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Městský úřad Hlinsko  *MUHLX00H8R98* 
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 74857/2019/SÚ 

Spisová značka: S-SÚ/61816/2019/4 

Spis. 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: 4/0 

V Hlinsku dne: 30.10.2019 

 

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 

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  

Hlinsko v Čechách 1 

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

ndihp32 

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Odbor 

služby dopravní policie, IDDS: ndihp32 
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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 rozhodnutí (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 

ostatní 

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

 

 

ROZHODNUTÍ 

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 

 

Výroková část: 

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"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona 

žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), 

kterou dne 9.9.2019 podal 

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

Pardubice I-Zelené Předměstí, 530 02  Pardubice 2, 

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

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení: 

 

I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 

územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 

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 

meteostanice na silnici I/34 Čertovina-Medkovy Kopce 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 2604/3 (ostatní plocha) v katastrálním území Hlinsko v Čechách, 

parc. č. 2531 (ostatní plocha) v katastrálním území Holetín, parc. č. 1236/6 (ostatní plocha) v katastrálním 

území Raná u Hlinska. 

 

Druh a účel umisťované stavby: 

- 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 
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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) 

 

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného 

stavu území se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením 

vazeb a vlivů na okolí. 

2. Budou dodrženy podmínky vyjádření Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, odboru správy 

nemovitého a movitého majetku ze dne 28.5.2019 pod č.j. ZSM-82-5/MAT-2019 a ze dne 20.9.2019 

pod č.j. ZSM-92-9/MAT-2019, zejména: 

Jelikož trasu položení sdělovacího optického kabelu a napájecích kabelů v krajnici silnice I/34 

(směrem od silniční meteostanice k nové proměnné dopravní značce km 154,700 vpravo) kříží 

napájecí kabel přípojky nízkého napětí systému IZS PEGAS, bude skutečná trasa přípojky NN 

IZS PEGAS na výše uvedených pozemcích zaměřena a práce při provádění pokládky 

komunikačního a napájecí kabelu, dále při instalaci nového silničního svodidla, včetně úpravy 

krajnice předmětné komunikace budou prováděny tak, aby nedošlo k jejímu poškození. Přípojka 

NN je uložena v hloubce 60-80 cm pod povrchem a je značena výstražnou fólií. V 

předpokládaných místech křížení silnice I/34 s kabelem přípojky NN IZS PEGAS bude při 

provádění výkopových prací postupováno opatrně a tyto práce prováděny ručním způsobem. 

Investor případné veškeré vzniklé škody na přípojce NN ke stanovišti IZS PEGAS Medkovy 

kopce odstraní uvedením do původního stavu nebo uhradí neprodleně po jejich vyčíslení. 

3. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, 

odboru ochrany územních zájmů, ze dne 24.6.2019 pod č.j. 79060/2019-1150-OÚZ-PCE a 

odborného stanoviska Agentury logistiky Regionálního střediska vojenské dopravy Hradec Králové 

ze dne 4.4.2019 pod č.j. MO 105922/2019-5512HK, zejména: 

- Po dobu realizace akce bude zachována průjezdnost silnice I/34 v celém profilu. Pokud bude 

zachování průjezdnosti nemožné, bude omezen průjezdný úsek se zajištěním minimální šířky 3,5 

m pro zabezpečení přesunů nadrozměrných nákladů a vojenských kolon. 

- V případě úplné uzavírky silnice budou zabezpečeny objízdné trasy. 

- Při uzavírce silnice I/34 bude tato skutečnost oznámena Regionálnímu středisku vojenské 

dopravy Hradec Králové minimálně 3 týdny předem včetně navržených objízdných tras k 

provedení zvláštních opatření. 

4. Budou dodrženy podmínky vyjádření Krajského úřadu Pardubického kraje, Odboru dopravy, 

silničního hospodářství a investic, zejména: 

- Před zahájením stavby požádá investor krajský úřad o umístění proměnné dopravní značky a 

ocelového svodidla o vydání tzv. Stanovení místní úpravy provozu dle ust. S 77 zákona č. 

361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. 

- Při provádění stavby dojde k minimálnímu omezení dopravy na silnici I. třídy. V případě 

umístění mechanizace, skládky materiálu apod. požádá investor krajský úřad o vydání povolení 

zvláštního užívání ve smyslu ust. § 25 odst. 6 písm. c2) zákona o pozemních komunikacích spolu 

se stanovením přechodné úpravy provozu na silnici I. třídy dle ust. § 77 zákona o provozu. 

