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INFORMACE
O PODANÉM NÁVRHU ZMĚNY VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY

Tenisový klub Dolní Dunajovice, IČ: 265 63 509, Lípová 583, 691 85 Dolní Dunajovice
(dále jen "žadatel") dne 23.12.2021 podal návrh na uzavření dohody o změně veřejnoprávní
smlouvy, která nahrazuje územní rozhodnutí podle § 92 stavebního zákona a stavební povolení
dle § 115stavebního zákona, o umístění a provedení stavby:
Veřejnoprávní smlouva nahrazující – žádost o umístění a provedení stavby nazvané
,,lehká montovaná tenisová hala“
na pozemku parc. č. 9576/4 v katastrálním území Pavlov u Dolních Věstonic.
Záměr obsahuje:
- Prodloužení účinnosti veřejnoprávní smlouvy č. 567/2019 uzavřené dne 30.12.2019
Městský úřad Mikulov, odbor stavební a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný podle
§ 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon) a místně příslušný podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"stavební zákon"), podle § 78a odst. 3 a podle § 116 odst. 3 stavebního zákona
oznamuje
podle § 78a odst. 3 a podle § 116 odst. 3 stavebního zákona o podaném návrhu o změně
veřejnoprávní smlouvy.
Poučení:
Stavební úřad vyvěsil oznámení o podání návrhu uzavření veřejnoprávní smlouvy na úřední
desce a elektronické desce MěÚ Mikulov po dobu 8 dnů, v souladu s ustanovením § 78a odst. 3
a § 116 odst. 3 stavebního zákona.
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Vyvěšeno na úřední desce dne................................

Sejmuto dne.....................................

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup k informacím, dne …………………….
Sejmuto dne……………………..
Razítko a podpis osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

