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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

 

Oznámení o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby 
 

Městský úřad Strážnice, stavební úřad, se sídlem náměstí Svobody 503, 696 62 Strážnice, příslušný 
dle § 13 odst. 1 písm. d) a e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve 
znění pozdějších přepisů (dále jen „stavební zákon“), obdržel dne 16.02.2017  od žadatele: Obec 
Sudoměřice, se sídlem Nádražní 322, 696 66 Sudoměřice, IČ: 00285331, návrh na uzavření 
veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby a to podáním návrhu na uzavření veřejnoprávní smlouvy, 
která nahradí územní rozhodnutí, podle § 78 odst. 1, § 78a stavebního zákona, na umístění stavby 
nazvanou: 
    

„Sudoměřice – Sklepní ulička – prodloužení vodovodu a kanalizace“ 
na pozemku KN parc. č. 1599/3 v k. ú. Sudoměřice. 

 
Jedná se o umístění a provedení stavby prodloužení stávající liniové stavby technické infrastruktury 
veřejného vodovodu a kanalizace, v obci Sudoměřice. Vodovodní řad bude prodloužen o 62,00 m, 
napojením na stávající řad č. A1 – PE 110 mm, u stávajícího hydrantu č. H72. kanalizační řad bude 
prodloužen o 50,00 m z materiálu ULTRA RIB2 SN 10 DN 300 mm, s napojením do stávající 
šachty Š 194 na stoce E2 – DN 300 mm. 
 
Městský úřad Strážnice, stavební úřad, se sídlem náměstí Svobody 503, 696 62 Strážnice, tímto v 
soul. s ust. § 78a odst. 3 stavebního zákona oznamuje uzavření veřejnoprávní smlouvy. 
 
Poučení: 
Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu 8 dnů 
 
„otisk úředního razítka“ 
 
Bc. Helena Novotná 
vedoucí stavebního úřadu       
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