MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠTERNBERK
odbor stavební
Horní náměstí č.p. 78/16, 785 01 Šternberk
Č.j.:
MEST 17854/2013
Sp.zn.: OS 488/2013 zat

Šternberk dne 1.7.2013

Spisový znak - 328.3, skartační znak/skartační lhůta - A/5

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení:
Oprávněná úřední osoba pro podepisování:

Marie Žatková
tel.: 585086403, e-mail: zatkova@sternberk.cz
Ing. Robert Černocký
tel.: 585086400, e-mail: cernocky@sternberk.cz

*mestx00aun23*
MESTX00AUN23

OZNÁMENÍ
O UZAVŘENÍ VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY
Martin Látal, nar. 8.9.1987, Chaloupky 16/11, Týneček, 779 00 Olomouc 9,
Lenka Lisá, nar. 11.5.1988, 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 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. 5 stavebního zákona
oznamuje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o umístění a provedení dočasné změny stavby, která nabyla účinnosti
dne 13.6.2013.

Ing. Robert Černocký
vedoucí stavebního odboru

Toto oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy po vyznačení účinnosti musí být vyvěšeno po
dobu 15 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.
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Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. g) ve
výši 150 Kč zaplacen hotově na pokladně MěÚ Šternberk dne 10.6.2013.

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

