Městský úřad Hlinsko

+NVIMY112ZXR3+

Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko

stavební úřad
Adresa pracoviště: Adá mk o v a 5 5 4 , H l in s ko
Váš dopis ze dne: 27.6.2011
Č.j.: Hl 20992/2011/SÚ
Opráv. úřed. osoba: Halamka Zdeněk, Ing. Kozáčková Jana
Tel.: 469 326 132
E – mail: halamka@hlinsko.cz

Vaše značka:
Spisová značka: S-SÚ/13927/2011/2
Spis. znak – skart. znak/lhůta: 330/A20
Počet listů/příloh: 2/1
V Hlinsku dne: 10.10.2011

Obdrží:
účastníci podle §85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona pro územní řízení (dodejky) a podle §109
odst. 1 písm. a) stavebního zákona pro stavební řízení (dodejky)
ZERON s.r.o., IDDS: 53cc2xj
účastníci podle §85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona pro územní řízení (dodejky)
Město Hlinsko, Odbor investic a městského majetku, Poděbradovo náměstí č.p. 1, 539 01 Hlinsko v
Čechách 1
účastníci podle §85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona pro územní řízení (veřejná vyhláška) a podle
§109 odst. 1 písm. e) stavebního zákona pro stavební řízení (dodejky)
Obec Holetín, IDDS: cmfbwqt
Vodovody a kanalizace Chrudim,a.s., IDDS: rf5gxz6
Ladislav Hanus, Horní Holetín č.p. 2, 539 71 Holetín
ČEZ distribuce, a.s, IDDS: v95uqfy
veřejnost (veřejná vyhláška)
dotčené orgány státní správy (dodejky)
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
Ministerstvo Vnitra, IČ 00007064, odbor správy majetku, IDDS: 6bnaawp
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje, IČ 71009264, územní pracoviště Chrudim, IDDS:
23wai86
Vojenská ubytovací a stavební správa, Teplého č.p. 1899, Pardubice V-Zelené Předměstí, 530 02
Pardubice 2
Úřad pro civilní letectví, Letiště Ruzyně 12, 160 08 Praha 6

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"), ve společném územním a stavebním řízení přezkoumal podle § 84 až 91 a
§ 109 až 114 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby, kterou dne
27.6.2011 podal
ZERON s.r.o., IČ 25984373, Družstevní č.p. 1400, 539 01 Hlinsko v Čechách 1
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:
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Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
rozhodnutí o umístění stavby

a podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu
stavební povolení
na stavbu:
Převaděč datové konektivity Čertovina, Hlinsko
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 3234/2 v katastrálním území Hlinsko v Čechách.
Stavba obsahuje:
příhradový stožár, technologie, oplocení
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.
III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Petr Klinecký, ČKAIT0701058; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
a) Dokončení stavby
4. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
5. Stavba bude prováděna dodavatelsky oprávněným zhotovitelem stavby.
6. Při výstavbě stožáru nesmí dojít k přerušení vzdušného MW spoje, který se nachází v blízkosti
plánovaného převaděče.
7. Případné zásahy do povrchů vozovky ve vlastnictví obce Holetín, nutno s nimi odsouhlasit a předat
povrchy.
8. Budou dodrženy deklarované parametry stanoviště, tj. stanoviště bude pouze převaděčem datové
konektivity (internetu) s uvedenou technologií a na stožáru o max. výšce 15m. Bude podána
informace o datu instalace a spuštění zařízení na tel.: 974841396, nebo e-mail: cervenka.
cestmír@cpost.cz. Při vzniku rušení či jiného negativního vlivu na provoz technologií na stanovišti
IZS PEGAS – MATRA Medkovy Kopce učiní provozovatel technologie na výzvu neprodleně
taková opatření, aby bylo těmto negativním jevům zabráněno, případně i zastaví provoz svého
zařízení.
9. Před započetím navrhované výstavby viditelně označit hranice povoleného záboru zemědělské půdy a
zabezpečit jejich nepřekročení.
10. Před započetím zemních prací bude skryta na vlastní náklad na celé ploše odnímané zemědělské půdy
kulturní vrstva zeminy o mocnosti 0,15m a celkové kubatuře 12m3. Zemina bude rozprostřena na
pozemkovou parcelu číslo 3234/1 pro zlepšení půdního profilu.
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11. Po ukončení výstavby zajistit zaměření stavby na dotčené parcele za účelem ověření povoleného
záboru zemědělské půdy.
12. Za trvale odňatou půdu ze ZPF ve prospěch výstavby telekomunikačního objektu bude zaplacen
odvod. Orgán ochrany ZPF MěÚ Hlinsko vydá rozhodnutí o platbě podle ustanovení §11 odst. 1
písm. a) zákona o ochraně ZPF. Přesná výše odvodu bude stanovena na základě skutečného rozsahu
odnímané zemědělské půdy a aktuálního stavu faktorů životního prostředí samostatným rozhodnutím
od orgánu ochrany ZPF po nabytí právní moci rozhodnutí vydaného podle zvláštních předpisů.
Přehled odnímané plochy:
Celková výměra odnímané plochy ve prospěch výstavby telekomunikačního objektu (s odvodem):
0,0077 ha
pozemková parcela číslo: 3234/2
druh pozemku: orná půda
katastrální území: Hlinsko v Čechách
zařazení pozemku do BPEJ:
8.34.04
základní cena podle oceňovací vyhlášky

