
VEŘEJNOPRÁVNÍSMLOUVA 
O POVOLENÍ UMÍSTĚNÍ A PROVEDENÍ STAVBY 

č.j.:57670-17/0V-hal I 8148-2017 

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY 

1. Městský úřad Svitavy - odbor výstavby, T.G. Masaryka 5/35, Předměstí Svitavy, jako 
příslušný obecný stavební úřad dle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon), zastoupený 
Romanem Poláčkem, jako oprávněnou úřední osobou dle § 15 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, v platném znění 
(dále též "správní orgán") 

a 

2. Město Svitavy, T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy, zastoupené starostou 
města Mgr. Davidem Šimkem 
(dále též "stavebník") 

Čl. II. TŘETÍ OSOBY 

Veřejnoprávní smlouva, která nahrazuje územní rozhodnutí a stavební povolení, se přímo 
dotýká práv těchto třetích osob, které by byly účastníky podle §§ 85, 109 stavebního zákona a § 27 
odst. 2 nebo 3 správního řádu, kdyby probíhalo územní a stavební řízení: 

GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 Ol Ústí nad Labem 1 zastoupený společností 
GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2 

Vodárenská Svitavy s.r.o., Hradec nad Svitavou 494, 569 Ol Hradec nad Svitavou 

Tyto osoby (dále též "třetí osoby") vyslovily písemný souhlas s uzavřením smlouvy ve smyslu 
ustanovení § 168 správního řádu. 

Čl. III. PŘEDMĚT SMLOUVY 

V souladu s veřejným zájmem a právními předpisy a se souhlasem třetích osob uzavírají 
smluvní strany podle§ 78a odst. 1 a§ 116 odst. 1 stavebního zákona veřejnoprávní smlouvu, jejímž 
předmětem je povolení umístění a provedení stavby (dále též "stavba"): 

PŘÍSTAVBA HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ A ŠATEN K OBJEKTU VÍCEÚČELOVÉ HALY 
V AREÁLU SVITAVSKÉHO STADIONU- CENTRÁLNÍ TĚLOCVIČNA PRO VÝUKU 

TĚLESNÉ VÝCHOVY VE SVITAV ÁCH 

na pozemcích parc.č. 424/1, st.p.č. 862 v katastrálním území Čtyřicet Lánů. 

Čl.III.I Nahrazení územní rozhodnutí o umístění stavby podle § 78 odst. 1 stavebního zákona, 

které se týká stavby: 

Strana 1 veřejnoprávní smlouvy č.j.: 57670-17/0V-hal I 8148-2017 



PŘÍSTAVBA HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ A ŠATEN K OBJEKTU VÍCEÚČELOVÉ HALY 
V AREÁLU SVITAVSKÉHO STADIONU- CENTRÁLNÍ TĚLOCVIČNA PRO VÝUKU 

TĚLESNÉ VÝCHOVY VE SVITA V ÁCH 

na pozemcích parc.č. 424/1 ostatní plocha, st.p.č. 862 zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním 
území Čtyřicet Lánů. 

a) druh a účel umisťované stavby 

Stavba bude sloužit jako součást stavby centrální tělocvičny. 

b) katastrální území, parcelní čísla a druh pozemků podle katastru nemovitostí, na nichž se stavba 
umisťuje 

Stavba bude umístěna na pozemcích parc.č. 424/1 ostatní plocha, st.p.č. 862 zastavěná plocha a 
nádvoří v katastrálním území Čtyřicet Lánů. 

c) umístění stavby na pozemku, zejména minimální vzdálenosti od hranic pozemku a sousedních 
staveb 

Umístění stavby bude v souladu se situačním výkresem, který je nedílnou přílohou této 
veřejnoprávní smlouvy. 

