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INFORMACE 

O PODANÉM NÁVRHU VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY 

 

Obec Dlouhá Ves, IČO 00255416, Dlouhá Ves 155, 342 01   

(dále jen "žadatel") dne 12.9.2016 podala návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy, která nahrazuje 

územní rozhodnutí podle § 79 a 92 stavebního zákona  o umístění stavby  a stavební povolení na stavbu: 

„Garáž pro hasičské auto SDH Dlouhá Ves" 

na pozemku st. p. 183, 228/1, parc. č. 551/1, p. p. k. 551/1, 788, 790 v katastrálním území Dlouhá Ves u 

Sušice. 

Záměr obsahuje: 

 novostavbu přízemní garáže pro hasičské auto o půdoryse 10,7 x 15,9 ma výšce 6,7 m, sedlová 

střecha 

 dispozice: garáž, společenská místnost, šatna, úklidová komora, WC, sprcha a technická místnost 

 nové přípojky vody, kanalizace a elektro NN, kotel na dřevo 

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 místně příslušný dle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb. v platném znění a  

podle § 78a odst. 3 stavebního zákona informuje o podání návrhu na veřejnoprávní smlouvu. 

 

 

 

 

vedoucí odboru výstavby a ÚP 

Ing. Lenka Blažková 

  

 

  

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 8 dnů. 

 

 

 

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

 

 

Dálkový přístup: 

 

 

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

 

 

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

MÚ v Sušici se žádostí na ÚD 

 

 

dotčené orgány: 

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Územní odbor Klatovy, IDDS: p36ab6k 

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

samai8a 

Městský úřad v Sušici, odbor životního prostředí, osobně 

 


