Městský úřad Český Brod

Odbor stavební a územního plánování
náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod

Návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby

Navrhovatel a stavebník
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
(jméno a příjmení, datum narození, trvalé bydliště)
(název společnosti, identifikační číslo, sídlo společnosti)
(zastoupený)
…………………………………………………………………………………………………………
(jméno a příjmení, datum narození, trvalé bydliště)
……………………………………………………………………………………………………………
(název společnosti, identifikační číslo, sídlo společnosti)
navrhuje
Městskému úřadu Český Brod, odboru stavebnímu a územního plánování, příslušného podle
§ 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánovaní a stavebním úřadu, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) jako stavebnímu úřadu správním orgánem ve smyslu
§ 161 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších přepisů (dále jen „správní
řád“)
uzavření veřejnoprávní smlouvy ve smyslu § 116 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon),

o provedení
stavby
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.....................................................................................................................................................................
na pozemku p.č.
……………………………………………………………………………………………………
v katastrálním
území…………..................................................................................................................................

obec

Navrhovatel současně projevuje vůli, být tímto návrhem vázán v případě jeho přijetí ve smyslu § 163
odst. 1 správního řádu.
Dotčené orgány ve smyslu § 116 stavebního zákona s uzavřením veřejnoprávní smlouvy vyslovily
souhlas.
Přílohy návrhu:
1. Projektová dokumentace ve dvojím (trojím - obce) vyhotovení
2. Plán kontrolních prohlídek stavby
3. Závazná stanoviska (stanoviska) dotčených orgánů, vč. jejich souhlasu s uzavřením
veřejnoprávní smlouvy
4. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury
5. Souhlasy osob s uzavřením veřejnoprávní smlouvy, které by byly účastníky řízení podle §
27 odst. 2 a 3 správního řádu ve smyslu § 161 odst. 1 správního řádu
6. ………………………..

Českém Brodě
V …………………… dne …………………

podpis navrhovatele
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