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Spis zn.:SÚ/186/16/Ba
JIO:
6767/20 6/MUZR
Vyřizuje: Ing Veronika Bartošova
E-maiI.Veronika.Bartosova@zdarrs.cz
Telefon: 566688 162

Žďár

nad Sázavou, dne: 3.2.2016

OBEC BŘF.ZÍ nad OsI.
OÚ BŘEZÍ nad Osi.
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Dne 29.1.2016 podali žadatelé/stavebnici

VEŘEJNOPRÁVNí

Martin Pospíchal

(nar.

SMLOUVY
.1978),~~~::::=::::

~:::::=====I=::;::~J~ana

Pospíchalová (nar.
.1982),
návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy o umístění
a provedení stavby: Novostavba rodinného domu VČ, přípojek a oplocení, Březí nad Oslavou na
pozemku: pozemkova parcela parcelní číslo 173/9 a 178/24 v katastrálním území Březí nad Oslavou.

.ij

POpiSstavby
ovostavba or.zemntno nepodsklepeneho zděneho rodinneho domu ve tvaru pismene .,L" zastřešeneho valbovou
stiecnou se sklonem 25 a celkovou zastavěnou plochou cca 260 ttt. Nevezuiici terasa bude zastřešena pultovou
stiecbou se sklonem 12" s taškovou sttesrn kry tmou.
Novostavba RD bude napojena na sítě technickeho vybaveni. které JSou pt'ivedeny na hranici pozemku p.č 178/24
li k.u. Brez, nad Oslavou, a to novou pNpojkou
vody. plynu a přípojkou NN. Splaškové vody budou svedeny novou
pnpojnou splaškove kanalizace do domovni člstlrny oopednicn vod s přepadem do akumulačni nádrže, dešťové
vody budou svedeny do vsekoveci jímky na dešťovou vodu s možnosti vsaku do okolniho zatravněného pozemku
::adatelu. Piistup a pi'ljezd bude zajištěn sjezdem 7 ptuente ttnstrn komunikace.

Mes ský iřao Zďar nad Sázavou, stavebru odbor, jako s avební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písmoc)
zakona č. 183,2006 Sb .. o úzernrurn plánovaní a stavebnirn řádu, ve znění pozdějších předpisu (dále jen
"stavební zákon") v souladu s ustanovením § 78a ods 3 stavebního zakona,

informuje,
o podaném návrhu veřejnoprávní

smlouvy

pro výše uvedenou

stavbu.

Do podkladu pro uzavření navrhované veřejnoprávní smlouvy mohou třetí osoby (tzn. osoby, které by
byly úcastruky územního řízení a stavebního řlzení) nahlednout u Městského úřadu Zdár nad Sázavou,
stavebruho odboru (návštěvní dny: pondéh, středa: 8:00 - 17:00 hod.). Nechá-Ii se něk erá z třetích osob
zastupova . předloží její zastupce pisernnou plnou moc.
otisk razítka
Ing. Veronika Bartošová
referent stavebního úřadu
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anto dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 8 dnů a současně zveřejněn způsobem
.imožnujicirn dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu. 8. den je posledním dnem
oznámení.

Datum vyvěšení:

Datum sejmutí
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Podpis oprávněne osoby, potvrzující vyvěšení
Razítko:

Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko:

V elektronické podobě
zveřejněno od:

V elektronické podobě
zveřejněno do:

..........................

i

:

', .

Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejněni
Razítko:
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Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění
Razítko:

Rozdělovník
Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě)
Obecní úřad Březí nad Oslavou, Břez: nad Oslavou 47,592 14 Nové Veselí
Městský úřad Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou
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