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V Pohořelicích 15. dubna 2019

Informace
o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy
Dne 09.04.2019 předložila obec Pasohlávky, IČ 00283461, Pasohlávky 1, 691 22 Pasohlávky, zastoupená
Ing. Ivonou Lexovou, nar. 05.05.1963, Slovácká 70/58, 696 01 Rohatec, návrh veřejnoprávní smlouvy, která
podle § 78 odst. 1 stavebního zákona nahradí územní rozhodnutí a stavební povolení pro stavbu, nazvanou:
Stavební úpravy a nástavba MŠ Pasohlávky, jejímž předmětem jsou:
Stavební úpravy, nástavba a přístavba mateřské školy
na pozemcích parc. č. st. 786, parc. č. 5056/2 a 5056/3 v k. ú. Pasohlávky.
MěÚ Pohořelice, odbor územního plánování a stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1
písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále
jen stavební zákon), podle § 778a odst. 3 a podle § 116 odst. 3 stavebního zákona

informuje o podaném návrhu
ve věci veřejnoprávní smlouvy.

Záměr obsahuje zejména:
-

provedení nástavby 2. NP nad částí mateřské školy (jihozápadní část) nad stávající hernou
s lehárnou, pracovní jídelnou, hygienickým a provozním zázemím. Nástavba bude mít plochou
střechu o max. výšce +8,05 m (+-0,00 m je v úrovni 1. NP).

-

provedení přístavby venkovního únikového schodiště při západním štítu budovy

-

stavební úpravy, zahrnující zejména vybourání otvorů, provedení schodiště do 2. NP, dispoziční
změny.

Účel: navýšení kapacity mateřské školy o 25 dětí.

Poučení
Podmínkou účinnosti veřejnoprávní smlouvy je písemný souhlas ostatních osob, které by byly účastníky
řízení 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.

Ing. Iva Hrstková
vedoucí odboru územního plánování a stavebního úřadu

Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 8 dnů na úřední desce Městského úřadu Pohořelice a současně
zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Zveřejněno způsobem, umožňujícím dálkový přístup, dne:
Sejmuto dne:

Podpis a razítko osoby, odpovědné za vyvěšení a sejmutí písemnosti:
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