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Městský úřad Hlinsko  *MUHLX00GUC9O* 
Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko 

stavební úřad  
Adresa pracoviště: Adá mkova třída 554,  Hlinsko  

Váš dopis ze dne: 9.9.2019 

Vaše značka:  

Č.j.: Hl 64563/2019/SÚ 

Spisová značka: S-SÚ/61816/2019/4  

Spis. znak – skart. znak/lhůta: 330/A20 

Opráv. úřed. osoba: Mudroch Pavel, Ing. Zavřel Vladimír  

Tel.: 469 326 134  

E – mail: mudroch@hlinsko.cz 

Počet listů/příloh: 2 

V Hlinsku dne: 18.9.2019 

 

OBDRŽÍ: 

žadatel (dodejka) 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, IDDS: zjq4rhz 

zástupce žadatele (dodejka) 
Pontex, spol s.r.o., IDDS: nrpt3sn 

obec, na jejímž území se navržená stavba nachází dle § 85 odst. 1 stavebního zákona (dodejka) 
Město Hlinsko, OIMM, Poděbradovo náměstí č.p. 1, 539 01  Hlinsko v Čechách 1 

Obec Raná, IDDS: zbna5aa 

Obec Holetín, IDDS: cmfbwqt 

účastníci řízení dle § 85 odst. 2 a) stavebního zákona - vlastník pozemku nebo stavby, na kterých 

má být požadovaný záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo tomuto pozemku nebo 

stavbě (dodejky) 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz 

GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 

Vodárenská společnost Chrudim, a.s., IDDS: 3b9gxrh 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, IDDS: iazgiwe 

Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p., IDDS: hkrkpwn 

účastníci řízení dle § 85 odst. 2 b) stavebního zákona - osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné 

právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním 

rozhodnutím přímo dotčeno (veřejná vyhláška) 
osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: st. p. 566, 1107, parc. č. 

1310/2, 1529, 1530/2, 1531/1, 1532/1, 1535/1, 1535/2, 1535/3, 1536/1, 1537/3, 2605, 2613 v katastrálním 

území Hlinsko v Čechách, parc. č. 713/1, 713/4, 713/6, 767/7, 769/9, 769/14, 770 v katastrálním území 

Holetín, parc. č. 961/14, 961/16, 961/18, 961/19, 994/1, 1051, 1052, 1184, 1186, 1236/10, 1236/11, 1237, 

1249/2 v katastrálním území Raná u Hlinska 

osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: Hlinsko, Čertovina č.p. 525 a 

č.p. 928 

dotčené orgány státní správy (dodejky) 

Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů, Pardubice, IDDS: 

hjyaavk 

Agentura logistiky Regionální středisko vojenské dopravy Hradec Králové, IDDS: hjyaavk 

Ministerstvo vnitra, odbor správy majetku, IDDS: 6bnaawp 

Krajský úřad Pardubického kraje, Odbor dopravy, silničního hospodářství a investic, IDDS: z28bwu9 

Městský úřad Hlinsko, Odbor životního prostředí, Adámkova třída č.p. 554, 539 01  Hlinsko v Čechách 1 

Městský úřad Hlinsko, Stavební úřad - úsek územního plánování a GIS, Adámkova třída č.p. 554, 539 01  
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Hlinsko v Čechách 1 

Krajské ředitelství Policie Pardubického kraje, Územní odbor Chrudim - Dopravní inspektorát, IDDS: 

ndihp32 

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, IDDS: ndihp32 

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště Správa CHKO Žďárské 

vrchy, IDDS: 3hjdyhg 

Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, Odbor ochrany územních zájmů, IDDS: hjyaavk 

úřad obce k vyvěšení a sejmutí oznámení (dodejky) 

Obecní úřad Raná, Raná č.p. 16, 539 72  Raná u Hlinska 

Obecní úřad Holetín, Horní Holetín č.p. 105, 539 71  Holetín 

Městský úřad Hlinsko 

 

 

OZNÁMENÍ 

ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ 

 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, IČO 65993390, Hlaváčova č.p. 902, Pardubice I-

Zelené Předměstí, 530 02  Pardubice 2, 

které zastupuje Pontex, spol s.r.o., IČO 40763439, Bezová č.p. 1658, 147 14  Praha 4 

(dále jen "žadatel") podal dne 9.9.2019 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: 

meteostanice na silnici I/34 Čertovina-Medkovy Kopce 

na pozemku parc. č. 2604/3 v katastrálním území Hlinsko v Čechách, parc. č. 2531 v katastrálním území 

Holetín, parc. č. 1236/6 v katastrálním území Raná u Hlinska. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní 

řízení. 

