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INFORMACE 

O NÁVRHU VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY 

 

Zbyněk Dvořák, nar. 2.12.1980, Čistá č.p. 174, 569 56  Čistá u Litomyšle 

(dále jen „žadatel“) dne 29.4.2022 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: 

Přístavba skladu 

Čistá 

 

na pozemku parc. č. 392/4 v katastrálním území Čistá u Litomyšle. 

 

Záměr obsahuje: 

- Stavba bude přízemní, nepodsklepená bez podkroví. Půdorys stavby bude obdélníkového tvaru o 

maximálních rozměrech 7,795 x 12,0 m. Stavba bude zastřešena sedlovou střechou se sklony 

střešních rovin 23°. Střešní krytina bude trapézový plech pokládaný na fošny. Přístřešek bude tvořen 

ocelovými sloupy o průměru 170 mm, které budou zabetonovány do patek z litého betonu a na 

sloupech budou osazeny vaznice a na nich vazníky. Částečně bude přístřešek obedněn prkny. Na 

části bude provedena podlaha z betonových panelů. Přístavba bude provedena jako protažení 

stávajícího skladu ve stejném tvaru o 12,0 m. Stavba má pouze jeden prostor a tím je sklad. Stavba 

bude napojena poze na vodovod. Dešťové vody budou likvidovány vsakem na pozemku investora. 

 

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. 

 

 

 

 

  

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

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

https://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). 

 

Obdrží:  

k vyvěšení na úřední desce 

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

Obecní úřad Čistá, IDDS: wx2a4j7 

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