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INFORMACE 

O NÁVRHU VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY 

 

FORESTINA s.r.o., IČO 26015781, Mnichov 129, 386 01  Strakonice 1 

(dále jen "žadatel") dne 13.12.2018 podal návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy podle § 78a 
a 78 odst. 5 stavebního zákona, o umístění stavby a provedení stavby s názvem: 

„Stavební úpravy objektu haly“ 

na pozemku st. p. 1494, parc. č. 1169/1, 3121 v katastrálním území Horažďovice. 
 

Záměr obsahuje: 

- Stavební úpravy  stávající průmyslové haly za účelem změny technologie a změny druhu 
výroby 

- Umístění nového sila 

- Přeložení části areálového plynovodu z nadzemního vedení pod terén 

- Přeložení části areálového venkovního rozvodu  NN z nadzemního vedení pod terén 

- Zpevnění manipulační plochy 

 

Umístění stavby: 

- Stávající hala: poz. st. parc. č. 1494 

- Nové silo: poz.  parc. č. 3121 

- Přeložka NN, přeložka STL plynu: poz. parc.č.  1169/1 

- Zpevnění manipulační plochy: poz.  parc. č. 3121, 1169/1 

- Účel užívání: výrobní hala pro výrobu substrátů pro pěstování rostlin. 
 

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. 3 stavebního zákona 

i n f o r m u j e   o   p o d á n í   n á v r h u 

na uzavření veřejnoprávní smlouvy. 
 
 
 
Jitka Stulíková 
Oprávněná úřední osoba odboru výstavby a ÚP 
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Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 8 dnů. 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 
 


		2018-12-13T15:47:01+0100
	Jitka Stulíková
	rf.




