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V Prachaticích dne 30.09.2013

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Žadatel
Milan Peřinka, nar. 21.06.1990, Dolní Nakvasovice 6, 384 22 Vlachovo Březí

INFORMACE
O NÁVRHU VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY
Dne 20.09.2013 podal žadatel, pan Milan Peřinka, nar. 21.06.1990, Dolní Nakvasovice 6, 384
22 Vlachovo Březí, návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy, která nahrazuje územní rozhodnutí podle § 79 a § 92 stavebního zákona, o umístění souboru staveb se souhrnným názvem: Rodinný dům na p.p.č. 260/2 a 256/1 v Dolních Nakvasovicích na stavební parcele
KN č. 6/1 a na pozemkových parcelách KN č. 256/1, 260/2, 574 v katastrálním území Dolní
Nakvasovice, obsahující:
•

SO 01 Novostavba rodinného domu na pozemkové parcele KN č. 260/2 v k.ú. Dolní
Nakvasovice.

•

SO 02 Komunikace a zpevněné plochy na pozemkové parcele KN č. 260/2, 574 v k.ú.
Dolní Nakvasovice.

•

SO 03 Kanalizační přípojka + domovní ČOV na pozemkové parcele KN č. 260/2, 256/1 a
na stavební parcele KN č. 6/1 v k.ú. Dolní Nakvasovice.

•

SO 04 Vodovodní přípojka na pozemkové parcele KN č. 260/2, 256/1 a na stavební parcele KN č. 6/1 v k.ú. Dolní Nakvasovice.

•

SO 05 Elektrická přípojka NN na pozemkové parcele KN č. 260/2 v k.ú. Dolní Nakvasovice.

•

SO 06 Oplocení na pozemkové parcele KN č. 260/2, 256/1 v k.ú. Dolní Nakvasovice.
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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 stavebního
zákona
informuje o podání návrhu
podle § 78a odst. 1 stavebního zákona ve věci uzavření veřejnoprávní smlouvy o umístění
souboru staveb se souhrnným názvem: Rodinný dům na p.p.č. 260/2 a 256/1 v Dolních
Nakvasovicích na stavební parcele KN č. 6/1 a na pozemkových parcelách KN č. 256/1,
260/2, 574 v katastrálním území Dolní Nakvasovice.
Poučení
Podmínkou účinnosti veřejnoprávní smlouvy je písemný souhlas osob, které by byly účastníky územního řízení.

Otisk úředního razítka

Miroslav Pech
referent odboru stavebně správního a regionálního rozvoje
Tato informace musí být vyvěšena na úřední desce po dobu 8 dnů.

Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

Dálkový přístup:

Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

Obdrží
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 Bušanovice, IDDS: arvb68w - s povinností písemnost bezodkladně vyvěsit na
své úřední desce na dobu 8 dnů a vrácení potvrzené písemnosti zpět MěÚ Prachatice,
odboru stavebně správnímu
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