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Městský úřad Hlinsko  *MUHLX00PCG5P* 
Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko 

stavební úřad 
Adresa pracoviště: Adámkova tř ída 554,  Hlinsko  

Váš dopis ze dne: 1.7.2022 

Vaše značka: 
Č.j.: Hl 42844/2022/SÚ 

Spisová značka: S-SÚ/33429/2022/4 

Spisový 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: 29.8.2022 
 

OBDRŽÍ: 

žadatel (dodejka) 
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 

zástupce žadatele (dodejka) 
MONTPROJEKT, a.s., IDDS: fgdetem 

obec, na jejímž území se navržená stavba nachází dle § 85 odst. 1 stavebního zákona (dodejka) 
Obec Vysočina, IDDS: ya6bt88 

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) 

Josef Kadeřábek, DiS., Rváčov č.p. 104, Vysočina, 539 01  Hlinsko v Čechách 1 
Jiří Slavík, Československé armády č.p. 245, 539 01  Hlinsko v Čechách 1 

Miluše Tlapáková, Rváčov č.p. 98, Vysočina, 539 01  Hlinsko v Čechách 1 

Jiří Tlapák, Rváčov č.p. 98, Vysočina, 539 01  Hlinsko v Čechách 1 
Pavel Novotný, Rváčov č.p. 21, Vysočina, 539 01  Hlinsko v Čechách 1 

Tibor Bartaloš, Rváčov č.p. 85, Vysočina, 539 01  Hlinsko v Čechách 1 

Eva Bartalošová, Rváčov č.p. 85, Vysočina, 539 01  Hlinsko v Čechách 1 
Pavlína Plíšková, Rváčov č.p. 81, Vysočina, 539 01  Hlinsko v Čechách 1 

Václav Tunka, Rváčov č.p. 76, Vysočina, 539 01  Hlinsko v Čechách 1 

Miloš Tezour, Rváčov č.p. 75, Vysočina, 539 01  Hlinsko v Čechách 1 

Stanislav Vařejčka, Družstevní č.p. 1356, 539 01  Hlinsko v Čechách 1 
Alena Vařejčková, Družstevní č.p. 1356, 539 01  Hlinsko v Čechách 1 

Pavel Dopita, Rváčov č.p. 96, Vysočina, 539 01  Hlinsko v Čechách 1 

Květuše Dopitová, Rváčov č.p. 96, Vysočina, 539 01  Hlinsko v Čechách 1 
Jaromír Plíšek, Rváčov č.p. 78, Vysočina, 539 01  Hlinsko v Čechách 1 

Jana Plíšková, Rváčov č.p. 78, Vysočina, 539 01  Hlinsko v Čechách 1 

Richard Vařejčka, Rváčov č.p. 97, Vysočina, 539 01  Hlinsko v Čechách 1 
Miroslav Halaška, Rváčov č.p. 118, Vysočina, 539 01  Hlinsko v Čechách 1 

Zdeňka Halašková, Rváčov č.p. 118, Vysočina, 539 01  Hlinsko v Čechách 1 

Jaromír Červinka, Rváčov č.p. 100, Vysočina, 539 01  Hlinsko v Čechách 1 

Bc. Iveta Myšková, K Vodojemu č.p. 400, 252 09  Hradištko 
Stanislav Bouška, Rváčov č.p. 103, Vysočina, 539 01  Hlinsko v Čechách 1 

Olga Boušková, Rváčov č.p. 103, Vysočina, 539 01  Hlinsko v Čechách 1 

Petra Picková, U Lípy č.p. 1540, 539 01  Hlinsko v Čechách 1 
Josef Tlapák, Rváčov č.p. 53, Vysočina, 539 01  Hlinsko v Čechách 1 

Naděžda Slonská, Rváčov č.p. 53, Vysočina, 539 01  Hlinsko v Čechách 1 

Milan Slavík, Rváčov č.p. 18, Vysočina, 539 01  Hlinsko v Čechách 1 

Petra Fousková, Rváčov č.p. 122, Vysočina, 539 01  Hlinsko v Čechách 1 
Luděk Kumpan, Rváčov č.p. 86, Vysočina, 539 01  Hlinsko v Čechách 1 

