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INFORMACE
O NÁVRHU VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY
bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o., zastoupená Ing. Monikou Šihovcovou – jednatelem
společnosti, IČ 252 33 866, sídlo Chebská 53, 356 01 Sokolov 1
(dále jen "žadatel") dne 26.09.2018 podal návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy podle § 78a a 79 zákona
č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „stavební zákon) pro umístění stavby a podle § 115 a 116 stavebního zákona pro povolení stavby :

„Novostavba dílny a garáží BSS -Autobusy“ Sokolov
na pozemku parc. č. 3934/10 v katastrálním území Sokolov.
Záměr obsahuje objekty :
Novostavba dílny a garáží o celkové ploše 437m² - Jedná se o objekt, který je dělen na 3 části. První částí
je hala pro parkování a opravu autobusů pro celkem 3 vozy, druhou částí je autodílna pro dva autobusy a třetí
částí je dvoupodlažní zázemí dílny. Objekt bude založen na soustavě základových železobetonových patek a
základové desce. Objekt má ocelovou nosnou konstrukci, stěny jsou tvořené sendvičovými panely nebo
skládané konstrukce opláštěné trapézovým plechem. Střecha je tvořena skládaným pláštěm s vrchním
vlnitým ocelovým plechem. Novostavba má obdélníkový půdorys o rozměru 26,5x16,5m. se sedlovou
střechu. Hala je napojena na vodovod, splaškovou a dešťovou kanalizaci, plyn a elektro. Výška hřebene haly
je 5,9 m v části garáže a 7,6 m v místě dílny a zázemí.
Větrání – přirozené okny a vraty, WC a sklad pomocí ventilátoru
Zdravotechnika – vnitřní vodovod, vnitřní splašková kanalizace
Vytápění – dílenská hala je vytápěna teplovzdušnými jednotkami Lersen Alfa TOP 19 o výkonu 22kW,
administrativní část a zázemí je vytápěna ÚT, kde zdrojem tepla je plynový kotel Vaillant VU 146/5-5
ecoTEC plus s nepřímotopným zásobníkem Vaillant Unistor VIH Q75B.
Elektroinstalace – vnitřní rozvod elektroinstalací včetně svítidel
Plynoinstalace – vnitřní rozvod plynu do technické místnosti pro plynový kotel a do dílny pro teplovzdušné
jednotky.
Přípojka NN – napojen novým zemní kabel CYKY 4Bx10, který bude připojen na stávající RIS rozvaděč,
délky 7,0m.
Splašková kanalizační přípojka – přeložka kanalizační přípojky pro objekt na p.p.č.3935 k.ú. Sokolov DN
200 dl. 32 m a kanalizační přípojka pro novostavbu DN 200 dl. 6,3 m.
Dešťová kanalizační přípojka – kanalizační přípojka KG DN 200 dl. 81,5m
Vodovodní přípojka – vodovodní přípojka PE DN 32 dl. 2,5 m.
Plynovodní přípojka – STL plynovodní přípojka PE DN 32 dl. 4,8 m.
Manipulační plochy – Manipulační plocha má povrch z betonového krytu a lemována silničními obrubníky.
Manipulační plocha je ve spádu napojena na stávající areálovou manipulační plochu. Zastavěná plocha je
550m².
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Městský úřad Sokolov, odbor stavební a územního plánování, 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
informuje o podání návrhu
na uzavření veřejnoprávní smlouvy.

„otisk úředního razítka“
Jana Dufková
referent odboru stavebního a územního plánování

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 8 dnů na úřední desce Městského úřadu Sokolov ( §78 odst.3
a § 116 odst.3 stavebního zákona).Ve stejný den, kdy se vyvěsí na úřední desce, bude oznámení vyvěšeno i
způsobem umožňující dálkový přístup na tzv.“elektronické úřední desce“( § 25 odst.2 správního řádu ).
Vyvěšeno dne:……………………..

Sejmuto dne:…………………….

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

