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lng. Pgtr Matějíček lNar. 24.07,1964l
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561 53 DolníČermná
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l19. Lukáš Stejskal
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Kunčice 298
561 51 Letohrad
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INFORMACE
O PODANEU NÁVRHU VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY

Úraa Vtěstyse, stavební úřad Dohí Čermná, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.l písm. e) zákona
é.I8312006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znéni pozdějších předpisů (dále jen
"stavební zákon"), podle § 1 16 odst. 3 stavebního zákona

informuje,

že žadatel,Ing. Petr Matějíček lNar._24.07 .1964l Dolni Čermná325 561 53 Dohí Čermnáo (dále jen "žadate|")
v zastoupéní řng. Lukáš Šlelstat ICO 735 80 761 Kunčice 298 561 51 Letohrad dne.28..05.2018 podal,návrh
na uzavření veřejnoprávní smlouly, kteránahrazuje stavební povolení podle § 115 stavebního zákoná na stavbu:

- ,,Dílna na drcení plastů, st.p.č.845o p.p.č.5037, 300212 v k.ú. Dolní Čermná

Popis, druh a účel stavby: .
Předmětem změny uživání části stavby je dvojice skladů vobjektu na st.p.č. 845 k.ú. Dolní Cermná. Stávající
sklady stavebních'hmot budou s.iednoieňy a ufrrau.ny ne dílnřna drcení plastů. Součástí provozu je i venkovní
sklad vadných yýrobků určených k drcení na p.p.č. 5031 a sklad drtí na části plochy pod ocelovým přístřeškem na
p.p.é.300212. Rešená stavba-a řešené plochý še nachází v městysu Dolní Cermiá, na okraji stávajici zástavby
obce.
Provozování likvidace vadných plastoých výrobků drcením obsahuje 4 na sobě nezávislé provozní celky, a to:
1 ) prostor skladování nesourodých vadných výrobků - venkovní plocha na p.p.ě. 5037 .

2) dílna na drcení - část stavby na p.p.č,845
3) skladování plastových drtí: eas^t firistreSku o rozměrech 42,0x36,0 m na p.p.č.3002l2
4) zázemí zaměstnanců - stávající administrativní budova. (st. P, č. 921)

na pozemcích parc. čís. stp.č.845, p.p.č.5037, 300212 v katastrálnimúzemí Dýijrmná.
1,/

__j

Informace o tom, že byl podán návrh, bude vyvěšena na úřední desce Úradrl Městyse Dohí Čermná po dobu
8 dnů a bude zveřejněnatéž způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne :

Razítko, podpis orgánu, ktery potvrzuje vyvěšeni oznámeni.

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje sejmutí oznámení.

Obdrží:
- Městys Dohí Čermná 56153 Dolní Čermná IDDS:pxkber4
- Ing. Petr Matějíček Dolní Cermná 325 561 53 Dolní Cermná
- I1g. Lukáš Stejskal Kunčýe 298 561 51 Letohrad IDDS:2q62cpd
- Uř,ad městyse Dolní Cermná lDDS:pxkber4
- SplS


