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INFORMACE 

O NÁVRHU VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY 

 

Obec Poříčí u Litomyšle, IČO 00579611, Poříčí u Litomyšle č.p. 81, 570 01  Litomyšl 

(dále jen „žadatel“) dne 30.11.2020 podal návrh na uzavření veřejnoprávní o provedení stavby podle 

§ 116 a o provedení změny stavby před jejím dokončením podle § 118 zákona č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební 

zákon“) ve věci stavby: 

STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY OBECNÍHO ÚŘADU Č. P. 81,  

změna stavby před dokončením 

Poříčí u Litomyšle č.p. 81 

na pozemku st. p. 246 v katastrálním území Poříčí u Litomyšle. 

 

Záměr obsahuje: 

Předmětem změny stavby před jejím dokončením v II.NP je: 

1. Podnikatelský inkubátor I o výměře 20,74 m
2
, který bude nově využíván jako klubovna 

pro místní spolek I o stejné výměře 

2. Podnikatelský inkubátor II o výměře 41,82 m
2
, který bude nově využíván jako klubovna 

pro místní spolek II o stejné výměře 

 

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, podle § 116 odst. 3 stavebního zákona 

 

i n f o r m u j e   o   p o d á n í   n á v r h u 

 

na uzavření veřejnoprávní smlouvy. 

 

 

 

 

  

Ing. Josef Filipi 

vedoucí odboru výstavby 

a územního plánování 

v z. Bc. Eva Dosedělová 
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Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 8 dnů. 

 

Vyvěšeno dne: .........................................   Sejmuto dne: ............................................ 

 

Písemnost byla dne ……………..…..…. zveřejněna na adrese:  

https://www.litomysl.cz/mestsky_urad/uredni_deska 

http://www.obecporici.cz/obecni-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 

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

Obecní úřad Poříčí u Litomyšle, IDDS: 3spa48c 

 sídlo: Poříčí u Litomyšle č.p. 81, 570 01  Litomyšl 

 

https://www.litomysl.cz/mestsky_urad/uredni_deska
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