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č ričnr; l000ó-5000l28-58410ó00

IČ:240 9-1l

l/YH LAs KA

Úvaly, dne 3l .5.20l8

l.enka Slavíková
Sicherova é,p.1606l13

Sicherova č.p. l60ó/l3

Praha 9-Kyje
l98 00 Praha 98

Praha 9-Kyje
198 00 Praha 98

oztrlÁrrlnNí
o UZAvŘExÍ vnŘr"lNoPRÁvNÍ §MLoUvY
Petr §lavík, nar.3.ó.l965o §icherova č.p. 1606113, Praha 9-Kyje, 198 00 Praha 98,
Lenka Slavíková, nar.27.6.t958, Sicherova č.p. l606lt3,Praha 9-Kyje, l98 00 Praha 98
(dále

jen "žadatel") dne 25.4.2018 podal návrh na uzavření veře.inoprávní smlouvy, která

nalrrazuje

změnu územníhorozhodnuti podle § 78a a 79 stavebního zákorra, o untístění stavby

Zména územníhorozhodnutí é.j.K/162ll06/SU/Bul ze dne 7.7.2018,loka_lta V Lukách I,
spočívajícíve změně regulativů zástavby pro pozemek parc.č. 95/27 k.ú.Sestajovice u Prahy
Zámér obsahuje zněnu regulativů zástavby pro pozemek parc,č. 95l27 k,ú.Šestajovice u Prahy:

Původně:
střechy sedlové s přesahem, sklon střešních rovin 22 až 45 stupňů
vzdálenost RD od hranice se sousednítn pozemkem min.3,5m

Nově:
střecha plochá

vzdálenost RD od hranice se sousednínl pozemkem parc.č, 95/l a95l28 k.ú.Šestajovice u Prahy min,3,2m

Stavební úřad Městského úřadu Úvaly, jako stavební úřad příslušný podle § l3 odst. 1 písm. d) zákona č.
18312006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "stavebrrí zákon"), podle § 78a odst. 5 stavebníhcl zákona

oznamuje

uzavřen í veřej noprávn í smlouvy.

Poučení:
Stavební úřad vyvěsil oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy na úřední desce na dobu l5 dnů.

Renáta Vayhelová illa":
oprávněná úřední osoba
y,i.

č.1. ueuv ólóói20l8

STU

str.2

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu I5 dnů.
Vyvěšeno ane:

l7 r- ,r'-.,

,.,.,.!....'..,..*..'.{...

Sejntuto dne:

Itaz_ítko. pocipis trt,gátttt. lttcrý potvrzu jc vyvčšeltí a scjnttrtí ozttálrretri,

Obdrží:
ucastnlct rtzcnt
Petr Slavík, IDDS: gkztmdS

trvalý pobyt: Siclrerova č.p. l606/l3, Pralra 9-Kyje, 198 00 Pralta 98
Lenka Slavíková, Sicherova č.p, l606/l3, Praha 9-Kyje, 198 00 Praha 98

Na vědomí

Obecní úřad Šestajovice,lDDS: vrn4b5e2
sídlo: l{usov a ě.p. 60lt),25a 92 Šestajtlvice
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