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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

OZNÁMENÍ 

O UZAVŘENÍ VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY 

 

Obec Lubná, IČO 00276952, Lubná č.p. 327, 569 63  Lubná u Poličky 

(dále jen "žadatel") dne 13.9.2017 podal návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy, která nahrazuje 

územní rozhodnutí podle § 79 a 92 stavebního zákona, o umístění stavby a provedení stavby: 

místní komunikace, Lubná 

Lubná 

 

na pozemku st. p. 34, 35, 352, parc. č. 165, 175/1, 2132/3, 2137/1, 2138/2, 2147/4, 2864/6, 2866, 3177/4 

v katastrálním území Lubná u Poličky. 

 

Záměr obsahuje: 

- zpevnění a rozšíření stávající místní komunikace v délce 81,5 m a v šířce 4,0 m větev "A" a v délce 

80,0 m a v šířce 3,0 m větev "B" 

- příčný sklon komunikace je jednostranný 2,0 %, při kraji komunikace je navržen silniční obrubník 

1000 x 150 x 250 mm osazený do lože z betonu C 20/25, oboustranná krajnice má šířku 0,25 m 

- skladba komunikace: štěrkodrť, spojovací postřik asfaltovou emulzí, obalované kamenivo, spojovací 

postřik asfaltovou emulzí, asfaltový beton ACO 11 + (ABS II) 

- dešťové vody z komunikace budou svedeny podélným a příčným sklonem k okraji komunikace, kde 

budou zasakovány, pláň bude odvodněna podélnou drenáží 

 

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) 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 

o z n a m u j e 

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 
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Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů. 

 

 

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

 

 

 

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

http://www.litomysl.cz/?id_str=1311054446716  

http://www.lubna.cz/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:  
na vyvěšení 

Obecní úřad Lubná, IDDS: e9ta3m7 

 sídlo: Lubná č.p. 327, 569 63  Lubná u Poličky 

Městský úřad Litomyšl, oddělení  majetkoprávní, Bří Šťastných č.p. 1000, 570 20  Litomyšl-Město 
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