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INFORMACE VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU 

O NÁVRHU VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY 

 

HRH Real, s. r. o., IČO 27539644, Klimentská 1215/26, 110 00  Praha 

(dále jen "žadatel") dne 13.04.2022 podal návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy změny stavby před 

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

provedení stavby: 

Stavební úpravy budovy Jevíčko č.p.35 

na pozemku st. p. 13 v katastrálním území Jevíčko-město. 

 

Záměr obsahuje: 

- Stavebními úpravami domu č.p. 35 vznikne přístavba 1.NP do dvora domu, kde bude lékárna 

včetně zázemí. 

- Ve 2.NP budou dvě ordinace praktických lékařů s bezbariérovým přístupem. 

- Změna stavby před dokončením obsahuje změnu provozu ordinací. Stavebními úpravami 

vzniknou v patře 2 ordinace praktických lékařů. Ordinace praktických lékařů obsahují vždy 

společnou pracovnu sestry s ordinací. Každá ordinace je vybavena WC s předsíňkou a umývadlem s 

teplou a studenou vodou pro zdravotnický personál. Společně pro tyto dvě ordinace - šatna pro 

zaměstnance s příslušným počtem šatních skříněk – samostatně pro civilní a pracovní oděv. Ve 

skříňkách bude uloženo čisté prádlo balené. Špinavé prádlo bude ukládáno v koši umístěném v šatně. 

Šatna je vybavena sprchou a umývadlem s teplou a studenou vodou. Čekárna je pro tyto ordinace 

společná. Ordinace jsou vybaveny umývadlem s teplou a studenou vodou. Pro pacienty je zřízeno 

WC odděleně pro ženy a pro muže. WC jsou řešena jako bezbariérová a z tohoto důvodu nemají 

předsíň. WC jsou přístupná z čekárny. V patře je umístěna úklidová komora vybavená výlevkou s 

tekoucí teplou i studenou vodou. Úklidová komora je odvětrána do venkovního prostoru pomocí 

ventilátoru. 

- Změnou stavby před dokončením dále dojde k nástavbě části 2.NP pro doplnění objektu o 

ordinaci zubního lékaře s příslušným zázemím a zubní laboratoří. Nástavba bude zděná 

půdorysných rozměrů 9,8 x 5,95 m zastřešená pultovou střešní konstrukcí se spádem do 

dvora domu č.p. 35. Ordinace i zubní laboratoř je každá vybavena WC s předsíňkou a 

umývadlem s teplou a studenou vodou pro zdravotnický personál. Společně pro tyto dvě 

ordinace - šatna pro zaměstnance s příslušným počtem šatních skříněk – samostatně pro 

civilní a pracovní oděv. Ve skříňkách bude uloženo čisté prádlo balené. Špinavé prádlo bude 

ukládáno v koši umístěném v šatně. Šatna je vybavena umývadlem s teplou a studenou 

vodou. Čekárna je pro ordinace společná. Ordinace je vybavena umývadlem s teplou a 

studenou vodou. 

Další podrobnosti řeší projektová dokumentace stavby. 
 

Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Jevíčko, jako stavební úřad příslušný podle § 11 

odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") 
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a § 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. 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. 

 

 „Otisk úředního razítka“ 

 

 

Bc. Jindřich Beneš 

Vedoucí odboru výstavby a ÚP 

Městského úřadu Jevíčko 

  

 

 

  

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 8 dnů. 

 

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

 

 

 

 

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 

 


