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INFORMACE 

O NÁVRHU VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY 

 

LYCKEBY CULINAR a.s., IČO 26361906, Strakonická 946, 341 01  Horažďovice 

(dále jen "žadatel") dne 29.12.2017 podal návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy, která nahrazuje 
spojené územní rozhodnutí a stavební povolení podle §§ 79, 92 a 108, 115 stavebního zákona, 
o umístění stavby a provedení stavby s názvem : 

Nástavba expediční rampy st.p.č. 1758, k.ú. Horažďovice, Lyckeby Culinar a.s., Horažďovice. 
Horažďovice, Strakonická č.p. 946 
 

na pozemku st. p. 1758 v katastrálním území Horažďovice. 
 

Záměr obsahuje: 

- Předmětem návrhu je nástavba 2NP nad objektem expediční rampy na st.p.č. 1758. Ze statických 
důvodů byla nástavba navržena jako nezávislá konstrukce se samostatným založením na  
mikropilotách. Nástavba nad objektem rampy vyplňuje proluku mezi halou výroby na st.p.č. 1326 a 
štítem skladové haly na st.p.č. 1497.  

- Vnější rozměry stavby jsou 21,88 x 11,10 m, výška 8,70 m. 

- Prostory nástavby mají provozní vazbu na stávající kanceláře vestavěné do 2NP skladové haly a na 
druhé straně je točité schodiště propojující podlaží nástavby s přízemím rampy a výrobní haly. 

- V novostavbě bude 5 kanceláří logistiky, obchodu a výroby včetně zázemí (WC, čajová kuchyňka), 
archiv a sociální zařízení pro 10 žen (špinavá šatna, umývárna, WC a čistá šatna). Denní místnost 
je situována ve stávající výrobní hale. 

- Napojení na vodovod, kanalizaci a elektřinu ze stávajících rozvodů areálové infrastruktury, vytápění 
teplovodní prostřednictvím nového plynového kondenzačního kotle o výkonu 25 kW (náhrada za 
stávající nekapacitní kotel). 

- Stavba se nachází ve východní části města Horažďovice, v produkční části, v areálu firem Lyckeby 
Culinar, a.s. a Lyckeby Amylex, a.s., Strakonická 946. 
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jiří Staněk 
Oprávněná úřední osoba odboru výstavby a územního plánování 
  
 

 

 
  
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 8 dnů. 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
Dálkový přístup : 
 
Zveřejněno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 
 
 
 
 
 
 
Obdrží: 
účastníci (dodejky) 
LYCKEBY CULINAR a.s., IDDS: ktye2hr 
 sídlo: Strakonická č.p. 946, 341 01  Horažďovice 
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
 sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 
  
dotčené správní úřady 
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, IDDS: samai8a 
 sídlo: Skrétova č.p. 1188/15, Jižní Předměstí, 301 00  Plzeň 1 
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, IDDS: p36ab6k 
 sídlo: Kaplířova č.p. 2726/9, Jižní Předměstí, 301 00  Plzeň 1 
Městský úřad Horažďovice, Odbor životního prostředí, Mírové náměstí č.p. 1, 341 01  Horažďovice 
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