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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ
O NÁVRHU VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY
Oblastní charita Nové Hrady u Skutče, IČO 60102411, Chotovice č.p. 31, 570 01 Litomyšl,
kterou zastupuje Petr Faltys, nar. 16.3.1987, Poříčí u Litomyšle č.p. 140, 570 01 Litomyšl
(dále jen "žadatel") dne 6.3.2018 podal návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy, která nahrazuje územní
rozhodnutí podle § 79 a 92 stavebního zákona a stavební povolení podle § 115 stavebního zákona o
umístění a provedení stavby:
Změna dokončené stavby
Chotovice č.p. 31
na pozemku st. p. 53/2, parc. č. 92/1 v katastrálním území Chotovice.
Záměr obsahuje:
stávající stavba je dvoupodlažní, částečně podsklepená se sedlovou střechou, stavební úpravy budou
probíhat v rámci dosavadní stavby, obvodové zdivo ani výška stavby se nezmění, v 1.NP bude
upraveno hygienické zařízení a ve 2.NP bude provedena drobná stavební úprava se změnou využití
místností,
přístavbou o rozměrech 9 x 11,2 m nově vznikne v 1.NP archiv, sklad, 2x pokoj, WC, kuchyňský
kout, sprcha; ve 2.NP 2x kancelář, čajová kuchyňka, chodba, 2x WC a předsíň, přístavba bude mít
sedlovou střechu s výškou hřebene 9,8 m a bude navazovat na stávající střechu,
na pozemku stavebníka 92/1 v k.ú. Chotovice bude přeložena přípojka plynu k zahradnímu domku,
všechny napojení na technickou infrastrukturu budou ze stávající stavby, dešťové vody budou
vypouštěny do dešťové kanalizace,
napojení na dopravní infrastrukturu – stávající.
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) 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
i n f o r m u je o p o d á n í n áv r h u
na uzavření veřejnoprávní smlouvy.

Ing. Josef Filipi
vedoucí odboru výstavby
a územního plánování
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Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 8 dnů.
Vyvěšeno dne: .........................................

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

Písemnost byla dne ……………..…..…. zveřejněna na adrese:
http://www.litomysl.cz/?id_str=1311054446716
http://www.chotovice.info/4-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).

