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INFORMACE 

O NÁVRHU VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY 

 

Obec Dyjice, IČO 42634679, Dyjice 20, 588 56  Telč 

(dále jen "žadatel") dne 22.5.2018 podal návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy podle § 78a a 79 

stavebního zákona, o umístění stavby: 

"Optická síť Dyjice, Rozvod trubek HDPE, Přívod do obce",  

podle projektové dokumentace vypracované Ing. Pavlem Kratochvílem - COLEGIUM, Věžní 8, 586 01 

Jihlava, , autorizované Ing. Zdeňkem Pecinou, ČKAIT 1400049, 

na pozemku parc. č. 675, 690/3, 696, 703, 729/1, 749, 750 v katastrálním území Dyjice. 

 

Záměr obsahuje: 

- Nový rozvod trubky HDPE bude napojen na stávající optickou trasu Sedlatice - Telč ve stávající 

kabelové komoře uložené v zemi na poz. p. č. 750 v katastrálním území Dyjice. 

- Nový rozvod trubky HDPE bude umístěn v zemi a přiveden na okraj zastavěného území obce, kde 

bude trubka ukončena u stávajícího betonového stožáru venkovního vedení NN před rodinným 

domem č.p. 25. 

 

 Městský úřad Telč, odbor 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 

i n f o r m u j e   o   p o d á n í   n á v r h u 

na uzavření veřejnoprávní smlouvy. 

 

 

 

 

 

 

Ing. Stanislava Mácová 

vedoucí odboru stavebního úřadu 
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Obdrží: 

účastníci (dodejky) 

Obecní úřad Dyjice, IDDS: 6v6ayg9 

 sídlo: Dyjice č.p. 20, 588 56  Telč – úřední deska 

 

Městský úřad Telč, oddělení sekretariát, náměstí Zachariáše z Hradce č.p. 10, 588 56  Telč-Vnitřní Město 

– úřední deska 

 

Městský úřad Telč, odbor stavební úřad, náměstí Zachariáše z Hradce č.p. 10, 588 56  Telč-Vnitřní Město 

– spis 

 

 

 

Tato informace o podaném návrhu pro uzavření veřejnoprávní smlouvy bude vyvěšeno po dobu 8 dnů na 

úřední desce Obecního úřadu Dyjice a Městského úřad Telč. 

 

Vyvěšeno dne:                                                                        Sejmuto dne: 

 

 

 

 

 

 

Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí informace (po sejmutí vrátit informaci 

stavebnímu úřadu Městského úřadu Telč). 
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