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V EŘE J N Á  V Y H L Á Š K A  

I N F O R M A C E  
O PODANÉM NÁVRHU VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY 

 
Dne 2.1.2020 podal žadatel / stavebník Obec Újezd  (IČO - 00600555), Újezd 32, 592 12  Nížkov návrh 
na uzavření veřejnoprávní smlouvy, která podle ustanovení § 78a odst. 1 stavebního zákona nahrazuje 
územní rozhodnutí o umístění stavby a podle ustanovení § 116 odst. 1 stavebního zákona nahrazuje 
stavební povolení pro stavbu: Obec Újezd, OS 8 RD "Nad dolním rybníkem" – IO 01 M ístní 
komunikace v četně drenáže a ve řejného osv ětlení na pozemcích pozemkové parcely parcelní číslo 
3334, 3335, 3336/2, 3338/1, 3338/2 a 3514 v katastrálním území Újezd u Žďáru nad Sázavou. 
 
Popis stavby: 
Nová místní komunikace o délce 128 m, šířce 5,5 m a o návrhové rychlosti 30 km/h bude napojena na 
stávající místní komunikaci a bude ukončena rozšířeným obratištěm 6,5 m. Jedná se o obslužnou 
komunikaci bez chodníků s jednostranným příčným sklonem, která je doplněna o sjezdy k jednotlivým 
budoucím rodinným domům a o podélná parkovací stání (celkem 9 stání včetně 1 vyhrazeného stání pro 
tělesně postižené). Vozovka je navržená jako netuhá s asfaltovým krytem, v místě parkovacích stání a 
sjezdů pak s krytem ze zámkové dlažby. V místě napojení bude stávající místní komunikace upravena 
(rozšířena) a bude provedeno zatrubnění příkopu. Odvodnění vozovky je řešeno na začátku a na konci 
komunikace svedením do zatravněných průlehů, ve střední části pak odvodem do plánované dešťové 
kanalizace. Příslušenstvím nové místní komunikace je veřejné osvětlení (VO), které je napojeno na 
stávající VO vedené podél silnice III/3539. V trase o délce cca 330 m bude osazeno celkem 7 svítidel na 
ocelových stožárech.        
 
Městský úřad Žďár nad Sázavou, stavební odbor, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. c) 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
"stavební zákon") a jako speciální stavební úřad ve smyslu § 15 odst. 1 písm. c) stavebního zákona 
příslušný dle § 40 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen "silniční zákon") v souladu s ustanovením § 78a odst. 3 a § 116 odst. 3 stavebního 
zákona, 

i n f o r m u j e ,  
o podaném návrhu ve řejnoprávní smlouvy pro výše uvedenou stavbu. 
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Do podkladů pro uzavření navrhované veřejnoprávní smlouvy mohou třetí osoby (tzn. osoby, které by 
byly účastníky územního řízení a stavebního řízení) nahlédnout u Městského úřadu Žďár nad Sázavou, 
stavebního odboru (návštěvní dny: pondělí, středa: 8:00 - 17:00 hod.). Nechá-li se některá z třetích osob 
zastupovat, předloží její zástupce písemnou plnou moc. 

 
 

Ing. Veronika Bartošová  
referent stavebního úřadu 

 
 
 
 
 
Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 8 dn ů 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      Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí 
Razítko:          Razítko: 
 
 
 
 
 
V elektronické podobě        V elektronické podobě 
zveřejněno od: ………………………..…….      zveřejněno do: …………………………… 
 
 
………………………………….....................      ………………………………...................... 
Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění      Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění 
Razítko:          Razítko: 
 
 
 
 
 
 
R o z d ě l o v n í k  
Úřady pro vyv ěšení a podání zprávy o datu vyv ěšení a sejmutí (doručení jednotlivě) 

Městský úřad Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 31  Žďár nad Sázavou 
Obecní úřad Újezd, Újezd 32, 592 12  Nížkov 
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