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OZNÁMENÍ
O UZAVŘENÍ VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY
Zemědělské družstvo Trstěnice, IČO 00130133, Trstěnice č.p. 175, 569 57 Trstěnice u Litomyšle
(dále jen "žadatel") dne 14.7.2020 podal návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy, která nahrazuje
územní rozhodnutí o umístění stavby podle § 78a a stavební povolení 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 57,6 kWp
Karle
na pozemku st. p. 254/2, 283/4, parc. č. 2158, 2182 v katastrálním území Karle.
Záměr obsahuje:
-

Fotovoltaická elektrárna o výkonu 57,6 kWp umístěná na střeše stavby parc. č. 254/2 v k.ú. Karle.
FVE je tvořena 72 fotovoltaickými panely umístěnými na střeše orientované na západ a 72
fotovoltaickými panely umístěnými na střeše orientované na východ. FV panely jsou typu AEG, ASM1449 o výkonu 400 Wp, rozměr jednoho panelu je 2019x1000 mm. Fotovoltaické panely jsou
zapojeny do 8 samostatných stringů. Měření bude realizované novým rozvaděčem USM- typ. ES 3
PRO 8, umístěném v novém lodním kontejneru o rozměrech 6,0 x 2,5 m s přístupem z venku.

-

instalace a zapojení nových FVP na střechu objektu

-

instalace a zapojení nového stejnosměrného rozváděče RDC

-

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 RAC

-

vyvedení výkonu z nové FVE, včetně instalace nové ochrany MainsPro

-

instalace rozváděče měření USM

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
oznamuje
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

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
http://www.svitavskoweb.cz/index.php?obec=karle&pg=
205

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
Město Litomyšl, úřední deska, Bří Šťastných č.p. 1000, 570 01 Litomyšl
Obecní úřad Karle, IDDS: q3wb7y9
sídlo: Karle č.p. 4, 568 02 Svitavy 2

