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INFORMACE
O NÁVRHU VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY
De Heus a.s., IČO 25321498, Marefy 144, 685 01 Bučovice
(dále jen "žadatel") dne 14.05.2014 podal návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy, která nahrazuje
územní rozhodnutí podle § 79 a 92 stavebního zákona, o umístění stavby a dle § 115 stavebního zákona
stavební povolení na stavbu:
"Distribuce sypkých surovin"
na pozemku st. p. 159, parc. č. 576/1 v katastrálním území Běstovice.
Záměr obsahuje:
Stavební úpravy stávající haly a umístění nové výrobní věže pro stavbu "Distribuce sypkých surovin" v
Běstovicích. Výrobní věž je uzavřený výrobní celek pro výrobu krmných směsí pro hospodářská zvířata a
hobby zvířata.
Stavba se skládá se z celků:
− skladovací sila,
− šrotovací a míchací linka
− granulační linka
− expediční sila
− odvod dešťových vod do stávající vnitroareálové kanalizace.
Zastavěná plocha:
Podlahová plocha:
Obestavěný prostor:

482,00 m2
3 135,58 m2
16 141,58 m3

Městský úřad Choceň, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "stavební zákon") a místně příslušný dle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") podle § 78a odst. 3 stavebního zákona
informuje o podání návrhu
na uzavření veřejnoprávní smlouvy.
Ing. Martin Kiesewetter
vedoucí odboru
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Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 8 dnů.
Osmý den vyvěšení na úřední desce Městského úřadu v Chocni je dnem doručení.

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

Elektronicky vyvěšeno dne:................................... Sejmuto dne:.........................................

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení:
Rozdělovník
Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě)
Městský úřad Choceň, odbor správní, Jungmannova 301, 565 01 Choceň 1
Obecní úřad Běstovice, IDDS: mj3a3pz
sídlo: Běstovice č.p. 55, 565 01 Choceň 1