Petr Kopecký, Rváčov č.p. 39, Vysočina, 539 01  Hlinsko v Čechách 1 

Jiří Horák, Rváčov č.p. 105, Vysočina, 539 01  Hlinsko v Čechách 1 
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CETIN a.s., IDDS: qa7425t 

GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 
Vodárenská společnost Chrudim, a.s., IDDS: 3b9gxrh 

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. 101, 102, 103, 104, parc. 
č. 89/12, 89/14, 89/18, 89/19, 89/20, 89/21, 89/22, 89/23, 89/27, 89/57, 89/58, 89/64, 89/66, 89/73, 96/14, 

875/1 v katastrálním území Rváčov u Hlinska 

osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: Vysočina, Rváčov č.p. 65, č.p. 
66, č.p. 67 a č.p. 68 

dotčené orgány státní správy (dodejky) 
Městský úřad Hlinsko, Odbor životního prostředí, Adámkova třída č.p. 554, 539 01  Hlinsko v Čechách 1 

Městský úřad Hlinsko, Stavební úřad - úsek památkové péče, 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 

úřad obce k vyvěšení a sejmutí rozhodnutí (dodejka) 
Obecní úřad Vysočina, Dřevíkov č.p. 55, Vysočina, 539 01  Hlinsko v Čechách 1 

 
 

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 1.7.2022 podal 

ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2, 

kterého zastupuje MONTPROJEKT, a.s., Jaroslav Kalina, IČO 28494032, Arnošta z Pardubic 

č.p. 2082, Zelené Předměstí, 530 02  Pardubice 2 

(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 

Rváčov - částečná obnova knn 

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 109 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 110 (zastavěná plocha a 
nádvoří), st. p. 111 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 115 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 116 

(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 122 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 123 (zastavěná plocha a 

nádvoří), st. p. 129 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 130 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 131 

(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 132 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 133 (zastavěná plocha a 
nádvoří), st. p. 134 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 135 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 136 

(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 138 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 139 (zastavěná plocha a 
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nádvoří), st. p. 153 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 154 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 155 

(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 156 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 170 (zastavěná plocha a 
nádvoří), st. p. 171 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 176 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 89/2 

(ostatní plocha), parc. č. 89/3 (ostatní plocha), parc. č. 89/15 (zahrada), parc. č. 89/16 (zahrada), parc. č. 

89/17 (zahrada), parc. č. 89/28 (zahrada), parc. č. 89/29 (zahrada), parc. č. 89/31 (zahrada), parc. č. 89/33 
(zahrada), parc. č. 89/35 (zahrada), parc. č. 89/36 (zahrada), parc. č. 89/37 (zahrada), parc. č. 89/38 

(zahrada), parc. č. 89/39 (zahrada), parc. č. 89/41 (zahrada), parc. č. 89/42 (trvalý travní porost), parc. č. 

89/43 (zahrada), parc. č. 89/44 (trvalý travní porost), parc. č. 89/45 (zahrada), parc. č. 89/46 (ostatní 

plocha), parc. č. 89/52 (ostatní plocha), parc. č. 89/54 (ostatní plocha), parc. č. 89/56 (ostatní plocha), 
parc. č. 89/69 (ostatní plocha) v katastrálním území Rváčov u Hlinska. 
 

Stavba obsahuje: 

- SO1 - Kabelové vedení nn 1 kV: Z volné pozice v rozváděči nn na TS-CR 1018 bude vyveden 
zemní vývod kabelem 1-AYKY-J 3 x 240+120. Tento povede západně výkopem v zeleném podél 

asfaltové cesty a bude výkopem smyčkově přecházet k jednotlivým odběrným místům na druhé 

straně cesty. Umístění kabelu na druhé straně cesty bez nutnosti velkého množství překopů nebylo 
možné kvůli umístění vodovodu a jeho ochranného pásma dle požadavku ve vyjádření od VS 

