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OZNÁMENÍ
O UZAVŘENÍ VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad, 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 (dále jen “stavební zákon“), oznamuje podle
78a odst.5 stavebního zákona, že
uzavřel veřejnoprávní smlouvu, která nahradila územní rozhodnutí o umístění stavby a stavební
povolení pro stavbu: přístavba a stavební úpravy budovy č.p. 1965 v Blansku, Pražská 5,
včetně nadzemní nádrže na vodu, areálových rozvodů NN a slaboproudu, areálových
komunikací, chodníků a zpevněných ploch, areálové odpadní kanalizace, areálové
kanalizace srážkové se vsakovacím objektem a retenční nádržĺ, areálového rozvodu
venkovního osvětlení, opěrných zdí a oplocení na pozemcích St. p. 3150/1, parc. č. 984/44,
984/50, 988/17, 989/2, 994/2, 1001/2, 1001/3, 1003/3, 1003/4, 1003/6, 1006/46, 1006/48,
1006/61, 1006/81 v katastrálním území Blansko, stavba žadatelem nazvaná Přístavba nové
skladovací a výrobní haly IV ke stávající hale II v areálu společnosti PYROTEK CZ.
Oprávněným z veřejnoprávní smlouvy je společnost PYROTEK CZ, s.r.o., IČO 25326287,
Poříčí 2534/24, 678 01 Blansko.
Veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dne 18.12.2018 pod č.j. SÚ SV 218/2018-49044/2018,
spis.zn. SMBK-43723/2018-SU/Rg a nabyla účinnosti dne 21.12.2018.
]STSÚD
uvebn; úod
tvbr,o ř‘
Ing. Petra
vedoucí stavebníhřaL92JNsKj

I

Tato písemnost bude vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Blansko. Bude
zveřejněna též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to na www.blansko.cz.
Vyvěšeno dne
Sejmuto dne
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne
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Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti
Obdrží:
MěU Blansko, odbor hospodářské správy, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko k vyvěšení na
úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup pod názvem: “Přístavba nové
skladovací a výrobní haly IV ke stávající hale II v areálu společnosti PYROTEK CZ“.
-

