
Městský úřad Litomyšl 

odbor výstavby a územního plánování 
J.E.Purkyně 918, 570 20 Litomyšl 

tel. +420 461 653 333, IDDS: x4cbvs8, e-mail: podatelna@litomysl.cz  
 

Sp.zn.: SZ MěÚ Litomyšl 35774/2016 Litomyšl, dne 2.3.2017 
Č.j.: MěÚ Litomyšl 06619/2017 
Vyřizuje: Hana Nováková, tel. +420 461 653 342, e-mail: hana.novakova@litomysl.cz  
 
 

 

OZNÁMENÍ 

O NÁVRHU VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY 

 

Martin Hubinka, nar. 6.2.1990, P. Bezruče č.p. 51, Záhradí, 570 01  Litomyšl, 

Ludmila Hubinková, nar. 14.7.1989, Čistá č.p. 382, 569 56   Čistá u Litomyšle 

(dále jen "žadatel") dne 30.12.2016 podal návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy, která nahrazuje 
územní rozhodnutí podle § 79 a 92 stavebního zákona a stavební povolení podle § 115 stavebního zákona, 
o umístění stavby o provedení stavby: 

novostavba rodinného domu včetně napojení na inženýrské sítě  

na pozemku parc. č. 1452/11, 1452/13 v katastrálním území Čistá u Litomyšle. 

Záměr obsahuje: 

- Rodinný dům je navržený přízemní, nepodsklepený z keramických cihel. Dům je nepravidelného 
půdorysu tvaru "L", ke které přiléhá obdélníkový přístřešek a nezastřešená terasa. Hlavní část 
rodinného domu je obdélníkového tvaru o rozměru 8,65x14,90m, vedlejší část je také obdélníkového 
tvaru o rozměru 6,20x6,65m. Rodinný dům je zastřešen sedlovou střechou pod úhlem 42° s 
výškovou úrovní hřebene +7,72m, vedlejší část má nižší hřeben s výškovou úrovní +6,815m. Ze 
západní strany na rodinný dům navazuje přístřešek s klidovou zónou obdélníkového půdorysu 
6,00x5,00m, zastřešený sedlovou střechou se sklonem 22°, výška hřebene v úrovní 3,787m.  

- Vodovodní přípojka. 

- STL plynovodní přípojka. 

- Jímka na vyvážení.  

- Nádrž na dešťovou vodu se vsakovací drenáží.  

- Oplocení po hranicích pozemku.  

- Zpevněné plochy.  

- Rodinný dům obsahuje: 1.NP: závětří, zádveří, hala se schodištěm, kuchyň s jídelnou a obývacím 
pokojem, hygienická místnost, WC, technická místnost, dílnu, garáž a přístřešek. V podkroví je 
umístěna chodba, koupelna, tři pokoje, ložnice, šatna a půda. 

 

Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Litomyšl, jako stavební úřad příslušný podle § 
11 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 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.  

 

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 uzavření 
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veřejnoprávní smlouvy vydat rozhodnutí ve správním řízení, v němž využije podkladů získaných při 
přípravě veřejnoprávní smlouvy.  
 
 
 
 
  
Ing. Josef Filipi 
vedoucí odboru výstavby 
a územního plánování 
 

 
 

Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 8 dnů. 
 
Vyvěšeno dne: .........................................   Sejmuto dne: ............................................ 
 
Písemnost byla dne ……………..…..…. zveřejněna na adrese:  

http://www.litomysl.cz/?id_str=1311054446716  
http://www.cista.info/uredni-deska  

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