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OZNÁMENÍ
O UZAVŘENÍ VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad, jako silniční správní úřad příslušný podle 40 odst.
1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o pozemních komunikacích‘) a speciální stavební úřad příslušný podle
16 odst. 1 a
40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích a 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební
zákon“), oznamuje podle 78a odst. 5 stavebního zákona, že uzavřel veřejnoprávní smlouvu,
která nahradila územní rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení stavby: revitalizace
části centra obce Bořitov obsahující stavby : SO 01 centrální část se zpevněnými
plochami, SO 03 parková část, SO 04 veřejné osvětlení a rozvody el. energie NN, SO 05
hrubé terénní úpravy, SO 06 místní komunikace, parkoviště a chodníky, SO 07 veřejná
účelová komunikace na pozemcích parc. č. 261/1, 261/2, 261/3, 261/4, 261/6, 261/8, 262,
621/1 v katastrálním území Bořitov. Oprávněným z veřejnoprávní smlouvy je Obec Bořitov, IČO
00279960, Náměstí U Václava 11, Bořitov, 679 21 Černá Hora.
Veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dne 06.05.2020 pod čj. Č.j. SÚ SH SV 10/2020-MBK
21652/2020, Spis. Zn. SMBK-17392/2020-SU/Pa a nabyla účinnosti dne 13.05.2020.

STŮDNSK

Ing. Antonín Paděra
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vedoucí oddělení silničního hospodářství

Tato písemnost bude vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Blansko. Bude
zveřejněna též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to na www.blansko.cz.
Vyvěšeno dne
Sejmuto dne
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne

..M.

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti:

Doručí se:
MěU Blansko, odbor hospodářské správy, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko k vyvěšení na
úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup pod názvem: revitalizace části centra
obce Bořitov obsahující stavby: SO 01 centrální část se zpevněnými plochami, SO 03 parková
část, SO 04 veřejné osvětlení a rozvody el. energie NN, SO 05 hrubé terénní úpravy, SO 06
místní komunikace, parkoviště a chodníky, SO 07 veřejná účelová komunikace
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