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oznÁvrnxÍ
o UZAVŘENÍ vnŘnnvopnÁvNÍ sMLoUvY
"2299|'spol. s r.o.,IčO 2g4413g1,Ostružnická 360/7,77g 00 olomouc
(dále jen ''žadatel'') dne 4.8.20t4 podal návrh na uzavření
veřejnoprávní smlouvy, kteránahrazuje územní
rozhodnutí o umístění stavby podle $ 79 stavebního zákonáa součastně
stavební povolení dle $ 1i5
stavebního zákona, jehož předmětem je stavba:
Energoblok Bouzov

včetně přípojky vody, přípojky VN, jímky ňa
ryváženía sítívedených mimo budovu (připojení
stavby na splaškovou kanalizaci, na dešt'ovou kanalizaci, vedení ieplao propojení
s objektem
trafostanice)n terénníchúprav a zpevněných ploclr

napozemcích st.p. 17012,parc.č.27Il55,211l5l,21Il34,2l1l38,21]l/40,',19614,784,785vkatastrálním
ízemíBouzov.
odbor ýstavby Městského úřadu Litovel, jako_ stavební úřad příslušný podle
$ 13 odst. l písm. c) zákona
č'' 18312006 Sb', o územnímplánování a stavebním řádu (stavební zitán1,ve"znění
pozdějších předpisů,
(dále jen ''stavební zákon") podle 78a odst. 5 stavebního'zákona
$

oznamuj

e

uzavtení veřejnoprávní smlouvy o umístění a provedení stavby pod
účinnostidne 2l.8.2014.
C,

;,{ĚsT5KÝ ÚŘnn i-j"íoVEn_
odbor výslavby

HavlíČkbvaBl8
7 84 O1 LITOVEL
(2)
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čj.: Ll.T 1592312014,kteránabyla
(

t ..'i.

Ing. Ludmila Šmakalová
vedoucí odboru ýstavby MěÚ Litovel

oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy musí být vyvěšeno po dobu 15
dnů na úředních
deskách Městského úřadu Litovel a obecního úřadu Ěoužon a způsobem
o*ozx,,;i.i dáIkový
přístup ($25 odst.2 správního řádu).
Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, kteý potvrzuje q.věšenía sejmutí oznámeni.

obdrží:
oddělení vnitřních věcí Městs$ úřad Litovel, Nám. Př. otakara ě.p.77Bl1b,
]84 0I Litove] (k vyvěšenía
podání zpránly stavebnímu úřadu o datu vyvěšení a sejmutí písemnosti a zveřejnění
o
způsobem
umo žňuj íc ím dólkoý

př ís tup)
obecní úřad Bouzov, IDDS: gtubfd2 (k vyvěšení a podóní zpróvy stavebnímu úřadu
o datu vyvěšenía
sejmutí písemnosti a o zveřejnění způsobem umožňujícímdálkový přístup)

