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INFORMACE
O PODANÉM NÁVRHU NA UZAVŘENÍ VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Dne 14.11.2018 podala společnost PYROTEK CZ, s.r.o., ičo 25326287, Poříčí 2534/24, 678
01
Blansko 1, kterou zastupuje společnost RIZNER, s.r.o., IČO 26228807, Rožmitálova
2511/15, 678 01 Blansko 1, návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy, která má nahradit
územní rozhodnutí podle 79 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“) a stavební povolení podle
115
stavebního zákona. Předmětem návrhu je umístění a povolení stavby přístavba a stavební
úpravy budovy č.p. 1965 v Blansku, Pražská 5, včetně nadzemní nádrže na vodu,
areálových rozvodů NN a slaboproudu, areálových komunikací, chodníků a zpevněných
ploch, areálové odpadní kanalizace, areálové kanalizace srážkové se vsakovacím
objektem a retenční nádrží, areálového rozvodu venkovního osvětlení, opěrných zdí a
oplocení na pozemcích st. p. 3150/1, parc. č. 984/44, 984/50, 988/17, 989/2, 994/2, 1001/2,
1001/3, 1003/3, 1003/4, 1003/6, 1006/46, 1006/48, 1006/61, 1006/81 v katastrálním území
Blansko; stavby je žadatelem nazvaná “Přístavba nové skladovací a výrobní haly IV ke stávající
hale II v areálu společnosti PYROTEK CZ“.
Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle
písm. c) stavebního zákona podle 78a odst. 3 a 116 odst.3 stavebního zákona

13 odst.1

oznamuje postup
podle 78a odst. 1 a 116 odst.1 stavebního zákona ve věci uzavření veřejnoprávní smlouvy,
která nahradí územní rozhodnutí o umístění předmětné stavby a stavební povolení příslušných
částí stavby.

Poučení
Podmínkou účinnosti veřejnoprávní smlouvy bude písemný souhlas ostatních osob, které by
byly účastníky řízení podle
85 a 109 stavebního zákona. Nebude-li tento souhlas získán,
může správní orgán místo uzavření veřejnoprávní smlouvy vydat rozhodnutí ve společném
územním a stavebním řízení, v němž využije podkladů získaných při přípravě veřejnoprávní
smlouvy.
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Tato písemnost bude vyvěšena po dobu 8 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
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Razítko a podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti:

Obdrží:
žadatel
1. RIZNER, s.r.o., IDDS: 78zizea
sídlo: Rožmitálova Čp. 2511/15,67801 Blansko 1
zastoupení pro: PYROTEK CZ, s.r.o., Poříčí 2534/24, 678 01 Blansko 1
Dále obdrží
MěÚ Blansko, odbor hospodářské správy, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko k vyvěšení
na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup pod názvem: přístavba a stavební
úpravy budovy čp. 1965v Blansku, Pražská 5, včetně nadzemní nádrže na vodu, areálových
rozvodů NN a slaboproudu, areálových komunikací, chodníků a zpevněných ploch, areálové
odpadní kanalizace, areálové kanalizace srážkové se vsakovacím objektem a retenční
nádrží, areálového rozvodu venkovního osvětlení, opěrných zdí a oplocení, žadatel
společnost PYROTEK CZ, s.r.o.
—

