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Městský úřad Hlinsko  *MUHLX00Q9G5B* 
                             Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko 

Odbor životního prostředí  
Adresa pracoviště: Adá mkova třída 554,  Hlinsko  

 

 

Váš dopis ze dne: 10. 10. 2022  

Č.j.: Hl 116/2023/OŽP  

ČVE: G/503/47 

Spisová značka: S-OŽP/VoH-53659/2022 VH1-828 

Spis. znak – skart. znak/lhůta: 231.2/A5 

Opráv. úřed. osoba: Ing. Jitka Malinová, Ing. Ivana Kopecká  

Tel.: 469 326 154, 469 326 155  

E – mail: malinova@hlinsko.cz  

Počet listů/příloh: 4/0 

V Hlinsku dne: 4. 1. 2023 

 
 

 

ROZHODNUTÍ 

Výroková část: 

Městský úřad Hlinsko, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle ustanovení § 106 

zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen "vodní zákon") a podle ustanovení § 25 a § 27 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a 

kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vodovodech a 

kanalizacích“), speciální stavební úřad příslušný podle ustanovení § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 

odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 

zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) ve společném 

územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost 

o vydání společného povolení, kterou dne 10. 10. 2022 podal 

 

Obec Dědová, IČO 00269964, Dědová č.p. 38, 539 01  Hlinsko v Čechách 1, 

 

zastoupená na základě plné moci společností Vodní Projekty s.r.o., IČO 06857434, Liberijská č.p. 

567/1, 160 00  Praha 6 -Vokovice 

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

 

I. podle ustanovení§ 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější 

úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 

s c h v a l u j e   s t a v e b n í   z á m ě r 

na stavbu: 

Vodovodní síť 
 

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 10 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 9 (zahrada), parc. č. 23/5 

(ostatní plocha), parc. č. 31/2 (zahrada), parc. č. 37/1 (zahrada), parc. č. 38/1 (zahrada), parc. č. 58/2 

(trvalý travní porost), parc. č. 59/3 (trvalý travní porost), parc. č. 60/1 (orná půda), parc. č. 61/1 (zahrada), 

parc. č. 97/1 (trvalý travní porost), parc. č. 97/3 (trvalý travní porost), parc. č. 102 (trvalý travní porost), 

parc. č. 103 (trvalý travní porost), parc. č. 104 (ostatní plocha), parc. č. 317/8 (orná půda), parc. č. 317/9 

 

 

   Dle rozdělovníku 
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(orná půda), parc. č. 507/1 (trvalý travní porost), parc. č. 509/1 (trvalý travní porost), parc. č. 511/8 

(ostatní plocha), parc. č. 1480/1 (ostatní plocha), parc. č. 1498/3 (ostatní plocha), parc. č. 1503/1 (ostatní 

plocha), parc. č. 1526/1 (ostatní plocha), parc. č. 1528 (orná půda), parc. č. 1532 (orná půda), parc. č. 

1533 (ostatní plocha), parc. č. 1536 (ostatní plocha), parc. č. 1538/1 (ostatní plocha), parc. č. 1542 (ostatní 

plocha), parc. č. 1545/4 (zahrada), parc. č. 1545/15 (ostatní plocha), parc. č. 1545/30 (zahrada), parc. č. 

1545/38 (ostatní plocha), parc. č. 1545/40 (zahrada), parc. č. 1545/41 (zahrada), parc. č. 1545/56 (ostatní 

plocha), parc. č. 1545/70 (zahrada), parc. č. 1555 (zahrada) v katastrálním území Dědová (obec Dědová, 

Pardubický kraj). 

 

Popis stavby: 

Je navržena dostavba části rozvodné sítě vodovodu tak, aby propojila již stávající vodovodní síť. Nově 

projektované vodovodní řady budou napojeny na stávající řad na pozemku, kde je armaturní šachta 

s automatickou tlakovou stanicí (ATS) a akumulační nádrž. Nové řady A, B, C, C1, D, D1, E jsou ve 

většině případů vedeny v uličním profilu. 

