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OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU 

O UZAVŘENÍ VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY 

 

Pavel Hrdý, nar. 18.6.1973, Vondroušova 1193/45, 163 00  Praha 

(dále jen "žadatel") dne 18.6.2020 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 doplňkové stavby u RD č.p. 828 v Jevíčku, ulice Vrchlického 

na pozemku parc. č. 5531 v katastrálním území Jevíčko-předměstí. 
 

Záměr obsahuje: 

- Stavba obsahuje novostavbu objektu obsahující dva ateliéry a 1 přístřešek, bude sloužit pro 

zájmovou činnost stavebníka. Stavba je zděná, jednopodlažní, nepodsklepená, a půdorysně i střechou 

navazuje na stávající sousední objekt garáže v místě stávající kůlny, která bude odstraněna. 

Navržená stavba má půdorys obdélníkového tvaru o rozměrech 12,9 x 6,29 m s výškou hřebene 

valbové střechy 4,48 m od úrovně podlahy stavby, a obsahuje dva samostatné ateliéry, které jsou 

tvořeny ateliérovým prostorem, kuchyňským koutem a hygienickým zařízením s WC, sprchovým 

koutem a umývadlem, a kryté zastřešení na jižní straně stavby pro posezení, eventuálně sklad dřeva 

apod. 

- Stavba bude napojena na domovní rozvody RD č.p. 828 - vodovodu, kanalizace a elektřiny. 

- 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 

  

Vyvěšeno: 23.7.2020    Sejmuto:………………… 

 

 

Vyvěšení a sejmutí potvrzuje:……………………………………. 
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Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. c) ve 

výši 250 Kč, položky 18 odst. 1 písm. c) ve výši 250 Kč, celkem 500 Kč byl zaplacen 1.7.2020. 

 

Obdrží: 

 

dotčené orgány státní správy 

Městský úřad Moravská Třebová, OVUP památky, IDDS: fqtb4bs 

 sídlo: Olomoucká 2, Předměstí, 571 01  Moravská Třebová 1 

Městský úřad Moravská Třebová, odbor ŽP, IDDS: fqtb4bs 

 sídlo: Olomoucká 2, Předměstí, 571 01  Moravská Třebová 1 

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

 sídlo: Olomoucká 2, 571 01  Moravská Třebová 1 

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

 sídlo: Teplého č.p. 1526, Zelené Předměstí, 530 02  Pardubice 2 

 