d) určení prostorového řešení stavby, zejména půdorysnou velikost, maximální yýšku a tvar a 
základní údaje o její kapacitě, 
Jedná se o přístavbu hygienického zázemí a šaten k objektu "Centrální tělocvičny pro výuku 
tělesné výchovy ve Svitavách", která se nachází v areálu Svitavského stadionu. Stavba 
hygienického zázemí a šaten bude provozně propojena s tělocvičnou spojovací chodbou 
(krčkem), který je v současné době součástí stanové konstrukce tělocvičny. 
Založení stavby je navrženo plošné na základových pasech. Základové pasy budou provedeny z 
betonu C16/20, betonované do betonových tvárnic ztraceného bednění. Základová deska bude z 
betonu C25/30, vyztužená svařovanou sítí 0 4 -150/150 mm. 
Pro samotnou přístavbu je zvolen jednopodlažní systém prostorové výstavby, který sestává z 
typových modulů výrobce, které budou sestaveny montážní technologií přímo na stavbě. 

Půdorysný rozměr stavby je 28,7 x 5,1 m se zastavěnou plochou 146,5 m2, max. výška stavby 
od úrovně ±O bude 2,8 m. Fasáda objektu je hladká, sestavená z obkladových desek 
(vysokotlaký laminát - HPL), výplně otvorů z plastových profilů, vstupní prosklené dveře z 
hliníkových profilů. Klempířské konstrukce z titanzinkového plechu. Nové zpevněné plochy 
budou provedeny z betonové zámkové dlažby v přírodním provedení - viz stávající chodníky. 
Dispozičně je objekt členěn na prostory šaten (muži, ženy) navazujících na umývárnu se 
záchodem, vstupní zádveří se spojovacím krčkem a samostatně přístupné sklady. 

Připojení na technickou infrastrukturu: 

Vodovod 
Nový objekt šaten se napojí na stávající areálové rozvody- napojení bude na stávající potrubí PVC 
090 mm. Napojení na stáv. vodovod 090 mm bude navrtacím pasem s možností provedení 
navrtávky pod tlakem. Dále bude osazeno šoupě se zemní soupravou a litinovým poklopem, pod 
kterým bude osazena roznášecí deska. 
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/vodovodní přípojka je navržena z trub plastových pro venkovní použití PEHD 032 x 3,0 mm SDR 
ll (PN 16). Potrubí přípojky bude uloženo na 10 cm pískové lože s obsypem 30 cm nad vrchol 
potrubí pískem. Obsyp kolem potrubí bude řádně hutněn. Nad potrubím bude uložen signál. drát 
CYY 4 mm pro snazší nalezení uloženého potrubí. Na potrubí bude provedena desinfekce a tlakové 
zkoušky dle ČSN 75 5911. Zásyp potrubí bude stávající zeminou, řádně hutněný. 

Přeložka nadzemního hydrantu 
Stávající nadzemní hydrant se nachází v místě budoucích šaten. Proto bude v rámci provedení 
vodovodní přípojky provedeno i jeho přemístění tak, aby ležel mimo požárně nebezpečný prostor 
nových šaten. Bude provedena demontáž stávajícího hydrantu včetně šoupěte se zemní soupravou a 
jejich nové osazení. Na stávajícím potrubí PVC 090 mm bude proveden nový přírubový T -kus, 
vysazen nový úsek potrubí PEHD 090 x 8,2 mm v délce 1,5 m a provedena opětovná montáž 
stávajícího šoupěte se zemní soupravou a nadzemním hydrantem. Budou osazeny litinové příruby s 
jištěním proti tahu, pod T -kus bude proveden betonový kotevní blok. Pod patkové koleno bude 
proveden betonový kotevní blok. Stávající potrubí PVC 090 mm pak bude za přepojením hydrantu 
zaslepeno. 

Kanalizace 
Nový objekt šaten bude napojen splaškovou kanalizací do stávající šachty 01000 mm z typových 
betonových prefabrikátů na areálovém rozvodu kanalizace. Do šachty bude provedena boční 
navrtávka s následným zatěsněním nového bočního přítoku. Je navržena splašková kanalizace DN 
150 o délce 37,5 m.Kanalizace splašková- splaškové vody budou odváděny novou kanalizační 
přípojkou KG 150 do stávající splaškové kanalizační přípojky od domu č.p. 194, která je zaústěna 
do veřejné splaškové kanalizace. 

