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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ
O UZAVŘENÍ VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY
Obec Tehov, IČO 00240877, 251 01 Tehov 107
(dále jen "žadatel") dne 11.9.2013 podal návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy, která nahrazuje
územní rozhodnutí podle § 79 / 80 / 82 a 92 stavebního zákona, o umístění stavby / změně využití území /
změně vlivu užívání stavby na území:
MŠ ECO pro 28 dětí s jídelnou a výdejnou v Tehově, Tehov
na pozemku st. p. 103, parc. č. 15, 1086/18 v katastrálním území Tehov u Říčan.
Záměr obsahuje:
Přízemní přístavba mateřské školy ke stávající budově základní školy. Vstupní vestibul přímo
navazuje na prostory základní školy a na oddělené prostory mateřské školy.
Mateřská škola obsahuje: šatna, umývárna/EC, venkovní sklad, herna/ložnice, sklad, WC, úklid,
kancelář/učitel
Základní škola v rámci přístavby obsahuje: šatna, WC, technická místnost-prostor pro kotel
Společné prostory: výdejna + příjem termosů, jídelna
Dále bude v rámci stavby realizováno nové oplocení z betonových tvarovek do výšky 1,8m podél
hranice s pozemkem parc.č. 11 v k.ú. Tehov
Nové domovní napojení na splaškovou kanalizaci, nové napojení na vodovodní přípojku (domovní
část)
Dešťová kanalizace
3 parkovací stání na pozemku parc.č. 1086/18 v k.ú. Tehov u Říčan
Stavební odbor Městského úřadu Říčany, jako stavební úřad příslušný podle § 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
uzavření veřejnoprávní smlouvy.
Poučení:
Stavební úřad vyvěsil oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy na úřední desce na dobu 15 dnů.

Ilona Hofmanová, o.č.23 v.r.
oprávněná úřední osoba
otisk úředního razítka
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Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: ..............................

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

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

Obdrží:
účastníci (doručenky)
Obec Tehov, IDDS: de8awzw

