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Oprávněná úřední osoba:

Bc. Jakub Pilný
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E-mail:

mesto.vyst@mupt.cz

V Prachaticích dne 17.03.2021
/V

VEREJ NA VYHLASKA
V

I

Stavebník
Ing.

Mﬂﬂn Møıınøn

Irena Melmerøvá,

INFORMACE

o NÁVRHU VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY
Dne 25.02.2021 podal

stavebník, pan Ing. Milan
a paní Irena Melmerová,

Melmer,

navr na uzavrenı verejnopravnı smlouvy,
a
po
volení podle § 78 odst. 5, § 78a a § 116 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), o umístění a provedení souboru staveb se souhrnným názvem:
č. 133/56, 77/2 v katastrálním
Garáž S provozovnou a Skladem na pozemkové parcele
území Žernovice, obsahující:

KN

0

jedná se
Doplňkovou stavbu ke stávajícímu rodinnému
o novostavbu garáže S provozovnou a skladem včetně zpevnenyc p oc
erenních úprav
a přípojek. Vše bude umístěno na pozemkové parcele KN č. 77/2 a č. 133/56 v katastrálním území Žernovice,
,

0

stavba bude sloužit k parkování osobního automobilu, ke skladování a provozu cukrářské
výroby,

0

jde o stavbu trvalou,

0

objekt bude půdorysného tvaru obdélníku
X cca 8,70 m,

s

vv/
vv/
nejvetsımi vnejsımi rozměry cca 10,70
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m

0

stavba bude zastřešena sedlovou střechou se sklonem 30°, S dřevěným vaznicovým krovem, hřeben sedlové střechy bude V relativní výšce +-0,00 k čisté podlaze ve výšce
6,510 m, okapové hrany střechy budou v relativní výšce +-0,00 k čisté podlaze ve výšce
2,655 m.

0

Elektrická instalační prıpojka pro objekt garaze S provozovnou a skladem bude napojena
ze stávajícího rodinného domu umístěnou na pozemkové parcele
č. 133/56 V katastrálním území Zernovice.

0

Vodovodní přípojka bude realizována ze stávající studny povolenou pro objekt
těnou na pozemkové parcele KN č. 133/56 v katastrálním území Zernovice.

0

Splašková kanalizační přípojka bude odvádět splaškové vody do stávající domácí
umístěnou na pozemkové parcele KN č. 133/56 v katastrálním území Zemovice.

0

Dešťova kanalizační přípojka bude odvádět dešťové vody do stávajícího systému akumulační nádrže s bezpečnostním přepadem do veřejné kanalizace umístěnou na pozemkové
parcele KN č. 133/56 v katastrálním území Zernovice.

KN

RD umís-

ČOV

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 řádu (stavební zákon), v platném znění, podle § 78a odst. 3 stavebnﬂio

zákona

informuje

0

podání návrhu

podle § 78a odst. 1 a § 116 odst. 1 stavebního zákona ve věci uzavření veřejnoprávní smlouvy
ıv
o umístění a provedení souboru staveb se souhrnným názvem: Garaz S provozovnou a Skladem na pozemkové parcele KN č. 133/56, 77/2 v katastrálním území Zernovice.

Poučení
/V

Podmínkou ucinnosti veřejnoprávní smlouvy je písemný souhlas osob,
ky územnﬁio a stavebního řízení.

Bc. Jakub Pilný

referent odboru stavebně správnﬂio a regionálního rozvoje
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které

/V

by byly ucastní-

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

Vyvěšeno dne:

............................ _.

Sejmuto dne:

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

._

Sejmuto dne:

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

._

Dálkový přístup:

vv

Vyveseno dne:

............................ _.

MěÚ Prachatice, odbor vnitřních věcí, Velké náměstí 3, 383 01

Prachatice

-

S

povinností

písemnost bezodkladně vyvěsit na své úřední desce na dobu 8 dnů a vrácení potvrzené písemnosti zpět MěÚ Prachatice, odboru stavebně správnímu
1

X ke Zveřejnění na WWW.prachatice_cz

Obecní úřad Žemovice, IDDS: 78bb49k - S povinností písemnost bezodkladně vyvěsit
na své úřední desce na dobu 8 dnů a vrácení potvrzené písemnosti zpět MěÚ Pracha
tice, odboru stavebně správnímu
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