MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK
Stavební úřad
Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk
JID: 31870/2014/MUZBK

Čj.:
Spisová značka:
Počet listů/příloh/listů příloh:

MUZBK-19693/2014/STAV-3
19693/2014/STAV
2/0/0

Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:

Jitka Brůnová
465 670 343
j.brunova@muzbk.cz

Datum:

11.08.2014

DEKWOOD s.r.o.
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108 00 PRAHA 10
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TIPRO projekt s.r.o.
IČ: 269 44 685
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INFORMACE
O PODANÉM NÁVRHU VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY
(zveřejněná na úřední desce)

Městský úřad Žamberk, Stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle ustanovení § 13
odst. 1 písm. c) a d) 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 informuje o tom, že dne 07.08.2014 byl podán společností DEKWOOD
s.r.o., (IČ: 269 44 685), se sídlem Tiskařská 257/10, Praha 10, v zastoupení TIPRO projekt
s.r.o., (IČ: 269 44 685) Kytnerova 16, Brno, u stavebního úřadu návrh na uzavření
veřejnoprávní smlouvy na umístění stavby a o provedení stavby „novostavba montované
textilní haly – DEKWOOD s.r.o. Helvíkovice“ na pozemku parc. č. 4909 v k.ú. Helvíkovice
(dále jen „stavba“). Stavba obsahuje skladovací halu obdélníkového tvaru o rozměrech 15,37
x 60,30m, výška hřebene 7,64m. Jedná se o jednopodlažní halu opláštěnou technickou textilií
se sedlovou střechou. Při vjezdu do objektu je navržena rampa z původního terénu na
vyvýšenou asfaltovou plochu. Rampa je navržena o šířce 9m. V hale je navržen rozvod
silnoproudé elektrotechniky, přípojka elektro je navržena ze stávající rozvodné skříně
umístěné vedle navrhovaného objektu v délce 3,3m.
Podle § 78a odst. 3 stavebního zákona, stavební úřad posoudí návrh veřejnoprávní smlouvy
do 30 dnů ode dne jeho předložení z hlediska splnění podmínek pro uzavření veřejnoprávní
smlouvy. Stavební úřad vyvěsí informaci o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy na úřední
desce po dobu 8 dnů. Stavební úřad na základě posouzení návrhu veřejnoprávní smlouvy
návrh přijme, nebo odmítne a sdělí žadateli důvody odmítnutí.

Jitka Brůnová
referentka (oprávněná úřední osoba)

U P O Z O R N Ě N Í

!

Vyvěšení tohoto rozhodnutí okamžitě po jeho obdržení po dobu 8 dnů (v souladu s ust. § 26
odst. 2 zákona č. 500/2004, správní řád) způsobem v místě obvyklým zajistí Městský úřad
Žamberk a Obecní úřad Helvíkovice. Zároveň tyto obecní úřady žádáme o vrácení tohoto
rozhodnutí s uvedením dne vyvěšení a sejmutí, včetně razítka a podpisu.
Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

(podpis a razítko)

(podpis a razítko

Doručí se:
Úřady obcí (k vyvěšení na úřední desku a k podání zprávy o vyvěšení a sejmutí oznámení):
Městský úřad Žamberk
Obecní úřad Helvíkovice

