Obecní úřad Kasejovice, odbor výstavby
Husova 98
33544 Kasejovice
okr.Plzeň-jih
tel. 371 595 140, fax 371 595 100
DORUČENKOU!
EGF, spol.s r.o.
Na Tržišti 862
34201 Sušice
IČO 00871192
Č.j.:513/2006/Výst.
Vyřizuje: Blažena Chaloupková
V Kasejovicích 17.7.2006
OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ODSTRANĚNÍ STAVBY
Firma EGF, spol.s r.o., Na Tržišti 862, 342 01 Sušice, IČO 00871192, podala dne 17.07.2006
žádost o povolení odstranění stavby: "ČTYŘI SKLADOVACÍ HALY (PŘÍSTŘEŠKY),
OCELOVÁ RÁMOVÁ KONSTRUKCE, ZASTŘEŠENÍ SKLOLAMINÁTEM.
ROZMĚR KAŽDÉ HALY JE OSOVĚ 36,4m x 16,9m VÝŠKA 9,05m A DÁLE 6 KS
NADZEMNÍCH OCELOVÝCH NÁDRŽÍ" na pozemcích parc.č.st. 677/1, 677/2, 677/3,
677/4, 678/1, 678/2, 678/3, 678/4 v kat.území a obci Kasejovice.
Stavba se nachází v bývalém areálu AGRO Přeštice ( 1200 m západně od Kasejovic, cca 300
m od silnice mezi Blatnou a Nepomukem). V současné době je nevyužívána a nachází se na
pozemcích EGF, spol.s r.o. Sušice, Obce Kasejovice, Lesů ČR a vlastníka, který není
znám.
Areál sloužil jako skladovací zázemí zemědělského podniku především pro skladování hnojiv.
V posledních několika letech byl tímto podnikem opuštěn a skladování hnojiv bylo ukončeno.
Částečně byl využíván ke skladování píce jinými zemědělskými podniky regionu.
Jedná se o oplocený areál obdélníkového tvaru o rozměrech cca 60 x 120 m. Areál leží na
mírném hřbetu, ze dvou stran je obklopen poli, ze třetí přilehlým lesíkem, čtvrtá strana je
tvořena lesní cestou, za kterou se rozprostírá rozlehlý lesní pozemek. Povrch je upraven do
roviny, téměř celý prostor areálu je pokryt asfaltovým kobercem na panelových plochách. Po
celém obvodu je na vnitřní straně plotu odtokový mělký žlab z bet. prefabrikátů. Srážková
voda a splachy ze střech a ze zpevněných ploch jsou vedeny do betonové jímky na vnějším
rohu areálu. V areálu jsou čtyři ocelové přístřešky a prostor se šesti nadzemními ležatými
nádržemi ve dvou řadách na průmyslová hnojiva, umístěnými v záchytné betonové vaně.
Přístřešky jsou každý o velikosti cca 20 x 40 m. Tři z nich mají boční opěrné stěny do výšky
kolem 2,5 m vybudovány z použitých dřevěných železničních pražců. Úložiště tekutých
hnojiv má půdorysné rozměry cca 6 x 40 m. Uspořádání objektů je od JZ k SV následující: 3
x přístřešek, úložiště, přístřešek.
Haly přístřešků jsou v havarijním stavu.
Žadatel přiložil k žádosti geochemický průzkum zemědělského areálu. Jako využití
uvolněného pozemku uvedl: další využití pro fotovoltaickou elektrárnu a zázemí
informačního střediska a programu obnovitelné a alternativní zdroje.

Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o odstranění výše uvedených předmětných
staveb.
Obecní úřad Kasejovice, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný podle § 117
zákona č.50/1976 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 a § 25
odst.1 zákona č.500/2004 Sb. zahájení řízení podle § 88 odst. 4, o odstranění výše uvedených
staveb a současně nařizuje k projednání předložené žádosti ústní jednání spojené s místním
šetřením na den
22.08.2006 (úterý) v 10,00 hodin
se schůzkou pozvaných na místě stavby v zemědělském areálu v kat. území
Kasejovice.
Do podkladů rozhodnutí nahlédnout a případné námitky a připomínky uplatnit lze přede
dnem ústního jednání u zdejšího stavebního úřadu (návštěvní dny Po. a St. 8 - 17 hod.) a při
ústním jednání.
Účastníci řízení mohou své námitky uplatnit nejpozději při tomto jednání. Ve stejné lhůtě
mohou sdělit svá stanoviska dotčené orgány státní správy.
Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce při jednání písemnou
plnou moc.
Blažena Chaloupková, stavební úřad Kasejovice
Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů
Příloha:
- platební výměr
- složenka
Doručí se:
Účastníci řízení:
- Městský úřad Nepomuk, odbor výstavby a životního prostředí,
Náměstí A.Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj.
- Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, krajské
ředitelství, Kaplířova 9, P.O.BOX 18, 320 68 Plzeň 20
- ČEZ -Distribuce a.s., Guldenerova 19, 303 28 Plzeň
- Lesy ČR,s.p., pracoviště Klatovy, 339 01 Klatovy
- Obec Kasejovice
- Ing. arch.Václav Franěk, Na Tržišti 862 342 01 Sušice
Vyvěšeno: 19.7.2006
Sejmuto: 6.8.2006

