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OZNÁMENÍ 

O UZAVŘENÍ VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY 

 

Zemědělské obchodní družstvo Lubná, IČO 00129712, Lubná č.p. 326, 569 63  Lubná u Poličky, 

které zastupuje Václav Kopecký, IČO 75904942, Sebranice č.p. 79, 569 62  Sebranice u Litomyšle 

(dále jen "žadatel") dne 19.6.2020 podal návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby 

podle § 78a a 79 a o provedení stavby podle § 116 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“) ve věci stavby 

Instalace fotovoltaické elektrárny  57,600kWp + vedení do trafostanice TS_SY_1089  

Lubná u Poličky 

na pozemku st. p. 544, 656, parc. č. 1196/4, 1196/17, 1196/18, 1196/20, 1196/21 v katastrálním území 

Lubná u Poličky. 

Záměr obsahuje: 

Realizace nové fotovoltaické elektrárny o výkonu 57,600kWp, určené pro vlastní spotřebu stavebníka. 

Bude instalována na střechu objektu st.p.č. 544. V areálu družstva bude realizováno vedení ze střechy 

budovy, na které bude FVE, do trafostanice TS_SY_1089 (st.p.č. 656). 

Stavba obsahuje:  

Instalace a zapojení nových fotovoltaických panelů na střechu objektu 

Instalace a zapojení nového stejnosměrného rozváděče 

Instalace a zapojení nových střídačů 

Instalace a zapojení baterie pro řešení aktuálně nespotřebované el. energie 

Instalace a zapojení komunikace střídačů, elektroměrů a nabíječe baterie 

Instalace a zapojení nového střídavého rozváděče 

Vyvedení výkonu z nové fotovoltaické elektrárny, včetně instalace nové ochrany MainsPro 

Instalace nového pole v trafostanici pro odjištění fotovoltaické elektrárny 

Instalace rozváděče měření ČEZ 

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 § 78a odst. 5 stavebního zákona 

 

o z n a m u j e 

 

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. Bc. Eva Dosedělová 

 

 

 

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  

https://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: 

k vyvěšení na úřední desce 

Obecní úřad Lubná, IDDS: e9ta3m7 

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

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