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INFORMACE 
O NÁVRHU VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY 

Agrochov Kasejovice-Smolivec, a.s., IČO 25212931, Kasejovice 379, 335 44  Kasejovice 

(dále jen "žadatel") dne 28.10.2020 podal návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy o změně stavby před 
dokončením dle § 118 odst. 4 stavebního zákona, která nahrazuje územní rozhodnutí podle § 79 a 92 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen "stavební zákon"), o umístění stavby a současně stavební povolení podle § 78 odst. 5 a 
§ 116 stavebního zákona, týkající se změny stavby „novostavba hnojiště“, na pozemku parc. č. 1055/4, 
1073/2 v katastrálním území Radošice,na kterou bylo vydáno rozhodnutí č.j. VŽP/2815/2018-Mu ze dne 
24.8.2018, v rozsahu: 

- Rozšíření manipulační plochy kolem nové skladovací jímky SO-02. Původní výměra zpevněných 
manipulačních ploch byla 450m2, po rozšíření bude 820m2. 

- Pootočení plochy čerpacího místa u jímky SO-02. 

 Městský úřad v Nepomuku, odbor výstavby a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný podle § 
13 odst. 1 písm. c) stavebního zákona, podle § 78a odst. 3 a § 116 odst. 3 stavebního zákona 

i n f o r m u j e   o   p o d á n í   n á v r h u 

na uzavření veřejnoprávní smlouvy. 
 
 
 

[otisk úředního razítka] 
Bc. Jaroslav Samek 

vedoucí odboru výstavby a životního prostředí 

 
Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce a zveřejněn způsobem umožňující dálkový 
přístup po dobu 8 dnů. 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .......................................... 
 
Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup dne………………..  a sejmuto dne…………… 
 
 
 
Podpis oprávněné osoby a razítko orgánu potvrzující zveřejnění, vyvěšení a sejmutí dokumentu. 
 
Obdrží: 
účastníci (dodejky): 
Obec Mladý Smolivec, IDDS: 39ya6vr 
 sídlo: Mladý Smolivec č.p. 95, 335 01  Nepomuk 1 
Město Nepomuk, náměstí Augustina Němejce č.p. 63, 335 01  Nepomuk 1 
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