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V Pohořelicích 17. července 2019

OZNÁMENÍ
o uzavření veřejnoprávní smlouvy
veřejná vyhláška
Dne 03.06.2019 pod čj. MUPO-23655/2019/SU/TRM předložila obec Pasohlávky, IČ 00283461, Pasohlávky
1, 691 22 Pasohlávky, zastoupená Ing. Ivonou Lexovou, nar. 05.05.1963, Slovácká 70/58, 696 01 Rohatec,
(dále jen „žadatel“), návrh veřejnoprávní smlouvy, která podle § 78 odst. 1 stavebního zákona nahrazuje
územní rozhodnutí a stavební povolení pro stavbu:

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 § 78a odst. 5 stavebního zákona

o z n a m u j e,
že dne 02.07.2019 byla uzavřena veřejnoprávní smlouva pro výše uvedenou stavbu.

Poučení
Stavební úřad vyvěšuje oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy na úřední desce a elektronické desce
MěÚ Pohořelice po dobu 15 dnů v souladu s ustanovením § 78a odst. 5 stavebního zákona.

Ing. Iva Hrstková
vedoucí odboru územního plánování a stavebního úřadu

Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Pohořelice. Dále bude
pro informaci zveřejněna na úřední desce obce Pasohlávky. Po stejnou dobu musí být 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:

Doručí se
Obec Pasohlávky – se žádostí o vyvěšení na úřední desce, DS: OVM, hdnbi2n

Čj.: MUPO-32006/2019/SU/TRM

2z2

