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Dle rozdělovníku

OZNÁMENÍ
O UZAVŘENÍ 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, která
nahrazuje územní rozhodnutí podle § 78a a 79 stavebního zákona, o umístění stavby
s názvem:
„Stavební úpravy objektu haly“
na pozemku st. p. 1494, parc. č. 1169/1, 3121 v katastrálním území Horažďovice.
Druh a účel umisťované stavby: stavba pro výrobu, výrobní hala pro výrobu substrátů pro
pěstování rostlin
Umístění stavby na pozemku:
Stávající hala: poz. st. parc. č. 1494
Nové silo: poz. parc. č. 3121
Přeložka NN, přeložka STL plynu: poz. parc.č. 1169/1, min. vzdálenost přeložky plynu od
přeložky elektřiny je 0,4 m.
Zpevnění manipulační plochy, jejíž součástí je skladovací plocha: poz. parc. č. 3121,
1169/1
v katastrálním území Horažďovice, vše uvnitř areálu společnosti FORESTINA s.r.o.
Stavba obsahuje:
Jedná se o stávající průmyslovou halu pro výrobu betonových dlaždic. Stavební úpravy budou
realizovány za účelem změny technologie a změny druhu výroby - výroba substrátů pro
pěstování rostlin
Nové stavby, které by byly předmětem územního rozhodnutí:
Nové silo na nově zbudované patky 1200 x 1200 x 1200 mm, základ pod silo
železobetonový prstenec s vnějšími rozměry 3400 x 3400 mm
Zemní vedení NN a plynu - neveřejné rozvody (přeložení vzdušného vedení do země)
Stavba zpevnění manipulační plochy před a v okolí objektu asfaltobetonem, rozloha
zpevněné manipulační plochy 9036 m2. Součástí manipulační plochy je skladovací plocha
28 x 66 m pro skladování vstupních surovin
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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.

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.

