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- VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA –

INFORMACE

O NÁVRHU VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY

Lesy České republiky, s. p., Lesní závod Boubín, IČO 42196451, Přemyslova č. p. 1106/19,
Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8, zastoupené zmocněným pracovníkem Ing.
Janem Toncarem,

(dále jen "žadatel") dne 23.6.2021 podal návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy, která
nahrazuje územní rozhodnutí o umístění stavby podle § 78a a § 79 stavebního zákona a
stavební povolení podle § 116 stavebního zákona o provedení stavby s označením:

Strom duší, národní památník zemřelých v lesnictví
na pozemku parc. č. 355/7 (trvalý travní porost) v katastrálním území Horní Vltavice, obec

Horní Vltavice, (dále jen „stavba“)

Popis stavebního záměru:

Trvalá stavba veřejně přístupného památníku.

Památník je umístěn v blízkosti parkoviště pod Boubínem, v nezastavěné části k. ú. Horní
Vltavice, podél turistické stezky směrem k Boubínskému jezírku.

Památník tvoří dva soustředné kruhy o poloměru 4 m a 8 m, které tvoří asi tři sta vztyčených
dřevěných trámků 120x80 mm výšky 4m se jmény zemřelých v lesnictví. Pochozí plochy jsou
štěrkové. Založení stavby je na dvoustupňových základových pasech.

Celková zpevněná plocha 380 m2, zastavěná plocha 31 m2, obestavěný prostor 200 m3.

Stavba je umisťována do nezastavěného území, jejím účelem je zlepšení podmínek využití
území pro účely rekreace a cestovního ruchu.

Stavba bude sloužit jako pietní místo k uctění památky zemřelých.
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Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Vimperk, jako stavební úřad příslušný
podle § 13 odst. 1 písm. c) a d) 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. Robert Pročka
vedoucí odboru výstavby a územního plánování

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 8 dnů.

Vyvěšeno dne: .............................. Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:
pro zveřejnění na úřední desce
Obec Horní Vltavice, IDDS: 3a5b2k8

sídlo: Horní Vltavice č. p. 80, 384 91 Horní Vltavice
Městský úřad Vimperk, Odbor hospodářský a bytový – interně
(1x založit, 1x vrátit zpět)
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