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O B E C N Ě  Z Á V A Z N Á  V Y H L Á Š K A  

M Ě S T A  L I T O M Y Š L  

č. 4/2019 

o stanovení částí společných školských obvodů základních škol 

Zastupitelstvo města Litomyšle se na svém zasedání dne 25.04 2019 usnesením č. 56/19 

usneslo vydat na základě ustanovení § 178 odst. 2 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb.,  

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto 

obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):  

 

 

Čl. 1 

Stanovení částí společných školských obvodů 

 

(1) Na základě uzavřené dohody města Litomyšl a obce Janov o vytvoření společného 

školského obvodu základní školy, jejímž zřizovatelem je město Litomyšl, se 

stanovuje část společného školského obvodu Základní školy Litomyšl, Zámecká 

496, okres Svitavy, kterou tvoří následující území města uvedené tabulce: 

Základní škola Litomyšl,  Zámecká 496, okres Svitavy 

část města ulice číslo popisné/další popis 

Litomyšl-Město B. Němcové všechna čísla popisná v této ulici 

Litomyšl-Město Benátská všechna čísla popisná v této ulici 

Litomyšl-Město Bernardka všechna čísla popisná v této ulici 

Litomyšl-Město Braunerovo nám. všechna čísla popisná v této ulici 

Záhradí Bří Pátů všechna čísla popisná v této ulici 

Litomyšl-Město Černá hora všechna čísla popisná v této ulici 

Litomyšl-Město Fügnerova všechna čísla popisná v této ulici 

Zahájí J. Formánka všechna čísla popisná v této ulici 

Záhradí J. Matičky všechna čísla popisná v této ulici 

Litomyšl-Město Jar. Metyše všechna čísla popisná v této ulici 

Litomyšl-Město Jaselská všechna čísla popisná v této ulici 

Záhradí, Litomyšl-Město  Jiráskova všechna čísla popisná v této ulici 

Záhradí Jiráskovo nám. všechna čísla popisná v této ulici 

Litomyšl-Město Josefa Váchala všechna čísla popisná v této ulici 

Záhradí, Litomyšl-Město Lidická všechna čísla popisná v této ulici 

Záhradí Lomená všechna čísla popisná v této ulici 

Litomyšl-Město M. D. Rettigové všechna čísla popisná v této ulici 

Zahájí, Záhradí M. Kuděje všechna čísla popisná v této ulici 

Zahájí M. Švabinského všechna čísla popisná v této ulici 

Litomyšl-Město Mariánská všechna čísla popisná v této ulici 

Litomyšl-Město Moravská všechna čísla popisná v této ulici 

Litomyšl-Město Na Máchadle všechna čísla popisná v této ulici 

Litomyšl-Město Nerudova všechna čísla popisná v této ulici 

Litomyšl-Město Nová všechna čísla popisná v této ulici 
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Záhradí Okružní všechna čísla popisná v této ulici 