 

Stavba obsahuje: 

- Nová silniční meteostanice (stožár, rozvaděč, vozovkové čidlo) a elektrická přípojka (včetně 

elektroměrového rozvaděče), doplněná o dvojici proměnných dopravních značek, které budou 

informovat o zhoršení sjízdnosti. K PDZ bude doplněno silniční svodidlo. Nové telematické zařízení 

bude umístěno na existující silnici I/34 ve správě ŘSD. Meteostanice slouží pro sběr dat o sjízdnosti 

vozovky a aktuálním počasí v dané lokalitě. Proměnné dopravní značky informují řidiče o zhoršené 

sjízdnosti. V souladu s příslušnými předpisy (TP 114 a TP 203) budou doplněna svodidla, která 

chrání ocelové stožáry PDZ. Stožáry tvoří pevnou překážku. Stožár meteostanice je navržen v 

intravilánu obce a proto není navržena ochrana svodidlem. 

- Stavba silniční meteostanice představuje výkop jámy pro betonový základ a stavbu ocelového 

stožáru o výšce 10 m. Na stožáru bude osazen nerezový rozvaděč s řídící a komunikační jednotkou, 

jednotlivá meteočidla a přehledové kamery. Ve vozovce bude osazeno jedno vozovkové čidlo. 

Proměnné dopravní značky budou osazeny na ocelový stožár výšky 4 m. Dále bude provedena 

pokládka napájecího kabelu nn (včetně podvrtů pod silnicí) a stavba elektroměrového rozvaděče. 

Ocelové stožáry budou tvořit pevnou překážku, a proto je nutné osadit jednostranná svodidla. 

- délka přípojek nn: 30 + 710 + 500 m 

- délka sdělovací přípojky: 540 + 700 m 

- instalovaný příkon zařízení: 500 VA (meteostanice) 2 x 50 VA (PDZ) 
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Městský úřad Hlinsko, stavební úřad, jako 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"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení, ve 

kterém upouští od ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska, účastníci řízení 

své námitky a veřejnost připomínky do 23.10.2019. K později uplatněným závazným stanoviskům, 

námitkám a připomínkám nebude přihlédnuto. 

Městský úřad Hlinsko, stavební úřad podle §36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů, dává všem účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před 

vydáním rozhodnutí, s předpokládaným vydáním po 29.10.2019. 

Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Hlinsko, stavební úřad, úřední 

dny pondělí a středa od 7:30-17:00; úterý, čtvrtek a pátek od 8:00-14:00). 

 

Stavební úřad stanovil k projednání žádosti okruh účastníků územního řízení: 

podle § 85 odst. 1, písm. a) stavebního zákona: 

- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, IČO 65993390, Hlaváčova č.p. 902, Pardubice I-

Zelené Předměstí, 530 02  Pardubice 2 

podle § 85 odst. 1, písm. b) stavebního zákona: 

- Město Hlinsko, OIMM, Poděbradovo náměstí č.p. 1, 539 01  Hlinsko v Čechách 1 

- Obec Raná, Raná č.p. 16, 539 72  Raná u Hlinska 

- Obec Holetín, Horní Holetín č.p. 105, 539 71  Holetín 

podle § 85 odst. 2, písm. a) stavebního zákon: 

- Ředitelství silnic a dálnic ČR 

- GridServices, s.r.o. 

- ČEZ Distribuce, a. s. 

- Vodárenská společnost Chrudim, a.s. 

- Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 

- Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra 

- Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p. 

podle § 85 odst. 2, písm. b) stavebního zákona: 

- osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: st. p. 566, 1107, parc. č. 

1310/2, 1529, 1530/2, 1531/1, 1532/1, 1535/1, 1535/2, 1535/3, 1536/1, 1537/3, 2605, 2613 v 

katastrálním území Hlinsko v Čechách, parc. č. 713/1, 713/4, 713/6, 767/7, 769/9, 769/14, 770 v 

katastrálním území Holetín, parc. č. 961/14, 961/16, 961/18, 961/19, 994/1, 1051, 1052, 1184, 1186, 

1236/10, 1236/11, 1237, 1249/2 v katastrálním území Raná u Hlinska 

- osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: Hlinsko, Čertovina č.p. 525 a 

č.p. 928 

 

 

Poučení: 

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací 

dokumentace, se nepřihlíží. K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4 

stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají 

jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek. 
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Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo stavby, 

na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné 

právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním 

stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo 

dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo 

dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky 

pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle 

zvláštního právního předpisu zabývá. 

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 

 

 

 

 

 

                                                                      Ing. Vladimír Zavřel 

"otisk úředního razítka"                                  vedoucí stavebního úřadu 

 

 

 

 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 

 

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