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OZNÁMENÍ
O UZAVŘENÍ VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY
Ing. Soňa Stahlová, nar. 3.12.1959, Štefánikova č.p. 820, 273 51 Unhošť,
Ing. arch. Josef Stahl, nar. 12.4.1959, Štefánikova č.p. 820, 273 51 Unhošť,
které zastupuje EGF, spol. s r. o., Ing. arch. Václav Franěk, IČO 00871192, Na Tržišti č.p.
862, Sušice II, 342 01 Sušice 1
(dále jen "žadatelé") dne 28.1.2019 podali návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy, která
nahrazuje územní rozhodnutí podle § 78a a § 79 stavebního zákona, o umístění stavby
Soubor staveb pasteveckého areálu Svatá Maří
na p.č. 169, 178/1, 186/1, 198, 199/1, 199/2, 206, 212, 213 k.ú. Svatá Maří, obec Svatá Maří.
Záměr obsahuje:
Pastevecký areál budou tvořit dvě oplocené části - severní a jižní.
Severní část bude pro koně. Uvnitř oplocení bude na p.č.199/1 umístěna dřevěná stavba
seníku a přístřešku pro koně o rozměrech 31,4 m x 6,3 m s max. výškou hřebene sedlové
střechy 6,95 m.
Mimo oplocení v severní části bude na p.č.206 kruhový přístřešek dřevěné konstrukce pro
koně o průměru 16,8 m s max. výškou 7,0 m. Stanová střecha bude kryta plachtovinou.
V jižní části bude na p.č.178/1 umístěn dřevěný přístřešek pro ovce o rozměrech 12,0 m x
3,0 m s max. výškou pultové střechy 2,93 m.
K jednotlivým objektům bude přivedena el. energie pro osvětlení souběžně s vodovodním
potrubím pro napájení ze stávajícího objektu č.p. 49 Svatá Maří na p.č. 56(st.).
Oplocení vnější severní části o délce 594 m, oplocení vnitřní o délce 188 m a oplocení
vnější jižní části 314,5 m bude z akátových sloupků v kombinaci s pletivem a elektrickým
lankem. V oplocení budou umístěny branky a brány.
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
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oznamuje
uzavření veřejnoprávní smlouvy.

Poučení:
Stavební úřad vyvěsil oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy na úřední desce na dobu 15
dnů.

Ing. Václav Kokštein
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.

Obdrží:
účastníci (dodejky)
EGF, spol. s r. o., IDDS: dmu3exv
sídlo: Na Tržišti č.p. 862, Sušice II, 342 01 Sušice 1
zastoupení pro: Ing. arch. Josef Stahl, Štefánikova č.p. 820, 273 51 Unhošť
zastoupení pro: Ing. Soňa Stahlová, Štefánikova č.p. 820, 273 51 Unhošť
Obec Svatá Maří, IDDS: hjkbj9v
sídlo: Svatá Maří č.p. 34, 385 01 Vimperk

