Počet listů příloh: 0

M ěstský úřad Prachatic e
Velké náměstí 3, 383 0] Prachatice
Odbor stavebně správní a regionálního rozvoje

SSRR: 64329l2020lKap

Spisová znaěka:

čj.,

NII.-JPL{68034l2020

Oprávněná úředníosoba:
Telefon:
Fax:

Bc. Katefina Kapral'ová

E-mail:

388607555
388607562
mesto.vyst@mupt.cz

V Prachaticích'dne 02.tt.2O2O

vEŘEJNÁ

vygrÁšxa

Žadatel
ZdeněkMráz,
Lucie Mrázová,
Zastoupení
RM projekt s.r.o., Radek Máca, IČo 26322676, Holečkova9O7l47, 150 00 Praha 5

INFORMACE
O NÁVRHU VEŘEJNOPRÁVXÍ SMLOUVY
Dne 20.10,2020
aI žadatel, Zdenék Mr áz,
Lucie Mrázová,
kterého zastupuje na ziákladě
plné moci RM projekt s.r.o,, Radek Máca,
26322676, Holečkova 907l47, 150 00 Praha 5,
návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy, která nahrazuje územnírozhodnutí podle § 78a
a79 a § 92 stavebního ziákona, o umístěnísouboru staveb se souhrnným názvem: Novostavba
rodinného domu s garáží včetně zpevněných ploch, sjezdu na pozemek a přípojek
inŽenýrských sítína pozgmkové parcele KN č. 467tll v katastrálnímúzemí Švihovu Lažišť,
obsahující:

o
o
o

Rodinný dŮm na pozemkové parcele KN č. 467lII v katastriálnímúzemíŠvihov u Lažišť.
Yodovodní přípojku na pozemkové parcele KN č. 467ttl v katastrálním ízemíŠvihov

u Lažišť.

Deštoovou přípojku s retenčníminádržemi a přepadem do vsaku na pozemkové parcele
KN č. 467tII v katastrálnímúzemíŠvihovu Lažišť.

o Kanalizačnípffpojku vč. vyvážecí jímky na
v katastrálnímízemí Švihov u Lažišť,

pozemkové parcele

KN č. 467ltl
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Elektrickou instalační přípojku na pozemkové parcele KN ě.

.
o

územíŠvihovu Lažišť.

467

lI1

Zpevněné plochy, sjezd, terénníúpravy na pozemkové parcele

v katastrálnímúzemí Švihov u Lažišť.

v katastrálním

KN č. 467111

Oplocenípozemkové parcely KN č. 467/II v katastrálnímúzemí Švihov u Lažišť.

MěÚ Prachatice, odbor stavebně správní a regionálního rozvoje, oddělení stavebně správní,
jako stavební úřad pffslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 18312006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znéní,podle § 78a odst. 3 stavebního
z6kona

inťormuje o podání návrhu

podle § 78a odst. 1 stavebního zákona ve věci uzavření veřejnoprávní smlouvy o umístění
souboru staveb se souhrnným názvem: Novostavba rodinného domu s garážívčetně
zpevněných ploch, sjezdu na pozemek a přípojek inženýrských sítína pozemkové parcele
KN č. 467l1I v katastrálnímízemí Švihov u Lažišť.
Poučení
Podmínkou účinnostiveřejnoprávní smlouvy
účastnfty územníhoíízení.
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písemný souhlas osob, které by byly
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Bc. Kateřina Kapraťová
referent odboru stavebně správního a regionálního rozvoje

Tato informace musí být vyvěšena na úřední desce po dobu 8 dnů.
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