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OZNÁMENÍ
O NÁVRHU VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY
veřejnou vyhláškou
Martin Látal, Chaloupky 16/11, Týneček, 779 00 Olomouc 9,
Lenka Lisá, Dolany 430, 783 16 Dolany u Olomouce
(dále jen "žadatel") dne 10.6.2013 podali návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy, která nahrazuje
územní rozhodnutí podle § 79 a § 92 stavebního zákona, o umístění stavby:
kopaná studna včetně výtlačného potrubí v obci Štarnov na pozemku parc. č. 103/8 (orná půda) v
katastrálním území Štarnov.
Záměr obsahuje:
Kopaná studna bude sloužit jako zdroj vody pro plánovaný rodinný dům. Bude provedena z betonových
skruží TBH 1000 mm do hloubky 8,00 m od stávajícího terénu a vyvedena 0,50 m nad terén a zakryta
studničním betonovým poklopem. Terén v okolí studny bude proveden ve spádu 2% od okraje skruží,
okolí studny bude do vzdálenosti 1,00 m vydlážděno betonovými dlaždicemi do betonu s pískovým
podsypem. Výtlačné potrubí bude z potrubí PP, DN 1“ v délce 4,00 m.
Stavba studny bude umístěna na pozemku parc. č. 103/8 ve vzdálenosti 4,00 m od společné hranice
s pozemkem parc. č. 103/7 a ve vzdálenosti 22,00 m od společné hranice s pozemkem parc. č. 997, vše
v katastrálním území Štarnov.
Odbor stavební Městského úřadu ve Šternberku, 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"), podle § 78a odst. 3 stavebního zákona
oznamuje postup
ve věci uzavření veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby.
Poučení:
Podmínkou účinnosti veřejnoprávní smlouvy je písemný souhlas ostatních osob, které by byly účastníky
podle § 27 odst. 2 nebo 3 správního řádu. Není-li tento souhlas získán, může správní orgán místo uzavření
veřejnoprávní smlouvy vydat rozhodnutí ve správním řízení, v němž využije podkladů získaných při
přípravě veřejnoprávní smlouvy.
Ing. Robert Černocký
vedoucí stavebního odboru
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Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy bude vyvěšena po dobu 8 dnů na úředních
deskách Městského úřadu Šternberk, Obecního úřadu Štarnov a způsobem umožňující dálkový
přístup (§25 odst. 2 správního řádu).
Vyvěšeno dne: ..............................

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

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

Obdrží:
ostatní
1. Městský úřad Šternberk, odbor vnitřních věcí, Horní náměstí č.p. 78/16, 785 01 Šternberk 1
2. Obecní úřad Štarnov, Štarnov č.p. 131, 783 14 Bohuňovice
3. Spis

