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OZNÁMENÍ 

O UZAVŘENÍ VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY 

 

Ondřej Goby, nar. 28.12.1991, Dlouhá Ves 20, 342 01  Sušice 1 a 

Tereza Kornová, nar. 12.11.1993, Nuželická 52, Sušice III, 342 01   

(dále jen "žadatel") dne 25.8.2017 podal návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy, která nahrazuje 

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

stavební povolení: 

„Novostavba RD na p.p.č. 121/1, 121/2 v k.ú. Dlouhá Ves“ 

na pozemku st. p. 127, parc. č. 121/1, 121/2 v katastrálním území Dlouhá Ves u Sušice. 

Záměr obsahuje: 

- novostavbu přízemního rodinného domu o zastavěné ploše 174 m
2
 a výšce 5,5 m, vytápění plošným 

tepelným čerpadlem, zpevněné plochy 

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, 

podle § 78a odst. 5 stavebního zákona 

o z n a m u j e 

uzavření veřejnoprávní smlouvy. 

 

 

 

vedoucí odboru výstavby a ÚP 

Ing. Lenka Blažková 

   

 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 

 

Úřední deska: 

 

 

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

 

Dálkový přístup: 

 

 

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

 

 

 

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

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

samai8a 

Městský úřad Sušice, odbor životního prostředí, osobně 

Obecní úřad Dlouhá Ves, Dlouhá Ves č.p. 155, 342 01   

 

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. 

 

 

 

 

 

 


