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OZNÁMENÍ
O NÁVRHU VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Obec Kuklík, IČ 599514, Kuklík 25, 592 03 Sněžné
(dále jen "žadatel") dne 19.4.2017 podala návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy, která nahrazuje
územní rozhodnutí podle § 79 a 92 stavebního zákona, o umístění stavby:
Přístavba obecního úřadu v Kuklíku
na pozemku st. p. č. 38, parc. č. 548/4 a 549 v katastrálním území Kuklík.
Stavba obsahuje:
Přístavba obecního úřadu na jižní straně objektu bude obdélníkového půdorysu se dvěma podlažími a
sedlovou střechou s mírným sklonem 25° na obě strany. Na východní straně stávajícího objektu obecního
úřadu bude další dvoupodlažní přístavba s pultovou střechou se sklonem 7°. Přístavby jsou navrženy o
zastavěné ploše 124 m². Vlivem navržených přístaveb budou rozšířeny zpevněné plochy na východní a
západní straně objektu – plocha před garážovými vraty jižní přístavby, dále plocha u nového vstupu do
objektu u východní přístavby a plocha u snížené přístavby na rohu mezi východní a jižní přístavbou. Pro
odvod vody ze střech budou použity venkovní dešťové svody, které budou napojeny na stávající
dešťovou kanalizaci, která je vedena před objektem obecního úřadu. V místě napojení bude osazena
plastová revizní šachta s litinovým poklopem.
.
Odbor stavební a životního prostředí MěÚ Nové Město na Moravě, jako stavební úřad příslušný podle §
13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů (stavební zákon) (dále jen "stavební zákon"), podle § 78 odst. 5 stavebního zákona
oznamuje postup
podle § 78 odst. 3 stavebního zákona ve věci uzavření veřejnoprávní smlouvy.
Poučení:
Podmínkou účinnosti veřejnoprávní smlouvy je písemný souhlas ostatních osob, které by byly účastníky
podle § 27 odst. 2 nebo 3 správního řádu. Není-li tento souhlas získán, může správní orgán místo uzavření
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veřejnoprávní smlouvy vydat rozhodnutí ve správním řízení, v němž využije podkladů získaných při
přípravě veřejnoprávní smlouvy.

Marie Váhalová
referent odboru

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 8 dnů.
Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Současně úřad pro vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový
přístup podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Obdrží:
Se žádostí o vyvěšení veřejné vyhlášky:
MěÚ Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě
Obecní úřad Kuklík, Kuklík 25, 592 03 Sněžné

