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Č.j: SÚ/544/17/Ba-2-Info Žďár nad Sázavou, dne: 10.4.2017 
Spis. zn.:SÚ/544/17/Ba  
JID: 21610/2017/MUZR 
Vyřizuje: Ing. Veronika Bartošová  
E-mail: Veronika.Bartosova@zdarns.cz  
Telefon: 566 688 162 

 
 

V EŘE J N Á  V Y H L Á Š K A  

I N F O R M A C E  
O PODANÉM NÁVRHU VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY 

 
Dne 5.4.2017 podal žadatel/stavebník Kateřina Dvo řáková  (nar. 4.1.1992), Znětínek 30, 594 44  
Radostín nad Oslavou návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy o umístění a provedení stavby: 
Novostavba rodinného domu v č. přípojek a oplocení, Zn ětínek na pozemcích pozemkové parcely 
parcelní číslo 79/18 (trvalý travní porost) a 109 (orná půda) v katastrálním území Znětínek.  
 
Popis stavby: 
Novostavba přízemního, nepodsklepeného zděného rodinného domu s přistavěnou garáží bude zastřešena 
valbovou střechou se sklonem 22°, nad garáží pak střechou pultovou se sklonem 11°. Celková zastavěná plocha 
RD bude cca 256 m2, výška hřebene + 6,495 m.  
Novostavba bude napojena na sítě technického vybavení, přičemž přípojka vody je přivedena na hranici pozemku 
p.č. 79/18 v k.ú. Znětínek. Splaškové vody budou svedeny do nové jímky na vyvážení, dešťové vody pak přes 
retenční nádrž do vsakovacího objektu. Nová přípojka el. energie bude předmětem samostatného povolení. Přístup 
a příjezd bude zajištěn novým sjezdem z místní komunikace na pozemku p.č. 79/19 v k.ú. Znětínek.  
 
Městský úřad Žďár nad Sázavou, stavební odbor, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. c) 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
"stavební zákon") v souladu s ustanovením § 78a odst. 3 stavebního zákona, 

i n f o r m u j e ,  
o podaném návrhu ve řejnoprávní smlouvy pro výše uvedenou stavbu. 

Do podkladů pro uzavření navrhované veřejnoprávní smlouvy mohou třetí osoby (tzn. osoby, které by 
byly účastníky územního řízení a stavebního řízení) nahlédnout u Městského úřadu Žďár nad Sázavou, 
stavebního odboru (návštěvní dny: pondělí, středa: 8:00 - 17:00 hod.). Nechá-li se některá z třetích osob 
zastupovat, předloží její zástupce písemnou plnou moc. 

 
 

otisk razítka 
 
 

Ing. Veronika Bartošová  
referent stavebního úřadu 
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Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 8 dn ů a současně zveřejněn způsobem 
umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu. 8. den je posledním dnem 
oznámení. 
 
 
 
Datum vyvěšení: ............................................     Datum sejmutí: …………………................ 
 
 
………………………………….....................      ………………………………...................... 
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení      Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí 
Razítko:          Razítko: 
 
 
 
 
 
V elektronické podobě        V elektronické podobě 
zveřejněno od: ………………………..…….      zveřejněno do: …………………………… 
 
 
………………………………….....................      ………………………………...................... 
Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění      Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění 
Razítko:          Razítko: 
 
 
 
 
 
 
 
R o z d ě l o v n í k  
Úřady pro vyv ěšení a podání zprávy o datu vyv ěšení a sejmutí (doručení jednotlivě) 

Obecní úřad Znětínek, Znětínek 2, 594 44  Radostín nad Oslavou 
Městský úřad Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 31  Žďár nad Sázavou 
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