MĚSTSKÝ
ODBOR

ÚŘAD ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

STAVEBNí

ŽIŽKOVA 227/1,591

31 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Č.j:
SÚ/1815/13/Ba-6-lnfo
Spis. zn.:SÚ/1815/13/Ba
JID:
54285/2013/MUZR
Vyřizuje: Ing. Veronika Bartošová
E-mail: Veronika.Bartosova@zdarns.cz
Telefon: 566688 162

Žďár nad Sázavou, dne: 30.9.2013

OBEC BŘEZÍ nad Osi.
OÚ BŘEZÍ nad Osi.
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UZAVŘENí VEŘEJNOPRÁVNí SMLOUVY

Dne 9.9.2013 podal žadatel, kterým je Josef Večeřa (nar. 13.1.1958), Březí nad Oslavou 25, 592 14
Březí nad Oslavou návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy, která podle ustanovení § 78a odst. 1 a
§ 116 odst. 1 stavebního zákona nahrazuje územní rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení
pro stavbu: Garáž o 2 stáních u rodinného domu č.p. 25 ve Březí nad Oslavou na pozemcích:
stavební parcely parcelní číslo 8 a pozemkové parcely parcelní číslo 1476/38 v kat. území Březí nad
Oslavou.
Městský úřad Žďár nad Sázavou, stavební odbor, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písmo c)
zákona Č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "stavební zákon") v souladu s ustanovením § 78a odst. 5 stavebního zákona,

oznamuje
uzavření veřejnoprávní smlouvy pro výše uvedenou stavbu.
Veřejnoprávní smlouva číslo: SÚ/1815/13/Ba o umístění a provedení výše uvedené stavby byla
uzavřena dne 25.9.2013, účinnost dne 29.9.2013.

otisk razítka

Ing. Veronika Bartošová
referent stavebního úřadu

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů a současně zveřejněn způsobem
umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu.
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Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění
Razítko:
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