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INFORMACE 

O NÁVRHU VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY 

 

Společenství vlastníků domu  čp. 931 - 932 Horažďovice,  IČO 72090031, Palackého 931, 
341 01  Horažďovice (předseda výboru pan Václav Žitník) 

(dále jen "žadatel") dne 25.3.2020 podal návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy podle § 116 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") o provedení stavby s názvem 

Modernizace osobních výtahů v domech č. p. 931 a 932 
Horažďovice, Palackého č.p. 931 

na pozemku st. p. 1187 v katastrálním území Horažďovice. 
 

Stavba obsahuje (popis dle projektové dokumentace): 

- Jedná se o modernizaci osobních výtahů ve  stávajících bytových domech panelové 
konstrukce č.p. 931 a 932 Horažďovice.  Domy mají jedno podzemní a šest nadzemních 
podlaží a v každém je 18 bytů. Stávající výtahy mají nosnost 250 kg a mají 7 nástupišť. 
Výtahové šachty jsou v zrcadlech schodišť.  Strojovny jsou na ploché střeše. V současné 
době technický stav výtahů neodpovídá platným předpisům a normám. 

- Nově navržené výtahy:  se zvýšenou únosností na 400 kg, výtahové šachty budou 
zvětšeny na rozměry 1040 x 1890 mm a závaží protiváhy budou přemístěna do strany. 
Výtahové kabiny budou větší - o rozměrech 750 x 1670 x 2100 mm, budou průchozí, 
kabinové dveře budou automatické sklapovací typ BUS šířky 750 mm. Šachetní dveře 
budou ruční jednokřídlé šířky 750 mm. Šachty se opatří novým plnostěnným opláštěním z 
desek Fermacell nebo Rigips Stabil tl. 12 mm.  Nové výtahové stroje  se uloží na 
odpružené ocelové rámy. Bude 8 nástupišť. V prohlubních výtahů budou vybourány 
betonové dosedy a nahrazeny ocelovými. 

 

stský 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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