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Informace

o podání návrhu veřejnoprávní smlouvy
Odbor výstavby a ŽP MěÚ Velká Bíteš, jako stavební úřad věcně příslušný podle ustanovení § 13
odst.1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "stavební zákon") a jako stavební úřad místně příslušný podle ustanovení § 190
odst.1 stavebního zákona , v souladu s ust. § 78a odst.3 stavebního zákona

informuje,
že žadatelé :
Tomáš JOCH,dat.nar. 2.9.1983, bytem Nové Sady č.p.4,595 01 Velká Bíteš
a Mgr. Marta JOCHOVÁ,dat.nar. 30.12.1984, bytem Nové Sady č.p.4,595 01 Velká Bíteš
podali u zdejšího stavebního úřadu návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy, která podle § 78 a
odst.1 stavebního zákona nahradí územní rozhodnutí o umístění stavby pro soubor staveb

„Rodinný dům a garáž“
na pozemcích parc.č.: 36/5 (orná půda) ,parc.č.:385/8 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v obci
Nové Sady a v kat.území Nové Sady u Velké Bíteše.

Soubor staveb obsahuje
-

novostavbu rodinného domu,garáž,hlavní domovní el. vedení NN,jímku na vyvážení,
kanalizační přípojku,jímku na dešťové vody,oplocení pozemku,zpevněné plochy ze
zámkové dlažby na pozemku parc.č.36/5 v kat.ú. Nové Sady u Velké Bíteše,

-

vodovodní a dešťovou přípojku, sjezd ke garáži,chodník na pozemcích parc.č.:
36/5,385/8 v kat. ú. Nové Sady u Velké Bíteše.

…………………………..
Jana Balášová
referentka odboru výstavby a ŽP
Městského úřadu Velká Bíteš
Rozdělovník: (doporučeně do vl. rukou, do DS):
Obecní úřad Nové Sady , Nové Sady 72, 595 01 Velká Bíteš, k vyvěšení a podání zprávy
stavebnímu úřadu o datu vyvěšení a sejmutí písemnosti a o době jejího zveřejnění způsobem
umožňujícím dálkový přístup.
Upozornění:
Tato informace musí být vyvěšena na úřední desce MěÚ Velká Bíteš a Obecního úřadu Nové
Sady po dobu 8 dnů a současně musí být zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup:

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

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

Podpis opr. osoby: ............................

Podpis opr. osoby:.........................

Razítko správ. org.:............................

Razítko správ. org.:........................

V elektr. podobě

V elektr. podobě

zveřejněno od : ................................

zveřejněno do:.................................

Podpis opr. osoby: ...........................

Podpis opr. osoby:...........................

.
Razítko správ. org.:............................

Razítko správ. org.:.........................
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