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INFORMACE

O NÁVRHU VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY

Jan Krejsek, nar. 17.7.1982, Dlouhé č.p. 92, 592 55 Bobrová, kterého zastupuje AT PRO, s.r.o., IČO
09765760, Dolní č.p. 35, 592 14 Nové Veselí (dále jen "žadatel"), dne 3.10.2021 podal návrh na uzavření
veřejnoprávní smlouvy podle § 116 odst. 2 stavebního zákona o povolení stavby:

přístavba bramborárny o zastavěné ploše 300 m2 ke stávající zemědělské budově, na pozemku
par. č. 160/1, 159/5 v katastrálním území Dlouhé na Moravě.

Záměr obsahuje:

- železobetonová stavba obdélníkového půdorysu s pultovou střechou o světlé výšce 5,25 m. Přívod
elektřiny pro osvětlení bude ze stávajícího hospodářského objektu, odvedení dešťových vod bude do
vsakovacího tělesa u jihozápadní stěny objektu. Stavba bude sloužit pro třídění a uskladnění
brambor.

Odbor stavební a životního prostředí MěÚ Nové Město na Moravě, jako stavební úřad příslušný podle §
13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů (stavební zákon) (dále jen "stavební zákon"), podle § 116 odst. 3stavebního zákona

i n f o r m u j e o p o d á n í n á v r h u

na uzavření veřejnoprávní smlouvy.

Ing. Olga Nováková otisk úředního razítka
referentka odboru

v.r.

Tento návrh musí být vyvěšen po dobu 8 dnů na úřední desce MěÚ Nové Město na Moravě a Obecního
úřadu Dlouhé a rovněž musí být zveřejněn dálkovým přístupem podle věty druhé § 25 odst. 2 zákona č.
500/2004 Sb. (správní řád), v platném znění.

Vyvěšeno dne:……………………………… Sejmuto dne:………………………………

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



Č.j. MUNMNM/39672/2021 str. 2

Obdrží:
Účastníci (doporučeně do vlastních rukou)
AT PRO, s.r.o., IDDS: ra3wupd

sídlo: Dolní č.p. 35, 592 14 Nové Veselí
zastoupení pro: Jan Krejsek, Dlouhé č.p. 92, 592 55 Bobrová

Se žádostí o vyvěšení:
MěÚ, IDDS: y67bvir

sídlo: Vratislavovo nám. č.p. 103, 592 31 Nové Město na Moravě
Obecní úřad Dlouhé, IDDS: rqfbqxx

sídlo: Dlouhé č.p. 10, 592 55 Bobrová
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