Městský úřad Velká Bíteš
odbor výstavby a ŽP
Masarykovo nám. 87
595 01 Velká Bíteš

Návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy, která nahradí územní rozhodnutí
podle ustanovení § 78a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon) v platném znění (dále jen stavební zákon)
o umístění stavby
o změně využití území
o změně vlivu užívání stavby na území

I. Identifikační údaje o navrhovateli
fyzická osoba

jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu (popř.adresa pro doručování), telefon*/

právnická osoba

název , identifikační číslo, adresa sídla (popř. adresa pro doručování), osoba oprávněná jednat jménem
právnické osoby, datová schránka, telefon*/
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

Navrhovatel jedná:
samostatně
je zastoupen: jméno, příjmení / název / místo trvalého pobytu / adresa sídla/, (popř. jiná adresa pro
doručování), /datová schránka/, telefon*/:
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
*/ nepovinný údaj

II. Navrhovatel navrhuje:
Městskému úřadu Velká Bíteš, odboru výstavby a ŽP, jako správnímu orgánu ve smyslu § 161
odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)
uzavření veřejnoprávní smlouvy ve smyslu § 78a zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů

o umístění stavby
o změně využití území
o změně vlivu užívání stavby na území

III. Identifikační údaje záměru
(název stavby / změny stavby/změny využití území/změny vlivu užívání stavby, druh a účel stavby / změny
stavby, místo stavby / změny stavby/změny využití území /změny vlivu užívání stavby – obec, ulice, číslo
popisné / evidenční)
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………..

IV. Pozemky, na kterých se záměr umisťuje
katastrální území

parcelní č.

druh pozemku podle katastru
nemovitostí

výměra

Navrhovatel současně projevuje vůli, být tímto návrhem vázán v případě jeho přijetí ve smyslu § 163
odst. 1 správního řádu.
V …………………… dne …………………

…………………………………………
podpis navrhovatele
Přílohy návrhu:
1. Dokumentace v rozsahu jako k žádosti o vydání územního rozhodnutí včetně situačního
výkresu na podkladě katastrální mapy - ve dvojím vyhotovení
2. Závazná stanoviska (popř. rozhodnutí) dotčených orgánů
3. Stanoviska vlastníků dotčené veřejné dopravní a technické infrastruktury
4. Doklad prokazující vlastnické právo navrhovatele k pozemku nebo stavbě, na nichž se má
záměr uskutečnit, nebo doklad o právu provést stavbu nebo opatření k pozemkům nebo
stavbám, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn; tyto doklady se připojují, nelze-li
tato práva ověřit v katastru nemovitostí dálkovým přístupem, anebo souhlas podle § 184a
stavebního zákona
5. Návrh znění veřejnoprávní smlouvy, ve kterém bude uveden seznam osob , které by byly
účastníky územního řízení (§ 85 stavebního zákona) pokud by bylo vedeno
6. Doklad o zaplacení správního poplatku za uzavření veřejnoprávní smlouvy
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