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INFORMACE 

O NÁVRHU VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY 

 

Obec Čistá, IČO 00276545, Čistá č.p. 376, 569 56  Čistá u Litomyšle 

(dále jen „žadatel“) dne 8.9.2021 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: 

Půdní vestavba- rozvoj odborného vzdělávání v objektu školy 

Čistá č.p. 3 

 

na pozemku st. p. 96 v katastrálním území Čistá u Litomyšle. 

 

Záměr obsahuje: 

- Škola má dvě patra, půdu a původní část je částečné podsklepena. Půdorys hlavní části stavby je ve 

tvaru obdélníku o rozměrech 13,3 x 24,9 m. K této části je provedena přístavba tvaru "T". Přístavba 

vystupuje 8,75 m a max. šířka je 20,4 m. 'Šířky jednotlivých křídel jsou 2,6 m, 5,75 m a krček je 5,4 

m. Budova je zastřešena soustavou valbových střech se sklony 38°. Střešní krytina je z 

vláknocementových šablon BETTERNIT. Stavba je zděná z CPP a CD na maltu a kamene.  

- V rámci stavebních úprav bude provedena vestavba do půdy (pouze odborné učebny) a přestavba 

venkovní učebny. Vestavba bude provedena z SDK (podhledy i příčky). Pro vestavbu bude potřeba 

upravit prostor schodiště (vyřezání a podchycení stropních - vazných trámů) a doplnit stropní 

konstrukci o trámy (viz PD a statika). Podlahy budou z PVC, podlahových prken, půdovek a ker. 

obkladu schodiště. Součástí vestavby bude osazení střešních oken. Venkovní učebna bude částečně 

odstraněna a dojde k rozšíření, které bude provedeno z tesařských konstrukcí. Dále dojde k 

probourání vstupu do venkovní učebny. Zastřešení bude valbové se sklonem 38° a krytinou z 

vláknocementových šablon BETTERNIT (stejné jako stávající - bez obsahu azbestu). 

- Do budovy jsou tři stávající vstupy. Hlavní vstup je ze západní strany od komunikace. Tímto 

vstupem se dostaneme do hlavní chodby, ze které je vstup do herny, kuchyňské části, tělocvičny, 

sanitárek, šaten a do dvora, ze kterého je vstup také ze severní strany Součástí chodby je schodiště, 

na které je vstup i od venkovní učebny z východní strany. Po schodišti se dostaneme do 2. NP. 

Součástí 2. NP jsou učebny, sborovna a sociálky. Po schodišti se dále dostaneme do podkroví, kde 

budou nově dvě odborné učebny, úklidová místnost 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) 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/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 

 

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