Záhradí Osevní všechna čísla popisná v této ulici 

Záhradí, Litomyšl-Město P. Bezruče všechna čísla popisná v této ulici 

Litomyšl-Město P. Jilemnického všechna čísla popisná v této ulici 

Záhradí Peciny všechna čísla popisná v této ulici 

Záhradí Pod Prokopem všechna čísla popisná v této ulici 

Záhradí, Litomyšl-Město Portmanka všechna čísla popisná v této ulici 

Záhradí Příčná všechna čísla popisná v této ulici 

Záhradí Prkenná všechna čísla popisná v této ulici 

Litomyšl-Město Prokešova všechna čísla popisná v této ulici 

Litomyšl-Město Průmyslová všechna čísla popisná v této ulici 

Záhradí Purkmistra Laška všechna čísla popisná v této ulici 

Litomyšl-Město Rektora Stříteského všechna čísla popisná v této ulici 

Litomyšl-Město Růžová všechna čísla popisná v této ulici 

Litomyšl-Město Sadová všechna čísla popisná v této ulici 

Litomyšl-Město Sluneční všechna čísla popisná v této ulici 

Litomyšl-Město Smetanovo náměstí  jen čísla popisná 91-139 

Litomyšl-Město Strakovská všechna čísla popisná v této ulici 

Litomyšl-Město Svitavská všechna čísla popisná v této ulici 

Litomyšl-Město Šantovo nám. všechna čísla popisná v této ulici 

Litomyšl-Město Šmilovského všechna čísla popisná v této ulici 

Litomyšl-Město Špitálská všechna čísla popisná v této ulici 

Záhradí, Litomyšl-Město T. Novákové všechna čísla popisná v této ulici 

Litomyšl-Město Toulovcovo nám. všechna čísla popisná v této ulici 

Litomyšl-Město Trstěnická všechna čísla popisná v této ulici 

Litomyšl-Město Tyršova všechna čísla popisná v této ulici 

Litomyšl-Město U Náhonu všechna čísla popisná v této ulici 

Litomyšl-Město U Plovárny všechna čísla popisná v této ulici 

Litomyšl-Město Umrlčí všechna čísla popisná v této ulici 

Záhradí V. K. Jeřábka všechna čísla popisná v této ulici 

Záhradí Vlkov všechna čísla popisná v této ulici 

Záhradí Za Brankou všechna čísla popisná v této ulici 

Záhradí Za Moštěním všechna čísla popisná v této ulici 

Zahájí, Litomyšl-Město Zahájská všechna čísla popisná v této ulici 

Záhradí, Litomyšl-Město Zámecká všechna čísla popisná v této ulici 

Záhradí, Litomyšl-Město     Bohdana Kopeckého všechna čísla popisná v této ulici 

Litomyšl-Město K Primátorské hrázi všechna čísla popisná v této ulici 

Pazucha  celá část města 

Suchá  celá část města 

   

 

 

(2) Na základě uzavřené dohody města Litomyšl a obce Tržek o vytvoření společného 

školského obvodu základní školy, jejímž zřizovatelem je město Litomyšl, se 

stanovuje část společného školského obvodu Základní školy Litomyšl, U Školek 

1117, okres Svitavy, kterou tvoří území města uvedené tabulce: 

Základní škola Litomyšl, U Školek 1117, okres Svitavy 

část města ulice číslo popisné/další popis 

Litomyšl-Město Bělidla všechna čísla popisná v této ulici 

Litomyšl-Město Bří Šťastných všechna čísla popisná v této ulici 

Litomyšl-Město Dukelská všechna čísla popisná v této ulici 

Litomyšl-Město Fučíkova všechna čísla popisná v této ulici 

Litomyšl-Město J. E. Purkyně všechna čísla popisná v této ulici 

Litomyšl-Město K Markovu mlýnu všechna čísla popisná v této ulici 

Litomyšl-Město Kpt. Jaroše všechna čísla popisná v této ulici 

Litomyšl-Město Ludmily Jandové všechna čísla popisná v této ulici 

Litomyšl-Město Mařákova všechna čísla popisná v této ulici 

Litomyšl-Město Na Řetízku všechna čísla popisná v této ulici 

Litomyšl-Město Osická všechna čísla popisná v této ulici 
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Litomyšl-Město Partyzánská všechna čísla popisná v této ulici 

Litomyšl-Město Ropkova všechna čísla popisná v této ulici 

Litomyšl-Město Smetanovo náměstí jen čísla popisná 53-88 

Litomyšl-Město T. G. Masaryka  všechna čísla popisná v této ulici 

Litomyšl-Město U Školek všechna čísla popisná v této ulici 

Litomyšl-Město Vodní valy všechna čísla popisná v této ulici 

Litomyšl-Město Zelená alej všechna čísla popisná v této ulici 

Litomyšl-Město Z. Kopala všechna čísla popisná v této ulici 

Litomyšl-Město 17. listopadu všechna čísla popisná v této ulici 

Litomyšl-Město 9. května všechna čísla popisná v této ulici 

Litomyšl-Město Luční všechna čísla popisná v této ulici 

Nová Ves u Litomyšle  celá část města 

Pohodlí  celá část města 

   

