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INFORMACE
O PODANÉM NÁVRHU VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY
Obec Přibice, IČO 00600211, Přibice č.p. 348, 691 24 Přibice
(dále jen "žadatel") dne 15. 11. 2017 podal návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy, která nahrazuje
společné územní rozhodnutí a stavební povolení podle § 78 odst. 5 stavebního zákona o umístění a povolení
stavby nazvané:
"Přestavba a změna účelu užívání kulturního domu na polyfunkční centrum s multifunkčním sálem"
(dále jen „stavba“) na pozemcích parc. č. st. 351, parc.č. 1630, 1631/1, 1631/2, 1631/3, 1631/4, 2199/2, 2861
a 2862 v katastrálním území Přibice.
Městský úřad Pohořelice, odbor územního plánování a stavební úřad,(dále jen „stavební úřad“), jako
stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a místně příslušný
podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů , (dále jen
„správní řád“), podle § 78a odst. 3 a podle § 116 odst. 3 stavebního zákona
informuje o podaném návrhu
ve věci uzavření veřejnoprávní smlouvy.
Záměr obsahuje:
-

Navrhované stavební úpravy představují soubor úprav, přístaveb a nástavby (dostavby 2.NP)
stávajícího objektu č.p. 84 spojené se změnou účelu užívání objektu občanské vybavenosti (původně
sloužícího jako kulturní dům, která má být kompletně přebudována na polyfunkční centrum
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s multifunkčním sálem. Budova bude po dokončení obsahovat samostatné provozy – klubovny,
určené k shromažďování členů jednotlivých spolků působících v obci, a dále prostory pro společné
kulturně společenské a vzdělávací aktivity – multifunkční sál a školící sál.

Poučení:
Podmínkou účinnosti veřejnoprávní smlouvy je písemný souhlas ostatních osob, které by byly účastníky
podle § 27 odst. 2 nebo 3 správního řádu. Není-li tento souhlas získán, může správní orgán místo uzavření
veřejnoprávní smlouvy vydat rozhodnutí ve správním řízení, v němž využije podkladů získaných při přípravě
veřejnoprávní smlouvy.
Stavební úřad vyvěšuje informaci o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy na úřední desce a elektronické
desce MěÚ Pohořelice po dobu 8 dnů, v souladu s ustanovením § 78a odst. 3 a podle § 116 odst. 3
stavebního zákona.

otisk razítka

Ing. Iva Hrstková
Vedoucí odboru územního plánování a stavebního úřadu

Vyvěšeno na úřední desce dne:................................

Sejmuto dne:.....................................

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup k informacím, dne: …………………….
Sejmuto dne:……………………..
Razítko a podpis osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
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