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INFORMACE 

O NÁVRHU VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY 

 

Pfeifer Holz s.r.o., Závod Chanovice, IČO 45349711, Chanovice 102, 341 01  Horažďovice, 
kterého zastupuje STA, projektový ateliér, v.o.s., Ing. Václav Martan, IČO 26061252, Havlíčkova 
247, Strakonice I, 386 01  Strakonice 1 

(dále jen "žadatel") dne 18.10.2017 podal návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy, která nahrazuje 
územní rozhodnutí podle § 79 a 92 stavebního zákona, o umístění stavby: 

Stavební úpravy a výměna technologie v areálu Holzindustrie Chanovice s.r.o. 
SO 15, 16 -Výrobní a skladové haly 

na pozemku st. p. 251, 253, parc. č. 236/9, 236/15, 236/31, 242/1, 727 v katastrálním území Chanovice. 
 

Záměr obsahuje: Změnu stavby s názvem  „Stavební úpravy a výměna technologie v areálu 
Holzindustrie Chanovice s.r.o., SO 15, 16 -Výrobní a skladové haly“ povolené veřejnoprávní smlouvou 
č.j. MH/04108/2017 uzavřenou dne 6.4.2017 

- Ve skladové hale SO 15 se nebude instalovat technologie a zůstane pro skladování 
- Staré filtry mezi SO 33 a SO 15 odsávacího zařízení původní technologie  v SO 16 byly zrušeny 

a nová filtrační jednotka byla navržena u haly SO 16 před jižní fasádou 
- Došlo k posunutí vlastní trafostanice v rámci téhož pozemku p.č. 727  - původně navrženo před 

západní fasádou, podle  nového návrhu před jižní fasádou 

 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 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. 
 
 
 
Po sejmutí a potvrzení tohoto oznámení zašle příslušný obecní úřad doklad o zveřejnění zpět na 
Městský úřad Horažďovice. 
 
Dálkový přístup: 
 
Zveřejněno dne: .............................. Sejmuto dne: .................................... 
 
……………………………………………………………………….. 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 
 
 
 
Obdrží: 
Obec Chanovice 
 
 
 
 
 
 
Na vědomí: STA, projektový ateliér, v.o.s., Ing. Václav Martan, IDDS: qtd3y4q 
 sídlo: Havlíčkova č.p. 247, Strakonice I, 386 01  Strakonice 1 
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