2,59,-Kč/m2

Vymezení kritérií pro stanovení pro stanovení výše odvodů na výše uvedený pozemek:
Skupina faktorů C – území mimo plochy určené platnou územně plánovací dokumentací k zástavbě
– ekologická váha vlivu – 5
Základní sazba odvodů za odnětí: 12,95 Kč/m2
Důvody ke snížení základní sazby odvodů nejsou, pozemek se nachází mimo současně zastavěné
území obce.
Třída ochrany: II.třída
Výsledná sazba odvodů za odnětí: 77,7 Kč/m2 za 1ha/1rok tedy činí:530,-Kč
7. Nutno respektovat vyjádření Městského úřadu Hlinsko, Odboru životního prostředí ze dne19.9.2011
pod č.j. Hl 1773/2011/OŽP, především nátěr konstrukce.
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
ZERON s.r.o., Družstevní č.p. 1400, 539 01 Hlinsko v Čechách 1
Město Hlinsko, Odbor investic a městského majetku, Poděbradovo náměstí č.p. 1, 539 01 Hlinsko v
Čechách 1
Odůvodnění:
Dne 27.6.2011 podal stavebník žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby. Uvedeným
dnem bylo zahájeno územní a stavební řízení, které stavební úřad spojil podle § 78 odst. 1 stavebního
zákona v souladu s § 140 odst. 1 správního řádu usnesením podle § 140 odst. 4 správního řádu.
Stavební úřad oznámil zahájení společného územního a stavebního řízení účastníkům řízení, dotčeným
orgánům a veřejnosti. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě
na 27.9.2011, o jehož výsledku byl sepsán protokol.
Stavební úřad v provedeném společném územním a stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost
z hledisek uvedených v § 86 a 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými
orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním
zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.
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Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným
požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky
na stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.
Stanoviska sdělili:
- Městský úřad Hlinsko, Odbor životního prostředí, Adámkova třída č.p. 554, 539 01 Hlinsko v
Čechách 1
Ministerstvo Vnitra, IČ 00007064, odbor správy majetku, IDDS: 6bnaawp
Vojenská ubytovací a stavební správa, Teplého č.p. 1899, Pardubice V-Zelené Předměstí, 530 02
Pardubice 2
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.
Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Obec Holetín, Vodovody a kanalizace Chrudim,a.s., Ladislav Hanus, ČEZ distribuce, a.s
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili námitky.
Vyhodnocení připomínek veřejnosti:
- Nebyly vzneseny.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

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 pro umístění stavby stavebníkovi,
případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním
úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu. Stavebníkovi zašle jedno vyhotovení ověřené
projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení
ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.
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Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a
ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se
mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
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. Stavba nesmí
být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže
stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Ing. Jana Kozáčková
vedoucí stavebního úřadu

Toto oznámeni musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:…………………………

Sejmuto dne:……………………………..

Razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve výši 3000,-Kč byl zaplacen
27.6.2011.
Příloha:
PD stavebníkovi po nabytí právní moci
Situace na straně 6
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