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Vyřizuje: Bc. Eva Dosedělová, tel. +420 461 653 342, e-mail: eva.dosedelova@litomysl.cz

OZNÁMENÍ
O UZAVŘENÍ VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY
Pavel Šimek, nar. 23.5.1986, Desná č.p. 160, 570 01 Litomyšl,
Petra Šimková, nar. 15.11.1988, Desná č.p. 160, 570 01 Litomyšl
(dále jen "žadatel") dne 14.9.2020 podal návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy, která nahrazuje
územní rozhodnutí o umístění stavby podle § 78a a 79 a stavební povolení 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
Opěrné stěny u rodinnému domu č. p. 160
Desná
na pozemku parc. č. 69, 651, 860 v katastrálním území Desná u Litomyšle.
Záměr obsahuje:
Jsou navrženy tři opěrné stěny na východní, západní a jižní straně novostavby RD. Stěny jsou navrženy
v rámci terénních úprav svažitého pozemku zahrady náležícímu k novostavbě RD. Stěny jsou navrženy
z důvodu vytvoření pěších komunikací po obvodu a před domem. Zároveň plní statickou funkci a brání
posuvu svažitého terénu. Východně od domu bude mezi navržené opěrné stěny vloženo terénní schodiště
z betonových dílců. V rámci projektu je také navrženo nové oplocení pozemku výšky 1500 mm. Západní
část je navržena jako dřevěný laťkový plot s podezdívkou, zbylá část pozemku bude oplocena pletivovým
plotem. Zábradlí bude dřevěné. Stěny budou zhotoveny z tvárnic ztraceného betonového bednění tl. 400
a 500 mm. Svislá část bude opatřena kamenným obkladem se strukturou opracovaného kamene.
SO1 - Opěrná stěna 1: výška 200 - 2900 mm, délka 20,69 m.
SO2 - Opěrná stěna 2: výška 200 - 1800 mm, délka 4,13 + 6,95 m.
SO3 - Opěrná stěna 3: Výška 200 - 2000 mm, délka 26,8 m.
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. 5 stavebního zákona
oznamuje
uzavření veřejnoprávní smlouvy.
Poučení:
Stavební úřad vyvěsil oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy na úřední desce na dobu 15 dnů.

Ing. Josef Filipi
vedoucí odboru výstavby
a územního plánování
v z. Bc. Eva Dosedělová
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Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: .........................................

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

Písemnost byla dne ……………..…..…. zveřejněna na adrese:
https://www.litomysl.cz/mestsky_urad/uredni_deska
https://www.obecdesna.cz/19-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
Město Litomyšl, úřední deska, Bří Šťastných č.p. 1000, 570 01 Litomyšl
Obecní úřad Desná, IDDS: gika4ku
sídlo: Desná č.p. 100, 570 01 Litomyšl

