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Dle rozdělovníku

OZNÁMENÍ
O UZAVŘENÍ VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOIIVY

Úřad městyse n_o$ Čermná, jako příďušný stavební uřad podle § 13 zékonačís.183/2006 Sb., o
úlfmním plangýní a stavebním řádu (stavebru zákon), ve zněni pozdějsich předpisů, (dále jen staveÚní
?áko!) v souladu s ust.,§ 78a ,odst.1 _stavebního zÉkona, oznarnuje 

-lzavřéníveřejnóprávní 
smlouvy,

ktenípodle § 78_a odst.l stavebního zál<onaryaltranlje,územníroáódnutí o umístění Štavby a podle'§
podle § 1 15 stavebního zákona stavební povolení na stavbu Identifikační údaje projektóvané akce:

- ,,Terénní úpravy víceúčelové ptochy v AZA§ Dolní Čermná
Popis, druh a účel stavby:
Předníětem stavbyjsou tpi.é.n lí úprlp víceúčelové plgchy v,AZAS Dohí Čerm ná (areál zdravia sportu).
Realizací terénních úprav dojde ke_ 1něn§_npfilu_terénu tak, ďby bylo možné pozemek užívat v souladu s tžemntín plánem
v návamosti na sPortormí a rekreační areál. Požadované terénní úpiavy mají mimo jiné umožrit obhospodařování poŽemku,
které je v současné době velice problematické.
Stavba obsahuje §rto objekty:

,Základni úlaie o kapacitP.stavby, umístění stavby na pozemcích, určení prostorového řešení stavby:
Naw.zelý ,terénní Úpravy s udržovaným _zatravnénlm p_ředmětných pozemků mají umožnit vytlžití flochy pro aktivity
sowisející s Proyo._?e_m lpoítovně kulturního areálu - např. sportoviStě pro požární sflort a jiné dalši sporý v prÍ:o'ae, umístěňí
stan.ů, zázemí větŠÍch akcí, aPod. 

, |locha gr§ená pró terénní úpravy je ze dvoú sfiarivymezená poŽerrrlri komunikací a
Parkovací Plochou_areálu kempu, podél kte4ý9h j.s99 v.ede.nv vodotéč9 a zě zbývajících stran Švahem a lesním pororieÁ. Ýstop
na Po_zemek i.e vjihovýchodním rohu přes stávající sjezdzpozemní komunikaě. Plocha pozemku pro.raváŽko |e cca 5.00^0m'. P.ozemek je v současném stavu mírně svažitý k sevěrozápadu, kde je výškovy roŽal mezi^pozemkem á navazující
zPell§nou_plochou cca2,0 m, nepočítaje h|oubku ilělící vodote-če. Hrana řigury ukÉdane zeminy '6ude v místě vodoteč-e a
podél lesního. por_ostu provedena ve sklonu 1 : 1-1,5 ( upřesněno podle vlastnóstí ukládané zeminy). Břehová hrana vodoteče
bude zachována. Nejvyšš!wstva navážky zeminy při se:verozápailní hranici bude 2,0.m. Powch riásypu bude wovnán a oset.
na pozemcích parc. ěís.8343, ppč. 8351 v katastrálnimúzemi Dohí Čermná, kteňbvla uzaťena dne
04.07.2017 s žadatelem Mtstysem Dolní Čermná Dolní Čermná rc, set sŠ loúi ČÓr-"a
tČO:OOZlglS+ zastoupené: Petrěm Helekalem, staíostou. Veřejnoprávú,*iÓ}rru naUytari8innórtiarr.04.07.2017. ,-1 /

/
tlŘeo MĚsTysE / 

- 
vedoucí stavebního úřadu

DotNT iĚŘúŇÁ fi Jří Pecháček
56.1_53

Toto ozniámení musí b;ýt vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Úřadu Městyse Dolní Čermná a bude
zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkoqý přístup.

umožňujícím dálkový přístup dne : 04.07.2017 
/7."/íoznámení. gm,?rffi,xr§

' .,.
Razítko, podpis orgánu, kteý potvrzuje sejmutí oznámeni.

Doručí se:
- Městys Dolní Čermná. IDDS:pxkber4
- Uřad městyse Dolní Cermná lDDS:pxkber4


