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OZNÁMENÍ 

O UZAVŘENÍ VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY 

 

Martin Hejna, Květuš 20, 399 01  Milevsko 

(dále jen "žadatel") dne 28.08.2017 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 pozemku parc. č. 272/5 v katastrálním území Květuš. 

 

Záměr obsahuje: 

- Hospodářský objekt je řešen jako nepodsklepená stavba obdélníkového tvaru. Střecha je pultová o 

sklonu 4o. Objekt bude z 3 stran pobit hoblovanými prkny, poslední strana zůstane otevřená. Výška 

stavby bude +3,34 m od rostlého terénu. 

 

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 19.09.2017 pod č.j. MM 38091/2017 ORR/Hr a spis. zn. SZ MM 

34775/2017 ORR/Hr, která nabyla účinnosti dne 22.09.2017. 

 

Poučení: 

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

 

„otisk razítka“ 

 

  

Bc. Martin Hroch v. r. 

referent odboru regionálního rozvoje 

 

 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 
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Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 

 

 

 

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

 

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. Za uzavření 

veřejnoprávní smlouvy se vybírá poloviční výše poplatku. 

 

 