Chrudim. Kabel bude ukončen v novém rozpojovacím pilíři č. R50 naproti č.p. 85. Do tohoto pilíře 

bude na volnou pozici bez pojistek zatažen odkopaný a naspojkovaný kabel AYKY 3x120+70 od 
R35 vedoucí na sloup č. 121. Dále z pilíře č. R50 povedou dva zemní kabelové vývody. První 

kabelem AYKY 3 x 120+70 povede západně při levé straně cesty a opět bude smyčkově připojovat 

jednotlivá odběrná místa na druhé straně cesty. Ukončen bude v pilíři č. 74. Druhý vývod povede 

severně kabelem AYKY 3 x 240+120 v zeleném při levé straně cesty a smyčkově připojí č.p. 96 a 78 
a následně bude ukončen v pilíři SR602 ze stavby IV. 12-2023056 umístěném u plotu vodárny. Z 

tohoto pilíře z volné pojistkové sady bude vyveden kabel AYKY 3x120+70, který povede východně 

v zeleném při levé straně cest, zasmyčkuje stávající pilíř č. X12 a č.p. 118 a bude ukončen v novém 
pilíři č. R51 . Do tohoto pilíře budou dále po odkopání a naspojkování zapojeny stávající kabely 

AYKY 3x120+70 smyčkově zapojené do stávajícího pilíře č. R39. Tento bude demontován. Z pilíře 

č. R51 dále povede jižním směrem v zeleném při pravé straně cesty kabel AYKY 3x120+70, 
smyčkově připojí č.p. 100 a 41, následně protlakem přejde na druhou stranu ulice, zasmyčkuje č.p. 

103, bude pokračovat v zeleném severně a následně východně k č.p.53 a na konci ulice bude v zemi 

naspojkován na stávající AYKY 3x120+70. Tento stávající kabel bude dále odkopán, naspojkován a 

smyčkově zapojen u č.p. 18. Obdobným způsobem bude odkopán, naspojkován a smyčkově zapojen 
stávající kabel AYKY 3x120+70 u č.p. 24. 

- SO2 - Demontáž vrchního vedení nn 1 kV: V rámci stavby nového distribučního kabelového 
vedení nn bude provedena demontáž stávajícího vrchního vedení AlFe a závěsných kabelů AYKY 

v části obce tam, kde se zřizuje nové kabelové vedení nn. Stávající vrchní vedení bude demontováno 

včetně podpěrných bodů, (sloupů, střešních konzolí, zedních konzolí i kotev). 

- SO3 - Montáž HDV nn 1 kV: Domovní kabelové přívody povedou z nových kabelových skříní 
přímo do stávajících el. rozvaděčů nebo v některých případech do stávajících pojistkových skříněk 

na objektech (komplikované připojení do stávajících, nevhodně umístěných el. rozvaděčů). Zde 

budou připojeny na stávající domovní vedení pomocí nerozebíratelných spojek. Domovní přívody 

povedou výkopy k objektům a následně drážkami v obvodových zdech (fasádách, soklech). 
 

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, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb. 

2. Budou dodrženy podmínky vyjádření, které vydal CETIN a.s., dne 9.6.2022 pod č.j. 678276/22. 

3. Budou dodrženy podmínky vyjádření, které vydala společnost ČEZ Distribuce, a. s., dne 8.6.2022 
pod č.j. 0101757082. 
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4. Budou dodrženy podmínky vyjádření, které vydala společnost GasNet Služby, s.r.o. dne 22.6.2022 

pod č.j. 5002632436. 

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

29.7.2022 pod č.j. 022070183934. 

6. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska, které vydalo Krajské ředitelství Policie 
Pardubického kraje, Územní odbor Chrudim - Dopravní inspektorát, dne 28.7.2022 pod č.j. KRPE-

58826-3/ČJ-2022-170306, zejména: 

- Pokud to podmínky dovolí, kabelové vedení v maximální možné míře vymístit mimo silniční 

pozemky a pomocné silniční pozemky. 
- Dle možností řešit křížení kabelového vedení s komunikací protlakem, podvrtem, v krajním 

případě překopem. 

