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D!e rozdělovníku

oZNÁMENÍ
O UZAVŘENÍ VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOIIVY

úřad městyse Dolní čermná, jako příslušný stavební uřad.. podle.§.J3. z!<9na čís.183/2006 Sb., o

ú;."i- í|ánovfuttastavebním řádď(stavebirí zákon)rve zněni pozdějších_př9dpizu, (dále jen stavební

áĚÓ") 
-"'rÓ"rua" 

s ust. § 78a odst.l' stavebního zákona, oznamlje.lvavření u,.Ť_.jlog.áy" smlo"uvY,

Ě.iáóoar" s iga oá.t.t" stavebního zákonalahrazuje územní rozhódnutí o umístění sPYbY a Podle §

p;áĚŠ lfirtb""u"it o zákona stavební povolení ná stavbu Identifikační údaje Projektov_ané akce:

- ,,Obnova návrší kostela sv. Jiří vbolní Čermné, etapa2 a 3 - Oprava zpevněných Ploch" PoPis,

druh a úlet stavby: předmětem projektové dokumentace jsou stavební úpravy stávajících místních komunikací a

chodníků včetrrě veřejného prostranství před vstupem na hřbitov. Komunikace a prostor Před vstuPem na hŤbitov budou

upraveny tak, aby lépě vyhovoval občanům Městyse Dohí Čermná. Jedná se zejména o zajištění dostateČné rozPtYlové PlochY

pio choác" a parkovacích stani. Stavba obsahuje tyto objekty: Základní údaje o kapacitě stavbY, umístění stavbY na

pozemcích, určení prostorového řešení stavby: Celková délka řešené stavební úPravY komunikací Činí 103,17 m+ 92,92 m

:196,09 m. V řešeném území jsou nawženy dvě komunikace. Komunikace vedoucí od sil. [I/31514 směrem na jihornýchod

(šířky 5,5 m mezi obrubami) je v projektu Ózračena jako větev ,,A", Jedná se o místní obsluŽnou obousměrnou komunikaci

ň:*8,'1 snpiny C - kategorie tvtóz--rc,sDo. Komunikace připojena na sil. II|3|4 začnající za mostem (ŠÍřkY mezi

obrubami +,o m) a vedoucí na jih je vprojektu označenajako větev ,,B". Jedná se o místní obsluŽnou jednosměrnou

komunikaci funkční skupiny C - Řategorie Mrol -l5,0l20. Nawžena jednosměrná komunikace v ŠÍřce 4,0 m umoŽní bezPeČné

míjení chodců a vozidel. Podél levé itrany komunikace větev ,,A" j€ nawžen chodník šířky 1,5.m. na Pozemcích
parc.eis. ppě.220312, ppé,2205ll, ppé.2205l2, ppé.Z205l3, ppé,22,05!!, ppt:,,ZZ^O!!j, ppé,Z205l9,,PPě.7,2I0/2,

ppt.zztotz','ppé.2210li,'§pé4109l6, 
-pbe.+tl7lt, 

ppé.4l74l1r, ppé.4|I4l3, ppéA280l1, ppé.22l0l5, ppé.2206,

ppc.+toltl, ppc3zttt, pp€.ztltts, ppé,2205,1fi, ppé;4lll12,ppé.4I]I1.3,.ppé.428012,
vkatastrálnimizemíDolní cermná v kataďtiálnim taéini Dolnj čermná,kterábyla_luav.íe-na dne

ziň.žóie s žadatelem Měs§sem Dolní Čermná Dolní Čermná 76, 561 53 Dolní Cermná
íé;JÁ:Orr81:+ 

- 
z-ásióupene, p"t é* Helekalem, starostou. Veřejnoprávní smlouva nabyla účinnosti dne

22.12.2016 /4_ -, 1
gm?§,ryryÍ;' "'1řť"J3ilebního 

úřadu

-3-

Toto ozrriámení musí b;ft vyvěšeno nejméně po dobu l5 dnů na úřední desce Úřadu Městyse Dolní Čermná a bude

zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkoqý přístup.

Vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkoý přístup dne :22.12,2016

Razítko, podpis orgánu, ktery potvrzuje vyvěšení oznámeni. Z- -? Ím,?§hŤ^rr§
Sejmuto dne : .3_

Razítko, podpis orgánu, kteqý potvrzuje sejmutí oznámeni.
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