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INFORMACE
O NÁVRHU VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY
BACHL, spol. s r.o., IČO 14503603, Evropská č.p. 669, 664 42 Modřice,
kterou zastupuje STA, projektový ateliér, v.o.s., IČO 26061252, Havlíčkova č.p. 247,
Strakonice I, 386 01 Strakonice 1
(dále jen "žadatel") dne 12.11.2018 podal návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy podle § 78a
a 79 stavebního zákona, o umístění stavby a podle § 115 a 116 stavebního zákona o povolení
provedení stavby:
Dodávka spalovací jednotky RTO vzduchotechniky a monitoringu průtoku vzduchu a
emisí VOC
na pozemku st. p. 175/1, parc. č. 13/1 v katastrálním území Bohumilice v Čechách, obec
Bohumilice.
Záměr obsahuje:
Je řešeno umístění nové spalovací jednotky RTO u stávající haly ozn. C - Potisk
polyetylénových fólií. Dále vestavba kompresorovny v hale ozn. D - Sklad polyetylénových
fólií.
Vestavba kompresorovny má zastavěnou plochu 29 m2, světlá výška 3 m, svislé
konstrukce jsou navrženy z pórobetonu. Ukončení zdiva je řešeno ŽB věncem. Bude
proveden průvlak pro uložení ocel. profilů zastropení. Stropní konstrukci tvoří ocelové
profily IPN 160 mm.
SO 01 ŽB deska: Vně haly se osadí nová technologie na ŽB desku o celkové půdorysné
velikosti 18,0 x 6,0 m. ŽB deska má s ohledem na vyspárování proměnnou tl. 0,25 - 0,28 m
a v místě pod komínem se zesiluje na tl. 0,59 - 0,57 m. Pod ŽB desku je s ohledem na
ukládání navržené výztuže do základové desky provedena přiztužená betonová mazanina.
Pod betonovou mazaninou je navržen štěrkopískový podsyp tl. 0,30 m.

Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu ve Vimperku, jako stavební úřad
příslušný podle § 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 a § 116 odst. 3 stavebního zákona
informuje o podání návrhu
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na uzavření veřejnoprávní smlouvy.

Ing. Václav Kokštein
vedoucí odboru výstavby a územního plánování

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 8 dnů.
Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

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

Obdrží:
Pro zveřejnění na úřední desce
STA, projektový ateliér, v.o.s., IDDS: qtd3y4q
sídlo: Havlíčkova č.p. 247, Strakonice I, 386 01 Strakonice 1
zastoupení pro: BACHL, spol. s r.o., Evropská č.p. 669, 664 42 Modřice
Obec Bohumilice, IDDS: 23fb6xh
sídlo: Bohumilice č.p. 111, 384 81 Čkyně
Městský úřad Vimperk, Odbor hospodářský a bytový, Steinbrenerova č.p. 6/2, 385 01 Vimperk I

