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SOUHLAS
SE ZMĚNou v uŽÍvÁNÍ STAvBY

Stavební úřad Městský úřad Litoměřice, jako stavební úřad příslušný podle $ 13 odst.l písm. c) zákona č,.

18312006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen ''stavební zákon"), přezkoumal podle $ 126 a 127 stavebního zákona změnu v uŽívání stavby,
kterou dne 15.4'2019 oznámil:

Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice, Svojsíkova 1opříspěvková organizacerv zastoupení
RNDr. Bc. Radkou Balounovou, Ph.D. _ ředitelkou školy ICo 46773673, Svojsíkova 1015/1a, 4l2 0l
Litoměřice (Správa nemovitosti ve vlastnictví kraje),

vlastnické právo:

Ústecký kraj,Ičo 708g2l56,Velká Hradební 3|18148,400 01 Ústí nad Labem

anazák|adě tohoto přezkoumánivydává podle $ l26 odst.2 a$ l21 odst.2 stavebního zákona a $ 18m
odst. l vyhlášky č. 50312006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a
stavebního řádu

souhlas
se změnou v užíváni stavby

Gymnázium Josefa Jungmanna _změnav užívání části stavby
Litoměřice' Předměstí č.p. 1015' Svojsíkova 1a

(dále jen ''stavba'') na pozemku parc. č. 3076 v katastrálním území Litoměřice.

Dosavadní účel užívání stavbv:
]. PP - suterén
m.č.0.01 - sklad učebnic a šatna' m.č. 0.02 - sklad
]. NP - přízemí
m.č 1.03 -7,04 - byt školníka, m.č I.07 _ učebna, m.č l .08 _ učebna, m.č l .09 - WC muŽi
2. NP - l.patro
m.č 2.09- knihovna, m.ě 2.1 l ředitelna a předsíň
Podkroví
m.č 3.08 - střelnice

Vvmezení nového účelu užívání stavbv:
]'PP - suterén
m.č 0.01 - šatna-velká,m.č 0.02 - šatna-malá
].NP - přízemí
m.č 1.03 _ knihovna' ffi.ě - 1.04 kabinet, m.č I.07 _ kabinet, m.č 1 .08 _ sborovna, m.č 1 .09 -
kabinet
2.NP - l.patro
m.č 2'09 _ kabinet, m.č 2.I1 - kabinet
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Podlcroví
m.č 3.08 - kabinet

Stanoviska sdělili:

Krajská hygienická stanice ÚK, zárarné stanovisko ze dne 14.4.2019 zn. KHSUL 17549l2OI9

Hasičský záchranný sbor ÚK, závazné stanovisko ze dne 25.3.2019 zn. HSUL-1 688-4lLT-2019

odůvodnění:

Stavební úřad po přezkoumání vydal souhlas se změnou v užíváni stavby, protože:

- podstatně nemění nároky stavby na okolí,
- je v souladu se záměry územního plánování, s veřejnými zájmy chráněnými tímto zákonem a se

zvláštními právními předpisy,

- není podmíněna provedením změny stavby a

_ nedoýká se práv třetích osob.

- nevyžaduje podrobnější posouzeníjejích účinků na okolí.

Poučení:

Souhlas se změnou v uživáni stavby není správním rozhodnutím a nelze se proto proti němu odvolat.

Městský uřad
Litoměřice

StavebnÍ Úřad -e-

Petra Kellerová
oprávněná úřední osoba stavebního úřadu

podepsáno elektronickým podpisem
otisk úředního razítka

Poplatek:
Správní poplatek podle zákonaě.63412004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 11 ve ýši 500
Kč byl zaplacen.

obdrží:
navrhovatelé (doruěenky)
Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice, Svojsíkova ě.p. 1015/la, Předměstí, 4I2 01Litoměřice 1

ostatní
Hasičs\ý záchranný sbor Ústeckého kraje, uzemni odbor'Litoměřice, IDDS: auyaaÍn
Krajská hygienická stanice Usteckého kraje se sídlem v Ustí nad Labem, územní pracoviště Litoměřice,
IDDS: 8p3ai7n
Krajský úřad Usteckého kraje, odbor majetkový - oddelění evidence a účtování o majetku kraje, IDDS:
t9zbsva

spis - archiv SÚ


