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INFORMACE
O NÁVRHU VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY
Společnost Agropodnik, a.s., Zlín, IČ: 47908912, se sídlem Kvítkovická 1386, 763 61 Napajedla (dále
jen "žadatel") dne 05.04.2018 podala návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy, která nahrazuje stavební
povolení podle ust. § 115 zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů, o provedení stavby

"Zateplení, změna vytápění a osvětlení haly na st. p. 2102/1 a st.p. 2850/1,
areál Agropodnik, a.s., Zlín"
(dále jen "stavba") na pozemcích st. p. 2102/1 (zastavěná plocha a nádvoří) a st. p. 2850/1 (zastavěná
plocha a nádvoří), v katastrálním území Napajedla.
Záměr obsahuje (popis stavby):
Navrhované stavební úpravy se dotknou opravárenské haly v průmyslovém areálu firmy Agropodnik, a.s.,
Zlín na Kvítkovické ulici v Napajedlích.
Obecně se jedná o jednopodlažní objekt obdélníkového půdorysu, s plochou střechou, jejichž nosnou
konstrukci tvoří železobetonový montovaný skelet. Opláštění podélných fasád je provedeno jako
montované z keramických panelů s dozdívkami a povrchovou úpravou fasádním nástřikem.
Účelem realizace zpracovaného návrhu řešení je zejména dosažení aktuálních požadavků na tepelně
technické parametry obálky budovy.
Řešení stavebních úprav respektuje původní výškové i tvarové členění a uspořádání. Stavební úpravy jsou
pouze opravou stávajících povrchů a výměnou za nové materiály.
Cílem stavebních úpravy je:
- úprava střešních skladeb doplněním tepelné izolace a hydroizolační vrstvy,
- výměna dotčených klempířských prvků,
- nový kontaktní tepelně-izolační systém na fasádě u zděných obvodových stěn,
- výměna výplní otvorů (světlíků a vrat) za nové,
- úprava systému vytápění, spočívající ve výměně stávající sestavy kotlů za novou s menším
výkonem 2x45kW. V hale bude instalováno 8ks nových teplovzdušných plynových jednotek
o výkonu 20kW.
Ostatní stavební prvky a části staveb zůstávají beze změn.
Napojení na inženýrské sítě:
Budovy jsou napojeny stávajícími přípojkami na vodovod, splaškovou i dešťovou kanalizaci, plynovod,
elektrickou energii. Stavebními úpravami nedochází ke změně tohoto řešení.

Městský úřad Napajedla, odbor stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle ust. § 13 odst. 1 písm. d)
zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "stavební zákon"), podle ust. § 116 odst. 3 stavebního zákona
informuje o podání návrhu
na uzavření veřejnoprávní smlouvy.
Poučení:
Stavební úřad vyvěsil oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy na úřední desce na dobu 8 dnů.
otisk razítka

Ing. Libor Čabla, v.r.
vedoucí odboru

Obdrží:
Městský úřad Napajedla, Masarykovo náměstí č.p. 89, 763 61 Napajedla

- se žádostí o vyvěšení

Tato informace musí být vyvěšena nejméně po dobu 8 dnů na úřední desce Městského úřadu Napajedla
a současně, podle ust. § 25 odst. 2 zákona číslo 500/2004 Sb., o správním řádu, ve znění pozdějších
předpisů, tato informace musí být zveřejněna též způsobem umožňujícím dálkový přístup a to také
nejméně po dobu 8 dnů.

Vyvěšeno dne: 11.04.2018

Sňato bude: 19.04.2018

Sňato dne:

Podpis a razítko orgánu - oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí této informace a současně
zveřejnění této informace způsobem umožňujícím dálkový přístup.
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