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V Lanškrouné dne 3 1.03.2017

oznÁvrnNÍ
o UZAvŘEnÍ vrŘBnoPRÁvNÍ sMLoUvY

Jan Pecháček, nar.04.10.1985, Dolní Čermná č.p.369,561 53 Dolní Čermná,
Veronika Pecháčková, nar. 13.10.1988, Dolní Čermná č.p.361,561 53 Dolní Čermná

(dále jen "žadatel") dne 2I.03.2017 podal návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy, která nahrazuje
izemní rozhodnutí podle § 79 a92 zákona ě. 18312006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon),veznéní pozdějších předpisů (dálejen "stavební zákon"), a stavební povolení podle §
l 15 stavebního zákona pro stavbu:

Novostavba rodinného domu o 1 NPo včetně vodovodní přípojlry, elektropřípojky Ir[N, přípojky
splaškové kanallzaceo dešt'ové kanalizace s pozdržovací nádrží a přepadem do vsakovacího
průlehu, zpevněných ploch a oplocení
na pozemcích parc. č.3t87t12,3216t33r32t6l45 v katastrálním území Dolní Čermná.

Městský úřad Lanškroun, Odbor stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c)
stavebního zákona a dle § 11 odst, 1 písm, b) zákona é.50012004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "správní řád"), a na základé usnesení Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru
majetkového, stavebního řádu a investic pod čj. KrÚ-20605/2017/OMSŘ/Kš ze dne 20.03,2017,kterym
bylo přikázáno Městskému úřadu Lanškroun, Odboru stavební úřad, v dané věci dále jednat a rozhodovat
v postavení nalézaciho správního úřadu, podle § 78a odst. 5 stavebního zákona

oznamuje
uzavř eni veřej noprávní sm louvy.

Poučení:

Stavební úřad vyvěsil oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy na úřední

pavel Martinec
cí odboru

Toto oznámení bude vyvěšeno po dobu nejméně 15 dnů na úřední d
Lanškroun a Úřad,, městyse DoIní Čermná
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Městského úřadu

Razítko, podpis orgánu, ktený poWrzuje vyvěšení a sejmutí oznámerrí


