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Litomyšl, dne 17 .1 .2022

ozxÁvrnnÍ
o uzAvŘENí vnŘn;NopRÁvNí sMr,ouvy

Obec Morašice,Ičo 0027702g,Morašice č.p. 96,569 51 Morašice u Litomyšle
(dále jen "žadatel") dne 13.12.202l podal návrh na uzavíení veřejnoprávní smlouvy, která nahrazuje
Územní rozhodnutí podle § 79 a92 a stavební povolení podle § 115 a l 16 zákona ě. 18312006 Sb., o
Územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen ,,stavební
zákon") ve věci stavby

Modernizace víceúčelového hřiště
Morašice, Rikovice

na pozemku parc, č. 32l1,3213 v katastrálním územi Řikovice u Litomyšle.

Záměr obsahuje:

Modernizace stávajícího víceúčelového hřiště. Jedná se o zpevněnou a oplocenou plochu s r,lužitím jako
sPortoviŠtě s volným přístupem veřejnosti. Plocha je ětyřúhelník o max. půdorysných rozměrech cca
25,80 x 12,10 m. Nově bude proveden povrch, oplocení, basketbalové koše, jímky pro volejbalové
sloupky a lavičky.

Nový umělý povrch hřiště bude ve skladbě:

. TigerTurf Evo Pro

o beton do spádu se sítí tl. 150mm

o hutněné kamenivo 0-22 mm tl. 120 mm

o hutněné kamenivo 32-63 mm tl. 150 mm

o rostlý terén

OplocenÍ: plotový panel PILOFOR SUPER, sloupky 80/80/3 + podhrabové betonové desky v, 200 mm. V
oplocení bude branka l500 x 2000 mm.

Nové základové konstrukce - betonové pasy š. 400 mm po obvodu hřiště patky pro kotvení
streetballoqých košů a ukotvení laviček jsou z betonu prostého Cl2l15. Hloubka základové spáry je
navrŽena u sloupku oplocení min, 900 mm pod úroveň rostlého terénu, Na pasy v. 500 mm budou
vYzděnY dvě řady bednících tvárnic tl. 300 mm vyztužené vodorovnou a svislou ýztuží (dva pruty
prŮm.10 mm v loŽné spáře a 1 x svislý prut v každé ťvárnici) a vybetonované Cl2l15,
Plocha bude lyspádovaná k jedné straně (1%) a odvod dešťové vody bude řešit drenáž na pozemek
stavebníka,

Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Litomyšl, jako stavební úřad příslušný podle §ll zákonač.50012004 Sb. správní řád, ve zněnípozdéjších předpisů, a § 13 odst, l písm, c) stavebního
zákona podle § 78a odst. 5 stavebního zákona

uzavř ení veřej noprávn í smlouvy.

oznamuje



Č;. veÚ Litomyšl 00378212022 str. 2

Poučení:

Stavební úřad lyvěsil oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy na úřední desce na dobu l5 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 d,", ......{!..,..ť..,.. h.Í.{'.... sejmuto ar", ..........?..:": 
ii j !'

Písemnost byla dne
https://www.litom}usl.czlmestsk}, urad/uredni deska

obec t_z 
lTttps://morasice.info/obecni-urad/uredni-desk_a/

smst ftfQftAšrcÉ ll
Razítko a podpis osoby, která iotvrzuje vyvěšení/sejmutí zúíední desky a zveřejnění způsobem
urnoŽňujícím dálkoý přístup (po sejmutí písemnosti prosíme o zaslání písemnosti zpět).

Obdrží:
k vyvěšení na úřední desce
Obec Morašice, IDDS: ecwa44x

sídlo: Morašice č.p. 96, 569 5l Morašice u Litomyšle
Městský úřad Litomyšl, úřední deska, Bří Šťastných č.p. l000, 570 01 Litomyšl


