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INFORMACE
o NÁvR}Iu wŘr.rxornÁwí §MLoIryy

Irrg. Jan Pecháček, nar. 04.10.198§, Dolní Černrná §.n. 369, 561 53 Dolní Čermná,_
Ini. Veronitra PeciráčXováo nar. 13.10.1988, Dolní Čermná č.p. 3ó1,561 53 Dolní Čermná

tlne 06,03.2017 poda|i návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy o rrmístění a provedení stavby, která

nahrazuje ťtzemní rozhodnutí ournístěrrí stavby podte § 79 a92 zákona ě. 183/2006 §b., o Územním

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dálejen "stavební zákon"), a

stavební povolení podle § 1 15 stavebrrího zákona, pro stavbu:

Novostavbn rodiuného domu o 1 I{P, včetně vodovodní pí,ípojky, elektropřípojky NN, přípojky
splaškové kanaliznce, dešt'ové kanalizace zakončené pozdržovací nárlŮí s př'epadem do

vsakovacího průlehu, zpevněných ploch a oplocení,

la pozemcíclr parc. č. 3216145,3187l12,3216133 v katastrálním ťtzemí Dolní Čerrnná.

Městslcý irřad Lanškroun, Odbor stavební úřad, jako stavebni úřad příslušný podle § 13 odst, l písm. c)

stavebního zákona a dle § 1l odst. 1 písm. b) zákona ě. 500/2004 Sb., správní řád, ve zněni pozdějšíclr

předpisrl (dále jen "správni řád"), a na základě, usnesení Krajskélro ťrr'adu Pardtrbického kraje, odbonr

,nu.l.it oueno, siavebniho řá<lu a irwestic, ej. rrÚ-zOO05l20l7lOMSŘ/rG ze dne 20.03.2017,kterýrrr bylo
přikázáno Městskému ťrřadu Lanškroun, Odbont stavebni ťtřad, r, dané věci dále jednat a roáodovat
v postavení nalézacího správního irřadu,

poclle § ?8a odst. 3 stavebního zákóna

infornruje o potláni
na uzavření veřejnoprávní smlouvy,

Ing. Pavel Martinec
vedoucí odbonr

Toto oznámení butle qvěšeno po dobu nejnréně 8 dnů na úředni desce Městského úřatlu
Lanškroun a Úř,adu městyse Dolní Černrná.
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