Městský úřad Rajhrad, stavební úřad I. stupně
Masarykova 32, 664 61 Rajhrad, tel.: 547 426 811; fax: 547 230 140;
e-mail: podatelna@rajhrad.cz; http://www.rajhrad.cz; ID datové schránky: rrebbtj
V Rajhradě 12. 09. 2018
sp. zn.:
č. j.:
vyřizuje:
tel.:

2236/18/Ca
2236/18/Ca-2
Ing. A. Chromá, Ph.D.
547 426 820

vypraveno dne:
• dle rozdělovníku:

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
o podaném návrhu na uzavření veřejnoprávní smlouvy
pro společnost
Prologis Czech Republic XLVI, s.r.o.
Společnost Prologis Czech Republic XLVI s.r.o. (IČ 267 52 891), se sídlem Na Dlouhém 79,
251 01 Říčany-Jažlovice (dále jen „žadatel“) zastoupená na základě plné moci ze dne
05. 12. 2012 společností RotaGroup s.r.o. (IČ 279 67 344), se sídlem Radyňská 488/8, 326 00
Plzeň (dále jen „zástupce stavebníka“) podala dne 20. 08. 2018 u zdejšího Městského úřadu
Rajhrad, stavebního úřadu I. stupně (dále jen „stavební úřad“), jako stavebního úřadu
příslušného podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. e) zákona č.183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), návrh
na uzavření veřejnoprávní smlouvy, která nahrazuje dle ustanovení § 118 odst. 4 stavebního
zákona rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením. Změna se týká stavby „Logistický
park Brno – Syrovice – Hala DC2“ umístěné na pozemcích p. č. 4558 (orná půda), 4559 (orná
půda) a 4542 (orná půda) všechny v k. ú. Syrovice.
Stavební úřad oznamuje podle ustanovení § 118 odst. 4 stavebního zákona ve smyslu
ustanovení § 163 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen
„správní řád“), postup ve věci uzavření veřejnoprávní smlouvy.
Poučení
Změnu stavby před dokončením je možné provést na základě veřejnoprávní smlouvy za
podmínek stanovených v ustanovení § 116 stavebního zákona.
Změnu stavby před dokončením prováděné podle veřejnoprávní smlouvy lze dohodnout podle
ustanovení § 166 správního řádu.
Stavební úřad posoudí návrh veřejnoprávní smlouvy do 30 dnů ode dne jeho předložení z
hlediska splnění pro uzavření veřejnoprávní smlouvy. Stavební úřad na základě posouzení
návrhu veřejnoprávní smlouvy návrh přijme nebo odmítne a sdělí stavebníkovi důvody
odmítnutí. Stavební úřad vyvěsí informaci o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy na
úřední desce po dobu 8 dnů.

Podmínkou účinnosti veřejnoprávní smlouvy je podle ustanovení § 118 odst. 3 stavebního
zákona písemný souhlas ostatních osob, které by byly účastníky stavebního řízení.
OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA
Ing. Andrea C h r o m á, Ph.D.
vedoucí odboru stavebního
úřadu I. stupně Rajhrad
Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 8 dnů na úřední desce města Rajhrad a
zveřejněno po stejnou dobu způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Vyvěšeno dne.............................................
Sejmuto dne ............................................
Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup
Zveřejněno dne.............................................

Sejmuto dne ............................................

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 8 dnů na úřední desce obce Syrovice a
zveřejněno po stejnou dobu způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Sejmuto dne ............................................
Vyvěšeno dne.............................................
Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup
Zveřejněno dne.............................................

Sejmuto dne ............................................

Oznámení se doručuje:
I. Doporučeně do vlastních rukou:
1. stavebník:
ProLogis Czech Republic XLVI s.r.o., Na Dlouhém 79, 251 01 Říčany - Jažlovice
zástupce stavebníka:
RotaGroup s.r.o., Radyňská 488/8, 326 00 Plzeň
(adresa pro doručování: RotaGroup s.r.o., Na Nivách 2, 141 00 Praha 4)
2. vlastník pozemků:
ProLogis Czech Republic XLVI s.r.o., Na Dlouhém 79, 251 01 Říčany - Jažlovice
3. dotčené orgány:
HZS JmK, Štefánikova 32, 602 00 Brno
KHS JmK, Jeřábkova 4, 602 00 Brno
II. Veřejnou vyhláškou:
4. ostatní účastníci řízení
ProLogis Czech Republic XLVI s.r.o., Na Dlouhém 79, 251 01 Říčany - Jažlovice
Obec, Syrovice 298, 664 67
k vyvěšení a poté vrácení stavebnímu úřadu Rajhrad
MěÚ Rajhrad, Masarykova 32, Rajhrad 664 61
Obec, Syrovice 298, 664 67
Na vědomí:
+ MěÚ Rajhrad, stavební úřad I. stupně - spis – zde

