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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 :
Jan Denemarek,dat.nar.02.03.1983 a Iveta Baráková,dat.nar.17.01.1989,oba bytem Lánice
č.p.62,595 01 Velká Bíteš
podal u zdejšího stavebního úřadu návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy, která podle § 78a
odst.1 stavebního zákona nahradí územní rozhodnutí o umístění souboru staveb, pro stavební
záměr

„Novostavba rodinného domu“

na pozemku parc.č.: 290/37 (orná půda) v obci Nové Sady a v kat.území Nové Sady u Velké
Bíteše.
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Rozdělovník: (doporučeně do vl. rukou, do DS):
Obecní úřad Nové Sady, Nové Sady č.p.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.:............................
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Razítko správ. org.:.........................
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