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Dle rozdělovníku

INFORMACE
O NÁVRHU VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY
Spoluvlastníci bytového domu č.p. 1064 Horažďovice, ul. Mayerova
dne 30.3.2021 podali 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"), která nahrazuje stavební povolení pro stavbu:
Modernizace osobního výtahu v domě č.p. 1064, Mayerova, Horažďovice
Horažďovice, Mayerova č.p. 1064
na pozemku st. p. 1507/3 v katastrálním území Horažďovice, obec Horažďovice.
Záměr obsahuje:
Jedná se o modernizaci osobního výtahu ve stávajícím bytovém domě panelové
konstrukce č.p. 1064 Horažďovice. Dům má 9 nadzemních podlaží, 32 bytů. Stávající
výtah má nosnost 320 kg. Výtahová šachta je situována mimo schodišťový prostor a je z
betonových panelů. Strojovna je na ploché střeše a je přístupná po ocelovém žebříku z
posledního podlaží. V současné době technický stav výtahů neodpovídá platným
předpisům a normám.
Nově navržený výtah: se zvýšenou únosností na 350 kg, kabinové i šachetní dveře
budou automatické teleskopické 2-panelové 800/2000 mm. Šachetní dveře s požární
odolností min. 15 minut. Ve strojovně bude demontován stávající ocelový podstavec pod
výtahovým strojem a původní stroj bude vyměněn za nový, bude uložen na odpruženém
ocelovém rámu. Výkon stroje 4 kW. Prohlubeň výtahu hl. 1470 mm bude opatřena
protiolejovým nátěrem a budou zde osazeny ocelové nárazníky a dosedy. Výtah bude mít
9 nástupišť. Rozměr kabiny: šířka 890, hloubka 1120, výška 2160 mm.
Městský úřad Horažďovice, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad
příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) stavebního zákona podle § 78a odst. 3 stavebního zákona
informuje o podání návrhu
na uzavření veřejnoprávní smlouvy.
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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.

Dálkový přístup:
Zveřejněno dne: .............................. Sejmuto dne: ....................................
………………………………………………………………………..
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

