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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
 O Z N Á M E N Í

řízení o návrhu opatření obecné povahy č. 1/2021
„územní opatření o výjimce ze stavební uzávěry vymezené Vyhláškou Městského úřadu 

v Hlinsku o stavební uzávěře na území vodárenské nádrže Hamry z 11.4.1994 
usnesení číslo 34/94, s účinností ode dne vydání 11.4.1994"

Rada města Hlinska,  jako příslušný orgán dle ust.  § 6 odst.  6 písm. c)  zákona č.  183/2006 Sb.,  o 
územním  plánování  a  stavebním  řádu  (stavební  zákon),  ve  znění  pozdějších  předpisů  (dále  jen 
„stavební zákon"), a § 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní  
řád"), na základě usnesení Rady města Hlinska č.45/2021 bod 1 ze dne 3.5.2021

oznamuje

v souladu s ust. § 98 stavebního zákona a § 25 a § 173 správního řádu zahájení řízení o návrhu opatření 
obecné  povahy  č.1/2021  „Územní  opatření  o  výjimce  ze  stavební  uzávěry  vymezené  Vyhláškou 
Městského  úřadu  v Hlinsku  o  stavební  uzávěře  na  území  vodárenské  nádrže  Hamry  z 11.4.1994 
usnesení  číslo  34/94,  s  účinností  ode  dne  vydání  11.4.1994“  na  pozemcích  v katastrálním  území 
Studnice u Hlinska, Zalíbené, Hamry u Hlinska, Lhoty a Jeníkov u Hlinska pro uskutečnění a užívání 
stavby „rekonstrukce chalupy Studnice č.p. 47“ na pozemcích st. p. 155, parc. č. 1377/2 v katastrálním 
území Studnice u Hlinska.

Návrh opatření obecné povahy č. 1/2021 „Územní opatření o výjimce ze stavební uzávěry vymezené 
Vyhláškou  Městského  úřadu  v Hlinsku  o  stavební  uzávěře  na  území  vodárenské  nádrže  Hamry 
z 11.4.1994 usnesení číslo 34/94, s účinností ode dne vydání 11.4.1994“ na pozemcích v katastrálním 
území Studnice u Hlinska, Zalíbené, Hamry u Hlinska, Lhoty a Jeníkov u Hlinska a grafická příloha 
jsou dvě přílohy této vyhlášky a budou po dobu 30 dnů vyvěšeny k veřejnému nahlédnutí na úředních  
deskách Městského úřadu Hlinsko, Obecního úřadu Studnice, Obecního úřadu Hamry, Obecního úřadu 
Vortová a Obecního úřadu Jeníkov včetně elektronických úředních desek.

Veřejná vyhláška se považuje za doručenou 15. dnem po jejím vyvěšení na úřední desce městského 
úřadu a obecních úřadů.

Námitky proti návrhu opatření obecné povahy mohou podat kromě osob uvedených v § 172 odst. 5 
správního řádu (vlastníci  nemovitostí,  jejichž práva,  povinnosti  nebo zájmy související  s  výkonem 
vlastnického práva, mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny), zástupce veřejnosti a osoby, 
o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis. Kdokoliv, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být 
opatřením obecné povahy přímo dotčena, může uplatnit písemně své připomínky ve stanovené lhůtě.  
Dle ust. § 172 odst. 5 správního řádu nelze zmeškání úkonu prominout.

Ve stejné lhůtě mohou sdělit svá stanoviska dotčené orgány.

Své  připomínky  a  námitky,  případně  stanoviska,  k  návrhu  územního  opatření  o  výjimce 
ze stavební  uzávěry podávejte  písemnou formou a zasílejte  na adresu Městský úřad Hlinsko, 
stavební úřad, Adámkova třída č.p. 554, 539 01  Hlinsko v Čechách 1, ve lhůtě 30 dnů ode dne 
jeho zveřejnění.

Miroslav Krčil, DiS.
starosta

vyřizuje:  Ing. Vladimír Zavřel
vedoucí stavebního úřadu
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Přílohy:
- Návrh opatření obecné povahy č.1/2021, kterým se povoluje výjimka z územního opatření o stavební 

uzávěře vymezené Vyhláškou Městského úřadu v Hlinsku o stavební uzávěře na území vodárenské 
nádrže Hamry z 11.4.1994 usnesení číslo 34/94, s účinností ode dne vydání 11.4.1994

- Grafická příloha k územnímu opatření o výjimce ze stavební uzávěry na území vodárenské nádrže 
Hamry z 11.4.1994

Obdrží:
Radek Fialka, Kamenná č.p. 1582, 583 01  Chotěboř
Ivana Fialková, Kamenná č.p. 1582, 583 01  Chotěboř
Krajský úřad Pardubického kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství – oddělení vodního 
hospodářství, Komenského náměstí č.p. 125, Pardubice I, Pardubice-Staré Město, 530 02  Pardubice 2
Městský úřad Hlinsko, Odbor životního prostředí, Adámkova třída 554, 539 01  Hlinsko v Čechách 1
Městský úřad Hlinsko, Stavební úřad, 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
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště Správa CHKO Žďárské 
vrchy, Brněnská č.p. 39, 591 01  Žďár nad Sázavou 1
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03  Hradec Králové 3
Obec Studnice, Studnice č.p. 108, 539 01  Hlinsko v Čechách 1

Doručí se k vyvěšení na úřední desce:
Městský úřad Hlinsko, Adámkova třída č.p. 554, 539 01  Hlinsko v Čechách 1
Obecní úřad Studnice, Studnice č.p. 108, 539 01  Hlinsko v Čechách 1
Obecní úřad Hamry, Hamry č.p. 121, 539 01  Hlinsko v Čechách 1
Obecní úřad Vortová, Vortová č.p. 95, 539 61  Vortová
Obecní úřad Jeníkov, Jeníkov 7, 539 01  Hlinsko

Tento návrh opatření obecné povahy musí být vyvěšen po dobu 30 dnů.

Vyvěšeno dne: 10.5.2021 Sejmuto dne: 10.6.2021

Jméno, podpis, razítko
oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí

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
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