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Litomyšl, dne 25.4.2022

INFORMACE
O NÁVRHU VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY
Miroslav Tomášek, nar. 5.5.1957, Čistá č.p. 363, 569 56 Čistá u Litomyšle,
kterého zastupuje Stavební sdružení Boštík s.r.o., IČO 25936484, Poříčí u Litomyšle č.p. 117, 570
01 Litomyšl
(dále jen „žadatel“) dne 30.3.2022 podal návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby
podle § 78a 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:
Novostava doplňkové stavby k rodinnému domu
Čistá č.p. 363
na pozemku parc. č. 1681 v katastrálním území Čistá u Litomyšle.
Záměr obsahuje:
Projektová dokumentace řeší novostavbu doplňkové stavby k RD. Stavba bude sloužit jako zahradní
domek. Stavba je obdélníkového půdorysného tvaru s vnějšími rozměry cca 11,11 m x 10,61 m.
Stavba je jednopodlažní (zastavěná plocha: 117,11 m2) se sedlovou střechou se sklonem 20° (výška
hřebene je cca 5 m od úrovně projektované 0.000). Součástí stavby jsou zpevněné ploch. Nově
nebudou zhotoveny žádné přípojky, do stavby bude zavedena voda i elektřina z přilehlého rodinného
domu. Stavba nebude vytápěn, bude pouze příležitostně temperován. Hlavním zdrojem tepla je kotel
na tuhá paliva (energonositel: kusové dřevo). Teplá voda bude v objektu připravována v průtokovém
ohřívači pod umyvadlem na WC. Stava je založen na základových pasech z prostého betonu, zdivo
bude vystavěno z pórobetonových tvárnic zateplených KZS, stropní konstrukce nebude, nosná
střešní konstrukce bude provedena krovem, střešní krytina bude plechová.
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
informuje o podání návrhu
na uzavření veřejnoprávní smlouvy.

Ing. Josef Filipi
vedoucí odboru výstavby
a územního plánování
v z. Ing. Jan Doubrava
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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

