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OZNÁMENÍ
O UZAVŘENÍ VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY
Agrodružstvo Počátky se sídlem v Počátkách, IČO 60617713, Počátky 493, 394 64 Počátky
(dále jen "žadatel") dne 20.09.2018 podal návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy, která nahrazuje
územní rozhodnutí a stavební povolení podle § 79, 92, 94j a 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") pro stavbu:

PŘÍSTAVBA MLÉČNICE obj. p.č. st. 1359 k.ú. P O Č Á T K Y
na pozemcích st. p. 1359 a parc. č. 1356/8 v katastrálním území Počátky.
Záměr obsahuje:
přístavbu mléčnice ke stávajícímu objektu dojírny s mléčnicí a hygienickým zázemím na pozemku
st. p. 1359 v katastrálním území Počátky. Řešený objekt je součástí stávajícího zemědělského areálu,
který je tvořen objety živočišné výroby (stáje pro skot) a dalšími pomocnými objekty (sklad píce,
senážní žlab, hnojiště, nadzemní nádrž). Hlavním účelem umisťované stavby je vytvoření
dostačujícího prostoru pro umístění chladící nádrže mléka o objemu 5000 l včetně chladícího
agregátu.
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.
Petr Zadák
vedoucí odboru

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)
Agrodružstvo Počátky se sídlem v Počátkách, IDDS: 7tiy743
dotčené správní úřady
Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, územní odbor Pelhřimov, IDDS: ntdaa7v
Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní prac. Pelhřimov, IDDS: sf3iu8q
Krajská veterinární správa, Státní veterinární správy pro Kraj Vysočina, IDDS: 2tg8b9c
Městský úřad Pelhřimov, odbor výstavby, IDDS: ugqb3nb
Městský úřad Pelhřimov, odbor životního prostředí, IDDS: ugqb3nb
Vypraveno dne: 02.10.2018

