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OZNÁMENÍ 
O UZAVŘENÍ VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY 

O UMÍSTĚNÍ A PROVEDENÍ STAVBY 

 

Městský úřad Bohumín, stavební odbor, jako stavební úřad příslušný podle ust. § 13  odst. 1 písm. c) zákona č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

"stavební zákon"), a dále jako orgán věcně a místně příslušný podle ust. § 10 a § 11 zákona č. 500/2006 Sb.,       

o správním řádu (správní řád), dne 21.02.2017 obdržel návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy, která 

v souladu s ustanovením § 78 odst. 5 stavebního zákona nahrazuje současně územní rozhodnutí podle ust. § 79    

a ust. § 92 stavebního zákona a stavební povolení podle ust. § 115 stavebního zákona, které podali  

Svatava Trvajová, Podvojná 729, 735 31  Bohumín, 

Jan Arabasz, Podvojná 729, 735 31  Bohumín, 
které zastupuje Bc. Jan Liška, Severní 397, 747 18  Píšť 

(dále jen "žadatel") ve věci stavby: 

"Novostavba rodinného domu, kryté parkovací stání, vodovodní přípojka, elektrická přípojka, venkovní 
kanalizace vč. žumpy, dešťová kanalizace vč. vsakovací jímky, zpevněné plochy, oplocení" 

obec Bohumín, m.č. Skřečoň, ulice Podvojná 
 

(dále jen „stavba“) na pozemcích parc.č. 2168/3 (zahrada) a 2167 (ostatní plocha) v katastrálním území 
Skřečoň. 

 

Stavba obsahuje: 

Novostavba rodinného domu, nepodsklepená, zděná, jednopodlažní, nepravidelného půdorysného tvaru 

základních rozměrů 15,76 x 13,285 m, zastřešená dvěma pultovými střechami, max. výška 4,724 m od ± 0,000 

m podlahové plochy a 5,024 m od upraveného terénu. Rodinný dům bude napojen vodovodní a elektrickou 

přípojkou, splaškové vody budou svedeny do žumpy a dešťové do vsakovací jímky na pozemku žadatele.         

U rodinného domu bude realizováno kryté parkovací stání pro osobní automobil. 

− Zastavěná plocha rodinného domu  165,00 m² 

− Obestavěný prostor rodinného domu 847,00 m³ 

− Zastavěná plocha krytého stání    37,00 m² 

 

 

 



Č.j. MUBO/07932/2017/STAV/St str. 2 

 

Stavební úřad v souladu s ustanovením § 78a odst. 5 stavebního zákona tímto opatřením, které bude na úřední 

desce vyvěšeno 15 dnů 

o z n a m u j e, 

že veřejnoprávní smlouva o umístění a povolení stavby, která nahrazuje územní rozhodnutí a stavební povolení  

 

byla uzavřena dne 24.05.2017 

poslední souhlas třetí osoby byl udělen dne 04.04.2017 

veřejnoprávní smlouva je účinná a platná ode dne 24.05.2017 

 

„otisk razítka“ 

 

 

Ing. Libor Radiňák 

vedoucí stavebního odboru 

 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 
 

 

 

Vyvěšeno dne: ..............................     Sejmuto dne: .................................... 

 

 

Vyvěšeno na elektronické úřední desce 

(tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup) dne: .............................. Sejmuto dne: .................................... 

 

 

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha: Situace koordinační 

Vyvěšeno: 
Městský úřad Bohumín, Masarykova 158, 735 81 Bohumín 

Seznam třetích osob: 
Město Bohumín, v zastoupení Ing. Lumír Macura, Masarykova 158, 735 81 Bohumín 

Město Bohumín, odbor majetkový, Masarykova 158, 735 81  Bohumín 

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října 1235, 709 00  Ostrava 

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874, 405 02  Děčín 

GridServices, s.r.o., Plynárenská 499, 602 00  Brno 

Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929, 140 00  Praha 
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