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INFORMACE 

O NÁVRHU VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY 

 

KAC s.r.o., IČO 26034379, Hrejkovice 68, 398 59  Hrejkovice 

(dále jen "žadatel") dne 02.10.2017 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: 

Stavební úpravy stávající stodoly u rodinného domu Květov č.p. 15 na 

bourárnu, zpracovnu a prodejnu masa, jímka + lapol + kanalizace 

 

na pozemku st. p. 14 v katastrálním území Květov. 

 

Záměr obsahuje: 

- Stavební úpravy stávající stodoly u rodinného domu Květov č.p. 15 na pozemku st. p. 14 v k.ú. Květov na 

bourárnu, zpracovnu a prodejnu masa, jímka + lapol + kanalizace. Jedná se o bourárnu, zpracovnu a 

prodejnu masa. Součástí objektu bude sklad potřeb a přepravek, sklad obalových materiálů, chladicí box, 

šatna, úklidová komora, umývárna, WC a pergola 

- Stavba bude napojena na stávající rozvod elektro se samostatným jištěním. Vytápění bude elektrickými 

přímotopy. Dešťová kanalizace bude svedena systémem dešťových svodů do vsakování na vlastním 

pozemku stavebníka, kde dojde k zasakování do vsakovací jímky. Objekt bude odkanalizován novou 

kanalizací DN 150 do nově zřizované jímky na vyvážení o užitném objemu 20 m2. Před jímkou bude 

osazen lapol tuků. Voda bude napojena na stávající kopanou studnu. 

 

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“ 

 

  

Jaroslava Novotná, Dipl. tech. v. r. 

referentka Odboru regionálního rozvoje 
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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, Odboru regionálního rozvoje, 

Sažinova 843, 399 01 Milevsko 

 

Příloha: situace 

 

Poplatek: 

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

10.000 Kč, položky 18 odst. 1 písm. f) ve výši 5000 Kč - celkem 15.000 Kč byl zaplacen. Za vydání 

veřejnoprávní smlouvy se vybírá poloviční výše sazby poplatku. 

 


