
Konečný text ke schválení na zastupitelstvu Obce Loděnice: 

 

„Nové chodníky podél ulice Pražské mezi ulicí U Hřbitova a Hořelickou, Loděnice“ 

 

V souladu s vypracovanou projektovou dokumentací na stavbu dojde k umístění chodníků  

u silnice II/605 na části pozemků ve vlastnictví Středočeského kraje, KSÚS - Stanovisko k PD 

ze dne 9.6.2020. 

Pro další jednání se Sč. krajem resp. KSÚS, je nutné odsouhlasit níže uvedený text 

/v přesném znění/  na zastupitelstvu obce. 

 

 

 

 

Obec Loděnice, Husovo náměstí 4, 267 12 Loděnice, IČ: 00233510 souhlasí s umístěním 

stavby na částech pozemků: 

-  p.č. 48/10 o předpokládané výměře trvalého záboru cca 355 m2 – ostatní plocha, 

jiná plocha z celkové výměry 863 m2 na k.ú. Loděnice u Berouna zapsaném       

na LV 364 

- p.č. 48/17 o předpokládané výměře trvalého záboru cca 2442 m2 – ostatní plocha, 

silnice z celkové výměry 11956 m2 na k.ú. Loděnice u Berouna zapsaném             

na      LV 364 

- p.č. 877/13 o předpokládané výměře trvalého záboru cca 40 m2 – ostatní plocha, 

ostatní komunikace z celkové výměry 3470 m2 na k.ú. Loděnice u Berouna 

zapsaném na LV 364 

- p.č. 890/1 o předpokládané výměře trvalého záboru cca 154 m2 – ostatní plocha, 

silnice z celkové výměry 9972 m2 na k.ú. Loděnice u Berouna zapsaném               

na LV 364 

 

a žádá o udělení souhlasu s umístěním stavby na výše uvedeném pozemku vlastníka 

pozemku – Středočeský  kraj.  

Tento souhlas potřebuje Obec Loděnice pro účely vydání společného povolení stavby. 

 

Zároveň Obec Loděnice, Husovo náměstí 4, 267 12 Loděnice, IČ: 00233510  žádá o 

uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o bezúplatném převodu částí pozemků: 

- p.č. 48/10 o předpokládané výměře trvalého záboru cca 355 m2 – ostatní plocha, 

jiná plocha z celkové výměry 863 m2 na k.ú. Loděnice u Berouna zapsaném       

na LV 364 

- p.č. 48/17 o předpokládané výměře trvalého záboru cca 2442 m2 – ostatní plocha, 

silnice z celkové výměry 11956 m2 na k.ú. Loděnice u Berouna zapsaném             

na      LV 364 

- p.č. 877/13 o předpokládané výměře trvalého záboru cca 40 m2 – ostatní plocha, 

ostatní komunikace z celkové výměry 3470 m2 na k.ú. Loděnice u Berouna 

zapsaném na LV 364 

- p.č. 890/1 o předpokládané výměře trvalého záboru cca 154 m2 – ostatní plocha, 

silnice z celkové výměry 9972 m2 na k.ú. Loděnice u Berouna zapsaném               

na LV 364 

pod stavbou chodníku v rámci akce:  

„Nové chodníky podél ulice Pražské mezi ulicí U Hřbitova a Hořelickou, Loděnice“  

z vlastnictví Středočeského kraje do vlastnictví obce Loděnice. Po dokončení stavby, 

jejím zaměření a oddělení,  požádá obec Loděnice Středočeský kraj  o bezúplatný 

převodu pozemků pod stavbou do svého vlastnictví.   


