Městský úřad Litomyšl
odbor výstavby a územního plánování
J.E.Purkyně 918, 570 20 Litomyšl
tel. +420 461 653 333, IDDS: x4cbvs8, e-mail: podatelna@litomysl.cz

Spis.zn. SZ MěÚ Litomyšl 111051/2019
Litomyšl, dne 4.2.2020
Č.j. MěÚ Litomyšl 009519/2020
Vyřizuje: Šárka Tobková, tel. +420 461 653 345, e-mail: sarka.tobkova@litomysl.cz

INFORMACE
O NÁVRHU VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY
Obec Benátky, IČO 00276375, Benátky č.p. 19, 570 01 Litomyšl
(dále jen "žadatel") dne 16.12.2019 podal návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy podle § 78a a 79
stavebního zákona, o umístění stavby a podle § 116 o provedení stavby:
přístavba a stavební úpravy MŠ Benátky
Benátky č.p. 24
na pozemku st. p. 81, parc. č. 51/1, 777/2, 52/4, 770/1 v katastrálním území Benátky u Litomyšle.
Záměr obsahuje:
Předmětem stavby je přístavba technického a provozního zázemí kuchyně mateřské školy včetně
rozšíření o nové hygienické zázemí personálu.
Přístavba bude nepodsklepená zděná přízemní obdélníkového půdorysného tvaru o max.
půdorysných rozměrech 8,51 x 3,41 m zastřešená pultovou střechou.
Stavební úpravy zahrnují provedení nového vstupu do jídelny přes chodbu od herny, zvětšení otvoru
mezi hernami, dispoziční změny a nad stávající pultovou střechou bude provedena nová skladba
střešní krytiny.
Po provedené přístavbě a stavebních úpravách bude mateřská škola obsahovat:
přízemí: zádveří, chodba, šatna dětí, jídelna, hlavní uzávěr vody, sklad pomůcek, herna + ložnice,
herna, umývárna + wc děti, úklidová komora, chodba, schodiště, chodba, 2x kuchyň, hrubá
přípravna zeleniny, chodba, šatna personál, předsíň wc, wc personál, prádelna.
Součástí stavby bude nová přípojka splaškové kanalizace.
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) 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
informuje o podání návrhu
na uzavření veřejnoprávní smlouvy.

Ing. Josef Filipi
vedoucí odboru výstavby
a územního plánování
v z. Šárka Tobková
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Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 8 dnů.
Vyvěšeno dne: .........................................

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

Písemnost byla dne ……………..…..…. zveřejněna na adrese:
http://www.litomysl.cz/?id_str=1311054446716
http://www.obecbenátky.cz

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
Městský úřad Litomyšl, oddělení majetkoprávní, Bří Šťastných č.p. 1000, 570 20 Litomyšl-Město
Obecní úřad Benátky, Benátky č.p. 19, 570 01 Litomyšl

