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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
O UZAVŘENÍ VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY
OnCon, s. r. o., IČO 04142608, Pražák č.p. 129, 389 01 Vodňany
(dále jen "žadatel") dne 9.9.2020 podal návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy, která
nahrazuje územní rozhodnutí podle § 78a a 79 stavebního zákona o umístění stavby a stavební
povolení podle § 116 stavebního zákona o povolení provedení stavby na stavbu pod názvem:

Stavba opěrných zdí
na pozemku p. č. stav. 13/2 a p. č. 175/2 (zahrada) v katastrálním území Zdíkovec,
obec Zdíkov (dále jen „stavba“).
Popis stavby:
Stávající opěrná zeď na východní straně pozemku p. č. 175/2 k. ú. Zdíkovec z důvodu
špatného stavebně technického stavu se vyvalila na sousední pozemek, opěrná zeď ze
severní strany pozemku p. č. 175/2 a p. č. stav. 13/2 k. ú. Zdíkovec nemá viditelné statické
poškození. Z důvodu záměru stavebníka vybudovat na pozemcích odstavné parkoviště pro
bytový dům, je navržena na východní straně pozemku nová opěrná zeď a na severní
straně pozemku provedení nové opěrné zdi souběžně se stávající opěrnou zdí, která
zůstane zachována. Stavba je navržena jako železobetonový monolit ve tvaru L šířky 0,4
m, s uložením šířky 1,6 m a s výškou 0,3 m nad upravený terén. Opěrná zeď na východní
straně bude ukončena zábradlím a po celé délce opěrné zdi bude uložena drenážní trubka.
Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu ve Vimperku, jako stavební úřad
příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) a d) 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. Tato veřejnoprávní smlouva nabyla účinnosti dne 2.10.2020.
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Poučení:
Stavební úřad vyvěsil oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy na úřední desce na dobu 15
dnů.

Ing. Robert Pročka
vedoucí odboru výstavby a územního plánování

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: ..............................

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

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

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1
písm. f) ve výši 10000 Kč, položky 18 odst. 1 písm. f) ve výši 2500 Kč, celkem 12500 Kč byl
zaplacen.
Obdrží:
Pro zveřejnění na úřední desce
Obec Zdíkov, IDDS: pg7babg
sídlo: Zdíkov č.p. 215, 384 72 Zdíkov
Městský úřad Vimperk, Odbor HB, Steinbrenerova č.p. 6, 385 01 Vimperk
dotčené orgány
s přílohou VPS s vyznačením účinnosti
Obdrží:
dotčené orgány
Správa Národního parku Šumava, IDDS: mmwuufk
sídlo: 1. máje č.p. 260/19, 385 01 Vimperk II