Orientační určení polohy (souřadnice X, Y):   

1093354, 636073 – začátek řadu A, akumulační nádrž a ATS 

1093202, 635528 – konec řadu A 
 

Stavba obsahuje: 

Vodovodní řady: 

řad A – 1052 m, d63x5,8 mm SDR11 (PN16) TS 

řad B – 144 m, d63x5,8 mm SDR11 (PN16) TS 

řad C – 99 m, d63x5,8 mm SDR11 (PN16) TS 

řad C1 – 30 m, d63x5,8 mm SDR11 (PN16) TS 

řad D – 198 m, d63x5,8 mm SDR11 (PN16) TS 

řad D1 – 10 m, d63x5,8 mm SDR11 (PN16) TS 

řad E – 57 m, d63x5,8 mm SDR11 (PN16) TS 
 

Akumulace: Dojde k navýšení objemu stávající akumulace o dalších 6 m3 (celkově tedy 2x6 m3). 

V současné době je v obci 1x6 m3 a 1 x armaturní komora s ATS. Předpokládá se samonosná 

prefabrikovaná nádrž dodaná na stavbu jako hotový výrobek, splňující certifikaci na styk s pitnou vodou. 

Komory budou propojeny armaturami v armaturní komoře (stávající). Území bude oploceno. 
 

Armatury: Na síti bude celkem umístěno 8 ks podzemních hydrantů na odkalení řadu. Na každém 

odbočení bude podzemní sekční šoupě se zemní teleskopickou soupravou a litinovým poklopem. 
 

Účel stavby: Zásobování obyvatel obce pitnou vodou. 

 

II. podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a ustanovení § 94p odst. 1 stavebního zákona stanoví 

následující podmínky pro umístění a provedení stavby: 

1. Stavba bude dokončena v termínu do 31. 12. 2025.  

2. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve společném řízení, případné změny 

nesmí být provedeny bez předchozího povolení příslušného stavebního úřadu. 

3. Stavebník před zahájením vlastních prací oznámí vodoprávnímu úřadu v Hlinsku termín zahájení 

stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který při realizaci stavby zabezpečí odborné vedení 

provádění stavby stavbyvedoucím. 

4. Při provádění stavby bude zajištěno dodržování všech bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně 

zdraví při práci. 

5. Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby odborně způsobilými osobami. Výsledky vytýčení 

musí být ověřeny úředně oprávněnými zeměměřickými inženýry. V nezbytném případě bude dočasné 

použití sousedních pozemků předem prokazatelně projednáno s jejich vlastníky. 
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6. Při realizaci stavby a provádění stavebních zemních nebo jiných prací je investor povinen respektovat 

stávající zařízení inženýrských sítí a učinit všechna nezbytná opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo 

poškození vedení těchto veřejných inženýrských sítí (energetické zařízení, plynárenské zařízení, 

telekomunikační síť, kanalizační síť apod.) včetně jejich ochranných pásem daných příslušnými 

zákony, vyhláškami a platnými ČSN. Souběhy a křižovatky s jednotlivými vedeními musí být 

prováděny v souladu s platnými normami a předpisy. Bude provedeno jejich vytýčení a postupováno 

v souladu s vyjádřeními a stanovisky vydanými správci a provozovateli sítí k této akci, které jsou 

součástí schválené projektové dokumentace. 

7. Poškození jakýchkoliv inženýrských sítí a zařízení musí být okamžitě ohlášeno příslušnému správci. 

8. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření CETIN, a.s. ze dne 22. 4. 2022, čj.: 614981/22. 

9. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 10. 5. 2022, zn. 

001125295615 a zn. 001125300913. 

10. Budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku GasNet Služby, s.r.o. ze dne 26. 4. 2022, zn. 

5002594657. 

11. Budou dodrženy podmínky Krajské hygienické stanice Pardubického kraje, uvedené v závazném 

stanovisku čj.: KHSPA 02462/2022/HOK-CR ze dne 11. 2. 2022: 

- při realizaci stavby budou použity materiály vhodné pro přímý styk s pitnou vodou, splňující 

požadavky vyhlášky č. 409/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  

- před vydáním kolaudačního souhlasu bude doložen protokol o zkoušce vody v kráceném rozsahu ze 

spotřebiště dle vyhlášky č. 252/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

12. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření Lesy ČR, státní podnik, čj.: LCR947/004093/2022 

ze dne 16. 6. 2022, především: 

- Způsob provedení v místě křížení s vodním tokem bude protlakem. 

- Dno a podélné opevnění břehů nebude poškozeno, a pokud ano, tak bude uvedeno do řádného stavu. 

