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ÚZEMNÍ SOUHLAS
Stavební úřad Magistrátu města Jihlavy, jako stavební úřad příslušný podle ~ 13 odst. I písm. c) zakona Č.
183 2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisu
(dalejen “stavební zákon“), posoudil podle ~ 96 odst. 1,2 a 4 stavebního zákona žádost o územní souhlas
K ‚ainčru umístění stavby, kterou dne 16.12.2016 podal
Obec Milíčov, IČO 00373826, Milíčov Č.p. 56,58805 Milíčov
(dale Jen “žadatel“), a na základě tohoto posouzení podle ~ 96 odst. 4 stavebního zákona a * ISa vyhlášky
Č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, uzemního opatření a stavebního řádu
vydává územní souhlas
s Lim ísíčii í ni stav by
stavba dětského hrištč o ploše 180 m2 se čtyřmi berními prvky s dopadovou 1)10Ch0U S
recyklované gumy a oplocení s brankou v délce 45 ni proVC(lené Z 1)OplaStOvanéhO pIeii~ a o
iýšce 1600 mm

(dálejen “stavba“) na pozemku parc. č. 21 4 (zahrada) v kataslľálním území Milíčov u Jihlavy.

/áničľ

splňuje všechn3 podmínky podle ~ 96 odst. 1, 2 a

*

90 stavebního zákona.

Poučení:
Územní souhlas platí 2 roky ode dne jeho vydání. Dobu platnosti územního souhlasu nelze prodloužit.
Uzemní souhlas lze změnit (Izenin ím souhlasem nebo územním rozhodnutím.
Ú,emní souhlas nepozbý~ á platnosti v případech podle ~ 96 odst. 8 stavebniho zákona.
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Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb.. o správních poplatcích položky 17 odst.
výši 00 Kč byl zaplacen dne 8.2.2017.
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Obdrží:

Účastníci řízení (dodejky)
Obec Miličov, IDDS: 9anawe3
sídlo: Milíčov čp. 56, 58805 Dušejov

Příloha:
Ovčřený pľojekt

