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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ O UZAVŘENÍ VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY
Dne 28.02.2020 podala Obec Bystřec, se sídlem Bystřec 182, 561 54 Bystřec, IČO: 002
78 599, zastoupená Ing. Tomášem Šťastným, starostou obce, návrh na uzavření veřejnoprávní
smlouvy podle ustanovení § 78a odst. 2 a § 116 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“), která nahrazuje
územní rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení.
Odbor výstavby a ŽP Městského úřadu v Jablonném nad Orlicí, jako stavební úřad příslušný
podle § 13 odst. 1 písm. d) stavebního zákona jako stavební úřad místně příslušný dle § 11
odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“),
v souladu s ustanovením § 78a odst. 5 stavebního zákona

oznamuje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby a provedení stavby ve smyslu ustanovení §
78a odst. 1 a § 116 odst. 1 stavebního zákona s názvem

„Stavební úpravy MŠ Bystřec“
na stavební parcele č. 491/1 a pozemkové parcele č. 9/1 (ostatní plocha) v obci a katastrálním
území Bystřec.
SO 01 – Stávající budova MŠ Bystřec
Délka: 38,7 m, Šířka: 13,0 m, Výška stavby: 8,69 m (výška, ani hřeben střechy se nemění).
Zastavěná plocha stavby 503,1 m2.
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Jedná se o objekt o dvou podlažích, který obsahuje v přízemí dvě oddělení MŠ včetně zázemí
a v podkrovních prostorách jsou stávající byty a další místnosti, které neplní účel původního
určení (knihovna, kadeřnictví). V rámci stavebních úprav dojde především ke zrušení
nevyužívaných prostor v podkroví včetně jednoho bytu. Dojde k dispozičním úpravám
vybouráním stávajících příček a vybudováním nových. Dále bude nově proveden
sádrokartonový podhled a budou osazeny nové výplně otvorů. V nově vzniklém oddělení MŠ
budou nově zhotoveny podlahy. Bude vybudováno nové venkovní schodiště, které bude
sloužit jako další úniková cesta. Tento požadavek vyplývá ze zpracovaného požárně
bezpečnostního řešení stavby.
Tato veřejnoprávní smlouva nabyla účinnosti dne 11.03.2020.

vedoucí odboru výstavby a ŽP
Hana Valentová, DiS.

Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu v Jablonném nad Orlicí a
Obecního úřadu Bystřec po dobu 15 dnů a současně zveřejněna způsobem umožňujícím
dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu.
Datum vyvěšení: ……………

Datum sejmutí: ....................

…………………....................
Podpis oprávněné osoby,
potvrzující vyvěšení

………………......................
Podpis oprávněné osoby,
potvrzující sejmutí

Obecní úřad Bystřec žádáme o vyznačení potvrzení vyvěšení a sejmutí, a vrácení zpět na
Městský úřad Jablonné nad Orlicí, odbor výstavby a ŽP.

Ing. Gabriela Seidlová
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