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OZNÁMENÍ
O UZAVŘENÍ VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY
Město Litomyšl, IČO 00276944, Bří Šťastných č.p. 1000, 570 01 Litomyšl
(dále jen "žadatel") dne 20.5.2020 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
parkovací stání pro dobíjecí stanici
Litomyšl, Litomyšl-Město
na pozemku parc. č. 2187/8 v katastrálním území Litomyšl.
Záměr obsahuje:
Budou vybudována 2 kolmá parkovací stání, délka každého parkovacího stání je 5,0 m a šířka je 3,0
m. Výškově je parkovací stání navrženo s jednostranným příčným sklonem 2,0% směrem k místní
komunikaci, na kterou je směřováno odvodnění povrchových vod.
Parkovací stání budou provedena z betonové zatravňovací dlažby přírodní barvy. Od komunikace
bude odděleno silničním nájezdovým obrubníkem 1000/150/150 s převýšením 2 cm. Parkovací stání
bude ohraničeno silničním obrubníkem 1000/250/150 s převýšením 10 cm. Mezi základem dobíjecí
stanice a silničním obrubníkem bude vybudován chodník šířky 1,0 m a délky 1,00 m. Obrubníky
budou uloženy do betonového lože s opěrou min. tl. 100 mm.
Stávající betonová přídlažba bude odstraněna, poté budou doplněny konstrukční vrstvy a položeny 2
vrstvy ACO 11 tl. 2 x 50 mm. Mezi asfaltové vrstvy bude proveden spojovací postřik (0,3 kg/m2).
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 a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997
Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 odst. 1 stavebního zákona podle
§ 78a odst. 5 stavebního zákona
oznamuje
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. Jan Kopecký
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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

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

