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Dle rozdělovníku

INFORMACE
o PODANÉM NÁvRIrU vrŘrrNopnÁvNÍ sMLotIvY

o UMÍSTĚŇ srlvry

Městys Dohí Čermná 56153 Dolní Čermná76 IČO:OOZZSSSZ , (dálejen "žadatel")dne 04.08.2016 podal
návrh na lzavíení veřejnoprávní smlouvy, která nahrazuje územní roáodnutí podle § 92 stavebního zákona a
stavební povolení podle § l15 stavebniho zákona na stavbu:

- ,,Přístřešek před obslužnými stánky" (kemp DČ)

Popis, druh a účel stavby:
Volně stojící přístřešek, navazující funkčně i konstrukěně na stavající obslužné stánky, nad stávající zpevněnou
plochou. Stavba materiálově i tvarově navazuje na sávající objekt obslužných stánků a vyplňuje prostor
k sezónnímu stanu.
Stavba obsahuje §rto objekty:

Základni údaje o kapacitě stavby, umístění stavby na pozemcích, určení prostorového řešení stavby:
Objektspůdorysn;imirozrrěry20,22x4,55masvýškouhŤebene3,04mmázastavěnouplochu87,80m2.aobestavěný
prostor 243 m3 , Je za|ožen na základových patkách 500x5O0yx900 mm slcryqých pod urovní zpevněné plochy. Konstrukce
přísřešku je dřevěná tesařská vamicová, krytina plechová ztrapézových tabulí s nízkou vlnou. Tvar sřechy je sedlový.
na pozemcích parc.čís. ppě,2233/4 v katastrálnímúzémí Ďohí Čermná.

Úraa Vtestyse , stavební úřad Dolní Čermná, jako stavební úřad příslušný podle § 13 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánovrání a stavebním řádu (stavebnizákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),
podle § 78a odst. 3 stavebního zákona 
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podává informaci o tom, že byl podán návrh.
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Informace o tom, žebyl podrán návrh, bude vyvěšena na úřední desce Úradu Městyse Dohí Čermná po dobu 8
dnů a bude zveřejněna též způsobem umožňujícím dálkoqý přístup.

Vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne :

Sejmuto dne :

Razítko, podpis orgánu, kteqý potvrzuje vyvěšení s sejmutí oznámeni.

Obdrži:
- Věstys Dolní ČermnéL_ 56153 Dolní Čermná lDDS:pxkber4
- Uřad městyse Dolní Cermná IDDS:pxkber4


