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-veřejná vyhláška-

OZNÁMENÍ
O UZAVŘENÍ VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY
Jiří
Stuchel,
nar.
26.5.1992,
Žárovná
č.p.
23,
383
01
Prachatice,
kterého zastupuje Ing. arch. Vendulka Špindlerová, IČO 70530254, Sídliště č.p. 410, 384
22 Vlachovo Březí
(dále jen "žadatel") dne 13.9.2017 podal návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy, která
nahrazuje územní rozhodnutí podle § 79 stavebního zákona a stavební povolení podle § 115
stavebního zákona na stavbu pod označením:
Rodinný dům s příslušenstvím
na pozemku parc. č. 43/9, 43/1, 43/10, 43/33 v katastrálním území Žárovná, obec Žárovná.
Záměr obsahuje:
SO 1 - rodinný dům s dřevěnou terasou a kryté stání pro automobily je řešen jako
nepodsklepený s využitým podkrovím zastřešený sedlovou střechou (s orientací hřebene
východ - západ) s vikýři; bude umístěn na poz. parc. č. 43/9 - trvalý travní porost, ZPF, v
k.ú. Žárovná, ve vzdálenosti 6,00 m od jižní hranice pozemku p.č. 43/6 a západní štít domu
bude lícovat se stavbou skladu na p.č. 72(st.).
SO 2 - hobby dílna a sklad zahradního nářadí je řešen jako nepodsklepený bez využitého
podkroví zastřešený sedlovou střechou (s orientací hřebene východ - západ), umístěný ve
vzdálenosti 10,0 m východně od východního štítu domu. Severní fasáda lícuje se severní
fasádou SO 1.
SO 3 - domovní ČOV včetně kanalizačního potrubí do a z ČOV není předmětem tohoto
povolení (územní rozhodnutí vydáno dne 5.6.2017).
VR - vsakovací rýhy dešťové kanalizace na p.č. 43/9 v k.ú. Žárovná - celkem 24,5 m3.
Zpevněné plochy - betonová / kamenná dlažba, dřevěná terasa na jížní straně domu celkem 318 m2.
VP - vodovodní přípojka, připojení na obecní řad po p.č. 43/1, 43/33, 43/10 a 43/9 v k.ú.
Žárovná.
EP - instalační přípojka z elektroměrového pilíře na hranici p.č. 43/9.
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Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu ve Vimperku, jako stavební úřad
příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),
podle § 78a odst. 5 stavebního zákona
oznamuje
uzavření veřejnoprávní smlouvy.

Ing. Václav Kokštein
vedoucí odboru výstavby a územního plánování

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:
Obec Žárovná, IDDS: 5zxbjut
sídlo: Žárovná č.p. 5, 383 01 Prachatice