Elektrická energie 

Stavba bude zásobována elektřinou z nové nástěnné jističové rozvodnice RS1,1 s přívodem 
elektrické energie ze stávajícího hlavního skříňového rozvaděče haly RSl. 

e) vymezení území dotčeného vliyy stavby 

Stavební úřad zkoumal, zda stavba, která je v územním řízení posuzována, ovlivní dotčené a 
sousední nemovitosti do takové míry, že dojde k přímému dotčení vlastnických či jiných práv 
dotčených osob. Po tomto posouzení stavební úřad došel k závěru, že pozemky parc.č. 42411 
ostatní plocha, st.p.č. 862 zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území Čtyřicet Lánů. 
Sousední pozemky nebudou přímo dotčeny vlivy navrhované stavby. 

Čl.III.II Nahrazení stavebního povolení podle§ 116 odst. 1 stavebního zákona, které se týká 

stavby: 

PŘÍSTAVBA HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ A ŠATEN K OBJEKTU VÍCEÚČELOVÉ HALY 
V AREÁLU SVITAVSKÉHO STADIONU- CENTRÁLNÍ TĚLOCVIČNA PRO VÝUKU 
TĚLESNÉ VÝCHOVY VE SVITAV ÁCH 

na pozemcích parc.č. 424/1, st.p.č. 862 v katastrálním území čtyřicet Lánů. 

a) druh a účel povolované stavby nebo její změny, u dočasné stavby doba jejího trvání 

Stavba bude sloužit jako součást stavby centrální tělocvičny. 
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Jedná se o přístavbu hygienického zázemí a šaten k objektu "Centrální tělocvičny pro výuku 
tělesné výchovy ve Svitavách", která se nachází v areálu Svitavského stadionu. Stavba 
hygienického zázemí a šaten bude provozně propojena s tělocvičnou spojovací chodbou 
(krčkem), který je v současné době součástí stanové konstrukce tělocvičny. 
Pro samotnou přístavbu je zvolen jednopodlažní systém prostorové výstavby, který sestává z 
typových modulů výrobce, které budou sestaveny montážní technologií přímo na stavbě. 
Půdorysný rozměr stavby je 28,7 x 5,1 m se zastavěnou plochou 146,5 m2, max. výška stavby 
od úrovně ±O bude 2,8 m. Fasáda objektu je hladká, sestavená z obkladových desek 
(vysokotlaký laminát - HPL), výplně otvorů z plastových profilů, vstupní prosklené dveře z 
hliníkových profilů. Klempířské konstrukce z titanzinkového plechu. Nové zpevněné plochy 
budou provedeny z betonové zámkové dlažby v přírodním provedení - viz stávající chodníky. 
Dispozičně je objekt členěn na prostory šaten (muži, ženy) navazujících na umývárnu se 
záchodem, vstupní zádveří se spojovacím krčkem a samostatně přístupné sklady. 

b) katastrální území, parcelní čísla pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba 
povoluje, popřípadě číslo popisné či evidenční stavby, jejíž změna se povoluje 

Stavba bude umístěna na pozemku parc.č. 424/1, st.p.č. 862 v katastrálním území Čtyřicet 
Lánů. 

Čl. IV. SOULAD S PRÁ VNÍMI PŘEDPISY 

I. Smluvní strany uzavírají veřejnoprávní smlouvu v souladu s ustanoveními § 78a odst. 1 a § 116 
odst. 1 stavebního zákona, § 161 až§ 168 (vyjma § 167 odst. 3) správního řádu, § 16, § 18e 
vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a 
stavebního řádu, v platném znění. Veřejnoprávní smlouva nahrazuje podle § 78 odst. 1 
stavebního zákona územní rozhodnutí o umístění stavby ve smyslu § 79 a § 92 stavebního 
zákona a podle § 116 odst. 1 stavebního zákona nahrazuje stavební povolení ve smyslu § 115 
stavebního zákona. Podle § 78 odst. 5 stavebního zákona se nahrazuje územní rozhodnutí o 
umístění stavby a stavební povolení současně touto jednou veřejnoprávní smlouvou. 

