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Ve Výprachticích dne 14.10.2016

OZNÁMENÍ
O UZAVŘENÍ VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY
(zveřejněná na úřední desce)
Obecní úřad Výprachtice, Stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen ''stavební zákon''), a dle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ''správní řád''), podle § 78a odst. 5 stavebního zákona oznamuje, že dne
14.10.2016 uzavřel s žadatelem Miroslavem Chaloupkem, nar. 21.02.1971, IČO: 64770320, Dolní
Heřmanice č.p. 105, 563 01 Lanškroun, 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 :
„Novostavba stáje pro zimní ustájení skotu“
na pozemcích par. č. 628/5 a 628/1 v katastrálním území Dolní Heřmanice v Čechách,
včetně vodovodní přípojky, přípojky NN el. energie a dešťové kanalizace zaústěné do vsakovacího
objektu na pozemcích parc. č. 628/1, 628/3, 628/5, 629/4, 629/6, 629/7, 629/8 a 632/3 v katastrálním
území Dolní Heřmanice v Čechách (dále jen „stavba“).
Jedná se o stavbu stáje pro zimní ustájení skotu včetně připojení na inženýrské sítě a dopravního napojení.
Stavba bude provedena jako halový jednopodlažní objekt o rozměrech 50,15 m x 20 m, zastavěné ploše
1002,7m2, sedlová střecha, výška hřebene 9,41 m, sklon střechy 20°, orientována v podélné ose V–Z.
Veřejnoprávní smlouva je účinná dnem 14.10.2016.

Ing. Ilona Blažková
vedoucí stavebního úřadu
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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 Obecní úřad Výprachtice a Obecní
úřad Horní Heřmanice. Zároveň tyto obecní úřady žádáme o vrácení tohoto rozhodnutí s uvedením dne
vyvěšení a sejmutí, včetně razítka a podpisu.
Současně úřady uvedených obcí příslušných k vyvěšení tohoto dokumentu potvrzují, že tato písemnost
byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu).
Vyvěšeno dne:
(podpis a razítko)

Sejmuto dne:
(podpis a razítko

Doručí se:
Úřady obcí (k vyvěšení na úřední desku a k podání zprávy o vyvěšení a sejmutí dokumentu):
1. Obecní úřad Výprachtice
2. Obecní úřad Horní Heřmanice

