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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) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů, 06.10.2016 uzavřel s žadatelem Janem Kubíčkem, nar.
10.09.1973, bytem Draha 924, Žamberk, 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 „výrobní hala“ na pozemcích parc. č. 991/11,
991/18, 991/19, 991/22 a 4294 v k.ú. Helvíkovice (dále jen „stavba“). Objekt je navržen jako
jednopodlažní jednolodní halový objekt s jednopodlažním sociálním vestavkem, sloužící jako
hala strojírenské výroby. Celková zastavěná plocha stavby je 864,97 m2. Kolem objektu
budou upraveny zpevněné skladové plochy o velikosti 1 233m2. Objekt bude odkanalizován
oddílnou kanalizací. Dešťové vody budou odvedeny do vodoteče Kameničná. Provozovna
bude napojena novou vodovodní přípojkou na veřejný vodovod. Rovněž bude vybudována
nová přípojka elektro.
Veřejnoprávní smlouva je účinná dnem 06.10.2016.

Bc. 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

