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INFORMACE

O NÁVRHU VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY

v-tech s.r.o., IČO 24805891, Přerov nad Labem 340, 289 16 Přerov nad Labem

(dále jen "žadatel") dne 24.5.2022 podal návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy podle § 78, § 116 a
a 79 stavebního zákona, o umístění a provedení stavby:

Přístavba ke stávajícím dílnám

dále jen "stavba") na pozemcích p.č. 1516/13 - orná půda; 1516/15 - orná půda, st.p. 568 - zastavěná
plocha a nádvoří, katastrální území Přerov nad Labem.

Požárně nebezpečný prostor navrhované stavby přesahuje hranici stavebního pozemku na pozemek parc.č
1515/8 (orná půda), v kat.území Přerov nad Labem

Popis záměru:

Rozměry a tvar stavby jsou následující:

 půdorysné rozměry 5,85 m x 31,2 m, výšky 3 m a 12, 6 m x 9,25 m, výšky 5,75 m.

 Druh a účel umísťované stavby: Stavba je a bude využívána k obrábění kovů. Přístavbou sociálního
zázemí se vylepší pracovní podmínky zaměstnanců a dojde k rozšíření výrobních prostor.

Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

o Původní haly kovovýroby jsou dva samostatně stojící objekty obdélníkového půdorysu. Mezi těmito
halami bude řešena zamyšlená přístavba převážně sociálního vybavení pro zaměstnance a to v přední
části od ulice a v zadní části budou řešeny výrobní prostory. Tvarově jsou stávající haly přízemními
budovami zastřešenými sedlovými střechami. Mezi těmito budovami bude řešena zděná přístavby
(vestavba), která bude tvarově a materiálově odlišná. Přístavba bude mít plochou střechu lemovanou
atikami a vstupní stěna bude celá prosklená. Odvodnění střechy je řešeno vnitřními vpustěmi.

o Jedná se o zděnou přístavbu z cihelných bloků zastřešenou plochou střechou u přístavby k hale
střechou sedlovou. Přístavba bude založena na základových pásech, stropní konstrukce z trapézových
plechů a jednoplášťová střecha s vnitřními svody. U prodloužení zděné haly bude střecha sedlová
tvořená ocelovými vaznicemi a střešními sendvičovými panely KINGSPAN.

o Stavba je a bude využívána k obrábění kovů. Přístavbou sociálního zázemí se vylepší pracovní
podmínky zaměstnanců a dojde k rozšíření výroby. Společnost v-tech s.r.o. je zaměřená na výrobu
mechanických složitých dílů a komponentů výrobních strojů. Jde především o kusovou a
malosériovou výrobu, kterou provádí metodou třískového obrábění.

o Přístavba prostor sociálního zařízení a výroby je řešena mezi stávajícími objekty hal kovovýroby a za
zděnou halou. Prostorově jsou řešeny přízemní přístavby a to mezi halami s plochou střechou a za
zděnou halou se střechou sedlovou. Architektonicky se jedná v tomto případě o prodloužení této
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stávající haly o 6,20 m. Směnnost provozu- dvousměnný, celkový počet zaměstnanců v dělnických
oborech v obou směnách je 30. Počet zaměstnanců v technických oborech je 5.

o Pro zaměstnance jsou navrženy oddělené šatny (muži, ženy), které budou vybaveny zdvojenými
šatními skříňkami a lavicemi. Pro muže je navržena u šatny umyvárna, která bude vybavena dvěma
sprchami a třemi umyvadly. U žen to bude sprcha a jedno umyvadlo. Dále je pro muže navrženo WC
s dvěma kabinkami, 3 pisoáry a umyvadlo. Pro ženy jedna kabinka a umyvadlo. V přístavbě je řešena
úklidová komora s výlevkou a skříni na čistící a úklidové prostředky. Dále je pro zaměstnance řešena
denní místnost s kuchyňskou linkou a elektrickým vařičem.

Městský úřad Lysá nad Labem, 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 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]
Milada Fialová

referent odboru výstavby a životního prostředí

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: 10.6.2022 Sejmuto dne: ....................................

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

Obdrží:
účastníci (doručenky)
v-tech s.r.o., IDDS: t5uyn34

sídlo: Přerov nad Labem č.p. 340, 289 16 Přerov nad Labem

dotčené orgány
Kraj. hyg. stan. Střed. kr. se sídlem v Praze, IDDS: hhcai8e

sídlo: Dittrichova č.p. 329/17, Nové Město, 120 00 Praha 2
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, IDDS: qujhpz4

sídlo: Tyršova č.p. 1811, 288 02 Nymburk 2
Městský úřad Lysá nad Labem, odbor výstavby a životního prostředí, IDDS: 5adasau

sídlo: Husovo náměstí č.p. 23/1, 289 22 Lysá nad Labem

ostatní
Obec Přerov nad Labem, IDDS: 7etb5xc

sídlo: Přerov nad Labem č.p. 38, 289 16 Přerov nad Labem
spis SÚ