- Je nutné dodržení bezpečnostního odstupu k pevné překážce od jízdního pruhu - 0,5 m a 
zajištění podmínek pro rozhled dle ČSN 73 6102 a ČSN 73 6110, (případně také dodržení 

bezpečnostní odstup k pevné překážce od pruhu pro chodce - 0,25 m dle ČSN 73 6110). 

- Budou dodrženy odstupy od pevné překážky min 0,5 m a dodržování rozhledových 
trojúhelníků křižovatek, stávajících sjezdů k nemovitostem a ve směrových obloucích, kdy v 

těchto rozhledech se nesmí nacházet žádné pilíře, podpěrné betonové pilíře a žádné překážky. 

Dle ČSN 736110 na ploše vymezeného rozhledového trojúhelníku nesmí být žádné překážky 

vyšší než 0,75 m nad úrovní jízdního pruhu/pásu i sjezdu, nebo širší než 15 cm. 
- V případě umísťování nových pojistkových pilířů, rozpojovacích pilířů, podpěrných 

bodů/sloupů či pojistkových skříní či TS musí být zachovány rozhledy ze sjezdů dle ČSN 

736110, dle ČSN736101 a rozhledy v křižovatkách dle ČSN 73 6102 a rozhledy ve směrových 
obloucích. 

- 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, 

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 
„Stanoviska k přechodné úpravě provozu na pozemních komunikacích" dle S 77 zákona č. 

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

vydání „Souhlasu se zvláštním užíváním komunikací" dle S 25 zákona č. 13/1997 Sb. o 
pozemních komunikacích, nebo případně také o vydání „Vyjádření k uzavírce PK a vedení 

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

- Provedením a umístěním bude dopravní značení odpovídat TP 66 a vyhl. č. 294/2015 Sb. 

- Dopravní značení/zařízení bude umístěno tak, aby nebyly narušeny potřebné rozhledové 
poměry pro případné křižovatky a sjezdy. 

- Požadujeme včasnou informovanost občanů nacházejících se v blízkosti místních komunikací 

o postupu prováděných prací, resp. o dopravním omezení z nich vyplívající. 
- Stavbou nesmí docházet k znečišťování přilehlých pozemních komunikací nebo k jejich 

narušování či poškozování, dojde-li v průběhu prací k znečištění pozemní komunikace nebo k 

jejímu poškození bude pozemní komunikace uvedena do sjízdného stavu a to neprodleně, a po 
ukončení stavby opravena. 

- Žádné dopravní značení pro přechodnou úpravu provozu na PK nebude umisťováno na 

sloupky „stálého" dopravního značení (dopravní značení stanovené místní úpravou provozu na 

PK). 
- Před zahájením prací, bude nutné na zdejší součást Policie ČR opětovně předložit návrh 

dopravně inženýrských opatření k zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a 

požádat o vydání „Stanoviska k umístění přechodné úpravy provozu na pozemních 
komunikacích" dle S 77 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a 

případně také samostatně požádat o vydání „Souhlasu se zvláštním užíváním komunikací" dle S 

25 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích. 
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- Žádosti pak musí následně obsahovat potřebné náležitosti včetně již uvedeného přesného 

termínu dopravního omezení. 
- Velikost značek požadujeme základní, provedení značek požadujeme reflexní, dopravní 

značení bude umístěno v souladu s TP 66 (3. vydání 2015) a bude umístěno na červeno-bíle 

pruhovaném podpěrném sloupku - červené a bílé pruhy na sloupku budou provedeny z 
retroreflexní fólie nejméně třídy RA1 a CR1 o šířce 0,10 až 0,20 m. Celková délka barevné 

úpravy je nejméně 0,45 m. 

