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OZNÁMENÍ 

O UZAVŘENÍ VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY 

 

OSEVA Seeds s r.o., IČO 48040924, Komenského 1028, 341 01  Horažďovice 

(dále jen "žadatel") dne 29.5.2018 podal návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy, která nahrazuje 
územní rozhodnutí podle § 78a a 79 stavebního zákona, o umístění stavby: 

Horažďovice, Nový Dvůr - sklad techniky 

na pozemku parc. č. 1036/7 v katastrálním území Zářečí u Horažďovic. 
 

Záměr obsahuje: Nová stavba skladu techn iky 
- zastavěná plocha: 262,3 m2 

- halový objekt kosodélníkového tvaru se sedlovou střechou 

- půdorysné rozměry  22,37 m x )7,46 až 15,99) m, výška okapu 6,8 (7,1) a hřebene 8,4 m 

- ve stavbě nebude trvalé pracoviště 

- Napojení na technickou infrastrukturu: sklad bude napojen na síť NN, délka kabelového připojení 
7 m 

- Napojení na dopravní infrastrukturu: Napojení areálu  společnosti Oseva ke komunikaci je stávající 

- Účel užívání - sklad techniky. Skladována bude pouze nemotorová technika 
 

Městský úřad  Horažďovice, odbor výstavby a územního plánování, 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"), podle § 78a odst. 5 stavebního zákona 

o z n a m u j e 

uzavření veřejnoprávní smlouvy. Veřejnoprávní smlouva  nabyla účinnosti dne 18.6.2018 

 

Poučení: 

Stavební úřad vyvěsil oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy na úřední desce na dobu 15 dnů. 
 

 

 

 

Jitka Stulíková 
Oprávněná úřední osoba odboru výstavby a ÚP 
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Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 
 
 
 
Obdrží: 
dotčené správní úřady 
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, IDDS: samai8a 
 sídlo: Skrétova č.p. 1188/15, Jižní Předměstí, 301 00  Plzeň 1 
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, IDDS: p36ab6k 
 sídlo: Kaplířova č.p. 2726/9, Jižní Předměstí, 301 00  Plzeň 1 
Městský úřad Horažďovice, Odbor památkové péče, školství a kultury, Mírové náměstí č.p. 1, 341 01  
Horažďovice 
Městský úřad Horažďovice, Odbor životního prostředí, Mírové náměstí č.p. 1, 341 01  Horažďovice 
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