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                                    Informace 
                                    o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy   

Dne 3.5.2016 předložil Obec Jívoví, IČ 00544183, Jívoví č.p.40, 594 51  Křižanov návrh veřejnoprávní 

smlouvy, která nahrazuje společné  územní rozhodnutí a stavební povolení stavby  :  

                                         přístavba bufetu na výletišti v Jívoví  

                                                           na pozemku p.č. 528 v k.ú. Jívoví. 

Odbor výstavby a reg. rozvoje Městského úřadu ve Velkém Meziříčí, jako stavební úřad příslušný podle § 13 

odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen 

"stavební zákon") informuje v souladu s ustanovením § 78a odst. 3 stavebního zákona o podaném návrhu 

veřejnoprávní smlouvy, která nahrazuje územní rozhodnutí společné rozhodnutí o umístění stavby a stavební 

povolení .  

Stavební úřad posoudí návrh veřejnoprávní smlouvy do 30 dnů ode dne jeho předložení z hlediska splnění 

podmínek pro uzavření veřejnoprávní smlouvy. Stavební úřad vyvěsí informaci o podaném návrhu 

veřejnoprávní smlouvy na úřední desce po dobu 8 dnů. Stavební úřad na základě posouzení návrhu 

veřejnoprávní smlouvy návrh přijme, nebo odmítne a sdělí žadateli důvody odmítnutí. 

Dle ustanovení § 78a odst. 4 stavebního zákona žadatel zajistí souhlasy osob, které by byly účastníky 

územního řízení s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou. Žadatel je povinen předložit stavebnímu úřadu 

veřejnoprávní smlouvu spolu se souhlasy osob, které by byly účastníky územního řízení, a grafickou přílohu 

k vyznačení účinnosti. 

 

vedoucí odboru 

Ing.Antonín Kozina 
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Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 8 dnů na úřední desce Městský úřad Velké Meziříčí a současně 

zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup, a po sejmutí vrácena potvrzená zpět Odbor výstavby a 

reg. rozvoje Městského úřadu ve Velkém Meziříčí. 

 

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

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

Rozdělovník: 

 

Účastníci řízení: 

Datová schránka: 

Obec Jívoví, Jívoví č.p.40, 594 51 Křižanov, DS: OVM, cc3bg6a 

Město Velké Meziříčí, Radnická č.p.29/1, 594 01 Velké Meziříčí, DS: OVM, gvebwhm 
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