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INFORMACE
O NÁVRHU VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY
Paní Renata Luňáková, nar. 1. 11. 1980, bytem Pavrovského 2501/10, 155 00 Praha 5 a pan David
Ustohal, nar. 16. 4. 1994, bytem ul. 9. května 489, 664 56 Blučina, oba zastoupeni na základě plné
moci ze dne 5. 10. 2016 Ing. arch. Helenou Jakubcovou, nar. 5. 2. 1963, bytem Šternovská 728, 664
53 Újezd u Brna, podali dne 5. 1. 2017 návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby
a zároveň o provedení stavby, která nahrazuje územní rozhodnutí ve smyslu ustanovení § 79
o umístění stavby a stavební povolení ve smyslu ustanovení § 116 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“):

„Novostavba RD, vč. přípojek na inženýrské sítě, zpevněných ploch
a oplocení na pozemcích parc. č. 3033/1 a 3033/2 v k. ú. Šumice“.
Jedná se o stavbu samostatně stojícího, rodinného domu s vestavěnou garáží pro dva osobní
automobily, včetně oplocení, vodovodní přípojky, bezodtokové jímky na splaškové vody, retenční
nádrže na dešťovou vodu s přepadem do vsakovací rýhy a zpevněných ploch.
MěÚ Pohořelice, odbor územního plánování a stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle
ustanovení § 13 odst. 1 písm. c) stavebního zákona, podle § 78a odst. 3 stavebního zákona
informuje o podání návrhu
na uzavření veřejnoprávní smlouvy.
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Poučení
Podmínkou účinnosti veřejnoprávní smlouvy je písemný souhlas ostatních osob, které by byly
účastníky podle ustanovení § 85 odst. 2 nebo 3 a ustanovení § 109 stavebního zákona. Není-li tento
souhlas získán, může správní orgán místo uzavření veřejnoprávní smlouvy vydat rozhodnutí ve
správním řízení, v němž využije podkladů získaných při přípravě veřejnoprávní smlouvy.
Tato informace musí být vyvěšena po dobu 8 dnů.
„otisk úředního razítka“
Ing. Jana Dvořáková
vedoucí odboru územního plánování a stavebního úřadu

Vyvěšeno dne: ………….

Sejmuto dne: ……………
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