II. Správní orgán jako stavební úřad, posoudil návrh na umístění stavby podle § 78a odst. 3 a § 90 
stavebního zákona a shledal, že její umístění je v souladu: 

s vydanou územně plánovací dokumentací, 
Pro město Svitavy je zpracován územní plán, který byl formou opatření obecné povahy vydán 
městským zastupitelstvem dne 13.10.2010, datum nabytí jeho účinnosti je 29.10.2010. Změna č. 
1 územního plánu byla formou opatření obecné povahy vydána městským zastupitelstvem dne 
10.12.2014, datum nabytí její účinnosti je 27.12.2014. 
Dle schváleného územního plánu města Svitavy se navrhovaná stavba umísťuje do území, které 
je určeno zčásti jako plochy občanského vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení. 

Navrhovaná stavba je v souladu s územním plánem. 

s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu 
architektonických a urbanistických hodnot v území, 
Stavba respektuje siluetu města i současné výškové zónování. Svým tvarem, měřítkem, 

členěním i použitými materiály odpovídá charakteru okolní zástavby. 
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s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými 
požadavky na využívání území 
Navrhovaná stavba je umístěna v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích 
na využívání území, v platném znění a vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích 
na stavby, v platném znění. 

s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, 
Navrhovaná stavba je v souladu s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. 

s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních 
právních předpisů, a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení. 
Navrhovaná stavba je umístěna v souladu se zájmy chráněnými zvláštní předpisy zejména na 
úseku jednotlivých složek životního prostředí, požární ochrany a ochrany veřejného zdraví. 
Stavební úřad rovněž neshledal povolením umístění stavby nepřípustné ohrožení či nepřiměřené 
ohrožení práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení. 

III. Správní orgán stanovil pro umístění stavby následující podmínky, které jsou součástí této 
smlouvy: 

1. Stavba bude umístěna na pozemcích: parc.č. 42411, st.p.č. 862 v katastrálním území Čtyřicet 
Lánů, jak je zakresleno v situačním výkresu, který je nedílnou přílohou této veřejnoprávní 
smlouvy. 

2. Stavba bude provedena dle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Petr Vrba, Újezd u 
Chocně 53, Újezd u Chocně, 565 Ol Choceň 1 - autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, 
ČKAIT 0601630; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního 
úřadu. Tato projektová dokumentace byla stavebním úřadem ověřena a bude žadateli zaslána po 
nabytí účinnosti této veřejnoprávní smlouvy. 

3. Stavba musí být navržena a provedena takovým způsobem, aby neohrožovala život, zdraví, 
zdravé životní podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb a aby neohrožovala 
životní prostředí nad limity obsažené ve zvláštních předpisech. 

4. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a použitých 
technických zařízení na stavbě, zejména pak zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. a nařízení 
vlády č. 59112006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích. 

5. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby, v platném znění. 

6. Stavebník je povinen ve smyslu § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v 
platném znění, tento záměr oznámit Archeologickému ústavu v.v.i. - adresa A V ČR, Letenská 
4, 118 Ol Praha 1 nebo elektronicky na adresu oznameni@arup.cas.cz a umožnit jemu nebo 
oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. V této věci 
je možné obrátit se na Regionální muzeum v Litomyšli (www.nnl.cz). 

7. Při provádění prací je nutné respektovat stávající ochranná pásma stávající dopravní a technické 
infrastruktury. Zásah do těchto ochranných pásem je možný jen souhlasem vlastníků dotčené 
dopravní a technické infrastruktury. Při provádění prací je nutné dodržet podmínky stanovené 
vlastníky dopravní a technické infrastruktury, které jsou stanoveny v jednotlivých stanoviscích, 
která jsou součástí dokladové části ověřené projektové dokumentace. 
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IV.Správní orgán jako stavební úřad přezkoumal povolení zřízení stavby podle § 111 
stavebního zákona a zjistil, že 