 

(3) Na základě uzavřené dohody města Litomyšl a obcí Benátky, Bohuňovice, 

Sedliště, Osík a Strakov o vytvoření společného školského obvodu základní školy, 

jejímž zřizovatelem je město Litomyšl, se stanovuje část společného školského 

obvodu Základní školy Litomyšl, T. G. Masaryka 1145, okres Svitavy, kterou 

tvoří území města uvedené v tabulce: 

Základní škola Litomyšl,  T. G. Masaryka 1145, okres Svitavy 

část města ulice číslo popisné/další popis 

Lány A Sautera všechna čísla popisná v této ulici 

Lány, Zahájí, Litomyšl-Město A. Tomíčka všechna čísla popisná v této ulici 

Zahájí Družstevní všechna čísla popisná v této ulici 

Zahájí, Litomyšl-Město F. Vognera všechna čísla popisná v této ulici 

Litomyšl-Město Havlíčkova všechna čísla popisná v této ulici 

Zahájí, Lány Hrnčířská všechna čísla popisná v této ulici 

Litomyšl-Město J. Želivského všechna čísla popisná v této ulici 

Litomyšl-Město J. Žižky všechna čísla popisná v této ulici 

Zahájí Jabloňová všechna čísla popisná v této ulici 

Zahájí Jateční všechna čísla popisná v této ulici 

Litomyšl-Město Komenského nám.  všechna čísla popisná v této ulici 

Zahájí Končinská všechna čísla popisná v této ulici 

Lány, Zahájí Kornická všechna čísla popisná v této ulici 

Lány Lánská všechna čísla popisná v této ulici 

Litomyšl-Město Míru všechna čísla popisná v této ulici 

Lány, Litomyšl-Město Na Lánech všechna čísla popisná v této ulici 

Litomyšl-Město Nádražní všechna čísla popisná v této ulici 

Zahájí Polní všechna čísla popisná v této ulici 

Litomyšl-Město Revoluční všechna čísla popisná v této ulici 

Litomyšl-Město Smetanovo náměstí jen čísla popisná 16-51 

Litomyšl-Město Sokolovská všechna čísla popisná v této ulici 

Zahájí U Lomu všechna čísla popisná v této ulici 

Litomyšl-Město U Sádek všechna čísla popisná v této ulici 

Litomyšl-Město Václava Boštíka všechna čísla popisná v této ulici 

Litomyšl-Město Zahradní všechna čísla popisná v této ulici 

Kornice  celá část města 

Nedošín  celá část města 
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Čl. 2 

Závěrečná ustanovení 

(1) Ruší se obecně závazná vyhláška č. 03/2019, o stanovení školských obvodů spádových 
základních škol zřízených městem Litomyšl, ze dne 21.02.2019.. 

(2) Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení. 

 

 

 

 

 
Mgr. Daniel Brýdl, LL.M. v.r.                                                                 Radomil Kašpar v.r. 
starosta města                                                        místostarosta města 

 
 
 
Vyhotovení s podpisy starosty a místostarosty města v souladu s ust. § 104 odst. (2) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů je uloženo v příruční spisovně tajemníka Městského úřadu Litomyšl.   
 
 
 
 
 

 
 Vyhláška vyvěšena na úřední desku 

Městského úřadu Litomyšl  
dne  29.04.2019 

Vyhláška sejmuta z úřední desky Městského 
úřadu Litomyšl 

dne 15.05.2019 

Zveřejnění vyhlášky bylo shodně provedeno na 

elektronické úřední desce  https://www.litomysl.cz 
 

https://www.litomysl.cz/

