
MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM
odbor územního plánování a stavebního řádu

Příční 405, 593 15 Bystřice nad Pemštejnem

L ENDA
A - HNon~\' KAPACITA 480 m>

\.",\OCHA 259,5 m'

B - JÍMKA -UŽITN~~~AH 120 m"
C - MANIPULAČNÍ A~ EJNÍ PLOCHA 52 m?

parcela dotčená stavbou: p.č, 143;1
parcely sousedící : p.č.st.100, p.č.143/2 , p.č.144 r p.č.152, p.č.156/1 , p.č.156/2, p.č.11
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SPIS. ZN.:
ČJ.:
VYŘIZUJE:
TEL.:
E-MAIL:

SBYS/ 153/20 160ÚP/Bi
BYS 198/2016
Binder Jiří
566590329

DATUM: 6.1.2016

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ
O NÁVRHU VEŘEJNOPRÁ VNÍ SMLOUVY

Pavel Řehůřek, nar. 4. 3. 1972, Ubušínek 37, 592 65 Rovečné, kterého zastupuje Milan Merčák, IČO
13389785, Krumsín 234, 798 03 Plumlov (dále jen "žadatel") dne 6. I. 2016 podal návrh na uzavření
veřejnoprávní smlouvy, která nahrazuje územní rozhodnutí podle § 79 a 92 stavebního zákona, o umístění
stavby:

"Hnojiště s jímkou"
na pozemku parc. Č. 143/1 v katastrálním území Ubušínek.

Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako stavební úřad
příslušný podle § \3 odst. I písmo c) zákona Č. 18312006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), podle § 78a odst. 3 stavebního
zákona

oznamuje postup

podle § 78 odst. 3 stavebního zákona ve věci uzavření veřejnoprávní smlouvy.
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Poučení:

Podmínkou účinnosti veřejnoprávní smlouvy je písemný souhlas ostatních osob, které by byly účastníky
podle § 27 odst. 2 nebo 3 správního řádu. Není-li tento souhlas získán, může správní orgán místo uzavření
veřejnoprávnl-smlouvy vydat rozhodnutí ve správním řízení, v němž využije podkladů získaných při
přípravě veřejnoprávní smlouvy.
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Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 8 dnů.

Vyvěšeno dne: ..t./..~(~.

Jiří Binder __
referent odb ru f.JjĚSfSKý ÚfÍAD

odbo!" .'
l: b - " OOv ij i)mV~D
,,9 15 BystN~~"!lil P

Sejmuto dne: .....!6.!...?:!?/k ...
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení"kl

Obdrží: ~ I
účastníci (dodejky)
Pavel Řehůřek, Ubušínek č.p. 37, 592 65 Rovečné zastoupený Milanem Merčákem, Krumsín č.p. 234,
798 03 Plumlov
Obec Ubušínek, IDDS: su8awfr
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