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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 20. 01. 2020 podal návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy, která nahrazuje
sloučené územní rozhodnutí o umístění stavby a územní rozhodnutí o změně využití území podle § 78 odst.
5 stavebního zákona, o umístění stavby nazvané:
"Dětské hřiště v obci Přibice"
(dále jen „stavba“) na pozemcích parc. č. 3435 a 3433 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:
-

SO 01 Přístřešek – jedná se o přístřešek 5,80 x 10,00 m sloužící k posezení k navrhovanému
dětskému hřišti umístěný na pozemku parc. č. 3433 v katastrálním území Přibice a SO 02 - dětské
hřiště o velikosti 10,00 x 10,00 m s následující sestavou herních prvků – 2x věž, 1x střecha, 1 x šikmý
výlez z lezecké stěny s lanem, 1 x skluzavka, 3 x bočnice, 1 x svislá lezecká stěna, 1 x lanový most a
1x dvojhoupačka.

-

změna využití území je změna kultury dotčeného pozemku, z původního využití jako jiná plocha
bude nově užíván jako sportoviště a rekreační plocha pozemek parc. č. 3433 v katastrálním
území Přibice (druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha).

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 v. r.
Vedoucí odboru územního plánování a stavebního úřadu
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Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 8 dnů na úřední desce Městského úřadu Pohořelice a současně
zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup, a po sejmutí vrácena potvrzená zpět Městskému úřadu
Pohořelice Odboru územního plánování a stavebního úřadu.
Datum vyvěšení: .............................................

Datum sejmutí: ..........................................

.........................................................................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení
Razítko:

..................................................................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko:

V elektronické podobě
zveřejněno od: ...............................................

V elektronické podobě
zveřejněno do: ............................................

.......................................................................

.......................................................................

Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění
Razítko:

Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko:

Obdrží:
Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě)
Účastníci řízení:
Datová schránka:
Městský úřad Pohořelice
Obecní úřad Přibice, Přibice 348, 691 24 Přibice, DS: OVM, raqb6e7
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