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OZNÁMENÍ 

O UZAVŘENÍ VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY 

 

Město Nepomuk, IČO 00256986, náměstí Augustina Němejce 63, 335 01  Nepomuk 1 

(dále jen "žadatel") dne 10.11.2017 podal návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy, která nahrazuje 

územní rozhodnutí o umístění stavby 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") a současně 

stavební povolení podle § 78 odst. 5 a § 116 stavebního zákona na stavbu: 

„rozšíření sběrného dvora“ 

spočívající ve stavebních úpravách vč. nových staveb 

Nepomuk, Dvorec 

na pozemku parc. č. 106/2, 106/19 v katastrálním území Dvorec. 

 

Záměr obsahuje: 

- SO 01 - přístřešek o velikosti 10,025 x 6,75 x 3,5 m (na nábytek), SO 02 - jáma na kontejnery o 

velikosti 25,0 x 21,8 m (zemina, kámen, beton, suť, kovy, biologicky rozložený odpad) vč. opěrné 

zdi a zábradlí, SO 03 - úprava stávajícího přístřešku o velikosti18,14 x 6,17 x 4,0 m (na pneumatiky 

a textil), SO 04 - oplocení (nové a částečné odstranění stávajícího oplocení), vsakovací objekt a 

dešťová kanalizace, veřejné osvětlení - přeložka stávajících sloupů VO (3 ks), nová zpevněná plocha 

1.645,4 m
2
, nové rozmístění stávajících kontejnerů, rozvod vody 

 

 Městský úřad v Nepomuku, odbor výstavby a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný podle § 

13 odst. 1 písm. c) 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 

o z n a m u j e 

uzavření veřejnoprávní smlouvy 30.11.2017. 

 

Poučení: 

Stavební úřad vyvěsil oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy na úřední desce na dobu 15 dnů. 

 

 

 

 

[otisk úředního razítka] 

Bc. Jaroslav Samek 

vedoucí odboru výstavby a životního prostředí 
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Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce a zveřejněn způsobem umožňující dálkový 

přístup po dobu 15 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: 

Město Nepomuk, náměstí Augustina Němejce č.p. 63, 335 01  Nepomuk 1 

 


