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Jičín, dne 18.4.2016

Oprávněná úřední osoba:
Ing. Marie Burešová – referent Stavebního úřadu MěÚ Jičín
tel.: 493 545 140, e-mail: buresova@mujicin.cz

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o možnosti převzít si písemnost
Stavební úřad Městského úřadu Jičín , jako stavební úřad příslušný podle ustanovení § 13 odst.1
písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále jen
„stavební úřad“) vydal podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhl.č. 503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu,
stavební povolení Č.j.: MuJc/2016/8177/SU/Bur ze dne 24.3.2016
o povolení stavby:
Stavební úpravy - Energetické úspory obecního domu č.p. 48 v Kacákově Lhotě
(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 79 v katastrálním území Kacákova Lhota.
Stavba obsahuje:
-

Výměnu oken a vnějších dveří, zateplení obvodového pláště kontaktním zateplovacím systémem,
zateplení ploché střechy přístavby, podlahy půdního prostoru, pozedního zdiva a vnitřních
schodišťových stěn na půdě, odstranění a následné obnovení přístavku k JZ stěně přístavby,
vzduchotechnické zařízení v prostorách školky, změnu ve způsobu vytápění pomocí tepelného
čerpadla vzduch –voda jmenovitého výkonu 34 kW odpovídající navrhovanému tepelnému výkonu
21,23 kW a pro ohřev TUV s venkovní jednotkou u SV stěny přístavby směrem k pozemku parc.č.
620 v k.ú. Kacákova Lhota.

Žádost o vydání územního rozhodnutí na výše uvedenou stavbu podala dne 22.12.2015
Obec Kacákova Lhota, IČ 005 78 371, 506 01 Kacákova Lhota 48,
kterou zastupuje ARAGON ELL, s.r.o., IČ 288 20 525, Dr. K. Tučka 69, 509 01 Nová Paka.
Stavební úřad tímto v souladu s ustanovením § 72 odst. 1 a § 25 odst.1 a 2 zákona č. 500/2004
správní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků
oznamuje
Pavlovi Macků, Náměstí č.p. 4, 507 58 Mlázovice,
jako účastníku řízení dle § 109 písm. e) stavebního zákona,
že si toto rozhodnutí může převzít u Stavebního úřadu MěÚ v Jičíně, budova Žižkovo nám.18, dveře č.
102 v úřední dny Po-St. 8:00 – 17:00 v ostatní dny 8:00 – 14:00 hod..

Č.j. MuJc/2016/11022/SU/Bur

str. 2

Rozhodnutí je Pavlovi Macků doručováno stavebním úřadem v souladu s ustanovením § 25 odst.1 a 2
správního řádu z důvodu, že se nepodařilo stavebnímu úřadu doručit písemnost na adresu trvalého
pobytu.

Ing. Marie Burešová
oprávněná úřední osoba

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Patnáctý den po vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Jičín je dnem doručení rozhodnutí –
stavebního povolení.

Vyvěšeno dne: ........................................................ Sejmuto dne:........................................
Elektronicky vyvěšeno dne:................................... Sejmuto dne:.........................................
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení:

Vyhláška s potvrzením o vyvěšení bude Obecním úřadem Kacákova Lhota obratem vrácena stavebnímu
úřadu MěÚ Jičín.

Úřední deska MěÚ Jičín, vyvěšeno dne: 18.4.2016
Úřední deska MěÚ Jičín, elektronicky vyvěšeno dne: 18.4.2016

Veřejnou vyhlášku k vyvěšení obdrží:
Obecní úřad Kacákova Lhota, IDDS: axeaphy

