
Městský úřad Brušperk                                           K Náměstí 22, 739 44 Brušperk   

 
stavební úřad                        

č.j.        :  SÚ/330/2172/2018/So                                                

vyřizuje:  Ing. Sandra Sobotková                                               

tel.        :  591 144 463  

e-mail   :  sobotkova@brusperk-mesto.cz  

   

datum   :  22.10.2018 

Oznámení  
o uzavření veřejnoprávní smlouvy 

 
Městský úřad Brušperk, stavební úřad, příslušný podle ust. § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), 

v souladu s ust. § 78a odst. 5 stavebního zákona oznamuje uzavření veřejnoprávní smlouvy pod č.j. 

SÚ/330/2172/2018/So ze dne 12.10.2018, která podle ust. § 78 odst. 1 stavebního zákona nahrazuje 

územní rozhodnutí podle ust. § 79 stavebního zákona a dle ust. § 116 odst. 1 stavebního zákona 

nahrazuje stavební povolení podle ust. § 115 stavebního zákona pro stavbu:  

 

„Rodinný dům včetně kryté terasy a zastřešeného vstupu“ na pozemku parc. č. 393/2 (orná půda) 

v k.ú. Rychaltice obec Hukvaldy – včetně tepelného čerpadla vzduch/voda, částečného oplocení, 

domovního rozvodu elektro, dešťové kanalizace včetně vsakovací šachty a vsakovacího drénu. 

 

Veřejnoprávní smlouva byla uzavřena mezi smluvními stranami – Jiří Uhýrek a Mgr. Barbora 

Uhýrková Černá a Městským úřadem Brušperk, stavebním úřadem (správním orgánem). 

 

Výše uvedená veřejnoprávní smlouva nabyla účinnosti dne 14.10.2018.  

 

Poučení: 

Stavební úřad vyvěsí oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy po vyznačení účinnosti na úřední 

desce po dobu 15 dnů.  

 

„otisk razítka“ 

Ing. Jana Starůstková 

vedoucí stavebního úřadu                                                                                                                                                                

 

 
Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Brušperk po dobu 15 dnů. 

Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou. Oznámení se zveřejní též 

prostřednictvím elektronické úřední desky Městského úřadu Brušperk. 

 

Oznámení bude vyvěšeno též na úřední desce Obecního úřadu Hukvaldy po dobu 15 dnů.  Toto 

vyvěšení má pouze informační účinek. 

Městský úřad Brušperk, stavební úřad, tímto žádá Obecní úřad Hukvaldy o vyvěšení o podaném 

návrhu veřejnoprávní smlouvy po dobu 15 dnů a následné vrácení stavebnímu úřadu v Brušperku 

s vyznačením lhůt (s potvrzením vyvěšení).  

 

Vyvěšeno dne:                                 Sejmuto dne:                               Podpis a razítko: 
 

 

Matrika:             591 144 459 
Tajemník:             591 144 453                         Bankovní spojení: 

Stavební úřad:        591 144 461                                                             ČSOB, a. s. 

Odbor financí                         pobočka Frýdek - Místek 

a správy majetku:   591 144 454                                                   číslo účtu: 190526977-0300 

                                                        IČ: 00 29 65 38 

e-mail: urad@brusperk-mesto.cz 
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