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OZNÁMENÍ
O UZAVŘENÍ VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY
(zveřejněná na úřední desce)

Městský úřad Žamberk, Stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle ustanovení § 13
odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů, dále jen „stavební zákon“, podle § 78a odst. 5
stavebního zákona oznamuje, že dne 13.08.2015 uzavřel s žadatelem, Milan Bednář, nar.
06.02.1966, bytem Helvíkovice 74, jako fyzická osoba podnikající, IČ: 12985082, u
stavebního úřadu veřejnoprávní smlouvu, která podle ust. § 78a odst. 1 a § 116 odst. 1
stavebního zákona nahrazuje územní rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení na
stavbu „skladová hala“ na pozemcích parc. č. 4738, 4737/2 a stavební parc. č. 163/1, 163/4
v k.ú. Helvíkovice (dále jen „stavba“). Stavba obsahuje objekt SO 01 - skladovou halu
obdélníkového tvaru o rozměrech 30,00m x 19,90m, výška hřebene 10,40m. Jedná se o
jednopodlažní halu opláštěnou sendvičovými panely se sedlovou střechou. Na střeše budou
umístěny fotovoltaické panely. Přípojka elektro je navržena ze stávajícího vrchního vedení
NN v délce cca 30m. Objekt SO 02 - zpevněná asfaltová plocha o velikosti 1.624,00m2.
Veřejnoprávní smlouva je účinná dnem 24.08.2015.

Jitka Brůnová
referentka (oprávněná úřední osoba)

U P O Z O R N Ě N Í

!

Vyvěšení tohoto rozhodnutí okamžitě po jeho obdržení po dobu 15 dnů (v souladu s ust. § 26
odst. 2 zákona č. 500/2004, správní řád) způsobem v místě obvyklým zajistí Městský úřad
Žamberk a Obecní úřad Helvíkovice. Zároveň tyto obecní úřady žádáme o vrácení tohoto
rozhodnutí s uvedením dne vyvěšení a sejmutí, včetně razítka a podpisu.
Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

(podpis a razítko)

(podpis a razítko

Doručí se:
Úřady obcí (k vyvěšení na úřední desku a k podání zprávy o vyvěšení a sejmutí oznámení):
Městský úřad Žamberk
Obecní úřad Helvíkovice

