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INFORMACE
O NÁVRHU VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY

Žadatel – spol. K - Term s.r.o., IČ: 26420988, se sídlem: ul. Nádražní č.p. 213, 267 24 Hostomice,
kterého zastupuje na základě udělené plné moci spol. RADSTAV s.r.o., IČ: 27236404, se sídlem: ul.
Tichá č.p. 580, 267 53 Žebrák (dále jen „žadatel") dne 8. 1. 2018 podal na MěÚ Hostomice, stavební
úřad návrh
1/ na uzavření veřejnoprávní smlouvy (dle ust. § 78a stavebního zákona), která nahrazuje územní
rozhodnutí podle ust. § 79 a § 92 stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, o umístění stavby,
a současně
2/ na uzavření veřejnoprávní smlouvy (dle ust. § 116 stavebního zákona), která nahrazuje stavební
povolení podle ust. § 108 a § 115 stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, o povolení stavby:
na stavbu pod názvem: „Přístavba kanceláří a sociálního zázemí na pozemku p.č. 856 (zastavěná
plocha a nádvoří) k.ú. Hostomice po Brdy, obec Hostomice“ (dále jen „stavba“) na pozemku p.č. 856
v katastrálním území Hostomice pod Brdy.
Záměr (stavba) obsahuje:
Přístavbu kanceláří a sociálního zázemí k severní stěně stávajícímu objektu a přístavbu nakládací rampy
ke stávajícímu objektu na pozemku č. 856. Přístavba kanceláří a sociálního zázemí je přízemní,
nepodsklepená, obdélníkového půdorysu s pultovou střechou, půdorysných rozměrů 15,00m x 4,7m.
Přístavba je propojena se stávajícím objektem v místě kanceláří, šatny mužů a žen, dveřmi z chodby do
výrobny. Světlá výška přístavby je 2,56 m. Nosnou konstrukci přístavby tvoří obvodové zdivo z tvárnic
Ytong, ocelové sloupky a průvlaky. Konstrukce střechy je provedena z dřevěných trámů se střešní
krytinou šindel, kladenou na OSB desky. Podlaha je betonová deska + keramická dlažba. Přístavba rampy
je při západní stěně stávajícího objektu, obdélníkového půdorysu velikosti 3x12m. Nosnou konstrukci
tvoří základové patky a železobetonová deska. Objekt přístavby kanceláří a sociálního zázemí bude
napojen na stávající rozvody elektřiny, vody a kanalizace v objektu na pozemku č. 856.
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Druh a účel umísťované stavby:
Jedná se o přístavbu, která zajistí rozšíření stávajících kanceláří a vybudování nového sociálního zázemí
pro zaměstnance provozovny.
Umístění stavby na pozemku:
Přístavba bude umístěna na pozemku p.č. 856 v k.ú. Hostomice pod Brdy, při severní a západní stěně
stávajícího objektu provozovny na výrobu izolačních skel. Velikost objetu přístavby kanceláří
a sociálního objektu je 4,7 resp. 5,7m x 15 m, nejkratší vzdálenost od hranice s pozemkem p.č. 861/1 je
4,87 m, velikost přístavby rampy je 2 m x 12 m, nejkratší vzdálenost od hranice s pozemkem p.č. 861/1 je
2,96 m.
Stavba a její umístění v rozsahu dle projektové dokumentace pro společné řízení, vypr. zodp.
projektantem p. Radimírem Holinou, ČKAIT - 0007740, z 07/2017 vč. dodatku B - Souhrnné tech.
zprávy.

Městský úřad Hostomice, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen
"stavební zákon"), podle ust. § 78a odst. 3 a ust. § 116 odst. 3 stavebního zákona

informuje o podání návrhu
na uzavření veřejnoprávní smlouvy.

Marcela Nodlová
samostatný odborný referent

Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu nejméně 8 dnů na úřední desce
a současně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup, a po sejmutí vrácena potvrzená zpět na
Městský úřad Hostomice, stavební úřad.

Na úřední desce MěÚ Hostomice

Vyvěšeno dne ……………………

Sejmuto dne …………….............

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti.