- projektová dokumentace je zpracována v souladu s územně plánovací dokumentací, s 
podmínkami pro umístění stavby 

- projektová dokumentace je úplná, přehledná, byla zpracována oprávněnou osobou a 
jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu 

- je zajištěn příjezd ke stavbě 
- předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány 

V. Správní orgán stanovil pro povolení stavby následující podmínky, které jsou součástí této 
smlouvy: 

1. Stavba bude provedena dle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Petr Vrba, Újezd u 
Chocně 53, Újezd u Chocně, 565 Ol Choceň 1 - autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, 
ČKAIT 0601630; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního 
úřadu. Tato projektová dokumentace byla stavebním úřadem ověřena a bude žadateli zaslána po 
nabytí účinnosti této veřejnoprávní smlouvy. 

2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby oprávněným zeměměřičem. 

3. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a použitých 
technických zařízení na stavbě, zejména pak zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

4. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby, v platném znění. 

5. Stavba bude dokončena nejpozději do 2let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 

6. Stavebník je povinen před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na 
staveniště štítek o povolení stavby (tabulka "Stavba povolena") se stanovenými 
identifikačními údaji a ponechat jej tam až do dokončení stavby. 

7. Ode dne, kdy budou na stavbě zahájeny práce na staveništi podle projektové dokumentace 
ověřené stavebním úřadem bude veden stavební deník. 

8. Stavba bude prováděna dodavatelsky oprávněným stavebním podnikatelem. 

9. Stavebník před zahájením stavby sdělí stavebnímu úřadu název a sídlo stavebního podnikatele, 
který bude stavbu provádět. 

10. Veškeré odpady, které vzniknou při realizaci stavby, budou vyuz1vany, případně 

zneškodňovány, pouze v prostorech, objektech a zařízeních k tomu určených. 

ll. Vzniklé odpady budou shromažďovány utříděně dle druhů a zabezpečené před 
znehodnocením, zcizením nebo jiným nežádoucím účinkem. 

12. Pro dohled stavebního úřadu nad prováděním stavby byly stanoveny kontrolní prohlídky stavby 
realizované po dokončení těchto dílčích etap výstavby dle plánu kontrolních prohlídek. 
Stavebník je povinen dosažení dané etapy výstavby stavebnímu úřadu oznámit. 

13. Při provádění prací je nutné respektovat stávající ochranná pásma stávající dopravní a technické 
infrastruktury. Zásah do těchto ochranných pásem je možný jen souhlasem vlastníků dotčené 
dopravní a technické infrastruktury. Při provádění prací je nutné dodržet podmínky stanovené 
vlastníky dopravní a technické infrastruktury, které jsou stanoveny v jednotlivých stanoviscích, 
která jsou součástí dokladové části ověřené projektové dokumentace. 

14. Dokončenou stavbu lze podle § 119 stavebního zákona užívat jen na základě kolaudačního 
souhlasu podle § 122 stavebního zákona. 
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Čl. V. ÚČINNOST A DOBA TRV ÁNÍ SMLOUVY 

Tato veřejnoprávní smlouva nabývá účinnosti po jejím uzavření smluvními stranami 
vyslovením posledního písemného souhlasu třetích osob v souladu s ustanovením § 168 správního 
řádu. 

Stavebník zajistí písemné souhlasy třetích osob s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou. 
Písemný souhlas třetích osob s veřejnoprávní smlouvou podle § 168 správního řádu je nedílnou 
součástí této veřejnoprávní smlouvy. 

Účinky veřejnoprávní smlouvy zanikají uplynutím 2 let ode dne její účinnosti, nebyla-li stavba 
v této lhůtě zahájena. Účinky veřejnoprávní smlouvy lze prodloužit. Návrh na prodloužení účinnosti 
musí být předložen před zánikem účinků veřejnoprávní smlouvy. 

Čl. VI. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 

Tato veřejnoprávní smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany 
obdrží po dvou stejnopisech. 