7. Budou dodrženy podmínky koordinovaného stanoviska, které vydal Městský úřad Hlinsko, Odbor 
životního prostředí, dne 13.1.2022 pod č.j. Hl 72626/2021/OŽP, zejména: 

- Se všemi demoličními a stavebními odpady bude nakládáno pouze způsobem stanoveným 
zákonem o odpadech, v souladu s vyhl. č.273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a v 

souladu s Metodickým návodem odboru odpadů pro řízení vzniku stavebních a demoličních 

odpadů a pro nakládání s nimi (srpen 2018). 

- Musí být dodržen postup pro nakládání s vybouranými stavebními materiály určenými pro 
opětovné použití, vedlejšími produkty a stavebními a demoličními odpady tak, aby byla 

zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace. Je nutno zamezit mísení 

vybouraných recyklovatelných a opětovně použitelných odpadů s jinými odpady a zejména s 
nebezpečnými odpady a látkami. 

- V souladu s § 42 vyhl. č. 273/2021 Sb. je nutno odděleně soustřeďovat: stavební materiály a 

výrobky, které je možné opětovně použít nebo stavební a demoliční odpady, které je možné 
recyklovat (bod I přílohy č. 24 vyhl.), vybourané stavební materiály, které mohou být dále 

využity v režimu vedlejšího produktu (bod 2 přílohy č. 24 vyhl.), stavební a demoliční odpady, 

které osahují nebezpečné složky (bod 3 přílohy č. 24 vyhl.). 

- Při nakládání s odpady je nutno dodržet ustanovení § 3 zákona o odpadech - Odpadové 
hospodářství a jeho hierarchie - zejména předcházení vzniku odpadů, přípravu k opětovnému 

použití, recyklaci, jinému využití, včetně energetického využití, a není-li možné ani to, jeho 

odstranění. 
- Odpady budou soustřeďovány odděleně, bude s nimi nakládáno tak, by byly zabezpečeny před 

odcizením nebo únikem, nebo aby nedošlo k jejich znehodnocení. 

- Při stavbě je třeba postupovat s ohledem na další materiálové využití (opětovné použití nebo 

recyklace), např. další využití betonu, cihel. 
- Odpady budou předány v souladu s § 13 odst. 1) písm. e) zákona o odpadech - např. přímo 

nebo prostřednictvím dopravce do zařízení určeného k nakládání s daným druhem a kategorií 

odpadu. Předání těchto odpadů musí být zajištěno písemnou smlouvou před jejich vznikem 
(§ 15 odst. 2) písm. c). 

- V rámci stavební a výkopové činnosti je nutné zaměřit se v maximální možné míře na 

vyloučení vnášení tuhých znečišťujících látek do ovzduší v souladu se zákonem o ochraně 
ovzduší. Při zvýšené rychlosti větru omezit stavební činnosti s vysokou prašností. 

- Při realizaci navrženého záměru požadujeme postupovat tak, aby používáním stavebních 

mechanismů a nářadí nedošlo k ohrožení kvality povrchových a podzemních vod závadnými 

látkami (ve smyslu § 39 vodního zákona), zejména látkami ropného původu. 
 

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

- ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 
 

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

- Obec Vysočina, Dřevíkov 55, Vysočina, 539 01  Hlinsko v Čechách 1 
 

Účastníci řízení podle § 85 odst. 2, písm. a) stavebního zákona: 

- Josef Kadeřábek, DiS., Rváčov č.p. 104, Vysočina, 539 01  Hlinsko v Čechách 1 
- Jiří Slavík, Československé armády č.p. 245, 539 01  Hlinsko v Čechách 1 

- Miluše Tlapáková, Rváčov č.p. 98, Vysočina, 539 01  Hlinsko v Čechách 1 
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- Jiří Tlapák, Rváčov č.p. 98, Vysočina, 539 01  Hlinsko v Čechách 1 

- Pavel Novotný, Rváčov č.p. 21, Vysočina, 539 01  Hlinsko v Čechách 1 
- Tibor Bartaloš, Rváčov č.p. 85, Vysočina, 539 01  Hlinsko v Čechách 1 

