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Městský úřad Hlinsko  +NVIMY1131ZZE+ 
Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko 

stavební úřad 
Adresa pracoviště: Adá mkova 554,  Hl insko  

 
 
Váš dopis ze dne: Vaše značka:  
Č.j.: Hl 23955/2011/SÚ Spisová značka: S-SÚ/13/19767/2011/ 
Opráv. úřed. osoba: Ing. Martin Ducheček, Ing. Jana Kozáčková Spis. znak – skart. znak/lhůta: 330/A20 
Tel.: 469326133 Počet listů/příloh: 2/0 
E – mail: duchecek@hlinsko.cz V Hlinsku dne: 16.11.2011 
 

Obdrží: 
stavebník (dodejka) 
Lesy České republiky, s.p., IČ 42196451, Správa toků - oblast povodí Labe, Hradec Králové, IDDS: 
e8jcfsn 
 
obec, na jejímž území se navržená stavba nachází dle § 85 odst. 1 stavebního zákona (dodejka) – 
pro územní řízení 
Obec Holetín, IDDS: cmfbwqt 
 
veřejnost (veřejná vyhláška) – pro územní řízení 
 
účastníci řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona (veřejná vyhláška) – pro územní řízení 
Obec Holetín, Horní Holetín č.p. 105, 539 71  Holetín 
Vojtěch Vystavěl, Dolní Holetín č.p. 119, 539 71  Holetín 
Český rybářský svaz, Místní organizace Miřetice, Miřetice, 539 55  Miřetice u Hlinska 
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou č.p. 266/2, 140 00  Praha 4-Michle 
RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Brno-střed, Zábrdovice, 602 00  Brno 2 
ČEZ distribuce, a.s, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 
Zemědělská vodohospodářská správa, IČ 00020451, Oblast povodí Labe - Pracoviště Chrudim, 
Poděbradova č.p. 909, Chrudim IV, 537 01  Chrudim 1 
Vodárenská společnost Chrudim, a.s., Novoměstská č.p. 626, Chrudim II, 537 01  Chrudim 1 
 
dotčené orgány státní správy (dodejka) 
Městský úřad Hlinsko, Stavební úřad - úsek územního plánování a GIS, Adámkova třída č.p. 554, 539 01  
Hlinsko v Čechách 1 
Městský úřad Hlinsko, Odbor životního prostředí, Adámkova třída č.p. 554, 539 01  Hlinsko v Čechách 1 
 
úřad obce k vyvěšení a sejmutí oznámení (dodejka) 
Obecní úřad Holetín, Horní Holetín č.p. 105, 539 71  Holetín 
 

ROZHODNUTÍ 
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 

Výroková část: 

Městský úřad Hlinsko, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13  odst. 1 písm. f/ zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost 
o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne  
podal 

Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Labe, Hradec Králové, IČ 42196451, 
Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08  Hradec Králové 8 

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení: 
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I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření 

r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y 

PPO Ležák-Holetín 
 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 141/2, 142, 2624 v katastrálním území Dolní Holetín, parc. č. 
360/14, 360/23, 568, 588/2, 2524/1 v katastrálním území Holetín. 

 

Druh a účel umisťované stavby: 

- Jedná se o stavbu vodního díla, kterým se upraví odtokové poměry, opevnění břehů, zkapacitnění 
průtočného profilu a rekonstrukce propustku. 

- Jedná se o liniovou stavbu o pěti stavebních objektech v. ř. km. 2,223 až 4,892. (SO-01 Úprava 
výusti potrubí ř.km. 2,223; SO-05 Úprava koryta ř.km. 3,120-3,150; SO-06 Úprava koryta ř.km. 
3,441-3,492; SO-09 Úprava koryta ř.km. 4,556-4,596; SO-10 Sedimentační nádrž ř.km 4,892 

- Stavbou se navýší průtočný profil a napomůže se plynulému odtoku při zvýšených průtocích - 
ochrana obyvatelstva a jejich majetku, ochrana přlilehlých nemovitostí a ochránění paty přilehlé 
komunikace. Úpravou dojde ke stabilizaci břehů. 

 

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného 
stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným 
umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a 
sousedních staveb. 

2. Bude dodrženo vyjádření Městského úřadu Hlinsko - Odboru životního prostředí ze dne 15.7.2011, 
č.j. Hl 13589/2011/OŽP. 

3. Bude dodrženo vyjádření Krajského úřadu Pardubického kraje ze dne 19.8.2011, č.j. KrÚ 
72318/2011/OŽPZ/Př. 

4. Bude dodrženo stanovisko Českého rybářského svazu ze dne 27.6.2011, zn. 279/11. 

5. Budou dodrženy závěry protokolu ze dne 8.11.2011, č.j. Hl. 23162/2011. 

6. Bude dodrženo vyjádření správce sítí Telefonica O2 ze dne 8.10.2011, č.j. 120848/09/CPA/M00 

7. Bude dodrženo vyjádření správce sítí ČEZ Distribuce ze dne 11.11.2010, č.j. 001030479149. 

8. Bude dodrženo vyjádření ZVHS Oblast povodí Labe ze dne 13.10.2009, zn. OPL-PCR/859/09. 

9. Bude dodrženo závazné stanovisko Ministerstva obrany- VUSS Pardubice ze dne 15.10.2009, 
č.j. 6414/04167-ÚP/2009-1420. 

10. Bude dodrženo stanovisko Vodárenské společnosti Chrudim ze dne 25.11.2010, zn 720/TD/10 

 

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Labe, Hradec Králové, Přemyslova č.p. 
1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08  Hradec Králové 8 
Obec Holetín, Horní Holetín 105, 539 71  Holetín 
Vojtěch Vystavěl, nar. 26.2.1986, Dolní Holetín 119, 539 71  Holetín 

 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

-  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 
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Vyhodnocení připomínek veřejnosti: 

- Veřejnost neuplatnila námitky ani připomínky. 
 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 

 

Odůvodnění: 

Dne  podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. 

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. 
K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 
11.8.2011, o jehož výsledku byl sepsán protokol. 

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Umístění stavby vyhovuje 
obecným požadavkům na využívání území. 

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve 
výroku uvedených. 

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Krajskému úřadu 
Pardubického kraje, odboru majetkovému, oddělení stavebního řádu, podáním u zdejšího správního 
orgánu. 

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a 
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je 
správní orgán na náklady účastníka. 

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. 
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu 
úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též 
speciálnímu stavebnímu úřadu. 

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění 
stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. 

 

 
 
 
 

Ing. Jana Kozáčková 
vedoucí stavebního úřadu 

Toto oznámeni musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 
 
 
 
Vyvěšeno dne:…………………………   Sejmuto dne:…………………………….. 
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