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Č.j: POZ/00394/2023/SÚ Pozořice, dne: 14.02.2023 

Spis. zn.: POZ/00157/2023/SÚ  

Vyřizuje: Ing. Richard Zukal  

E-mail: richard.zukal@pozorice.cz  

Telefon: 544 226 055 

 

 

OZNÁMENÍ 

O UZAVŘENÍ VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY 

 

Městys Pozořice, IČO 00282375, Na Městečku 14, 664 07 Pozořice, který zastupuje Ing. arch. Helena 

Jakubcová, IČO 87936771, Šternovská 728, 664 53 Újezd u Brna (dále jen "žadatel") dne 19.01.2022 podal 

návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy, která nahrazuje územní rozhodnutí a stavební povolení podle § 78a odst.1 

stavebního zákona, o umístění stavby a podle § 116 odst.1 stavebního zákona, o provedení stavby: 

 

"PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY DĚLNICKÉHO DOMU na pozemku p.č.1208,1211, k.ú. 

Pozořice za účelem navýšení kapacity MŠ" 

 

Pozořice, Horní Kopec č.p. 291 

 

na pozemcích parc. č. 1208, 1211 v katastrálním území Pozořice. 

 

Stavební úřad Úřadu městyse Pozořice, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební 

zákon"), podle § 78a odst. 5 stavebního zákona 

 

o z n a m u j e 

 

uzavření veřejnoprávní smlouvy ze dne 07.02.2023 pod č.j.: POZ/00307/2023/SÚ; sp.zn.: POZ/00157/2022/SÚ, 

která nabyla účinnosti 10.02.2023. 

 

Záměr obsahuje: 

Stavební objekty pro umístění stavby dle článku 3b) návrhu smlouvy 

- Přístavba venkovního únikového schodiště – bude sloužit jako únikové schodiště z oddělení mateřské školy a 

bude umístěna na pozemku p.č. 1211, k.ú. Pozořice přímo na hranici se stavebním pozemkem p.č. 1208, k.ú. 

Pozořice a bude přiléhat k obvodové jihovýchodní stěně objektu Dělnického domu ve vzdálenosti 0,6 m od 

hranice s pozemkem p.č. 1210/1, k.ú. Pozořice.  

- Půdorysný rozměr venkovního přistavovaného schodiště bude 0,9 x 9,6 m a celková výška 5,0 m (měřeno od 

horního líce podlahy v přízemí budovy Dělnického domu = +0,000). Bude zakotveno do stávající budovy 

přímo u nového dveřního otvoru ve II. nadzemním podlaží (dále jen NP) ve východní obvodové stěně stávající 

budovy.  

 

Stavební objekty pro stavební povolení dle článku 3b) návrhu smlouvy 

- Přístavba venkovního únikového schodiště – bude provedena na pozemku p.č. 1211, k.ú. Pozořice na hranici 

se stavebním pozemkem p.č. 1208, k.ú. Pozořice a bude sloužit jako únikové schodiště z oddělení mateřské 

školy. Půdorysný rozměr venkovního přistavovaného schodiště bude 0,9 x 9,6 m a celková výška 5,0 m 

(měřeno od horního líce podlahy v přízemí budovy Dělnického domu). Bude zakotveno do stávající budovy 

přímo u nového dveřního otvoru ve II. NP ve východní obvodové stěně stávající budovy. Venkovní schodiště 

bude žárově zinkované ocelové se systémovými stupni z pororoštu s ocelovým tyčkovým zábradlím. 
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- Objekt budovy stávajícího Dělnického domu slouží v současné době v přízemí jako restaurace a 

shromažďovací sál s jevištěm. Ve II. NP sídlí dětská skupina, zkušebna pro hudební soubor a prostor malého 

sálu pro komunitní aktivity. Z prostor pro dětskou skupinu a zkušebny vzniknou prostory pro jedno oddělení 

mateřské školy pro 24–28 dětí + 2 zaměstnance. Stavebními úpravami za účelem částečné změny v užívání 

stávající stavby vznikne denní místnost, herna, ložnice, přípravna, šatna (dětí), WC+ umývárna (dětí), WC+ 

šatna personál, šatna učitelé, WC vychovatelé, předsíň WC vychovatelů a úklidová místnost. Únikové 

schodiště povede přímo z šatny učitelů do exteriéru. V malém sálu vznikne WC pro komunitní centrum s 

předsíňkou. Na hlavním schodišti bude instalována plošina pro imobilní a uvnitř přípravny bude zrealizován 

zásobovací výtah z I. PP do II. NP.  Součástí stavby budou bourací práce, dozdívky stávajících otvorů v 

obvodovém zdivu a nové příčky pro výtah ve všech podlažích objektu a novou dispozici mateřské školy ve II. 

NP.  

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Richard Zukal v. r. 

vedoucí stavebního úřadu 

 

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů. 

 

Datum vyvěšení: ............................................   Datum sejmutí: …………………................ 

 

 

………………………………….....................   ………………………………...................... 

Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení    Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí 

 

Razítko:        Razítko: 

 

 

 

V elektronické podobě      V elektronické podobě 

zveřejněno od: ………………………..…….   zveřejněno do: …………………………… 

 

 

………………………………….....................   ………………………………...................... 

Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění    Podpis oprávněné osoby, potvrzující 

zveřejnění 

 

Razítko:        Razítko: 

 

 

 

 

Obdrží: na vědomí k vyvěšení na úřední desku Městys Pozořice (IČO - 00282375), Na Městečku 14, Pozořice, 664 

07 Pozořice 

 

 

otisk razítka 


