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-veřejná vyhláška- 

INFORMACE 
O NÁVRHU VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY 

 

Obec Kubova Huť, IČO 00583057, Kubova Huť č.p. 22, 385 01  Vimperk 

(dále jen "žadatel") dne 4.1.2018 podal návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy, která 
nahrazuje územní rozhodnutí podle § 78a  stavebního zákona, o umístění stavby pod názvem  

Kubova Huť - posílení vodního zdroje 
na pozemku parc. č. 380/1 a 305(st.)  v k.ú. Horní Vltavice, obec Horní Vltavice. 

 

Popis záměru: 
- Jedná se o přístavbu druhé akumulace na pitnou vodu vedle stávajícího objektu úpravny 

vody. Zároveň dojde k posílení vodního zdroje pomocí dvou nových jímacích zářezů a 
nového odtokového potrubí. 

- Stavební objekty: SO-01 Stavební úprava akumulace (obsahuje 2 dílčí stavební objekty 
DSO 01.1 Dostavba akumulace úpravny vody, DSO 01.2 Jímání vody a přívodní potrubí). 

 

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. 3 stavebního 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. Václav Kokštein 
vedoucí odboru výstavby a územního plánování 
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Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 8 dnů. 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 
 
 
 
Obdrží: 
Obec Kubova Huť, IDDS: vp8ang7 
 sídlo: Kubova Huť č.p. 22, 385 01  Vimperk 
Obec Horní Vltavice, IDDS: 3a5b2k8 
 sídlo: Horní Vltavice č.p. 80, 384 91  Horní Vltavice 
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