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Informace 

o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy 

 

Městský úřad Šenov, odbor výstavby a životního prostředí, stavební úřad příslušný podle § 13 

odstavce 1 písmene e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 

pozdějších předpisů, stavební zákon (dále jen "stavební zákon"), podává v souladu 

s ustanovením § 78a odstavce 3, stavebního zákona 

 

 

informaci 
 

o tom, že dne 16.12.2020 byl na zdejší stavební úřad podán návrh veřejnoprávní smlouvy 

na umístění a povolení souboru staveb pod názvem „Rekonstrukce ZUŠ Viléma Wünshe, 

Šenov“ stavba bude provedena na pozemcích parc.č. 1 (zastavěná plocha a nádvoří) a 17 

(ostatní plocha, ostatní komunikace) v k.ú. Šenov u Ostravy. 

 

 

Návrh podalo  

 

Město Šenov, IČ 00297291, se sídlem Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov 

 

v zastoupení na základě plné moci  

 

společností Kotásek-Projekty s.r.o., IČ 06155707, se sídlem Frýdecká 1901, 739  34 

Šenov. 
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Návrh veřejnoprávní smlouvy a projektová dokumentace souboru staveb je uložen na stavebním 

úřadě MěÚ Šenov, odbor výstavby a ŽP, Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov. 

 

 

…..................... v.r. ........................... 

         MěÚ Šenov 

odbor výstavby a životního prostředí    

           stavební úřad 

 Ing. Stanislav Procházka 

  

 

 „otisk úředního razítka“ 

 

 

 

Tato informace musí být vyvěšena po dobu 8 dnů na úřední desce MěÚ Šenov a po shodnou 

dobu zveřejněna též způsobem umožňující dálkový přístup. Posledním dne této lhůty je dnem 

doručení. Po jejím sejmutí bude vrácena zpět místně příslušnému stavebnímu úřadu.         

         

 

Vyvěšeno na úřední desce: 

 

Vyvěšeno dne:     Sejmuto dne: 

 

 

 

Vyvěšeno způsobem umožňující dálkový přístup: 

 

Vyvěšeno dne:     Sejmuto dne: 

 

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení opatření a jeho zveřejnění způsobem 

umožňujícím dálkový přístup. 
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