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Litomyšl, dne 21.9.2022

OZNÁMENÍ
O UZAVŘENÍ VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY
Obec Poříčí u Litomyšle, IČO 00579611, Poříčí u Litomyšle č.p. 81, 570 01 Litomyšl
(dále jen "žadatel") dne 6.6.2022 podal návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy, která nahrazuje územní
rozhodnutí o umístění stavby podle § 78a a 79 a stavební povolení podle § 116 zákona č. 83/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební
zákon“) ve věci stavby
Novostavba chodníku - lokalita "Alej - obchod"
Poříčí u Litomyšle
na pozemcích parc. č. 157/1, 157/2, 157/3, 157/13, 159, 1931 v katastrálním území Poříčí u Litomyšle.
Záměr obsahuje:
Jedná se o novostavbu dvou navazujících úseků chodníků s rozšířením stávající komunikace.
Krytová vrstva bude provedena z betonové zámkové dlažby, podkladní vrstva mechanicky zpevněná
štěrkodrť.
Šířka chodníku
1,5 m
Délka 1. úseku chodníku 128,7 m
Délka 2. úseku chodníku 50,1 m
Délka chodníků celkem 178,8 m
Chodník bude plynule navazovat na stávající komunikaci - bude zachován stávající směrový průběh
obrub podél komunikace. V místě napojení na stávající komunikaci bude provedeno odfrézování horní
asfaltové vrstvy v šíři 0,6 m a spára bude ošetřena modifikovanou zálivkou. Stávající silniční obruba,
vedoucí ve stejné úrovni jako komunikace, bude zachována.
Podél komunikace je navrženo rozšíření, přídlažba a po celé délce chodníku přiléhajícího ke komunikaci
je navržen varovný pás šíře 0,4 m. Chodník bude doplněn o hmatové prvky.
Přirozenou vodící linii bude tvořit chodníkový betonový obrubník výšky 0,06 m. V místě sjezdů bude
přirozená vodící linie přerušena a výška chodníkové obruby je navržena 0,00 m.
Odvodnění chodníku je navrženo pomocí příčného sklonu na komunikaci. Dojde k doplnění o jednu
uliční vpusť, která bude napojena do stávající kanalizace.
Příčný sklon chodníků je navržen 2%. Sklon sjezdů je závislý na stávajícím napojení komunikace
a pozemku.
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.
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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. Ing. Veronika Pitrová

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
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

