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K BEZoDKLADNÉMU UKoNčENÍ zpŮsonu uŽÍvÁxÍ

Stavební úřad Městs\ý úřad Litoměřice, jako stavební úřad příslušný podle $ 13 odst.l písm. c) zákonaě.
|8312006 Sb.' o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve zněni pozdějších předpisů
(dále jen ''stavební zákon"), podle $ 134 odst. 5 stavebního zákona

vy zýv á
k bezodkladnému ukončení nepovoleného způsobu lžívání části stavby:

Gymnázium Josefa Jungmanna
Litoměřice, Předměstí č.p. 1015' Svojsíkova 1a

na pozemku parc' č' 3076 v katastrálním územi Litoměřice,

vlastnické právo:

Ústecký kraj,Ičo 708g2l56,Velká Hradební 3118/48,400 01 Ústí narl Labem

Správa nemovitosti ve vlastnictví kraje:

Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice, Svojsíkova 1, příspěvková organizace,Ičo
467 7 367 3, Svoj síkova 1 0 1 5/1 a, 4t2 01 Litoměřice,

Popis:
Při místním šetření konaném dne l8.l2.2018 byly zjištěny stavební úpravy spojené se změnou v uživání a
dále změny vužívání bez stavebních úprav vprostorech l.PP _ podkroví objektu č.p. 1015' Svojsíkova
la' Litoměřice (viz. příloha se zakreslením zjištěného nesouladu).

Změny byly zjištěny oproti dokumentaci dochované ve spisovně Stavebního úřadu MěÚ Litoměřice'

Poučení:

Pokud vlastník neuposlechne ýzvu k bezodkladnému ukončení nepovoleného způsobu uŽívání, dopustí
se přestupku podle $ 178 odst. l písm. g) stavebního zákona, zakteý lze uložit pokutu do 500 000 Kě.

Podle $ l26 odst. l stavebního zákona lze stavbu užívatjen k úěelu vymezeném v kolaudačním
rozhodnutí.

Vlastník má možnost podle $ 126 a $ I27 podatžádost o změnu účelu uŽívání.
Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle $ 172 odst. l stavebního zál(ona oprávněn při plnění
úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu
stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo
opatření.
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Stavební úřad může podle $ 173 odst. 1 stavebního zÁkona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu,
kdo zÍtvažnÝm způsobem ztěŽuje postup vřizeni anebo plnění úkolů podle $ 172 odst. 1 stavebního
zákona tim, Že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo
stavbu.
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Petra Kellerová
oprávněná úřední osoba stavebního úřadu

Příloha: půdorysy se zakreslením zjištěných změn

obdrží:

navrhovatelé (doruěenky)
Ústec[ý kraj, odbor majetkoý, Velká Í{radební 3118/48, 400 01 Ustí nad Labem
Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice, Svoj síkova 1 , Svoj síkova 1 0 l 5/ 1 a, 4I2 0l Litoměřice,
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