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OZNÁMENÍ
O UZAVŘENÍ VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY
Butterflies s.r.o., IČO 27107752, Střelečská 2758/13, 193 00 Praha 20
(dále jen "žadatel") dne 07.04.2017 podal návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy, která nahrazuje
územní rozhodnutí a stavební povolení podle § 79, 92, 94a a 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") pro stavbu:

Sušárna dřeva KATRES
na pozemcích st. p. 616/1 a parc. č. 3472/9 v katastrálním území Počátky.
Záměr obsahuje:
sušárnu řeziva v areálu firmy SETORA, spol. s r.o.. Stavba bude provedena jako montovaná
na základové desce a bude napojena na stávající dopravní a technickou infrastrukturu
v areálu firmy SETORA, spol. s r.o.. Hlavním účelem umisťované stavby je vytvoření dostačujícího
prostoru pro sušení dřeva pro potřeby stavebníka. Stavba bude umístěna na pozemcích st. p. 616/1
a parc. č. 3472/9 v katastrálním území Počátky, tyto pozemky jsou užívány jako manipulační
a skladové plochy. Stavba bude umístěna na pozemcích st. p. 616/1 a parc. č. 3472/9 ve vzdálenosti
6 m od pozemku st. p. 1212 a 27 m od pozemku st. p. 616/3 v katastrálním území Počátky.
Stavba bude provedena o půdorysném rozměru 10,27 x 11,52 m, zastavěná plocha stavbou pak bude
118,31 m2, maximální výška stavby bude 5,65 m.

Městský úřad Počátky, stavební odbor, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d)
stavebního zákona, podle § 78a odst. 5 stavebního zákona
oznamuje
uzavření veřejnoprávní smlouvy.
Poučení:
Stavební úřad vyvěsil oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy na úřední desce na dobu 15 dnů.
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Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

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

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

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

Obdrží:
účastníci (dodejky)
Butterflies s.r.o., IDDS: 2gms8n4
SETORA, spol. s r.o., IDDS: mduyq7h
L O M A X, spol. s r.o., IDDS: sdshgw7
dotčené správní úřady
Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, územní odbor Pelhřimov, IDDS: ntdaa7v
Vypraveno dne: 18.04.2017

