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INFORMACE
PODANEM NÁVRIIU wŘrrNopnÁwÍ sMLoU\rr

Městys DohíČermná 56153 DolníČermná 76 IČCr:00278734, (dálejen "žadatel")dne13.12.2016podalnávrh
na uzavření veřejnoprávní smlouvy, která nahrazuje územní roáodnutí podle § 92 stavebního zákona na stavbu:

- ,rObnova návrší kostela sv. Jiří v Dolní Čermné, etapa2 a 3 - Oprava zpevněných ploch"
Popis, druh a účel stavby:
Předmětem projektové dokumentace jsou stavební úpravy stávajících místních komunikací a chodníků včeúrě veřejného
prostranství př9d _vstup9m na !P!tov., Komunikace a prostor před vstupem na hřbitov budou upraveny tak, aUý lepe
vyhovoval,občanům Městyse Do]ní Cermná. Jedná se zejménab zajištěňí dostatečné rozptylové plochý pro chódce a
parkovacích stání,
Stavba obsahuje tyto objekty:

Základní údaje o kapacitě stavby, umístění stavby na pozemcích, určení prostorového řešení stavby:
Celková délka řešené stavební úpravy komunikací člrrii 103,1'7 m+ 92,92m: 196,09 m. V řešeném území jsou nawženy dvě
komunikace. Komunikace vedoucí od sil. ilI/31514 směrem na jihornýchod (šířky 5,5 m mezi obrubami) je vpnijektu
omačenajako větev,,A". Jedná se o místrrí obslužnou obousměrnoukomunikaci fuŇCni skupiny C-kategorie ŇOZ:rc,Sn0.
Komunikacepřipojena na si1.IV3l4 začlnajici za mostem (šířky mezi obrubami 4,0 m) a vedóuci na jih je ř projektu ozračena
jako větev ,,B", Jedná se o místní obslužnou jednosměrnou komunikaci fuŇční skupiny C --kaiegorle MOt -l5,0l20.
Nawžena jednosměrná komunikace v šířce 4,0 m umožní bezpečné míjení chodců a vozidei. Podél levé strany komunikace
větev,,A" je navržen chodnik šířky 1,5 m.
napozemcích parc.ČÍs. ppé.220312, ppě.2205lI,ppé.2205l2,ppé.2205l3,ppé.220514,ppé.220515,ppě.2205l9,
ppé.221012,ppě.221013,ppě,22I0l7,ppé4l09l6,ppé,4111ll,ppč.4I14ll,ppč.411413,ppě.4280lI, ppč.22l0l5,
ppé.2206, ppé.4109/7, ppě.32IlI, ppě.3I7l15, ppé.2205l10, ppč.41 1112, ppč.4I1113, ppé.4280l2
v katastrálnímúzemi Dolní cermná

Úraa Uestyse, stavební úřad Dolní Čermná, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm.e) zákonač,
183/2006 Sb., o územním plránování a stavebním řádu (stavební záů<on), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"stavební zákon"),podle § 78a odst. 3 siavebního zéú<ona

podává informaci o tomo že byl podán návrh.

§,h?.lffiny+. ft{r;,.tultnno,iruau

Informace o tom, žebytpo{án n{vrh, bude vyvěšena na úřední desce Úradu Městyse Dolní Čermná po dobu
8 dnů a bude zveřejněna též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno na uřední desce a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne : 13.12.2016

Razítko, podpis orgánu, ktery potvrzuje vyvěšení oznámeni.

Sejmuto dne :

Razítko, podpis orgánu, kteqý potvrzuje vyvěšení oznilmení.

Obdrží:
- $ěstys Dohí Čermná_ 561 53 Dolní Čermná lDDS:pxkber4
- Uřad městyse Dolní Cermná lDDS:pxkber4
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