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oZNÁMENÍ
O UZAVŘBXÍ VBŘEJNOPRÁVXÍ SMLOUVY

(

Dne 20.10.2020
I žadatel, Zdeněk Mráz,
Lucie Mrázová,
zastupuje nazákladé
plné moci RM projekt s.r.o,, IČO 26322676, Holečkova g07l47,150 00 Praha 5, návrh na
uzavření veřejnoprávní smlouvy,která nahrazuje územnírozhodnutí podle § 79 a § 92zákona
č. 18312006 Sb., o ítzemnímplánování a stavebním řádu (stavební zákon), o umístěnísouboru
staveb se souhrnným názvem: ,,Novostavba rodinného domu s garážívčetně zpevněných
ploch, sjezdu na pozemek a přípojek inženýrských sítí"na pozemkové parcele KN
č. 467 l 11 v katastrál ním ízemíŠvihov l Lažíšť,obsahuj ící:

o
o
o

Rodinný dům na pozemkové parcele KN č. 467lII v katastrálnímúzemíŠvihovu Lažišť,
Vodovodní přípojku na pozemkové parcele KN č,467111 v katastráInímúzemíŠvihov
u Lažišť.

Dešt'ovou přípojku s retenčníminádržemi a přepadem do vsaku na pozemkové parcele
KN č. 467lII v katastrálnímúzemíŠvihovu Lažišť,

o Kanalizačnípřípojku vč. vyvážecí jímky na
v katastrálnímúzemí Švihov u Lažišť.

pozemkové parcele

KN č. 467lII
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Elektrickou instalačnípřípojku na pozemkové parcele KN č. 467l|1 v katastrálním
územíŠvihov u Lažišť.

Zpevněné plochy, sjezdo terénníúpravy na pozemkové parcele

v katastrálnímúzemí Švihov u Lažišť.

KN č. 46711I

Oplocení pozemkové parcely KN č. 467lII v katastrálnímúzemí Švihov u Lažišť.

MěÚ Prachatice, odbor stavebně správní a regionálního rozvoje, oddělení stavebně správní,
jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 18312006 Sb., o územním
plánovrání a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znéní,podle § 78a odst. 5 stavebního
zákona

oznamuje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o umístěnísouboru staveb se souhrnným názvem:
,,Novostavba rodinného domu s garážívčetně zpevněných ploch, sjezdu na pozemek a
přípojek inženýrských sítí"na pozemkové parcele KN č. 467lll v katastrálním území
Svihov u Lažišť,

Tato veřejnoprávní smlouva nabyla účinnostidne 30.11.2020.

tl*k|eí rlřad Prachrthc63
eSčje:m okr.Prachatlce

Bc. Kateřina Kapral'ová
referent odboru stavebně správního a regioniálního rozvoje

Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu 15 dnů.
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