Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice

Odbor výstavby a územního plánování prostředí
Váš dopis ze dne:
Naše č.j.:
Spisová značka:

26.7.2017
MH/11322/2017
MH/10738/2017/OVÚP/Su

Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:

Jitka Stulíková
371 430 542
jstulikova@muhorazdovice.cz

Datum:

8.8.2017

Dle rozdělovníku

INFORMACE
O NÁVRHU VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY
Pfeifer Holz s.r.o., Závod Chanovice, IČO 45349711, Chanovice 102, 341 01 Horažďovice,
kterého zastupuje STA, projektový ateliér, v.o.s., Ing. Václav Martan, IČO 26061252, Havlíčkova
247, Strakonice I, 386 01 Strakonice 1
(dále jen "žadatel") dne 26.7.2017 podal návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy, která nahrazuje
územní rozhodnutí podle § 79 a 92 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), o umístění stavby a stavební
povolení podle § 115 stavebního zákona na stavbu:
Přístavba a modernizace technologie SO 20 - Pilnice
na pozemku st. p. 249, parc. č. 241/1, 242/1 v katastrálním území Chanovice.
Záměr obsahuje:
Druh a účel stavby: stavba pro výrobu
Výměna části technologie a s tím spojené stavební úpravy a přístavba objektu pilnice
Zastavěná plocha:
- stávající
7450 m2
- prodloužení (severní fasáda)
936 m2
- boční přístavba (západní fasáda) 401 m2
- celkem
8774 m2
nové členění fasády dle nových stavebních otvorů
výměna stávajícího hřebenového prosvětlení za nový pásový obloukový světlík s klapkami
samočinného odvětracího zařízení
výměna části stávající technologie
vestavby uvnitř haly
prodloužení části haly v severní fasádě
boční přístavba objektu v západní fasádě
Počet zaměstnanců: stejný (11)
Elektroinstalace: u objektu SO 20 bude zřízena nová trafostanice o výkonu 1400 kVA, bude napojena
podzemním kabelem VN ze stávající trafostanice uvnitř objektu SO 20
Přesný rozsah prací je specifikován projektovou dokumentací " Přístavba a modernizace technologie
SO20 - Pilnice " zpracovanou Ing. Václavem Martanem v období 03/2017 pod zak. č. V/249.
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Zařízení staveniště: na pozemku č. parc. 242/1 v katastrálním území Chanovice (č.k.ú. 650633) ve
vlastnictví stavebníka.
Umístění stavby na pozemku:
Stavební úpravy a vestavby uvnitř haly SO 20 na pozemku st. p.249 k.ú. Chanovice
Prodloužení haly v severní fasádě na parc. č. 242/1 a 241/1 k.ú. Chanovice o 34,0 m
Boční přístavba v západní fasádě na parc. č. 242/1 k.ú. Chanovice o 16,3 m v délce 27,35 m
Umístění trafostanice na parc. č. 242/1 k.ú. Chanovice – u jihozápadního rohu haly a podzemní
přípojka VN na parc. č. 242/1 k.ú. Chanovice podél jižní strany haly
Umístění dešťové kanalizace na parc. č. 242/1 a 241/1 k.ú. Chanovice
Městský úřad Horažďovice, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle §
13 odst. 1 písm. c) stavebního zákona podle § 78a odst. 3 stavebního zákona
informuje o podání návrhu
na uzavření veřejnoprávní smlouvy.

Jitka Stulíková
Oprávněná úřední osoba odboru výstavby a ÚP
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 8 dnů na úředních deskách Městského úřadu
Horažďovice a příslušného obecního úřadu a zároveň musí být po stejnou dobu zveřejněno
Městským úřadem Horažďovice způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Za den vyvěšení se považuje den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost
doručuje.
Úřední deska:
Vyvěšeno dne: .............................. Sejmuto dne: ....................................
………………………………………………………………………..
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Po sejmutí a potvrzení tohoto oznámení zašle příslušný obecní úřad doklad o zveřejnění zpět na
Městský úřad Horažďovice.
Dálkový přístup:
Zveřejněno dne: .............................. Sejmuto dne: ....................................
………………………………………………………………………..
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Na vědomí:
STA, projektový ateliér, v.o.s., Ing. Václav Martan, IDDS: qtd3y4q
sídlo: Havlíčkova č.p. 247, Strakonice I, 386 01 Strakonice 1
zastoupení pro: Pfeifer Holz s.r.o., Závod Chanovice, Chanovice 102, 341 01 Horažďovice

