Počet
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Městský úřad Prachatice
Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice
Odbor stavebně Správní a regionálního rozvoje
Č.j.z

SSRR: 42783/2019/Bur
MUPI/00837/2020

Oprávnčná úřední osoba:

Jana Burianová

Telefon:

388 607 554
388 607 562
mesto.vyst@mupt.cz

Spisová značka:

Fax:
E-mail:

V Prachaticích dne 08.01.2020
/V

VEREJ NA VYHLASKA
V

I

Žadatel
Ladislav

Markéta Pa“1f=0Vá›

Ing-

INFORMACE

o NÁVRHU VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY
Dne

18.12.2019 podal žadatel, pan Ladislav Paule,
a Paní Ing- Markéta
návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy, která nahrazuje územní rozhodnutí podle § 78a a
79 a § 92 stavebnﬁio zákona, o umístění souboru staveb se souhrnným názvem: Novostavba
RD na pozemku
p.č. 874/1 V obci a k.ú. Žernovice na pozemkové parcele
č. 874/1
v katastrálním území Žernovice, obsahující:

KN

KN

dům na pozemkové parcele KN č.

874/1 V katastrálním území Žernovice,

0

rodinný

0

kanalizační přípojku splaškovou, včetně revizní šachty na trase kanalizační přípojky se
zaústčním do nepropustné jímky na pozemkové parcele
č. 874/1 v katastrálním území
Žernovice,

0

kanalizační přípojku dešťovou včetně vsakovací jímky na dešťové vody na
parcele
č. 874/1 V katastrálním území Zernovice,

0

vodovodní přípojku včetně Vrtané studny
katastrálním území Zernovice,

0

elektrickou instalační přípojku na
Žernovice,

KN

KN

na pozemkové parcele

pozemkové parcele

KN č.

KN

pozemkové
č.

874/1 v katastrálním území
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874/1 v

0

zpevněné plochy na pozemkové parcele

KN č. 874/1 V katastrálním území Žernovice.

MěÚ Prachatice, odbor stavebně správní a regionálního rozvoje, oddělení stavebně správní,
jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., O územním
plánování a stavebním radu (stavební zákon), v platném znění, podle § 78a odst. 3 stavebního
zákona

informuje

o

podání návrhu

podle §78a odst. 1 stavebního zákona ve věci uzavření veřejnoprávní smlouvy o umístění
souboru staveb se souhrnným názvem: Novostavba RD na pozemku
p.č. 874/1 V obci a
k.ú. Zernovice na pozemkové parcele KN č. 874/1 v katastrálním území Zernovice.

KN

Poučení

Podmínkou účinnosti veřejnoprávní smlouvy
/V
v/
ucastnıky územního rızení.

je

písemný souhlas osob, které by byly

Jana Burianová
referent odboru stavebně správnﬁio a regionálnﬁio rozvoje

Tato informace musí být vyvěšena na úřední desce po dobu 8 dnů.

vv

Vyveseno dne:

Sejmuto dne:

............................ ..

..................................

..

Obdrží:

MěÚ Prachatice,

- S povinností
Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice
písemnost bezodkladně vyvěsit na své úřední desce na dobu 8 dnů a vrácení
potvrzené písemnosti Zpět MěU Prachatice, odboru stavebně správnímu
1 X ke zveřejnění na WWW.prachatice.cz

odbor vnitřních

věcí,

Obecní úřad Žemovice, IDDS: 78bb49k
na své urední desce na dobu 8 dnů
Prachatice, odboru stavebně správnímu

s

povinností písemnost bezodkladně vyvěsit
a vrácení potvrzené písemnosti zpět MěÚ

Na vědomí

MěÚ Prachatice, odbor životního prostředí, Velké náměstí č.p. 3, 383 01 Prachatice I
MěÚ Prachatice, odbor stavebně správní a RR, oddělení regionálního rozvoje a památkové
péče, Velké náměstí č.p.

3,

383 01 Prachatice

I
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