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Městský úřad rachatice
Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice
Odbor stavebně správní a regionálního
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Č.j.:
Oprávněná
Telefon:
Fax:
E-mail:

úřední osoba:

rozvoje

Ý T: '+0480/2015IPech
M Pt/40589120 15
Miroslav Pech
388607553
388607562
mesto. vyst @mupLcz

V Prachaticích

dne 16.12.2015

Á VYHLÁŠKA

VEŘEJ

Žadatel
Mgr. Martin Stra: ík, nar. 28.08.1972. Řepešin 33 383 OI Prachatice.
kterého zastupuje Josef Straš ík, nar. 02.06.1947, Steinbrenerova 6/2.385

OI Vimperk

I FORMACE
O NÁVRH

VEŘEJ

oPRÁ V Í

LOUVY

Dne 16.12.2015 podal žadatel. pan Mgr. Martin Strašík, nar. 28.08.1972, Ř pešín 33, 383 01
Prachatice, kterého na základě pí emné plné moci za tupuje pan ]0. ef Strašík, nar.
02.06.1947, Steinbrenerova 6/2,38501
Vimperk, návrh na uza ření veřejnoprávní smlouvy.
která nahrazuje územní rozhodnutí podle
79 a § 92 stavebního zákona, o umístění soub ru
staveb. e souhrnným názvem: Trubní tudna na pozemku p.č. 60 k.ú. Řepešín na pozemkové parcele KN Č. 60 kata trálním území Řepešín, ob. ahující:
studnu na pozemko

parcele KN

•

,'rlaJ101I

•

vodovod na pozemkové parcele KN

é

Č.

60

v.

60 v kata trálním území Řepešín.

kata trálním území Řepešín.

MěÚ Prachatice, odbor. ta ebně správ ní a regionálního rozvoje, oddělení stavebně správní.
jako tavební úřad pří lušný podle:
) 3 od t. ) pí m. ) zákona Č. 1 3/2006 Sb .. o územním
plánování a . tavebním řádu (stavební zákon), v platném znění. podle" 7 a odst. 3ta\
bního
zákona
informuje

o podání

n

á

v r hu

podle ~ 78a odst. J • tavebního zákona
-e vě i uzavření veřejnoprávní
.mlouvy o umístění
souboru sta eb ·e. ouhrnn 'm názvem: Trubní studna na pozemku
.č. 60 k.ú. Řepešín n:
pozemkové parcele K Č. 60 v katar trálním území Řepešín.
V.\~\~.pra<.:hal1c,,:.~·/.c-podatelna: e-podatelna(g mupt.<.:/. ostatní podání: uradCllJmupt.cl
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Poučení
Podmínkou účinno li veřejnoprávní
ky územního řízení.

Miroslav Pech
referent odboru stavebně

smlou y je písemný souhlas osob, kt ré by byly účastní-

právního a regionálního

rozvoje

Tato informace mu í být vyvěšena na úřední desce po dobu 8 dnů.
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Obdrží
MěÚ Pra hatice odbor vnitřních věcí Velké námě tf 3, 3 301 Prachatic
- s povinno tí
písemnost bezodkladně vyvěsit na své úřední desce na dobu 8 dnů a vrácení pot rzené písemnosti zpět MěÚ Prachatice, odboru stavebně právnímu
I x ke zveřejnění

na www.prachatice.cz

pybyq4 - povinností písemnost bezodkladně vyvěsit na vé
úřední de ce na dobu 8 dnů a vrácení potvrzené pí emnosti zpět Mě ' Prachatice,
odboru tavebně prá nímu

Obecní úřad Záblatí, mDS:
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