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INFORMACE 

O NÁVRHU VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY 

 

Stanislav Kortan, Přeborov 27, 399 01  Milevsko 

(dále jen "žadatel") dne 09.07.2018 podal návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy, která nahrazuje 

územní rozhodnutí podle § 79 a 92 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") o umístění stavby a stavební povolení podle § 115 

stavebního zákona, o provedení stavby: 

Garáž, včetně dešťové kanalizace, retenční nádrže, vsaku, zpevněných ploch a oplocení 

 

na pozemku parc. č. 224/2 v katastrálním území Přeborov. 

 

Záměr obsahuje: 

- Nepodsklepená stavba o 1 nadzemním podlaží obdélníkového tvaru s plochou střechou. 

- Dešťová kanalizace, která bude svedena do retenční nádrže s přepadem do drenážního vsaku. 

- Zpevněné plochy. 

- Oplocení z pozinkovaného pletiva na ocelových sloupcích s podhrabovými deskami.  

 

Odbor regionálního rozvoje Městského úřadu Milevsko, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 

písm. c) stavebního zákona 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. 3 stavebního zákona ve věci 

uzavření veřejnoprávní smlouvy. 

 

 

 

Otisk razítka 

 

 

  

Bc. Martin Hroch v. r. 

referent 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. 

 

 

Elektronicky vyvěšeno dne: ..............................  Elektronicky 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 

 

 

 