Stavebník je povinen předložit stavebnímu úřadu veřejnoprávní smlouvu k vyznačení účinnosti 
spolu se souhlasy osob, které by byly účastníky územního a stavebního řízení ("Třetí osoby"). Po 
vyznačení účinnosti smlouvy stavební úřad ověří projektovou dokumentaci. Jedno její vyhotovení si 
ponechá, druhé bez zbytečného odkladu doručí stavebníkovi spolu se štítkem obsahujícím 
identifikační údaje o povolené stavbě. 

Stavebník může odstoupit od veřejnoprávní smlouvy na základě oznámení stavebnímu úřadu, 
že od svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena. Veřejnoprávní smlouvu lze 
změnit na základě dohody stavebního úřadu a stavebníka za podmínek § 94 odst. 1 stavebního 
zákona, postupem podle odstavců 1 až 4 § 78a stavebního zákona a podle odstavců 1 až 4 § 116 
stavebního zákona. 

Veřejnoprávní smlouvu lze přezkoumat z moci úřední v přezkumném řízení podle správního 
řádu. Přezkumné řízení lze zahájit nejpozději do 1 roku od účinnosti veřejnoprávní smlouvy. 
Rozhodnutí ve věci v přezkumném řízení v prvním stupni nelze vydat po uplynutí 15 měsíců ode 
dne účinnosti veřejnoprávní smlouvy. 

Nedodržení této veřejnoprávní smlouvy je přestupkem podle § 178 stavebního zákona nebo 
správním deliktem podle§§ 180, 181 stavebního zákona 

Nedílná součást této veřejnoprávní smlouvy 

Situační výkres na podkladě katastrální mapy se zákresem stavby 

Souhlas třetích osob s uzavřením veřejnoprávní smlouvy 
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Příloha pro stavebníka: 

- ověřená projektová dokumentace (bude stavebním úřadem zaslána po nabytí účinnosti této 
veřejnoprávní smlouvy) 

- štítek "Stavba povolena" (bude stavebním úřadem zaslán po nabytí účinnosti této veřejnoprávní 
smlouvy) 

Svitavy, dne 

Správní orgán: 

Roman Poláček 
vedoucí odboru výstavby 

Stavebník: 

Mgr. David Šimek 
starosta města ..... ~~---· .................... . 
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Třetí osoby: 

VYSLOVENÍSOUHLASUSVEŘEJNOPRÁVNÍSMLOUVOU 

O UMÍSTĚNÍ A PROVEDENÍ STAVBY 

č.j.:57670-17/0V-hal/8148-2017 

GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 Ol Ústí nad Labem 1 zastoupený společností 
GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2 

Vodárenská Svitavy s.r.o., Hradec nad Svitavou 494, 569 Ol Hradec nad Svitavou 

Tyto osoby ("třetí osoby") tímto souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy č.j.: 57670-
17/0V-hal/8148-2017 (viz. výše) ve smyslu ustanovení§ 168 správního řádu tak, aby mohla podle 
tohoto ustanovení nabýt účinnosti. Jedná se veřejnoprávní smlouvu, kterou se nahrazuje územní 
rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení pro stavbu: 

PŘÍSTAVBA HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ A ŠATEN K OBJEKTU VÍCEÚČELOVÉ HALY 
V AREÁLU SVITAVSKÉHO STADIONU- CENTRÁLNÍ TĚLOCVIČNA PRO VÝUKU 
TĚLESNÉ VÝCHOVY VE SVITAV ÁCH 

na pozemcích parc.č. 424/1, st.p.č. 862 v katastrálním území Čtyřicet Lánů. 

Stavebníkem této stavby je: 

Město Svitavy, T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy 2 

Datum a podpis třetích osob, stvrzující souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy: 

idServices, s.r.o. 
lynárenská 499/1 

Zábrdovice 
602 00 Brno 
IČ: 27935311, 

GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 Ol Ústí nad Labem, zastoupená 

společností GridServices s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno ............................. "·--1·6·1-

Z ~o(,} 
Vodárenská Svitavy s.r.o., Hradec nad Svitavou 494, 569 Ol Hradec nad Svitavou 
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