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INFORMACE 
O NÁVRHU VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY 

 

ZD Kovářov, Kovářov 13, 398 55 Kovářov, 
kterého zastupuje STA, projektový ateliér, v.o.s., IČ 26061252, Havlíčkova 247, 386 01  Strakonice 

(dále jen "žadatel") dne 11.04.2016 podal návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy, která nahrazuje 
územní rozhodnutí podle § 79 a 92 stavebního zákona, o umístění stavby a stavební povolení podle § 115 
stavebního zákona, o změně stavby před dokončením: 

Modernizace posklizňové linky resp. výměna sušičky, předčističky a dopravních cest obilí, vestavba 
elektrorozvodny, novostavba přístřešku sušičky, vnitroareálová přípojka kabelu NN a 2 nádrže na 

propan včetně přípojky plynu - změna stavby před dokončením 

na pozemku st. p. 121, parc. č. 1567, 1564 v katastrálním území Zahořany. 
 

Záměr obsahuje: 

- Změna spočívá v přístavbě stávající haly (skladu obilí a posklizňové linky), Napojení nové přístavby 
na stávající dešťovou kanalizaci a napojení na stávající zpevněnou plochu nově navrženou rampou 
ve východní fasádě. 

 

Odbor regionálního rozvoje Městského úřadu Milevsko, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 
písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen "stavební zákon"), podle § 78a odst. 3 stavebního zákona a podle § 116 odst. 2 stavebního 
zákona 

o z n a m u j e   p o s t u p 

podle § 78a stavebního zákona v souladu s § 78 odst. 5 a podle § 116 odst. 1 stavebního zákona ve věci 
uzavření veřejnoprávní smlouvy. 
 

„otisk razítka“ 
 
  
Ing. Veronika Hřebejková v. r.  
referentka odboru regionálního rozvoje 
  
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 8 dnů. 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 
V elektronické podobě zveřejněno dne: …………. Sejmuto dne:……………………….. 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 
Upozornění: projektová dokumentace je k nahlédnutí na MěÚ Milevsko, odbor regionálního rozvoje, 
Sažinova 843, 399 01 Milevsko. 
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