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INFORMACE 

O NÁVRHU VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY 

 

Pfeifer Holz s.r.o., IČO 45349711, Chanovice 102, 341 01  Horažďovice, 
kterého zastupuje Ing. Václav Martan, STA, projektový ateliér, v.o.s.,  IČO 26061252, 
Havlíčkova 247, Strakonice I, 386 01  Strakonice 1 

(dále jen "žadatel") dne 9.1.2019 podal návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy podle § 78a 
a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), o umístění stavby   

Rozšíření výrobní kapacity  peletovací linky 

na pozemku st. p. 171, 251, 253, parc. č. 236/8, 236/9, 241/1, 242/1, 727, 730 v katastrálním 
území Chanovice. 
 

Záměr obsahuje: 

Stavba je členěná na stavební objekty: 

- SO 7 

- SO 7a – Stavební úpravy kotelny, nový teplovodní kotel 

- SO 7b - Dostavba objektu kogenerace 

- SO 8 

- SO 8c – Rozvodna NN pro technologii na silech SO 8a a SO 8b 

- SO 8d – Silo na škrobovou moučku 

- SO 14, 33 

- So 14a – Stavební úpravy stávající výrobní hala 

- SO 14b – Pásová sušárna pilin 

- SO 14c – Manipulační betonové silo na vlhké piliny 

- SO 33a – Sklad náhradních dílů, velín, zkušebna 

- SO 33b – Peletovací linka 

- SO 33b.1-3 – Skladová betonová sila na peletky 

- SO 33b.4 – Filtr na odsávání z peletovací linky, balící linky, od hoblovky 

- SO 20 

- SO 20e – Objekt třídění a drcení pilin 

- SO 20e.1-2 – Manipulační betonová sila na mokré piliny 

- SO 26 – Nadzemní dopravník mokrých pilin 
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- Záměrem jsou dle průvodní zprávy dotčeny pozemky p.č. st. 170/1, 236/8, 236/9, st. 171, st. 

253, 727, 730, 242/1, 241/1 a st. 251 v katastrálním území 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 

 

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 
  
 

 

 

 

 

 
  
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 8  dnů. 
 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
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