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Dle rozdělovníku

INFORMACE
o PoDAI\Énn NÁvnrru vEŘEJNopnÁvNÍ sMLoIIvY

úraO vtcstyse, stavební úřad Dolní Čermná, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.l písm. e) zákona

é.I83l200Š Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebnízákon),ve znění pozdějších předpisŮ (dále jen

"stavební zákon"), podle § 78a odst. 3 stavebního zákona 
]

informuje,

že žadatel, Městys Dolní Čermná 561 53 Dohí Čermná 76 lČo:oozltll+ , _(dále jen "Žadatel") dne

Ži.ÓÓioti podál návrh na uzavření veřejnoprávrrí smlouvy, která nalrrazuje územní roáodnutí podle § 92

staveUrritro z'atona a stavební povolení pořlte g 115 stavebního zákona na stavbu:

- orZpevněná plocha a zastřešení v AZAS Dolní Cermná

iť"'jfi.,ifrH"W1*'j|{;"u"u plochy a zastřešení v AzAs Dolní čerm ná(areálzdrau.i.argory)., 
.

žpevnénáplocha prď zazeÁikulturníóh a sfortovních ý9!,tlz,9yfuající svoupolohou plochu před hlavním objektem_PÓ_dta

iJ.r"Óarón! 
"uáeilrrr.oú 

půdoryr, sedlová sťecha nízkého sklonÚ, odpovídající ,tá_".Epr1n sQvbáry, Pozice Podél Živého

i,i"t" ;ááěÍ,"jióit o.i.Úoiti]u é zóÁy' areá|u, navazvjicina stávající zpevnďné ploóhy a přístřešky zázemitéto zóny areálu.

Stavba obsahuje §rto objekty:
Základni uóajďo kapatitc Štavby, umístění stavby n_a pozemcích, určení prostorového řeš_ení stavby:

Zastavě;á'piocrra (ue . plďŇ poJ prístre*em; 300'm2. 
' 

Zastavěná plocha přísťešku . 16271 .ý. _Zgevně.ný Ploghy

" 
u.tonóue'atazuy t<taďene aó 'stcrtoveho lože. Celodřevěná skeletová koirstrukcé, založená na zá!]aóovýc! natkách, Plná

prcĚřú ,tr"Óňá, uóe"i stěny bez yýplní. otjekt je za|ožen na na zékladorných patkách ? bjlonl. Dřevěné sloupky, u.zpéry

; k ;kil, kieštiný, sťešnino"sníky, Óiagonalni zaŮeni. Dřevěné konsťukce rryprěgn9v3né. Sfiecha tvořena velkoformátovou

Ňir"""t ápeiÉeaa, dešťové Í,Óayiveaeny do terénního průlehu pro vsaliování, Betonová dlažba vPřírodním odstínu-

OU;etrt vybďven norn_ými silnoproudýini rozvody - světelný rozv9d.

na pozemcích parc. éís.2233 l 4, ppé. 2233 l 5 v katastrálnim inemi

§ffisffi^,Tl

lnformace o tom, že byl podán návrh, bude vyvěšena na úřednídesce Úřadu Městyse Dohí Čermná po dobu

8 dnů a bude zveřejněnaiéžzpůsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno na uřední desce a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne : 29.06-2017

Razítko, podpis orgánu, kteqf potvrzuje vyvěšení oznámeni. , 2 o1_
sejmuto dne: i '' Éff?.HÍ'rry*
Razítko, podpis orgánu, kterlý potvrzuje sejmutí oznámenÍ. 561 5j o
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