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OZNÁMENÍ 

O UZAVŘENÍ VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY 

 

Jan Lechnýř, nar. 14.2.1972, bytem Strašín 157, 342 01  Sušice 1, v zastoupení na základě plné 

moci: EGF, spol. s r.o., IČO 00871192, se sídlem Na Tržišti 862, Sušice II, 342 01  Sušice 1 

(dále jen "žadatel") dne 17.5.2016 podal návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy, která nahrazuje 

územní rozhodnutí podle § 79 a 92 stavebního zákona o umístění stavby a stavební povolení podle § 115 

stavebního zákona na stavbu: 

"Stavební úpravy rodinného domu Strašín č.p. 157" 

 

(dále jen „stavba“) na pozemku st. p. 187, parc. č. 1151/1 v katastrálním území Strašín u Sušice. 

 

Záměr obsahuje: 

- přístavbu stávajícího rodinného domu – nad venkovním schodištěm u zadního vstupu vznikne 

zádveří o půdorysných rozměrech 2,17 x 1,235 m, s pultovou střechou; 

- stavební úpravy stávajícího rodinného, který slouží k bydlení a půdní vestavba, která bude sloužit 

jako obytné podkroví (další byt) k bydlení – podsklepený, přízemní objekt s obytným podkrovím 

půdorysného tvaru „L“ o rozměrech max. 15,90 x 13,70 m, výšky + 7,00 m vztaženo ke kótě 

± 0,000, se sedlovou střechou.      

 

Stavební úřad MÚ Sušice, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

"stavební zákon"), a jako místně příslušný správní orgán podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 

Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), podle § 78a odst. 5 stavebního 

zákona 

o z n a m u j e 

uzavření veřejnoprávní smlouvy. 

 

Poučení: 

Stavební úřad vyvěsil oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy po vyznačení účinnosti na úřední 

desce po dobu 15 dnů. 
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Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 

 

Úřední deska: 

 

Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 

 

 

 

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 

 

Dálkový přístup: 

 

Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 

 

 

 

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 

 

 

 

Obdrží: 
dotčené orgány 

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Územní odbor Klatovy, IDDS: p36ab6k (HSPM- 5336-

4/2015 KT) 

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, územní pracoviště Klatovy, IDDS: 

samai8a (KHSPL/4765/21/2016) 

Městský úřad Sušice, odbor životního prostředí, IDDS: i7ab4sa 

 

 

Městský úřad Sušice, odbor kancelář starosty – se žádostí o zveřejnění na úřední desce po dobu 15 dnů, 

vyznačení data vyvěšení a sejmutí, a o vrácení informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy MÚ Sušice, 

odboru výstavby a územního plánování. 

 

 


