
Městský úřad Litomyšl
odbor výstavby a územního plánování

J.E.Purkyně 918, 570 20 Litomyšl
tel. +420 461 653 333, fax +420 461 612 218, mos: x4cbvs8, e-rnail podatelna@litomysl.cz

Sp.zn.: SZ MěÚ Litomyšl 04785/2016 Litomyšl, dne 18.2.2016
Č.j.: MěÚ Litomyšl 04860/2016
Vyřizuje: Hana Nováková, tel. +420 461 653 342, e-rnail: hana.novakova@litomysl.cz

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ
O NÁVRHU VEŘEJNOPRÁ VNÍ SMLOUVY

Pavel Rejman, nar. 30.3.1976, Dolní Újezd 142,56961 Dolní Újezd u Litomyšle

(dále jen "žadatel") dne 18.2.2016 podal návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy, která nahrazuje
územní rozhodnutí podle § 79 a 92 stavebního zákona a stavební povolení podle § I 15 stavebního zákona,
o umístění stavby a o provedení stavby:

PŘÍSTAVBA K OBJEKTU NA PARCELE ST. 656 K.Ú. ČISTÁ U LITOMYŠLE
n. ETAPA - ROZŠÍŘENÍ VÝROBNÍCH PROSTOR

na pozemku nst.p. 656 a p.č. 817/28 v katastrální území Čisrtá u Litomyšle.

Záměr obsahuje:
rozšíření výrobních prostor truhlárny o novou přístavbu, která přímo navazuje na již realizovanou I.
etapu - zastřešení lakovací kabiny
přístavba o půdorysných rozměrech 8,5 x 68,6 m a výšky 4,5 m bude založena na litých základových
pasech z betonu a železobetonu C 16/20, které budou doplněny ztraceným bedněním.
obvodové stěny stavby budou provedeny z keramických bloků šířky 30P+D.
stropní kce budou provedeny ze stropních panelů, střešní krytina bude provedena z PVC folie.
přízemí obsahuje: 2x strojní dílna
přístavba bude napojena na stávaj ící rozvod el.energie a vody
splašková voda bude svedena do stávající jímky na vyvážení
dešťová voda bude z části svedena do nové dešťové kanalizace a z části vsakována na pozemku
stavebníka
nová přeložka vodovodního řadu

Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Litomyšl, jako stavební úřad příslušný podle §
13 odst. I písmo 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 -

informuje o podání návrhu

na uzavření veřejnoprávní smlouvy.

Poučení:

Podmínkou účinnosti veřejnoprávní smlouvy je písemný souhlas ostatních osob, které by byly účastníky
podle § 27 odst. 2 nebo 3 správního řádu. Není-li tento souhlas získán, může správní orgán místo uzavřeni
veřei právní smlouvy vydat rozhodnutí ve správním řízení, v němž využije podkladů získaných při
pv I rav_ veřejnoprávní smlou ... '
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Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 8 dnů.

Vyvěšeno dne: 1.f.:.}.:...lC?f~ . Sejmuto dne: .

Písemnost byla dne zveřejněna na adrese:
http://www.litomysl.czl?id str=1311054446716
http://www.cista.info/uredni-deska

Razítko a podpis osoby, která potvrzuje vyvěšení/sejmutí z úřední desky a zverejneru způsobem
umožňujícím dálkový přístup (po sejmutí písemnosti prosíme o zaslání písemnosti zpět).
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