
Úřad městyse Pozořice, stavební úřad 
Na Městečku 14, 664 07 Pozořice 

  
 

Č.j: POZ/01694/2022/SÚ Pozořice, dne: 28.06.2022 

Spis. zn.: POZ/01521/2022/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 

08.06.2022 podal návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy, která nahrazuje územní rozhodnutí podle 

§ 78a odst.1 stavebního zákona, o umístění stavby: 

"Rozšíření a modernizace základní školy v Pozořicích" 

Pozořice, U Školy č.p. 386  

na pozemku parc. č. 659, 660/1, 660/3, 660/4, 661, 662, 1686/1, 1688/6 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 22.06.2022 pod č.j.: POZ/01606/2022/SÚ; sp.zn.: 

POZ/01521/2022/SÚ, která nabyla účinnosti 28.06.2022. 

 

Záměr obsahuje: 

− SO 01   Stávající budova školy – staveb. úpravy 1.PP  / nejsou předmětem řízení 

− SO 02   Stávající budova školy – staveb. úpravy 1.NP /  nejsou předmětem řízení 

− SO 03   Stávající budova školy – staveb. úpravy 2.NP – 4.NP / nejsou předmětem řízení 

− SO 04   Přístavba školy 1.PP – 2.NP 

− SO 05   Přístavba školy 3.NP – 4.NP 

− SO 06   Přístavba – velká učebna 

− SO 07   Stávající budova jídelny a tělocvičny – staveb. úpravy / nejsou předmětem řízení 

− SO 08   Sportovní hala 

− SO 09   Parkoviště u hřiště 

− SO 10   Příjezdová komunikace + předprostor školy 

− SO 11   Bourací práce / nejsou předmětem řízení 

− SO 12   Sadové úpravy / nejsou předmětem řízení 

− IO 01 Přeložky sítí elektronických komunikací 

− IO 02 Neobsazeno 

− IO 03 Úprava  areálové kanalizace 

− IO 04 Doplnění veřejného osvětlení 

− IO 05 Úprava  požární nádrže 
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Pozn.:  

Objekty SO 01, SO 02, SO 03, SO 07– nejsou předmětem územního řízení. Představují stavební                     

úpravy vyžadující pouze projednání ve stavebním 

řízení. 

Objekt SO 11 – není předmětem územního řízení. Bourací práce budou zahrnuty do stavebního 

řízení. 

Objekt SO 12  – není předmětem územního řízení. Sadové úpravy nejsou stavbou.  
 

 

 

 

Ing. Richard Zukal v. r. 

vedoucí stavebního úřadu 

 

Ing. Richard Zukal v. r. 

oddělení stavebního úřadu 

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 


