 Koldín a jeho úprava ve II. NP na komunitní centrum 

- oprava zpevněných ploch v okolí objektu 

- přípojka splaškové kanalizace.  

 

Městský úřad Choceň, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen "stavební zákon") a místně příslušný dle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") a místně příslušný dle § 11 odst. 1 písm. b) 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), podle § 78a 
odst. 5 stavebního zákona 

o z n a m u j e 

uzavření veřejnoprávní smlouvy. 

 

Veřejnoprávní smlouva nabyla účinnosti dne 23.01.2020.  
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Poučení: 

Stavební úřad vyvěsil oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy na úřední desce na dobu 15 dnů. 

 

  

 
 / otisk razítka / 
 
 

Tomáš Morávek 
vedoucí odboru výstavby 

 
 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 
Patnáctý den vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Choceň je dnem doručení. 

 
 
Vyvěšeno dne: ........................................................ Sejmuto dne:........................................ 
 
 
Elektronicky vyvěšeno dne:................................... Sejmuto dne:.........................................  
 
 
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení: 
 
 
 
 
 
Přílohy: 
Žadatel   – Veřejnoprávní smlouva, ověřená dokumentace, štítek 
Dotčené orgány – Veřejnoprávní smlouva 
 
Obdrží: 
Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě) 
Městský úřad Choceň, Správní odbor, Jungmannova č.p. 301, 565 01  Choceň 1 
Obecní úřad Koldín, IDDS: qq7a3qe 
 sídlo: Koldín č.p. 15, 565 01  Choceň 1 
 
Žadatel (doručenka) 
Obec Koldín, IDDS: qq7a3qe 
 sídlo: Koldín č.p. 15, 565 01  Choceň 1 
 
Dotčené orgány (doručení jednotlivě) 
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, Územní odbor Ústí nad Orlicí, IDDS: 48taa69 
 sídlo: Hylváty č.p. 5, 562 03  Ústí nad Orlicí 3 
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, Územní pracoviště Ústí nad 
Orlicí, IDDS: 23wai86 
 sídlo: Smetanova č.p. 1390, 562 01  Ústí nad Orlicí 1 
Městský úřad Vysoké Mýto, Odbor stavebního úřadu a územního plánování, IDDS: 47jbpbt 
 sídlo: B. Smetany č.p. 92, 566 01  Vysoké Mýto-Město 
Městský úřad Vysoké Mýto, Odbor životního prostředí, IDDS: 47jbpbt 
 sídlo: B. Smetany č.p. 92, 566 01  Vysoké Mýto-Město 
Obecní úřad Koldín, IDDS: qq7a3qe 
 sídlo: Koldín č.p. 15, 565 01  Choceň 1 
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