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INFORMACE
O NÁVRHU VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY
Antonín Bednář, nar. 16.03.1969, Bohušice 15, 675 51 Bohušice
(dále jen "žadatel") dne 02.10.2019 podal návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy podle § 78a a 79
stavebního zákona, o umístění stavby, pro záměr:
Novostavba ocelokolny - Dílna
(dále jen "záměr") na pozemku parc. č. 343/3, 343/14 v katastrálním území Bohušice.

Druh a účel stavby:
- Stavba bude užívána pro opravy zemědělské techniky investora stavby. V průběhu provádění oprav
budou z opravované zemědělské techniky vyjmuty baterie.
Popis stavby
- Koncepčně se jedná o nepodsklepenou budovu pravidelného půdorysu 24,160 m x 11,760 m. Celková
výška stavby činí 7,050 m. Konstrukčně se jedná o jednoduchou stavbu ocelové rámové konstrukce
opláštěné stěnovými panely PUR. Střešní plášť sedlové střechy s mírným sklonem je tvořen střešními
panely. PUR. Založení stavby je provedeno na základových patkách. Obvodový stěnový práh je
založen na základových pasech. Podlaha stavby je provedena jako betonová leštěná. Prosvětlení
stavby je zajištěno plastovými okny zabudovanými v obvodovém plášti. V prostorách je zajištěno
denní osvětlení, které bude doplněno osvětlením umělým, splňující požadavky ČSN 73 0580. větrání
objektu zajištěno přímé - okny a vraty. Vytápění stavby se neuvažuje, stavba bude jako dílna užívána
výhradně v sezónním období zemědělských prací. Vjezd do stavby je zajištěn sekčními vraty. Stavba
bude napojena zemní přípojkou elektro na stávající stavby investora. Dešťové vody budou svedeny na
stávající nezpevněný terén, kde budou přirozeně zasakovány. Větrání objektu zajištěno přímé - okny a
vraty. Vytápění stavby se neuvažuje, stavba bude jako dílna užívána výhradně v sezónním období
zemědělských prací. Vjezd do stavby je zajištěn sekčními vraty. Stavba bude napojena zemní
přípojkou elektro na stávající stavby investora. Dešťové vody budou svedeny na stávající nezpevněný
terén, kde budou přirozeně zasakovány.
Určení prostorového řešení stavby:
- Půdorysné rozměry stavby jsou: 24,160 m x 11,760 m
- Výška stavby je: 7,050 m
Vymezení území dotčeného vlivy stavby:
- Seznam pozemků, které mají společnou hranici s pozemkem, na kterém má být stavba uskutečněna:
parc. č. 343/15, 343/6, 343/16 v katastrálním území Bohušice
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Městský úřad Moravské Budějovice, jako stavební úřad příslušný podle § 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"), podle § 78a odst. 3 stavebního zákona
informuje o podání návrhu
na uzavření veřejnoprávní smlouvy.

otisk úředního razítka
Ing. Vlastimil Novotný, v.r.
vedoucí odboru výstavby a územního plánování
Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 8 dnů a současně zveřejněn způsobem
umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu. 8. den je posledním dnem
oznámení.
Datum vyvěšení: ………………………………..

Datum sejmutí: …………………………………

………………………………………………......
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení
Razítko:

………………………………………………......
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko:

V elektronické podobě
zveřejněno od: ………………………..…………

V elektronické podobě
zveřejněno do: ………………………..…………

………………………………………………......
Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění
Razítko:

………………………………………………......
Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění
Razítko:

Zdvořile žádáme, po sejmutí opatření z úřední desky, o jeho vrácení s potvrzením o vyvěšení.
Příloha:
Situační výkres
Obdrží:
K vyvěšení (dodejky)
Město Moravské Budějovice, nám Míru č.p. 31, 676 02 Moravské Budějovice 2
Seznam třetích osob:
David Bednář, Bohušice č.p. 15, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou
Ing. Ctibor Kuchařík, Zahradní č.p. 1024, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou
Bc. Věra Nohová, Hladíkova č.p. 956/12, Horka-Domky, 674 01 Třebíč 1
Vladimír Novotný, Helfertova č.p. 132, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou
Obec Bohušice, IDDS: jcqaxei
Dotčené správní úřady
Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, územní odbor Třebíč, IDDS: ntdaa7v
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Třebíč, IDDS: vzxiuw8
Městský úřad Moravské Budějovice, Odbor výstavby a územního plánování, územní plánování, nám.
Míru č.p. 31, 676 02 Moravské Budějovice 2
Městský úřad Moravské Budějovice, Odbor životního prostředí, nám. Míru č.p. 31, 676 02 Moravské
Budějovice 2

