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Č.j: SÚP/1867/20/Ba-2-Info Žďár nad Sázavou, dne: 19.11.2020 
Spis. zn.:SÚP/1867/20/Ba  
JID: 54959/2020/MUZR 
Vyřizuje: Ing. Veronika Bartošová  
E-mail: Veronika.Bartosova@zdarns.cz  
Telefon: 566 688 162 
  
 
 

 
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 18.11.2020 podal žadatel Obec Pokojov  (IČO - 00599697), Pokojov 9, 592 14  Nové Veselí návrh 
na uzavření veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby a o změně využití území: Novostavba 
multifunk čního h řišt ě se zázemím, Pokojov na pozemcích pozemkové parcely parcelní číslo 38/5 
(ostatní plocha), 44/1 (ostatní plocha), 44/2 (trvalý travní porost), 753/10 (ostatní plocha), 753/1 (ostatní 
plocha), 753/2 (ostatní plocha), 764/21 (vodní plocha), 764/12 (vodní plocha), 794/1 (trvalý travní 
porost), 802 (trvalý travní porost) a 816 (vodní plocha) v katastrálním území Pokojov, která podle 
ustanovení § 78a odst. 1 stavebního zákona nahrazuje územní rozhodnutí. 
 
Popis stavby: 
Nové multifunkční hřiště pro míčové hry o velikosti 288 m2 s povrchem z umělého trávníku bude po 
obvodu oploceno. Na hřiště budou navazovat zpevněné plochy, zděný altán se sociálním zázemím 
zastřešený sedlovou střechou a dále dětské hřiště s herními prvky. Z důvodu výškového převýšení je 
navržena úprava terénu - terasy. Odvodnění hřišť a plochy pod altánem bude do nově vybudované 
akumulační a vsakovací jímky. Dešťové vody budou využívány pro údržbu hřiště a přilehlých ploch. 
Splaškové vody z altánu budou svedeny do nové jímky na vyvážení. Altán bude napojen novou 
přípojkou vody a elektro, nápojným místem bude sloup a vodovod před rodinným domem č.p. 29. Pro 
přístup ke sportovnímu areálu bude od stávající lávky pro pěší přes Bohdalovský potok vybudován nový 
chodníček š. 1,5 m. 
 
Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor stavební a územního plánování, 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") v souladu s ustanovením § 78a 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) nahlédnout u Městského úřadu Žďár nad Sázavou, stavebního odboru 
(návštěvní dny: zejména 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) 

Obecní úřad Pokojov, Pokojov 9, 592 14  Nové Veselí 
Městský úřad Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 31  Žďár nad Sázavou 
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