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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
O ODMÍTNUTÍ NÁVRHU VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY
Městský úřad Žamberk, odbor správní a dopravy, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4
písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"zákon o pozemních komunikacích"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4
písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), posoudil
návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy podle 94j a v souladu s ustanovením § 78a a 116 stavebního
zákona o umístění stavby a provedení stavby – společné povolení,, a na základě tohoto posouzení
odmítá
návrh veřejnoprávní smlouvy, který dne 15.11.2021 podala
Obec Sobkovice, IČO 00580953, Sobkovice 1, 561 64 Sobkovice
(dále jen ”žadatel”) ve věci
„Veřejnoprávní smlouva o umístění stavby a provedení stavby - společné povolení
Komunikace K Lanovce Sobkovice“
na pozemcích parcelní číslo: 895/1, 873, 712/2, 878/1, 713/21, 713/22, 878/7, 713/23, 713/19, 713/24,
710/3, 716/10, 878/9, 716/9, 715/5, 717/10 a 56 v katastrálním území Sobkovice
a na pozemcích parcelní číslo 48, 712/1, 713/4, 713/1, 713/17, 713/3, 710/1, 717/2, 715/4, 716/8, 878/6,
716/7 a 713/25 v katastrálním území Sobkovice, které jsou dotčeny dočasným záborem při realizaci
stavby.
Odůvodnění:
1.

Veřejnoprávní smlouva, která nahrazuje územní rozhodnutí a stavební povolení se přímo dotýká
práv třetích osob, které by byly účastníky územního řízení:
Běla Kmoníček, Sobkovice 77, 564 01 Sobkovice
Tato osoba nevyslovila písemný souhlas s uzavřením výše uvedené veřejnoprávní smlouvy
a z tohoto důvodu žadatel dne 20.01.2022 oznámil speciálnímu stavebnímu úřadu, že od smlouvy
odstupuje.

Poučení:
Návrh smlouvy podle § 163 odst. 3 písm. c) správního řádu zanikne okamžikem, kdy tento projev dojde
žadateli.

Bc. Drahoslava Vašková
referent (oprávněná úřední osoba)
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UPOZORNĚNÍ !
Vyvěšení této V E Ř E J N É V Y H L Á Š K Y okamžitě po jejím obdržení po dobu 15 dnů (v
souladu s ustanovením § 25 správního řádu) způsobem v místě obvyklým zajistí Městský úřad
Žamberk a Obec Sobkovice. Veřejnou vyhlášku je nutné zveřejnit též způsobem umožňujícím
dálkový přístup. Uvedené městské úřady zároveň žádáme, aby po uplynutí lhůty pro vyvěšení,
resp. zveřejnění byla veřejná vyhláška neprodleně vrácena silničnímu správnímu úřadu a to
s potvrzením o dni vyvěšení a sejmutí.

Vyvěšeno dne:
(podpis a razítko)

Sejmuto dne:
(podpis a razítko)

Obdrží:
účastníci (doručenky):
Obec Sobkovice, IDDS: sh5a3j6
sídlo: Sobkovice č.p. 1, 561 64 Jablonné nad Orlicí
účastníci řízení (doručenky) vlastníci sousedních pozemků podle § 109, písm. e) a f) stavebního zákona:
Městský úřad Žamberk, úřední deska, Masarykovo náměstí č.p. 166, 564 01 Žamberk
Obecní úřad Sobkovice, úřední deska, IDDS: sh5a3j6
sídlo: Sobkovice č.p. 1, 561 64 Jablonné nad Orlicí

