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OZNÁMENÍ
O UZAVŘENÍ VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY
(zveřejněná na úřední desce)
Městský úřad Žamberk, Odbor regionálního rozvoje a územního plánování, Stavební úřad,
dále jen „stavební úřad“, jako stavební úřad příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. c)
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, že dne 09.12.2020 uzavřel s žadatelem, Obec Hejnice, IČ: 002 78 831, se sídlem
Hejnice 66, 564 01 ŽAMBERK, u stavebního úřadu veřejnoprávní smlouvu, která podle ust.
§ 78a odst. 1 stavebního zákona nahrazuje územní rozhodnutí o umístění stavby, a podle ust.
§ 116 odst. 1 stavebního zákona nahrazuje stavební povolení pro stavbu „Víceúčelové hřiště
15x30 m Hejnice“ na pozemku parc. č. 3074 (trvalý travní porost), 3073 (ostatní plocha –
neplodná půda) v k. ú. Hejnice u Žamberka (dále jen „stavba“).
Stavba obsahuje:
Hrací plocha o rozměru 15x30 m, oplocení výšky 4 m z fošen a ochranné sítě s univerzálními
sloupky pro sportovní vybavení, plocha ze zámkové dlažby o výměře 36 m2.
Víceúčelové hřiště pro míčové hry, o rozměru 15 x 30 m, s umělým polyuretanovým povrchem
tl. 11 mm, bude umístěno v jižní části pozemku pac. č. 3074 a 3073, jihozápadním rohem ve
vzdálenosti cca 3,805 od hranice s p. p. č. 3017/2, jihovýchodním rohem ve vzdálenosti cca
8,911 m od hranice s p. p. č. 3072, jižní stranou ve vzdálenosti 1 m od hranice s p. p. č. 3092,
v k. ú. Hejnice u Žamberka.
Plocha ze zámková dlažby, o rozměrech 2x30 m, bude umístěna na pozemku parc. č. 3074 a
3073, podél severní strany víceúčelového hřiště, v k. ú. Hejnice u Žamberka.
Vše v k. ú. Hejnice u Žamberka.
Veřejnoprávní smlouva je účinná dnem 09.12.2020.

David Kalous
referent (oprávněná úřední osoba)
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U P O Z O R N Ě N Í

!

Vyvěšení tohoto rozhodnutí okamžitě po jeho obdržení po dobu 15 dnů (v souladu s ust. § 26
odst. 2 zákona č. 500/2004, správní řád) způsobem v místě obvyklým zajistí Městský úřad
Žamberk a Obecní úřad Kameničná. Zároveň tyto obecní úřady žádáme o vrácení tohoto
rozhodnutí s uvedením dne vyvěšení a sejmutí, včetně razítka a podpisu.
Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

(podpis a razítko)

(podpis a razítko)

Doručí se:
Úřady obcí (k vyvěšení na úřední desku a k podání zprávy o vyvěšení a sejmutí oznámení):
Městský úřad Žamberk
Obecní úřad Hejnice

