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LACRUM Velké Meziříčí, s.r.o., IČO 63992370, Hornoměstská č. p. 383/60, 594 01 Velké Meziříčí

Oznámení
o uzavření veřejnoprávní smlouvy
Odbor výstavby a územního rozvoje Městského úřadu ve Velkém Meziříčí, jako stavební úřad příslušný
podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
v platném znění (dále jen "stavební zákon") oznamuje, v souladu s § 78a odst. 5 stavebního zákona, že byla
uzavřena veřejnoprávní smlouva, která podle § 78a odst. 1 nahrazuje územní rozhodnutí o umístění stavby
podle ustanovení § 79 stavebního zákona a podle §116 nahrazuje stavební povolení (dále jen „veřejnoprávní
smlouva“) pro stavební záměr:
MODERNIZACE FIRMY LACRUM-II.ETAPA
(dále jen „záměr“) na pozemcích pozemková parcela číslo 668/1, 668/3, 668/4, 668/6 v katastrálním území
Velké Meziříčí.
Záměr obsahuje:
Přístavbu a nástavbu stávající haly. V přístavbě a nástavbě stávající haly bude umístěna technologie pro
plátkování sýrů a prostory ke skladování výrobků. Přístavba haly bude umístěna v proluce mezi stávajícími
stavbami na pozemcích p.č. 668/3 a 668/6 v k.ú. Velké Meziříčí.
Stávající hala po provedení přístavby a nástavby bude mít v nejvyšším bodě výšku 6,3 m. Přístavby haly
bude o půdorysných rozměrech 12,5 x 41,5 m.
Součástí záměru je i přeložení areálových kabelů NN.
Výše uvedená veřejnoprávní smlouva je účinná od: 02.08.2021
Poučení:

Stavební úřad vyvěsí oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy po vyznačení účinnosti na úřední desce po
dobu 15 dnů.
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vedoucí odboru
Ing. Antonín Kozina
Za správnost vyhotovení
Ing. Pavel Kříbala
Odbor výstavby a územního rozvoje
Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce Městský úřad Velké Meziříčí a současně
zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup, a po sejmutí vrácena potvrzená zpět Odbor výstavby a
územního rozvoje Městského úřadu ve Velkém Meziříčí.

Datum vyvěšení: .............................................

Datum sejmutí: ..........................................

.........................................................................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení
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..................................................................
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V elektronické podobě
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