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,,REKO MS Klatovy - Luby ZV.etapa"

Vážení, ¥YjĹ/Y %/
I

sdě|ujelne Vám. že město Klatovy, zastoupené odborem rozvoje iněsta, na základč kladného
stanoviska majetkove! kolnise z 07.01.2019 a rozhodnuti rady města z 05.03.2019:
-souhlasí s realizád akce a s vydánňn územního rozhodnuti (souhlasu)na stavbu ..Reko MS Klatovy -
Luby IV.etapa" v obecních pp.č. 139/6. 81 1/50, 8ll/51 v k.ú. Luby a pp.č. 558/3, 579/3, 579/5, 581/1.
614/1. 684/27. 684/28. 684/29, 684/35. 684/38. 684/39, 684/40, 684/41, 684(42, 68815. 6Q8/1. 698/8.
698/,9. 698/1 l. 698Ĺ29. 698/30Jk739/7. 73.6/8. 3473Ĺ6. 3475/7, 34Ĺ5/8, 3475/16. 3475/17. 3475,21.
3475/23. 3475/24. 3475/25. 3475/34. 3475/35, 3475/6 v Úl. Klatovy dle předložené dokulnelitace.

.s po"dlnínkalni HO a TSMK.
- uděleni vý,jimkv z Pravidel pro povoIovánI výkopů města k zásahu do chráněné komunikacc
chodníky ze zánikové dlažby v úl. 5. května (část pp.č. 3475/17, pp.č. 3475/25, 684/12. 684/38.
684/35, 684/28, 684/41, 684/40, 3475/24. 3475/35 vše v k.ú. Klatovy a pp.č. 81 1/51 v k.ú. Luby), dále
v Lubské ulici (pp.Č. 6 14/1 v k.ú. Luby) a komunikace na pp. č. 139/6 v k. ú. Luby za účelem uloženi
plynovodu společnosti GasNet, s. r. o.. Klíšská 940/96, Ústí nad Labem
- souhlasila s pQllecháníln nefunkčního plynovodu v obecních pozemcích pp. č. 3475/6, 3475/8 v k.ú.
Klatovy a pp.č. 81 1/50 v k.ú. Luby a plynovodních přípojek v pp.č. 614/1 v k.ú. Klatovy.
- rozhodla o převodu nefunkčního plynovodu pp. č. 3475/6, 3475/8 v k.ú. Klatovy a pp.č. 81 1/50

v k.ú. Luby do inajetku města od GasNet, s. r. o., Klišská 940/96, Ústí nad Labem za celkovou kupní
cenu 100,00 KČ bez DPH.
- rozhodla o uzavřeni Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízeni vecného břeinene (služebnosti) vc
prospěch firmy GasNE'I", s.r.o.

Po vydáni úzmnního rozhodnutí (Souhlasu) je nezbytné učinit tYtQ kroky před vlastni realizaci akce:
l) požádat hospodářský odbor MěÚ - 3 patro budovy, tel.

o výkopové povolení,
2) uzavřít s městem Klatovy, zast. hospodářskýin odborein - 3. patro budovy. tel.

sln|ouvu o spolupráci.

Standardní podmínky města k prováděni výkopů jsou zveřejnčny na webových stránkách lýlěstského
úřadu Klatovy v záložce vyhlášky - > Pravidla pro povolování výkopů č. p 1/201 l.

vedoucí odboru rozvoje města

Přílohy
potvrzený situační snímek
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