5. Budou dodrženy podmínky vyjádření Městského úřadu Hlinsko, Odboru životního prostředí, ze dne 

10.6.2019 pod č.j. Hl 35943/2019/OŽP, zejména: 

- V rámci stavební činnosti je nutné zaměřit se v maximální možné míře na vyloučení vnášení 

tuhých znečišťujících látek do ovzduší v souladu se zákonem o ochraně ovzduší. Ke snižování 

emisí prašnosti lze realizovat opatření stanovené v Metodice MŽP pro stanovení opatření ke 

snížení vlivů stavební činnosti na imisní zatížení částicemi PM10, které jsou prakticky 

mailto:mesto@hlinsko.cz


Č.j. Hl 74857/2019/SÚ str. 4 

 

Adresa: 

Městský úřad Hlinsko 

Poděbradovo náměstí 1 

539 23 Hlinsko 

 

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 

Spisová značka: 

S-SÚ/61816/2019/4 

Strana 4 (celkem 8) 

 

 

 

dosažitelná, tj. na všech místech a při operacích, kde dochází k emisím TZL do ovzduší. V 

průběhu výstavby meteostanice a s ohledem na technické možnosti budou činěna opatření tak, 

aby nedocházelo k úniku částic do ovzduší (např. skrápění odpadu ze stavby, vodní clony, 

odprašovací nebo mlžící zařízení, odsávání, případně zakrytování). Při zvýšené rychlosti větru 

bude omezena stavební činnost s vysokou prašností. 

- Jelikož stavba zasahuje do II. stupně ochranného pásma vodního zdroje Raná, investor v 

souladu s § 17 odst. I písm. e) vodního zákona požádá před zahájením stavby vodoprávní úřad v 

Hlinsku o souhlas ke stavbám v ochranných pásmech vodních zdrojů. 

- Zemní práce budou prováděny tak, aby používáním stavebních mechanizmů a nářadí nedošlo k 

ohrožení kvality podzemních a povrchových vod (ve smyslu § 39 vodního zákona), a to zejména 

látkami ropného původu (nafta, mazací oleje atd.). 

6. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Městského úřadu Hlinsko, Odboru životního 

prostředí, ze dne 4.9.2019 pod č.j. Hl 60891/2019/OŽP, zejména: 

- Po celou dobu realizace stavby budou činěna veškerá maximální opatření vylučující znečištění 

dotčených pozemků závadnými látkami (ve smyslu § 39 vodního zákona). 

- V případě úniku pohonných hmot nebo jiných závadných látek budou stavební práce přerušeny, 

místo úniku bude ošetřeno příslušným sorbentem, kontaminovaná zemina bude odtěžena, 

odvezena na místo jejího zneškodnění. Zařízení staveniště proto musí být vybaveno potřebnými 

sanačními pomůckami. 

- V případě úniku závadných látek bude informován vodoprávní úřad Městského úřadu Hlinsko a 

obec Raná - provozovatel obecního vodovodu. 

7. Budou dodrženy podmínky vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR ze dne 20.8.2019 pod č.j. 

004948/38200/3/Hro/2019, zejména: 

- Stavební práce v silničním pozemku a stavbě silnice nebudou prováděny během zimního období 

(listopad - březen). 

- Volná část vozovky silnice I/34 nesmí být využívána pro skladování jakéhokoliv materiálu nebo 

pro odstavování mechanizace. 

- Žadatel odpovídá za bezpečný provoz v místě zásahu do silničního tělesa do protokolárního 

předání ŘSD ČR, Správa Pardubice. Stavební práce bude provádět dodavatel, který má 

zkušenosti s prováděním stavebních prací na silnicích I. třídy a absolvoval školení BOZP při 

provádění prací na dálnicích a silnicích I. třídy. 

- Dopravní značení bude projednáno s Policií ČR - DI Pardubice, stanovení dopravního značení 

provede na žádost zhotovitele silniční správní úřad - Krajský úřad Pardubického kraje, ODSH 

Pardubice. 

- Před vlastním prováděním stavebních prací, minimálně 3 týdny, požádá investor, případně 

zhotovitel ŘSD ČR o vydání souhlasu s prováděním stavebních prací dle § 25, odst. 6, písm. c) 

zákona č. 13/1997 Sb. Žádost o vydání souhlasu bude na základě informace investora případně 

zhotovitele zaslána e-mailem. Před vydáním souhlasu bude mezi dodavatelem a ŘSD ČR 

uzavřena smlouva o pronájmu stavby silnice I. třídy. Na základě vydaného souhlasu ŘSD ČR s 

prováděním stavebních prací bude požádán silniční správní úřad - Krajský úřad, ODSH Pardubice 

o povolení zvláštního užívání silnice - provádění stavebních prací (§ 25, odst. 6 písm. c). Vlastní 

stavební práce budou zahájeny po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 

8. Budou dodrženy podmínky vyjádření Krajského ředitelství Policie Pardubického kraje, Územního 

odboru Chrudim - Dopravního inspektorátu, ze dne 13.6.2019 pod č.j. KRPE-40941-1/ČJ-2019-

1700306, zejména: 

- Toto stanovisko platí pouze tedy pro pokládku napájecího kabelu. 

