
MĚSTSKÝ ÚŘAD SEMILY 
Obvodní stavební úřad 
Husova 82, 513 13 Semily 

    Č. j.: SÚ/2595/15   

Spis. značka: SÚ 2537/15-K   

Vyřizuje: Kovář   

Tel.: 481 629 272, 601 323 720   

Fax: 481 629 209   

E-mail: kovar@mu.semily.cz   

    
Datum: 03.09.2015   

 

Žadatel:  

Alena Mihulková, Bělá 105, 514 01  Jilemnice 

Jan Hradecký, Libštát 19, 512 03  Libštát 

 

I N FOR M A C E  
O NÁVRHU VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY  

Alena Mihulková, nar. 04.01.1976, Bělá 105, 514 01  Jilemnice, a Jan Hradecký, nar. 01.04.1967, 

Libštát 19, 512 03  Libštát, které zastupuje Pavel Janata, nar. 04.02.1977, Libštát 242, 512 03  Libštát 

(dále jen "žadatel") dne 28.08.2015 podali návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy, která nahrazuje 

územní rozhodnutí podle § 79 a 92 stavebního zákona, o umístění stavby: 

Stavební úpravy a přístavba zemědělské usedlosti 

Bělá č.p. 86 

- změna na zemědělskou stavbu pro skladování 

na pozemku st. p. 42, parc. č. 1100/2 v katastrálním území Bělá u Staré Paky. 

Záměr obsahuje: 

 Změna stavby - přístavba a stavební úpravy budovy zemědělské usedlosti č.p. 86 v obci Bělá, na 

st.p.č. 42 (zastavěná plocha a nádvoří) a p.p.č. 1100/2 (trvalý travní porost) v katastrálním území Bělá 

u Staré Paky, kterou bude účel užívání budovy změněn na zemědělskou stavbu pro skladování: 

- Roubená přístavba objektu čp. 86 na st.p.č. 42 v katastrálním území Bělá u Staré Paky, o 

půdorysné velikosti 8,00 x 8,60 m, která bude obsahovat přízemí a podkroví pro skladování. 

- Přístavba otevřeného přístřešku na jihovýchodní straně čp. 86 na st.p.č. 42 a p.p.č. 1100/2 

v katastrálním území Bělá u Staré Paky, o půdorysné velikosti 12,67 x 5,00 m, který bude užíván 

pro umístění nemotorizované zemědělské techniky. 

- Stavební úpravy stávajících částí budovy, které budou užívány v přízemí a v podkroví pro 

skladování zemědělských produktů.  

Městský úřad Semily, Obvodní stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13  odst. 1 písm. d) 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění novel (dále jen "stavební 

zákon"), s působností dle § 190 stavebního zákona, podle § 78a odst. 3 stavebního zákona 

i n f o r m u j e   o   p o d á n í   n á v r h u 
na uzavření veřejnoprávní smlouvy. 

 

 

OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA 

 

 

 

Ing. Ota Petrák 

vedoucí stavebního úřadu 

 

Obdrží: Obec Bělá, IDDS: k9xatpz, sídlo: Bělá č.p. 142, 514 01  Jilemnice 

Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový 

přístup po dobu 8 dnů. 

Vyvěšeno a zveřejněno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.  
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