- Eva Bartalošová, Rváčov č.p. 85, Vysočina, 539 01  Hlinsko v Čechách 1 

- Pavlína Plíšková, Rváčov č.p. 81, Vysočina, 539 01  Hlinsko v Čechách 1 
- Václav Tunka, Rváčov č.p. 76, Vysočina, 539 01  Hlinsko v Čechách 1 

- Miloš Tezour, Rváčov č.p. 75, Vysočina, 539 01  Hlinsko v Čechách 1 

- Stanislav Vařejčka, Družstevní č.p. 1356, 539 01  Hlinsko v Čechách 1 

- Alena Vařejčková, Družstevní č.p. 1356, 539 01  Hlinsko v Čechách 1 
- Pavel Dopita, Rváčov č.p. 96, Vysočina, 539 01  Hlinsko v Čechách 1 

- Květuše Dopitová, Rváčov č.p. 96, Vysočina, 539 01  Hlinsko v Čechách 1 

- Jaromír Plíšek, Rváčov č.p. 78, Vysočina, 539 01  Hlinsko v Čechách 1 
- Jana Plíšková, Rváčov č.p. 78, Vysočina, 539 01  Hlinsko v Čechách 1 

- Richard Vařejčka, Rváčov č.p. 97, Vysočina, 539 01  Hlinsko v Čechách 1 

- Miroslav Halaška, Rváčov č.p. 118, Vysočina, 539 01  Hlinsko v Čechách 1 
- Zdeňka Halašková, Rváčov č.p. 118, Vysočina, 539 01  Hlinsko v Čechách 1 

- Jaromír Červinka, Rváčov č.p. 100, Vysočina, 539 01  Hlinsko v Čechách 1 

- Bc. Iveta Myšková, K Vodojemu č.p. 400, 252 09  Hradištko 

- Stanislav Bouška, Rváčov č.p. 103, Vysočina, 539 01  Hlinsko v Čechách 1 
- Olga Boušková, Rváčov č.p. 103, Vysočina, 539 01  Hlinsko v Čechách 1 

- Petra Picková, U Lípy č.p. 1540, 539 01  Hlinsko v Čechách 1 

- Josef Tlapák, Rváčov č.p. 53, Vysočina, 539 01  Hlinsko v Čechách 1 
- Naděžda Slonská, Rváčov č.p. 53, Vysočina, 539 01  Hlinsko v Čechách 1 

- Milan Slavík, Rváčov č.p. 18, Vysočina, 539 01  Hlinsko v Čechách 1 

- Petra Fousková, Rváčov č.p. 122, Vysočina, 539 01  Hlinsko v Čechách 1 

- Luděk Kumpan, Rváčov č.p. 86, Vysočina, 539 01  Hlinsko v Čechách 1 
- Petr Kopecký, Rváčov č.p. 39, Vysočina, 539 01  Hlinsko v Čechách 1 

- Jiří Horák, Rváčov č.p. 105, Vysočina, 539 01  Hlinsko v Čechách 1 

- CETIN a.s., IDDS: qa7425t 
- GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 

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

 
 

Odůvodnění: 

Dne 1.7.2022 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. 

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům.  
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 posouzení záměru, a stanovil, 

že ve lhůtě do 21.8.2022 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, veřejností 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: 

- Městský úřad Hlinsko, Odbor životního prostředí 

- Městský úřad Hlinsko, Stavební úřad - úsek památkové péče 
- Městský úřad Hlinsko, Stavební úřad - úsek územního plánování a GIS 

- Krajské ředitelství Policie Pardubického kraje, Územní odbor Chrudim - Dopravní inspektorát 
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Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 

vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 
 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 
- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 
 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

- Nebyly vzneseny. 
 

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

výroku uvedených. 
 

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

- osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: st. p. 101, 102, 103, 104, 
parc. č. 89/12, 89/14, 89/18, 89/19, 89/20, 89/21, 89/22, 89/23, 89/27, 89/57, 89/58, 89/64, 89/66, 
89/73, 96/14, 875/1 v katastrálním území Rváčov u Hlinska 

- osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: Vysočina, Rváčov č.p. 65, 

č.p. 66, č.p. 67 a č.p. 68 

 
 

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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