- Pokud to podmínky dovolí, vedení sítí (pro přeložky sítí) bude v maximální možné míře 

vymístěno mimo silniční pozemky a pomocné silniční pozemky, dle možností řešeno křížení 

vedení sítí s komunikací protlakem, podvrtem, v krajním případě překopem. 

- Pro daný projekt budou dodrženy příslušné normy, technické podmínky a další související 

předpisy (ČSN 73 6110, ČSN 73 6102, vyhl. č. 398/2009 Sb., apod.). 

- Prováděním stavby nedojde k ohrožení provozu na pozemních komunikacích. K jeho 

případnému omezení může dojít jen v nezbytné míře a na dobu nezbytně nutnou. V případě, 
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pokud si to vyžádá situace, budou práce prováděny pod ochrannou přenosného dopravního 

značení. 

- Před zahájením prací bude nutné na zdejší součást Policie ČR předložit návrh dopravně 

inženýrských opatření k zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a požádat o vydání 

„Stanovisko k umístění přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích“ dle § 77 zákona 

č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a případně také samostatně požádat o 

vydání „Souhlasu se zvláštním užíváním komunikace“ dle § 25 zákona č. 13/1997 Sb. o 

pozemních komunikacích, nebo případně také o vydání „Vyjádření k uzavírce PK a vedení 

objízdné trasy“ dle § 24 odst. 2 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. 

9. Budou dodrženy podmínky vyjádření Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Odboru 

služby dopravní policie, ze dne 14.8.2019 pod č.j. KRPE-40715-1/ČJ-2019-1700DP, zejména: 

- Navržená svodidla budou odpovídat příslušným technickým podmínkám dle zvoleného typu 

svodidla. Bude dodržena předepsaná vzdálenost sloupků a délky náběhů. V pracovním prostoru 

svodidla nesmí být umístěno nic, co by ovlivňovalo funkci svodidla. Vzhledem k tomu, že se 

jedná o směrově nerozdělenou komunikaci, bude předepsaná délka svodidla před i za překážkou 

shodná. 

- Na svodidlech budou umístěny směrové sloupky nebo odrazky v souladu s TP a ČSN 736101. 

- Vzdálenost proměnných dopravních značek od stávajícího dopravního značení bude min. 30 m. 

- Dopravní značení bude provedeno a umístěno dle „Zásad pro dopravní značení na pozemních 

komunikacích“ (TP 65), „Zásad pro orientační dopravní značení na pozemních komunikacích“ 

(TP 100), „Zásad pro informačně orientační značení na pozemních komunikacích“ (TP 117), 

„Zásad pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích“ (TP 133), ČSN 01 8020, 

ČSN 01 8020 - Změna 1 a ČSN EN 12899-1. 

10. Budou dodrženy podmínky vyjádření, které vydala společnost GridServices, s.r.o. dne 19.6.2019 pod 

č.j. 5001932196. 

11. Budou dodrženy podmínky vyjádření, které vydala společnost ČEZ Distribuce, a. s., dne 13.6.2019 

pod č.j. 1104112737, dne 21.8.2019 pod č.j. 0101164846 a dne 8.7.2019 pod č.j. 1104541024. 

12. Budou dodrženy podmínky vyjádření, které vydala Vodárenská společnost Chrudim, a.s., dne 

6.8.2019 pod č.j. 019070085733 a dne 6.9.2019 pod č.j. 019070100760. 

13. Budou dodrženy podmínky vyjádření, které vydala Česká telekomunikační infrastruktura a.s., dne 

28.5.2019 pod č.j. 638394/19. 

14. V případě zásahu do komunikace na pozemku parc.č. 2530 v katastrálním území Holetín bude tato 

uvedena do původního stavu. 

 

Účastníci 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 

Účastníci řízení 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 

 

 

Odůvodnění: 

Dne 9.9.2019 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. 

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení účastníkům řízení veřejnou vyhláškou, zároveň 

vyrozuměl dotčené orgány. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního 

jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro 
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posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 23.10.2019 mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a 

dotčené orgány svá závazná stanoviska. 

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky 

řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním 

zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se 

schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu. 

 

Stanoviska sdělili: 

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

- Agentura logistiky Regionální středisko vojenské dopravy Hradec Králové 

- Ministerstvo vnitra, odbor správy majetku 

- Krajský úřad Pardubického kraje, Odbor dopravy, silničního hospodářství a investic 

- Městský úřad Hlinsko, Odbor životního prostředí 

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

- Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Odbor 

služby dopravní policie 

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

vrchy 

- Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, Odbor ochrany územních zájmů 

 

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 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 

 

Účastníci řízení 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 

 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 
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Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke 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 dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného 

vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, 

stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí, jde-li o 

stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby. 

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. Vladimír Zavřel 

"otisk úředního razítka"                                  vedoucí stavebního úřadu 

 

 

 

 

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 

 

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