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Městský úřad Hlinsko
Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko

stavební úřad
Adresa pracoviště: Adámk ova tř í da 554, H l i nsk o
Váš dopis ze dne: 23.11.2021
Č.j.: Hl 68484/2021/SÚ
Spisová značka: S-SÚ/68383/2021/4
Spisový znak – skart. znak/lhůta: 330/A20
Opráv. úřední osoba: Mudroch Pavel, Ing. Zavřel Vladimír
Tel.: 469 326 134, E – mail: mudroch@hlinsko.cz
Počet listů/příloh: 1/0
V Hlinsku dne: 24.11.2021

INFORMACE
O NÁVRHU VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY
Obec Svratouch, IČO 00271004, Svratouch č.p. 290, 539 42 Svratouch
(dále jen "žadatel") dne 23.11.2021 podal návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy podle § 78a odst. 1 a
§ 116 odst. 1 o umístění a povolení stavby
víceúčelové hřiště, Svratouch
na pozemku parc. č. 425/4 v katastrálním území Svratouch.
Záměr obsahuje:
Víceúčelové hřiště s umělým povrchem půdorysných rozměrů 36,0 m x 18,0 m bude sloužit pro sporty:
volejbal, nohejbal, fotbal, tenis, basketbal apod.
Hřiště je odvodněno drenážním systémem z drenážního perforovaného potrubí DN 100, které je zaústěno
do sběrného perforovaného potrubí DN 125. Toto sběrné potrubí je svedeno do kontrolní a čistící šachty
DN 400 a z této šachty potrubí DN 125 vede do zasakovacího objektu o rozměrech 3,0 x 1,6 m.
Do výšky 900 mm nad povrchem hřiště bude provedeno hrazení z dřevěných fošen KVH nátěrem
kotvených do sloupků oplocení. Oplocení nad mantinely bude provedeno ze sportovních záchytných sítí
z pevnostního bezuzlového polypropylenu tl. 3 mm, velikost oka 45/45/3mm zavěšených na ocelových
lankách pomocí karabinek do výšky 4,0 m.
Vzdálenost hřiště od hranic pozemku parc. č. 1979 je cca 1 m (v nejužším místě - roh hřiště), od pozemku
parc. č. 2119/6 je vzdálenost cca 1 m (v nejužším místě - roh hřiště) a od pozemku parc. č. 425/40 je
vzdálenost cca 2,8 m (v nejužším místě).
Městský úřad Hlinsko, stavební úřad, jako obecný stavební úřad příslušný podle § 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. 3 stavebního zákona
informuje o podání návrhu
na uzavření veřejnoprávní smlouvy.

Ing. Vladimír Zavřel
vedoucí stavebního úřadu

"otisk úředního razítka"
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 8 dnů.
Vyvěšeno dne: ..............................
Adresa:
Městský úřad Hlinsko
Poděbradovo náměstí 1
539 23 Hlinsko

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

Kontaktní údaje:
ID DS: k4hby3r
Tel: 469 326 111
El. podatelna: e-podatelna@hlinsko.cz
E–mail: mesto@hlinsko.cz

Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s.
19-0000623531/0100
IČ: 00270059
DIČ: CZ00270059
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