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INFORMACE 

O NÁVRHU VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY 

 

Společenství vlastníků domu č.p. 879-880 Horažďovice, IČO 73733032, Šumavská 879, 
341 01  Horažďovice 

(dále jen "žadatel") dne 8.1.2020 podal návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy podle §116 
stavebního zákona, o provedení stavby: 

Instalace nových výtahů v bytovém domě ul. Palackého č.p. 879-880, Horažďovice 34101 
Horažďovice, Šumavská č.p. 880 
na pozemku st. p. 1068/1 v katastrálním území Horažďovice. 
 

Záměr obsahuje: 
- Jedná se o vestavbu nových osobních výtahů do stávajících bytových domů panelové 

konstrukce. Dům má jedno technické a čtyři obytná podlaží. Dispozice a rozměry schodiště 
umožňují jeho dodatečné umístění. 

- Jedná se o instalaci výtahu s nosnou ocelovou konstrukcí šachty v prostoru schodišťového 
zrcadla. Ocelová konstrukce bude z uzavřených ocelových profilů jekl. Nový výtah bude 
hydraulický s nosností 400 kg (5 osob), rychlostí 0,52 m/s, se strojovnou umístěnou 
v suterénu objektu vedle výtahové šachty. Kabina bude průchozí, kabinové dveře budou 
automatické sklapovací typ BUS šířky 700 mm. Šachetní dveře budou ruční jednokřídlé 
šířky 800 mm. Opláštění ocelové konstrukce šachty bude bez požární odolnosti. 
 

- SO 01 – INSTALACE OSOBNÍHO VÝTAHU V BD Č.P. 879 
- SO 02 – INSTALACE OSOBNÍHO VÝTAHU V BD Č.P. 880 

 

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. 
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