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OZNÁMENÍ 

O UZAVŘENÍ VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY 

 

Zdeněk Barda, Hrazánky 29, 399 01  Hrazany, 

kterého zastupuje Vaniš Luboš, Ing., IČ 60078936, Jiráskova 836, 399 01  Milevsko 

(dále jen "žadatel") dne 02.06.2017 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 provedení stavby: 

 

Hospodářský objekt na skladování u RD Hrazánky čp. 29 včetně zpevněné plochy 

na pozemku st. p. 15/1, parc. č. 202/1 v katastrálním území Hrazánky. 

 

Záměr obsahuje: 

- Samostatně stojící hospodářský objekt u rodinného domu včetně zpevněné plochy. 

 

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. 5 stavebního zákona 

o z n a m u j e 

uzavření veřejnoprávní smlouvy dne 22.06.2017 pod č. j. MM 25744/2017 a spis. zn. SZ MM 

21047/2017 ORR/Hre, která nabyla účinnosti dne 22.06.2017. 

 

Poučení: 

Stavební úřad vyvěsil oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy na úřední desce na dobu 15 dnů. 

 

„otisk razítka“ 

 

  

Ing. Veronika Hřebejková v. r. 

referentka odboru regionálního rozvoje 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 

 

 

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

 

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
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Elektronicky vyvěšeno dne:……………….     Sejmuto dne:………….………………… 

 

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 

 

 

Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. c) ve 

výši 250 Kč, položky 18 odst. 1 písm. c) ve výši 250 Kč, celkem 500 Kč byl zaplacen dne 05.06.2017. 

 


