MĚSTSKÝ ÚŘAD HOŘICE
stavební úřad
nám. Jiřího z Poděbrad 342, 508 19 Hořice

Č.j.:
Č.spisu:
Vyřizuje:
Telefon:
Fax:
E-mail:

MUHC-SU/15671/2016/KO
15006/2016
Koňáková Lenka
492 105 489
493 623 183
konakova@horice.org

V Hořicích, dne: 27. 10. 2016

OZNÁMENÍ
O UZAVŘENÍ VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY
Zemědělské družstvo Bašnice, IČO 00125369, Bašnice 5, 508 01 Hořice
(dále jen "žadatel") dne 17. 10. 2016 podal návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy, která nahrazuje
územní rozhodnutí o umístění stavby podle § 79 a 92 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a stavební
povolení podle § 115 stavebního zákona, a to na stavbu:
Dostavba posklizňové linky a skladovacích sil, Bříšťany
na pozemku st. p. 155, parc. č. 145/2, 452/2, 186/5, 187 v katastrálním území Bříšťany.
Záměr obsahuje:
•

SO. 1 Hala příjmu včetně příjmového koše a šachty dopravních cest

•

SO. 2 Šachta korečku včetně základové desky

•

SO. 3 Skladovací sila včetně základů pod technologická zařízení

•

SO. 4 Expediční zásobník

•

SO. 5 Komora pro nepoužitelné odpady, základna cyklónu aspirátoru

•

SO. 6 Elektrorozvodna

•

SO. 7 Vnitro areálové zpevněné plochy obslužné

•

SO. 8 Přeložka stávající dešťové kanalizace

•

SO. 9 Přípojka NN

•

SO.10 Demoliční výměr stávající haly

Městský úřad Hořice, stavební úřad, jako obecný 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. 5 stavebního zákona
oznamuje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o umístění a provedení výše uvedené stavby. Tato veřejnoprávní
smlouva nabyla dne 27. 10. 2015 účinnosti.

Gabriela Vaňkátová
vedoucí stavebního úřadu
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Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: .............................................................. Sejmuto dne: ........................................................
Elektronicky vyvěšeno dne: .......................................... Sejmuto dne: ........................................................
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení:

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. f) ve
výši 20000 Kč, položky 18 odst. 1 písm. f) ve výši 10000 Kč, celkem 30000 Kč byl zaplacen dne 18. 10.
2016.
K vyvěšení a sejmutí:
Městský úřad Hořice, odbor hospodářský, náměstí Jiřího z Poděbrad č.p. 342, 508 19 Hořice
Na vědomí:
Zemědělské družstvo Bašnice, IDDS: gjwcv2n
Obec Bříšťany, IDDS: nvtapi9

