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OZNAMENI
O NAVRIIU VEREJNOPRA\T.'II SMLOU\ry

Obec Rovečné, ICo 0029528|, Rovečné 82,592 65 Rovečné (dálejen ''Žadatel',) dne 24.3.20l5 podal
návrh na uzavření veřejnoprávní sm|oulry, která nahrazuje územní rozhodnutí podle $ 79 l 80 l 82 a92
stavebního zákona, o umístění stavby l změně vyttžití území / změně stavby a změně vlivu stavby na
vytžiÍí území.' .'odvodnění vodoměrné Šachty v obci Rovečné u č.p.77,, na pozemku parc. č. l502/l'
l502/56' 67lI v katastrálním území Rovečné.

Městský úřad Bystřice nad Pemštejnem, odbor územního plánování a stavebního řádu' jako stavební úřad
příslušný pod|e $ l3 odst. l písm. c) zákona č. 183/2006 Sb.' o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dálejen .'stavební zákon'.), podle $ 78a odst. 3 stavebního
zákona

o zn^m u j  €  p o s t u  p

podle tohoto ustanovení stavebního zákona ve věci uzavření veřejnoprávní smIouvy.

Poučení:

Podmínkou účinnosti veřejnoprávní sm|ouvy je písemný souhlas ostatních osob, které by byly účastníky
pod|e $ 27 odst. 2 nebo 3 správního řádu. Není-|i tento souh|as získán, může správní orgán místo uZaVřeni
veřejnoprávní sm|ouly vydat rozhodnutí ve správním řízení, v němž vyuŽije podkladů získaných při
přípravě veřejnoprávní smlouvy.

J i ří Binder
referent odboru !'

Toto oznámení bude vyvěšeno nejméně po dobu 8 dnů na úřední desce a elektronické úřední desce
Městského úřadu Bystřice nad Pemštejnem a úřední desce obecního úřadu Rovečné. Účinky doručení
tohoto oznámení formou veřejné vyhlášky nastávají 8 dnem po vyvěšení na úředních deskách' Dnem
vyvěšeníje den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, kteqi'je stavebním úřadem tj. na úřední desce
Městského úřadu Bystřice nad Pernštejnem.

Vyvěšenodne: l.l:l1.1lll Sejmutodne: ?7.. ?.Í, (y/.f

Razítko, podpis orgánu, kteý potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámeni.
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