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INFORMACE 

O NÁVRHU VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY 

 

LYCKEBY AMYLEX, a.s., IČO 49790340, Strakonická 946, 341 01  Horažďovice 

(dále jen "žadatel") dne 5.2.2021 podal návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy podle § 78a 
a 79 stavebního zákona, o umístění stavby: 

modernizace balení a manipulace se škrobem v Lyckeby Amylex 

(stavba pro výrobu a skladování) 
 

na pozemku parc. č. 1907/35, 1907/15, p.č. st. 1329  p.č. st. 1330/1 a p.č. 1330/2 v katastrálním 
území Horažďovice – obec Horažďovice. 
 

Záměr obsahuje: 

- Stavební úpravy stávající hlavní výrobní budovy (HVB) - ppč. st.1330/1 a st.1330/2, pro 
instalaci automatické balící linky na ventilové pytle a související provozy a prostory. Linka 
bude umístěna ve stávajících prostorách expedičního skladu škrobu, kde bude provedena 
úprava stavebních dispozic, opravy a obnovení povrchů. Součástí stavebních úprav bude 
přístavba manipulační chodby (místn. č. 45) obdélníkového půdorysu s rozměry 2,8m x 
7,2m x výška 4,7m na ppč. 1907/35. Vnitřní dispozice dnešní skladové haly bude stavebně 
upravena pro potřeby nové technologie balení, tzn. především nové povrchové úpravy a 
stavebně-dispoziční úpravy. Dnešní skladová hala má železobetonovou konstrukci. ŽB 
sloupy kotvené do betonových patek, na ozuby nosných sloupů jsou osazeny ŽB trámy 
prefabrikované střešní konstrukce. Nosné konstrukce zůstávají zachovány. Dělící příčka 
oddělující skladovou část od nové části pro balení ventilových pytlů bude z minerálních 
panelů s ŽB podezdívkou. 

- Dále bude provedena stavební úprava stávajícího přístřešku přiléhajícímu ke skladu škrobu 
(na ppč.st.1329) na místn. č. 44 "Sklad obalového materiálu". Sklad bude opláštěný 
sendvičovými panely, instalovány budou automaticky otvíratelná vrata a regály na obaly. 
Střecha skladu bude zachována původní, tvořena ŽB panely. Vybudována bude nová 
podlaha pod celým stávajícím přístřeškem. Půdorys nového skladu bude obdélníkový s 
rozměry 30,56m x 9,98m, výška bude zachována stávající - 6,7m) 

- Ke stávajícímu objektu expedičních sil na ppč.st.1330/6 bude realizována nová přístavba s 
nosnou OK a opláštěním z minerálních panelů. Přístavba bude určena pro umístění 3 ks 
manipulačních sil pro příjem nakoupených škrobů a 1 silo podjezdové, expediční. Přístavba 
bude mít půdorys polygonu ve tvaru písmene L s maximálními rozměry 9,8m x 16,6m (nově 
zastavěná plocha 104m2), výška přístavby 18m v části určené 3 manipulační sila, resp. 
25,3m v části pro podjezdné silo. Nová přístavba nebude výškově převyšovat stávající 
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objekt  a bude umístěna na pozemcích parc.č. 1907/35, 1907/15 v katastrálním území 
Horažďovice  

Umístění stavby na pozemku: 

- Nově jsou umísťovány přístavby na pozemku parc.č. 1907/35, 1907/15 v katastrálním 
území Horažďovice 

- Přístavba pro umístění čtyř nových manipulačních sil ke stávajícímu objektu expedičních sil 
na ppč.st.1330/6  

- Přístavba manipulační chodby (místn. č. 45) na ppč. 1907/35 v proluce mezi dnešními 
místnostmi  č.25 "sklad bigbagů" a č.32 "balení bigbagů" 

 

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. 
 
 
 
  
Mgr. Robert Flachs 
vedoucí odboru výstavby a územního plánování 
 
 
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 8 dnů na úředních deskách Městského úřadu  
Horažďovice a příslušného obecního úřadu a zároveň musí být po stejnou dobu 
zveřejněno Městským úřadem Horažďovice způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
 
Za den vyvěšení se považuje den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost 
doručuje.  
 
Úřední deska: 
 
Vyvěšeno dne: .............................. Sejmuto dne: .................................... 
 
……………………………………………………………………….. 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na vědomí: 
LYCKEBY AMYLEX, a.s., IDDS: b2pe2hv 
 sídlo: Strakonická č.p. 946, 341 01  Horažďovice 
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