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INFORMACE
O NÁVRHU VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY

Obec Dolní Lomná, Dolní Lomná 164, 739 91 pošta Jablunkov, zastoupena starostkou Renatou
Pavlínovou (dále jen "žadatel") dne 9.11.2018 podal návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy
o umístění a provedení stavby, která nahrazuje současně změnu územního rozhodnutí a změnu
stavby před jejím dokončením na stavbu: „Cyklostezka údolím Lomné - Dolní Lomná - III.
etapa“ (dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 417/1, 417/3, 418/1, 418/2, 418/4, 418/6,
418/7, 663/1, 664/3, 669/1, 670/1, 670/2, 670/3, 1445/1, 1448/1, 2369/52, 2374/1, 2375/1,
2375/2, 2377/8, 2425/1, 2435/1, 2435/2, 2489, 2494/1, 2563/1 v katastrálním území Dolní
Lomná.
Změna územního rozhodnutí spočívá v:
− Část výroku se nahradí takto:
Délka úseku č. 8 – 1098,35 m.
Určení prostorového řešení stavby: cyklostezka bude v celkové šířce 3,0 m, lokálně bude
zúžena až na 2,4 m a v celkové délce 2876,28 m.
− Změně v umístění SO 101 Cyklostezka – úsek č. 8 na pozemcích par.č. 418/7 a
par.č. 2563/1 v k.ú. Dolní Lomná
Změna trasy začíná ve staničení km 0,241 a končí v km 0,486. Změnou dochází
k narovnání trasy a jejímu zkrácení o 7,28 m. Změna využívá stávající dotčené pozemky.
− Změně v umístění objektu SO 102 Propustek P1 na pozemku par.č. 2563/1 v k.ú.
Dolní Lomná
V souvislosti se změnou trasy je osa propustku posunuta o 16 m ve směru toku
Polanského potoka.
Změna stavby před jejím dokončením spočívá v:
− změně dopravního značení SO 101 Cyklostezka – úsek č. 8 na pozemcích par.č.
418/7 a par.č. 2563/1 v k.ú. Dolní Lomná
Úsek je v celé délce označen SDZ C8a, C8b (stezka pro cyklisty).
− změně výškových parametrů objektu SO 101 Cyklostezka – úsek č. 8 a SO 102
Propustek P1 na pozemku par.č. 2563/1 v k. ú. Dolní Lomná
Změnou umístění cyklostezky – úsek č. 8 a propustku dochází k změně výškových
parametrů s ohledem na jinou konfiguraci terénu.

Č.j. MEJA 18767/2018

str. 2

Městský úřad Jablunkov, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako speciální stavební
úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 15 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. 3 a § 116 odst. 3 stavebního zákona
informuje o podání návrhu
na uzavření veřejnoprávní smlouvy o umístění a provedení stavby, která nahrazuje současně
změnu územního rozhodnutí a změnu stavby před jejím dokončením na výše uvedenou stavbu.

„otisk úředního razítka“
Bc. Kristina Janiczková
referentka odboru územního plánování
a stavebního řádu

Tato informace musí být vyvěšena na úřední desce po dobu 8 dnů. (Dnem vyvěšení je den
vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Jablunkov.) Informace musí být zveřejněna též
způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Vyvěšeno dne: ........................

Sejmuto dne: ………………..

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí informace a její zveřejnění
umožňující dálkový přístup.

Rozdělovník:
MěÚ Jablunkov, odbor vnitra a živnostenského úřadu – se žádostí o vyvěšení
Obec Dolní Lomná, IDDS: 3nbbi5p – se žádostí o vyvěšení
sídlo: Dolní Lomná č.p. 164, 739 91 Jablunkov

