
MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÁ BÍTEŠ 
Odbor výstavby a životního prostředí 

Masarykovo nám. 87, 595 01 Velká Bíteš 
 

ČJ.: MÚVB/4902/11/VÝST/BA-337/2011    
POČET LISTŮ:     
POČET PŘÍLOH:    Dle rozdělovníku 
     
VÁŠ DOPIS ZN.:     
ZE DNE: 15.8.2011    
VYŘIZUJE: Jana Balášová    
TEL.: 566502529    
E-MAIL: jana.balasova@vbites.cz    
     
DATUM: 17.08.2011    

 
 

 

OZNÁMENÍ  
O PODÁNÍ NÁVRHU NA UZAVŘENÍ VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY  

 
Dne 15.8.2011 podala OBEC SKŘINÁŘOV, IČ 00599824, Skřinářov, 594 53  Osová Bítýška 
návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy ve věci změny stavby  a  současně návrh na uzavření 
veřejnoprávní smlouvy ve věci povolení  stavby : stavební úpravy budovy obecního úřadu č.p. 
28 - provedení nového zastřešení budovy  na pozemku parc.č. st.68 v kat.ú. Skřinářov.  
 

 
Odbor výstavby  a ŽP MěÚ Velká Bíteš, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen "stavební 
zákon") oznamuje dle § 78 odstavec 5 stavebního zákona osobám, které by byly účastníky 
územního řízení dle stavebního zákona, postup podle § 78 odstavec 3 stavebního zákona (tj., že 
stavební úřad jedná o uzavření veřejnoprávní smlouvy, která by nahradila územní rozhodnutí) a 
současně oznamuje postup dle § 116 odst.2 stavebního zákona osobám,které by byly účastníky 
stavebního řízení  dle stavebního zákona (tj.,že stavební úřad jedná o uzavření veřejnoprávní 
smlouvy, která by nahradila stavební povolení ). 
Do podkladů pro uzavření navrhované veřejnoprávní smlouvy mohou třetí osoby (tj. osoby, které 
by byly účastníky územního řízení)  nahlédnout u MěÚ Velká Bíteš, stavebního úřadu. Nechá-li se 
některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 
Uzavření veřejnoprávní smlouvy se předpokládá v pondělí  dne   29 .08.2011. 
 
 
Jana Balášová  
referentka odboru výstavby a ŽP  
Městského úřadu Velká Bíteš 
 
Rozdělovník: 
Účastníci územního řízení  
Podle ustanovení § 85 odst. 1  stavebního zákona /doporučeně do vlastních rukou/ : 
OBEC SKŘINÁŘOV, IČ 00599824, Skřinářov, 594 53  Osová Bítýška  



Č.j.: MÚVB/4902/11/VÝST/BA-337/2011 2 

 
Podle ustanovení § 85 odst. 2 stavebního zákona : 
Lubomír Klimeš, Zahradní č.p.567, 59501 Velká Bíteš  
 
Účastníci stavebního  řízení: 
Podle ustanovení  §109  odst. 1 písm.a) stavebního zákona: /doporučeně do vlastních rukou/:  
OBEC SKŘINÁŘOV, IČ 00599824, Skřinářov, 594 53  Osová Bítýška  
 
Podle ust. §109  odst. 1 písm.b)-g) stavebního zákona /doporučeně do vlastních rukou/: 
Lubomír Klimeš, Zahradní č.p.567, 59501 Velká Bíteš  
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