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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
INFORMACE
O NÁVRHU VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY
Obec Tvrdonice, IČO 00283631, nám. Míru 96/31, 691 53 Tvrdonice,
kterou zastupuje Ing. Petr Janulík, IČO 61414786, Kostická 140/70, 691 53 Tvrdonice
(dále jen "žadatel") dne 16.09.2020 podal návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy podle § 78a
a 79 stavebního zákona, o umístění stavby:
Přístavba, nástavba základní školy Tvrdonice za účelem zvýšení kvality vzdělávání
na pozemku st. p. 713/1 v katastrálním území Tvrdonice.
Záměr obsahuje:
Rozšíření základní školy o dvě specializované učebny nádstavbou patra ve dvou nižších
přístavbách hlavní budovy a sjednocení podlažnosti.
Městský úřad Břeclav, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c)
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
informuje o podání návrhu
na uzavření veřejnoprávní smlouvy.

Mgr. Silvie Baštinská
vedoucí odboru
v zast. Jarmila Gálová
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Tento dokument musí být vyvěšen po dobu 8 dnů na úřední desce Městského úřadu Břeclav a
obecního úřadu obce, v jejímž katastrálním území se má záměr nebo stavba uskutečnit, a dále
zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Pro počítání lhůt dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, je směrodatné
vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Břeclav.
Úřední deska:
Vyvěšeno dne: ............................…………..

Sejmuto dne: ..................................…

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:……………………………………
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení, sejmutí a zveřejnění …………………

Obdrží:
Na vyvěšení
Městský úřad Břeclav, podatelna a výpravna, nám. T. G. Masaryka č.p. 42/3, 690 81 Břeclav
Obecní úřad Tvrdonice, IDDS: iugbave
sídlo: Nám. Míru 31, 691 53 Tvrdonice

