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OZNÁMENÍ
O UZAVŘENÍ VEŘEJNOPRÁ VNÍ SMLOUVY

TJ Sokol Čistá, IČO 43508626, Čistá 420, 569 56 Čistá u Litomyšle

(dále jen "žadatel") dne 13.8.2014 podal návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy, která nahrazuje
územní rozhodnutí podle § 82 a 92 stavebního zákona, o umístění stavby a provedení stavby:

Stavební úpravy - sportovní zázemí pro TJ Sokol Čistá
Čistá

•

na pozemku st. p. 257, 716, parc. č. 2287/8,2316/14,425411, p. p. p. 2315/1, 2316/1 v katastrálním území
Čistá u Litomyšle, parc. č. 1523/6 v katastrálním území Trstěnice u Litomyšle.

Záměr obsahuje:
přízemní nepodsklepená zděná stavba o půdorysných rozměrech 12 600 x 6 150 mm výšky 2 900 mm
zastřešená pultovou střechou
přízemí obsahuje: 2x šatna, sanitárka, sklad rozhodčí a sanitárka rozhodčí
stavba bude napojena na rozvod vody a elektrické energie
opěrná zeď
opěrná zeď bude zděná z šalovacích tvárnic 400 mm, jej í celková délka bude 65 500 mm a výška 2 500
mm
oplocení
prodloužení oplocení ve výšce 4 000 mm a délce 45 000 mm, v rámci tohoto oplocení budou osazeny dva
oddělávací plotové díly o šířce 7 200 mm a sloupek, který bude sloužit pro výjezd obsluhy
zábradlí bude provedeno v délce cca 50 000 mm, výška bude 1 000 mm
víceúčelové hřiště o půdorysných rozměrech 30 000 x 48 000 m

Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Litomyšl, jako stavební úřad příslušný podle §
13 odst. I písmo 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. 5 stavebního zákona

oznamuje

uzavření veřejnoprávní smlouvy.



,

Č.j. MěÚ Litomyšl 26806/2015 str. 2

Poučení:

Stavební úřad vyvěsil oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy na úřední desce na dobu 15 dnů.

Ing. JosefFilipi
vedoucí odboru
a územního plá aru
v z. Hana Nová ová
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Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: :../Q: .
•

Sejmuto dne: .

Písemnost byla dne zveřejněna na adrese:
http://www.litomysl.czJ?id str- 1311054446716

http://www.cista.info/czJmenu/48/elektronicka-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).


