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INFORMACE
O NÁVRHU VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY
Obec Lubná, IČO 00276952, Lubná č.p. 327, 569 63 Lubná u Poličky
(dále jen "žadatel") dne 10.1.2019 podal návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy podle § 78a a 79
stavebního zákona, o umístění stavby a podle § 115 a 116 stavebního zákona o provedení stavby:
opěrná zeď a rozšíření místní komunikace
Lubná
na pozemku parc. č. 1049/4, 1049/3, 2944/4, 2944/1, 2944/3, 1049/1, 1032/6 v katastrálním území Lubná
u Poličky.
Záměr obsahuje:
Stavba opěrné zdi na hranici pozemku, a z toho vyplývající rozšíření místní komunikace. Rozšířená
část zpevněné plochy bude provedena ze zámkové dlažby, stávající asfaltová plocha bude pouze dle
potřeby lokálně vyspravena. Opěrná zeď se skládá z nosné konstrukce - základů, betonové a
kamenné podezdívky a na horní části této podezdívky bude provedeno oplocení, kotvené do
konstrukce podezdívky.
Nosné zdivo opěrné zdi bude provedeno z pohledového ztraceného bednění vyplněného betonem a
zakončené betonovou stříškou v jednostranném spádu. Do nově provedené opěrné zdi budou
zabetonovány ocelové sloupky oplocení. Oplocení bude dodáno jako ucelený systém složený z
pozinkovaných sloupků, plotových 3D panelů. Výška oplocení je 1030 mm.
Délka opěrné zdi je 97,43 m, plocha rozšířené místní komunikace je 255 m2, plocha nově provedené
zpevněné plochy ze zámkové dlažby je 190 m2.
V rámci stavby opěrné zdi bude nutné stávající komunikační kabel přeložit mimo kolizní prostor. Po
dobu výstavby bude stávající kabel TCEKE 10XN0,6 nahrazen dočasným kabelem, po ukončení
hrubých stavebních prací bude dočasné vedení zrušeno a nahrazeno úložným komunikačním
kabelem, který bude uložen do definitivní kabelové trasy.
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"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a)
zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), podle § 78a
odst. 3 a § 116 odst. 3 stavebního zákona
i n f o r m u je o p o d á n í n áv r h u
na uzavření veřejnoprávní smlouvy.

Ing. Josef Filipi
vedoucí odboru výstavby
a územního plánování
v z. Jan Kopecký
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Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 8 dnů.
Vyvěšeno dne: .........................................

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

Písemnost byla dne ……………..…..…. zveřejněna na adrese:
http://www.litomysl.cz/?id_str=1311054446716
https://www.obec-lubna.cz/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:
Ostatní (na vyvěšení)
Městský úřad Litomyšl, oddělení majetkoprávní, Bří Šťastných č.p. 1000, 570 20 Litomyšl-Město
Obecní úřad Lubná, IDDS: e9ta3m7
sídlo: Lubná č.p. 327, 569 63 Lubná u Poličky

