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Dle rozdělovníku

OZNÁMENÍ
O UZAVŘENÍ VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY
Pfeifer Holz s.r.o., IČO 45349711, Chanovice 102, 341 01 Horažďovice,
(dále jen "žadatel") dne 9.1.2019 podal návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy, která
nahrazuje územní rozhodnutí podle § 78a a 79 stavebního zákona, o umístění stavby
s názvem:
„VÝROBNÍ AREÁL PFEIFER HOLZ CHANOVICE – 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:
Projektová dokumentace řeší rozšíření výrobní kapacity peletovací linky v areálu fi. Pfeifer Holz
ve stávajícím průmyslovém areálu v obci Chanovice a s tím spojené stavební úpravy stávajících
objektů a výstavbu objeků nových.
Spolu s těmito úpravami se řeší i navýšení příkonu elektrické energie a výroby tepla. V
dokumentaci je tedy řešena i úprava a přístavba stávající kotelny, kde bude umístěna
kogenerační jednotka na zemní plyn a teplovodní kotel na zemní plyn.
Navržené inženýrské sítě budou napojeny na stávající vnitroareálové rozvody. Přístup k
jednotlivým objektům je řešen po stávajících vnitroareálových komunikací se stávajícími vjezdy
do areálu fi. Pfeifer Holz.
- Objekt SO 7:
SO 7a – Stavební úpravy kotelny, nový teplovodní kotel
SO 7b - Dostavba objektu kogenerace
SO 7c - přístavba
- Objekty SO 8 :
SO 8c – Rozvodna NN pro technologii na silech SO 8a a SO 8b
SO 8d – Silo na škrobovou moučku
Objekty SO 14, 33 :
So 14a – Stavební úpravy stávající výrobní haly
SO 14b – Pásová sušárna pilin
SO 14c – Manipulační betonové silo na vlhké piliny
SO 33a – Sklad náhradních dílů, velín, zkušebna
SO 33b – Peletovací linka

Č.j. MH/05402/2019

-

-

str. 2

SO 33b.1-3 – Skladová betonová sila na peletky
SO 33b.4 – Filtr na odsávání z peletovací linky, balící linky, od hoblovky
Objekty SO 20 :
SO 20e – Objekt třídění a drcení pilin
SO 20e.1-2 – Manipulační betonová sila na mokré piliny
Objekt SO 26 :
Nadzemní dopravník mokrých pilin
úpravu a rozšíření zpevněných ploch
napojení na vnitroareálové inženýrské sítě
nová technologie peletovací linky

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
oznamuje
uzavření veřejnoprávní smlouvy, která nabyla účinnosti dne 20.3.2019

Jitka Stulíková
Oprávněná úřední osoba odboru výstavby a ÚP

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

