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INFORMACE 

O NÁVRHU VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY 

 

Tomáš Broulík, nar. 14.7.1975, Čistá č.p. 401, 569 56  Čistá u Litomyšle, 

Věra Broulíková, nar. 8.2.1977, Čistá č.p. 401, 569 56  Čistá u Litomyšle 

(dále jen „žadatel“) dne 26.4.2021 podal návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby 

podle § 78a a 79 a o provedení stavby podle § 116 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) ve věci stavby: 

Kosmetický salón včetně dvougaráže 

Čistá 

 

na pozemku parc. č. 1729/1 v katastrálním území Čistá u Litomyšle. 

 

Záměr obsahuje: 

- Jedná se o dvoupodlažní zděnou stavbu kosmetického salónu včetně dvou garáže s vestavěným 

sociálním zázemím v 1. patře kosmetického salónu. Půdorysné rozměry jsou 6,90x7,90 m s 

přistavěným venkovním schodištěm do 1. patra. Střecha je sedlová symetrická, s výškou okapní 

hrany +5,400 m a hřeben ve výšce +7,340. Sklon střechy je 25°. Stavba bude sloužit jako dvougaráž 

- v přízemí. V 1. patře bude kosmetický salón včetně sociálního zázemí. Venkovní zpevněná plocha 

je ze zámkové dlažby 65 m2, kde jsou dvě venkovní parkovací místa pro klienty kosmetického 

salónu. Dvě parkovací místa pro stávající RD investora budou v nové vestavěné dvou garáži.  

- Orientace hlavního hřebene je ve směru V+Z. Hlavní hřeben je kolmý na místní komunikaci. Střecha 

nad stavbou je sedlového symetrického tvaru o sklonu 25°. Vlastní střešní krytina je navržena 

plechová. Konstrukci krovu budou tvořit dřevěné příhradové vazníky. Strop nad přízemím budou 

tvořit ŽB předpjaté stropní panely Spiroll. Stavba bude založena na základových pasech. Hlavní 

vstup do přízemí stavby je do prostoru dvougaráže v uliční fasádě garážovými sekčními vraty. Další 

vstup je bočními dveřmi pod schodištěm-podestou. V přízemí se nachází garáž pro dva osobní 

automobily. Dále zde bude technické zázemí vytápění objektu, které je umístěnu do rohu garáže. 

Přístup do kosmetického salonu je navržen po venkovním ocelovém schodišti, které ústí na venkovní 

podestu. Dveřmi je přístupné zádveří - chodba. Z chodby je přístup do úklidové komory. Dále pak na 

WC pro zaměstnance, do umývárny s WC klient a dále do prostoru kosmetického salónu.  

- Stavba je napojena na přípojku vody, elektro. Dešťové vody budou svedeny akumulační nádrže s 

přepadem a vsakem. Splaškové vody budou svedeny do domovní čistírny odpadních vod. 

 

 

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) stavebního 

zákona, podle § 78a odst. 3 a § 116 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. 
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Ing. Josef Filipi 

vedoucí odboru výstavby 

a územního plánování 

v z. Ing. Jan Doubrava 

 

 

 

Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 8 dnů. 

 

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

 

Písemnost byla dne ……………..…..…. zveřejněna na adrese:  

https://www.litomysl.cz/mestsky_urad/uredni_deska 

https://www.cista.info/ 

 

 

 

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). 

 

Obdrží:  

k vyvěšení na úřední desce 

Městský úřad Litomyšl, úřední deska, Bří Šťastných č.p. 1000, 570 01  Litomyšl 

Obec Čistá, IDDS: wx2a4j7 

 sídlo: Čistá č.p. 376, 569 56  Čistá u Litomyšle 
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