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INFORMACE 

O NÁVRHU VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY 

 

SUFOLK s.r.o., jednatel Marie Lyerová, IČO 25243225, Čečovice 45, Čížkov, 335 01  Nepomuk 1, 

kterého zastupuje Ing. Pavel Vlček, nar. 27.6.1957, T. G. Masaryka 121, Sušice II, 342 01  Sušice 1 

(dále jen "žadatel") dne 8.10.2018 podal návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy podle § 78 odst. 5, § 

78a a § 116 stavebního zákona, která nahrazuje společné územní a stavební řízení podle § 94j stavebního 

zákona: 

novostavba seníku 

Čížkov, Čečovice 

na pozemku parc. č. 733/9, 733/15, 733/25, 733/26, 693/1, 1450/1 v katastrálním území Čečovice. 

 

Záměr obsahuje: 

- Novostavba seníku obdélníkového půdorysu o rozměrech 17 x 60 m, výška hřebene střechy 11,5 m 

nad podlahou přízemí a sedlovou střechou se sklonem 22°. Z jihozápadní strany objektu budou 

provedeny dva dvoupodlažní přístavky, o rozměrech 5,5 x 7,9 m, pro umístění technologie sušení 

sena. Dispozičně bude seník rozdělen na 3 boxy a manipulační chodbu. Dešťová voda ze střechy 

objektu bude odvedena prostřednictvím okapových žlabů a svodů, které budou zaústěny do ležatých 

svodů dešťové kanalizace z trub PVC DN 125 v délce 88 m a z trub PVC DN 150 v délce 71 m a 

dále budou odvedeny do nově navržené prefabrikované železobetonové jímky. Bezpečnostní přepad 

z jímky, který bude proveden z trub PVC DN 150 v celkové délce 26,7 m, bude zaústěn do stávající 

vodní umělé nádrže na pozemku p.č. 691/3 v kat. ú. Čečovice. Připojení na veřejný rozvod elektro 

bude z vyměněné a přesunuté stávající trafostanice. 

 

 Městský úřad v Nepomuku, odbor výstavby a životního prostředí, jako 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. 3 a § 116 odst. 3 stavebního 

zákona 

i n f o r m u j e   o   p o d á n í   n á v r h u 

na uzavření veřejnoprávní smlouvy. 

 

 

 

 

[otisk úředního razítka] 

Bc. Jaroslav Samek 

vedoucí odboru výstavby a životního prostředí 
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Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce (OÚ Čížkov a MěÚ Nepomuk) a zveřejněn 

způsobem umožňující dálkový přístup po dobu 8 dnů. 

 

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

 

Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup dne………………..  a sejmuto dne…………… 

 

 

 

 

 

Podpis oprávněné osoby a razítko orgánu potvrzující zveřejnění, vyvěšení a sejmutí dokumentu. 

 

 

 

Obdrží: 

Obec Čížkov, IDDS: sjsa8cn 

 sídlo: Čížkov č.p. 28, 335 64  Čížkov u Blovic 

Město Nepomuk, náměstí Augustina Němejce č.p. 63, 335 01  Nepomuk 1 

 


