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OZNÁMENÍ 

O UZAVŘENÍ VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY 

 

Miloš Macek, IČO 18880703, Sedliště č.p. 71, 570 01  Litomyšl 

(dále jen "žadatel") dne 25.5.2022 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 

změna malokapacitního ubytovacího zařízení na administrativní budovu 

Sedliště 
 

na pozemku parc. č. 82/1, 334/1 v katastrálním území Sedliště u Litomyšle. 

 

Záměr obsahuje: 

- Jedná se o změnu stavby před dokončením, kde dochází ke změně účelu užívání stavby z 

malokapacitního ubytovacího zařízení na administrativní budovu určenou k podnikání investora. 

- Změna stavby řeší změnu využití místností uvnitř, dispozice a stavební úpravy vlastní stavby, 

kterými jsou: nahrazení okna v jihovýchodní stěně za garážová vrata, doplnění příčky v technické 

místnosti a vznik nového WC.  

- Po změna stavby před dokončením bude administrativní budova obsahovat: 

přízemí: zádveří, 2x chodba, školící místnost s kuchyňským koutem, 2x kancelář, koupelna + wc, 

technická místnost + wc, sklad, garáž. 

 

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 

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. 

 

 

 

 

  

Ing. Josef Filipi 

vedoucí odboru výstavby 

a územního plánování 

v z. Šárka Tobková 
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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.sedliste.net/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 

Obecní úřad Sedliště, IDDS: na2ayzz 

 sídlo: Sedliště č.p. 46, 570 01  Litomyšl 

Městský úřad Litomyšl, úřední deska, Bří Šťastných č.p. 1000, 570 01  Litomyšl 

 

https://www.litomysl.cz/mestsky_urad/uredni_deska
https://www.sedliste.net/uredni-deska

		2022-06-27T10:39:50+0200
	Šárka Tobková
	ok




