
Městský úřad Vimperk 
Steinbrenerova 6/2, 385 17  Vimperk 

Odbor výstavby a územního plánování 
pracoviště: Nad Stadionem 199, 385 17 Vimperk 

 
Váš dopis zn.:    
Ze dne:    
Číslo jednací: MUVPK-VÚP 5938/19-STE-1274/19   
Spisová značka: 1274/2019  
Vyřizuje: 
Telefon: 
E-mail: 

Marcela Štěrbová 
388 459 048 
Marcela.Sterbova@mesto.vimperk.cz 

Dat. schránka: 9ydb7vm 
Datum: 19.2.2019 
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INFORMACE 
O NÁVRHU VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY 

 

Obec Kubova Huť, IČO 00583057, Kubova Huť č.p. 22, 385 01  Vimperk 

(dále jen "žadatel") dne 18.2.2019 podal návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy podle § 78a 
a § 79 stavebního zákona, o umístění stavby: 

Expozice a přístřešek pro turisty Kubova Huť 

na pozemku parc. č. 384/1, 197/1 v k.ú. Kubova Huť, obec Kubova Huť. 
 

Popis záměru: 
- Navržené objekty jsou situovány do těsné blízkosti nádraží Kubova Huť. 
- Opěrná betonová zeď obložená kamenem v celkové délce 115 m tvoří zadní stěnu pro oba 

objekty expozice (69,4 m2 + 55,7 m2 + 16,6 m2) a přístřešku (21,5 m2). 
- Konstrukce dřevěná roubená v kombinaci s ocelovými stojkami, střecha pultová v různých 

sklonech, zatravněná. 
- Součástí stavby je instalační přípojka elektro, venkovní štěrková plocha a oplocení 

zamezující vstupu do kolejiště. 
 

Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu ve Vimperku, 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. Václav Kokštein 
vedoucí odboru výstavby a územního plánování 
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Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 8 dnů. 
 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 
 
 
Obdrží: 
účastníci (dodejky) 
Obec Kubova Huť, IDDS: vp8ang7 
 sídlo: Kubova Huť č.p. 22, 385 01  Vimperk 
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