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V Pohořelicích 30. května 2019

OZNÁMENÍ
O ODMÍTNUTÍ NÁVRHU NA UZAVŘENÍ VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
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), obdržel dne 09.04.2019 návrh obce Pasohlávky, IČ 00283461, Pasohlávky 1, 691 22
Pasohlávky, zastoupené Ing. Ivonou Lexovou, nar. 05.05.1963, Slovácká 70/58, 696 01 Rohatec, na
uzavření 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 dle § 78a odst. 2 a 3 a § 116 odst. 2 a 3
stavebního zákona přezkoumal výše uvedený návrh a na základě toho dle § 78a odst. 3 a § 116 odst. 3
stavebního zákona

odmítá
návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy o umístění a provedení výše uvedené stavby.

Odůvodnění
Stavební úřad obdržel dne 09.04.2019 výše uvedený návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy. Informace o
podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy ze dne 15.04.2019, čj. MUPO-15643/2019/SU/TRM byla vyvěšena
na úřední desce MěÚ Pohořelice dne 17.04.2019 po dobu 8 dnů. Po přezkoumání návrhu dle § 78a odst. 2 a
3 a § 116 odst. 2 a 3 stavebního zákona dospěl stavební úřad k závěru, že návrh vč. příloh nesplňuje
podmínky stavebního zákona, a proto návrh odmítl.
Důvodem je zejména:
1. nebyly uvedeny „třetí osoby“, i když mohou být jejich práva dotčena
2. osoby, které by byly účastníky řízení, nevyslovily s touto smlouvou písemný souhlas
3. nebyla doložena všechna potřebná vyjádření správců inženýrských sítí
4. projektová dokumentace, zejména výkres koordinační situace, nemá potřebné náležitosti dle vyhl.
499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Poučení
Návrh veřejnoprávní smlouvy zaniká dle ustanovení § 163 odst. 3 písm. c) zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, v platném znění, (dále jen „správní řád“), okamžikem, kdy projev odmítnutí návrhu smlouvy dojde
navrhovateli smlouvy.

Ing. Iva Hrstková
vedoucí odboru územního plánování a stavebního úřadu
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu minimálně 15 dnů na úřední desce města Pohořelice. Dále bude
pro informaci zveřejněno na úřední desce obce Pasohlávky. Po stejnou dobu musí být zveřejněno i
způsobem, umožňujícím dálkový přístup. Patnáctý den vyvěšení na úřední desce města Pohořelice je dnem
doručení.
Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

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

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

Přílohy budou žadateli předány osobně po zániku návrhu smlouvy
Doručí se /doporučeně do vlastních rukou na doručenku/
Ing. Ivona Lexová, Slovácká 70/58, 696 01 Rohatec
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