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OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU 

O UZAVŘENÍ VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY 
 

Jaroslav Hloušek, Jaroměřice 376, 569 44  Jaroměřice 

(dále jen "žadatel") dne 20.4.2020 podal návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy, která nahrazuje 

územní rozhodnutí podle § 78a a 79 stavebního zákona, o umístění stavby a podle § 116 stavebního 

zákona stavební povolení na stavbu: 

Novostavba autodílny, Jaroměřice 

na pozemku parc. č. 2452/3, 2453/1, 2453/2, 2453/3, 2821/6 v katastrálním území Jaroměřice. 
 

Záměr obsahuje: 

- Novostavba samostatně stojícího jednopodlažního nepodsklepeného objektu autodílny zastřešená 

sedlovou střechou nad dílnou a pultovými střechami nad administrativní a skladovou částí stavby. 

Stavba bude zděná z pórobetonových tvárnic, střešní konstrukce bude provedena ze sbíjených 

vazníků. Půdorysný tvar stavby je přibližně ve tvaru písmene "L" o maximálních rozměrech 28,3 x 

10,7 m, výška hřebene sedlové střechy nad dílnou bude 6,675 m od úrovně podlahy dílny, výška 

pultových střech bude 4,04 m nad administrativní částí a 3,98 m nad skladovou částí. 

- U autodílny budou provedena 3 parkovací stání ze zatravňovací dlažby, vnitřní pojízdné plochy ze 

zámkové dlažby a nájezd na přilehlou pozemní komunikaci. Oplocení je řešeno z poplastovaného 

pletiva na sloupcích. 

- Stavba bude napojena na nové rozvody elektřiny, vodovodu a kanalizace. Dešťové vody budou 

svedeny do retenční nádrže s přepadem do vsaku na pozemku stavebníka. Elektřina bude přivedena 

na pozemek stavebníka p.č. 2453/2 vlastníkem distribuční sítě ČEZ Distribuce, a. s., který na ni již 

získal územní souhlas. Z tohoto důvodu elektrické podzemní vedení není předmětem této smlouvy, 

pouze podzemní domovní vedení elektřiny IO-03. 

- Další podrobnosti řeší projektová dokumentace stavby. 

 

Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Jevíčko, jako stavební úřad příslušný podle § 13  

odst. 1 písm. d zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), podle § 78a odst. 5 stavebního zákona 

o z n a m u j e 

uzavření veřejnoprávní smlouvy. 
 

Poučení: 

Stavební úřad vyvěsil oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy na úřední desce na dobu 15 dnů. 

 

  „Otisk úředního razítka“ 

 

Bc. Jindřich Beneš 

Vedoucí odboru výstavby a ÚP 

Městského úřadu Jevíčko 
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Vyvěšeno:…………………..    Sejmuto:…………………………. 

 

 

Vyvěšení a sejmutí potvrzuje: 

 

 

Obdrží: 

dotčené orgány státní správy 

Městský úřad Moravská Třebová, OVUP památky, IDDS: fqtb4bs 

Městský úřad Moravská Třebová, odbor ŽP, Olomoucká č.p. 2, 571 01  Moravská Třebová 1 

Městský úřad Moravská Třebová, odbor územního plánování, IDDS: fqtb4bs 

Městský úřad Moravská Třebová, odbor dopravy, Olomoucká č.p. 2, 571 01  Moravská Třebová 1 

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, Územní odbor Svitavy, IDDS: 48taa69 

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Svitavy, 

IDDS: 23wai86 

 

Obec Jaroměřice, 569 44  Jaroměřice 1 

 


