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OZNÁMENÍ 
O NÁVRHU VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY 

 

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: 

"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 
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Městský úřad Bohumín, stavební odbor, jako příslušný správní orgán v souladu s ustanovením § 78a odst. 3         
a ustanovením § 116 odst. 2 stavebního zákona, tímto opatřením  

i n f o r m u j e 

o podaném návrhu na uzavření veřejnoprávní smlouvy, která nahrazuje územní rozhodnutí o umístění stavby      
a stavební povolení. 

Dle ust. § 78 odst. 4 stavebního zákona žadatel zajistí souhlasy osob, které by byly účastníky územního řízení      
a stavebního řízení s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou. Žadatel je povinen předložit stavebnímu úřadu 
veřejnoprávní smlouvu spolu se souhlasy osob, které by byly účastníky územního a stavebního řízení                   
a grafickou přílohu k vyznačení účinnosti. 

 

 

 
 

 

 
Ing. Libor Radiňák 
vedoucí stavebního odboru 

 

 

 

 

Tato informace musí být vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Bohumín po dobu 8 dnů. Osmým dnem 
po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou. Informace se zveřejní též prostřednictvím elektronické úřední 
desky Městského úřadu Bohumín. 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí informace. 
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