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INFORMACE 

O NÁVRHU VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY 
 

Obec Vidlatá Seč, IČO 00277550, Vidlatá Seč č.p. 86, 570 01  Litomyšl 

(dále jen „žadatel“) dne 21.9.2021 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: 

Rekonstrukce sportoviště u ZŠ 

na pozemku parc. č. 168/1 v katastrálním území Vidlatá Seč. 
 

Záměr obsahuje: 

Projektová dokumentace řeší novostavbu multifunkčního hřiště o rozměru čisté hrací plochy 18 x 36 m.  

Daná plocha umožňuje umístit multifunkční hřiště a obvodový víceúčelový ovál.  

Hřiště bude mít povrch z umělého trávníku. Podél hřiště bude provedeno oplocení do výše 4 m 

s dřevěnými mantinely o výši 0,8 m.  

Víceúčelová oválová dráha bude provedena o šíři 2,1 m s odstupem od hřiště v minimální vzdálenosti 500 

m v rozích. 

Podkladní vrstvy jsou navrženy v tloušťkách 200 mm kamenino a dále provedení podkladního asfaltu 

a obrusné vrstvy. U multifunkčního hřiště bude na obrusnou vrstvu položen umělohmotný travní koberec. 

Pro zabezpečení stability povrchu a odvod povrchových vod bude provedena drenáž zaústěná 

do liniového vsaku v severní části oválu. 
 

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. 3 a § 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 
 

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.vidlatasec.cz/4-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). 

https://www.litomysl.cz/mestsky_urad/uredni_deska
http://www.vidlatasec.cz/4-uredni-deska/
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Obdrží:  

k vyvěšení na úřední desce 

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

Obecní úřad Vidlatá Seč, IDDS: fcca5me 

 sídlo: Vidlatá Seč č.p. 86, 570 01  Litomyšl 
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