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OZNÁMENÍ
O UZAVŘENÍ VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY
WANZL spol. s r.o., IČO 41031709, Hněvotín 333, 783 47 Hněvotín,
kterého zastupuje Projekční studio, IČO 09007725, Třebovská 164/34, 789 85 Mohelnice
(dále jen "žadatel") dne 22.6.2022 podal návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy v souladu s § 78 odst.
5 stavebního zákona, která nahrazuje územní rozhodnutí podle § 78a a stavební povolení podle § 116
stavebního zákona, o povolení stavby:
Novostavba haly 008
na pozemku parc.č. st.553, st.554, st.766 a pozemku parc.č. 425/4, 425/55 v katastrálním území Hněvotín.
Záměr obsahuje:
Stavebním záměrem je přístavba výrobně skladovací haly. Přístavba haly bude užívána pro výrobu a
skladování. Provozní řešení objektu bude následující: v 1.NP jako výrobně skladovací objekt, ve kterém
budou umístěny stroje na stříhaní a ohýbání drátu a pásoviny. Součástí výrobně skladovacího prostoru
bude jeřábová dráha se zatížením 5 t. Výška jeřábové dráhy bude 6 m k ±0,000 (výška podlahy v
objektu). Nástavbou stávajícího spojovacího krčku dojde k rozšíření prostor pro umístění nového
sociálního zařízení a kanceláří pro zaměstnance. Komunikačně budou prostory napojeny schodištěm z
nové výrobně skladovací haly.
Stavba bude členěna na dva nové stavební objekty:
SO1 Novostavby haly 008
SO2 Nová areálová dešťová kanalizace

Obecní úřad Lutín, 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), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "stavební zákon"), podle § 78a odst. 5 stavebního zákona
oznamuje
uzavření veřejnoprávní smlouvy.
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Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce
Obecního úřadu Lutín, úřední desce Obecního úřadu Hněvotín a způsobem umožňujícím dálkový
přístup.
Vyvěšeno dne: ..............................

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

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

