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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ
O UZAVŘENÍ VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY
Svazek obcí AZASS, Palackého nám. 160, 572 01 Polička, IČO 682 08 146,
který zastupuje na základě plné moci společnost
Projekt Point green, s.r.o., Cejl 504/38, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO 292 01 691,
zastoupená jednatelem Ing. Hynkem DVOŘÁČKEM
(dále jen "žadatel") podal dne 18.10.2019 návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy, která nahrazuje
vydání stavebního povolení pro stavbu s názvem:
Stavební úpravy části 1. PP pavilonu B v areálu nemocnice v Poličce
za vzniku pracoviště sociální rehabilitace
na pozemku parc. č. st.486/1 v katastrálním území Polička.
Stavba je též uváděna pod názvem:
„Pracoviště sociální rehabilitace v 1. PP objektu na st. p. č. 486/1 v k.ú. Polička“ Polička
Stavba představuje:
- Stavební úpravy části suterénu pavilonu B v areálu bývalé nemocnice v Poličce za vzniku pracoviště
sociální rehabilitace včetně technického a provozního zázemí s napojením stavby na stávající sítě
technické infrastruktury.
Záměr obsahuje tato stavební objekty:
- SO – 01
Stavební úpravy 1. PP pavilonu B.
Stavební úřad Městského úřadu Polička, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zák.č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „stavební zákon“) obdržel dne 18.10.2019 předmětný návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy,
která nahrazuje stavební povolení podle § 115 stavebního zákona.
Městský úřad Polička, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) stavebního
zákona, podle ust. § 78a odst. 5 stavebního zákona
oznamuje
uzavření veřejnoprávní smlouvy.
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Veřejnoprávní smlouva byla uzavřena s právním nástupcem společnosti Projekt Point green, s.r.o. dle
22.10.2019 stavebnímu úřadu předloženého stejnopisu notářského zápisu č.j. N 426/2019, NZ 253/2019
sepsaného v Notářské kanceláři JUDr. Zdeňky Otevřelové, notářky se sídlem ve Vyškově, ul. 9. května
čp. 29, Vyškov, tj. se společností LAPLAN s.r.o., Cejl 504/38, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO 292
01 691, zastoupené jednatelem Ing. Hynkem Dvořáčkem.
Poučení:
Stavební úřad vyvěsil oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy na úřední desce na dobu 15 dnů.
Václav K A Š P A R
vedoucí stavebního úřadu
Obdrží:
K vyvěšení na úřední desce:
Městský úřad Polička, odbor Tajemník, úsek podatelny, Palackého nám. č.p. 160, 572 01 Polička osobně
Tato písemnost se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup, tj. na elektronické úřední desce
Městského úřadu Polička na webových stránkách www.policka.org
Tato písemnost musí být vyvěšena nejméně po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: ……………………………….

Sejmuto dne:…….……………………….

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

