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VEŘEJNÁ VYHLÁŠ

OZNÁMENÍ
O NÁVRHU VE ŘEJNO PRÁ VNÍ SML L-lNY------.--------~--~

Jaroslav Vodehnal, nar. 13.6.1987, Nová Ves u Litomyšle 14,57001 Litomyšl

(dále jen "žadatel") dne 22.4.2016 podal návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy, která nahrazuje
územní rozhodnutí podle § 79 a 92 stavebního zákona a tavební povolení podle § 115 stavebního zákona,
O umístění stavby a o provedení tavby:

RODINNÝ DŮM VČETNĚ NAPOJENÍ A INŽENÝRSKÉ SÍTĚ, ČISTÁ

na pozemku parc. č. 24/1,23/1 a 5622 a 4287/2 v katastrálním území Čistá u Litomyšle.

Záměr obsahuje:
rodinný dům je přízemní nepodsklepený zděný s obytným podkrovím a s půdním prostorem
sloužícím jako kontrolní prostor pro přístup na střechu
stavba má půdorysný tvar "U", hlavní část - obytná má rozměr 8,4 x 12,4 m, druhá část -
hospodářská má rozměr 4,85 x 1893 m a zadní část je v délce 6,3, m rozšířena na 7 15 m. Tato část
je ukončena oproti obytné o 1,7 m a obě části j ou propojeny spojovacím krčkem, max . výška je
7,988 m, stavba je zastřešena sedlovými střechami s protaženou částí nad zábřež ve dvorní části,
střešní krytina bude tašková pálená
přízemí obsahuje vstupní hala, obytná místnost, kumbál, šatna, koupelna+WC, garáž I, garáž 2,
sklad I, sklad 2, sklad zahradního nářadí, terasa
podkroví obsahuje chodba, pokoj 1, pokoj 2, pokoj 3, šatna, koupelna+WC, půda 1, půda 2, půda 3
napojení na rozvod vody a elektrické energie
splašková voda bude svedena dojímky na vyvážení
dešťová voda bude svedena na pozemek stavebníka a zde likvidována vsakem
zpevněné plochy ze žulových kostek a betonové dlažby

oplocení z čá ti štípané plotovky na základovém pasu, výplň dřevo, z části pozinkované sloupky do
betonových patek + pletivo, výška oplocení max. 1,5 m.

Odbor výstavby a územního plánování Měst kého úřadu Litomyšl, jako stavební úřad příslušný podle §
13 od t. 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.
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Poučení:

Podmínkou účinnosti veřejnoprávní smlouvy je písemný souhlas ostatních osob, které by byly účastníky
podle § 27 odst. 2 nebo 3 správního řádu. ení-li tento souhlas získán, může správní orgán místo uzavření
veřejnoprávní smlouvy vydat rozhodnutí ve správním řízení, v němž využije podkladů získaných při
přípravě veřejnoprávní smlouvy.
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Ing. J sef Filipi
vedou . odboru výstavby
a úzerru ího plánování

Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 8 dnů.

Vyvěšeno dne: y.:.[: ~.9..{~ . Sejmuto dne: .

Písemnost byla dne zveřejněna na adrese:
http://www.litomysl.c:zJ?id str- 13 I 1054446716
http://www.cista.info/uredn i-deska
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Razítko a podpis o oby, která potvrzuje vyvěšení/sejmutí z úřední de ky a zverejneru způsobem
umožňujícím dálkový přístup (po sejmutí písemnosti prosíme o zaslání pí emnosti zpět).
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