- Předání a převzetí proběhne se správcem toku. 

13. Stavbou dotčené pozemky budou uvedeny do řádného technického stavu. Stavba bude prováděna tak, 

aby nedošlo ke škodám na sousedních pozemcích či stavbách, jinak bude škoda neprodleně 

odstraněna. 

14. V souladu s § 119 odst. 1 písm. a) stavebního zákona lze stavbu veřejné infrastruktury – vodovodní 

řad užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí. Spolu s žádostí o 

vydání kolaudačního souhlasu bude mimo jiné předloženo povolení k provozování vodovodu (v 

souladu s ustabivebán § 6 zákona o vodovodech a kanalizacích), dokumentace skutečného provedení 

stavby a geodetické zaměření stavby vyhotovené oprávněnou osobou ve smyslu geodetických prací. 

 

 

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu, podle § 94k písm. a) a b) stavebního zákona a 

podle § 115 vodního zákona: 

Obec Dědová, Dědová č.p. 38, 539 01  Hlinsko, zastoupená na základě plné moci společností Vodní 

Projekty s.r.o., IČO 06857434, Liberijská č.p. 567/1, 160 00  Praha 6 -Vokovice 

 

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu, podle § 94k písm. c) stavebního zákona a podle § 

115 vodního zákona: 

Lesy České republiky, s.p., Oblastní ředitelství východní Čechy, IDDS: e8jcfsn 

CETIN a.s., IDDS: qa7425t 

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 

GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 

 

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu, podle § 94k písm. d) stavebního zákona a podle § 

115 vodního zákona: 

Obec Dědová, Dědová č.p. 38, 539 01  Hlinsko  
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David Marek, Dřevíkov č.p. 21, Vysočina, 539 01  Hlinsko v Čechách 1 

Nicola Gregorová, Nade Mlýnkem č.p. 926, 539 01  Hlinsko v Čechách 1 

Petr Tater, Dědová č.p. 18, 539 01  Hlinsko v Čechách 1 

Vladimír Lakatoš, Dědová č.p. 25, 539 01  Hlinsko v Čechách 1 

Vlasta Pospíšilová, Dědová č.p. 25, 539 01  Hlinsko v Čechách 1 

Jiří Nekvinda, Dědová č.p. 16, 539 01  Hlinsko v Čechách 1 

Jarmila Nekvindová, Dědová č.p. 16, 539 01  Hlinsko v Čechách 1 

Pavel Ťopek, Dědová č.p. 36, 539 01  Hlinsko v Čechách 1 

Jiří Tichý, Dědová č.p. 46, 539 01  Hlinsko v Čechách 1 

Bohumil Vtípil, Dědová č.p. 39, 539 01  Hlinsko v Čechách 1 

Jiří Koudelka, Dědová č.p. 19, 539 01  Hlinsko v Čechách 1 

Vít Zahálka, IDDS: 4bbtca8 

Jiří Holub, Borová č.p. 303, 569 82  Borová u Poličky 

Josef Nekvinda, Dědová č.p. 15, 539 01  Hlinsko v Čechách 1 

Eva Nekvindová, Faráře Toufara č.p. 1710, 539 01  Hlinsko v Čechách 1 

Barbora Vtípilová, Luční č.p. 1366, 539 01  Hlinsko v Čechách 1 

Jiřina Pěchoučková, Lesní č.p. 497, Srch, 533 52  Staré Hradiště u Pardubic 

Marcela Zavřelová, Anglická č.p. 1299, 539 01  Hlinsko v Čechách 1 

 

Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu a podle § 94k písm. e) stavebního zákona: 

osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: parc. č. 317/9, 58/3, 59/2, 

60/6, 61/1, st. 36, 66/1, 1545/22, 1545/23, 63/2, 1550/2, 76, 77, 1545/51, 4/1, 1542, 82/1, 85, 1545/68, st. 

51, 1545/57, 1545/55, 2, st. 47, 6, 1545/27, 7, 1545/26, 1548, 1545/29, st. 65, st. 54, 12, st. 56, 13/2, st. 

53/2, st. 53/3, st. 53/1, st. 236, 1545/16, st. 20, 256, 91, 1545/66, st. 67, 359/3, 1545/65, 362, 1545/32, 

1545/54, st. 253, st. 251, 45/2, 365/1, 1545/33, st. 76, 382, 37/2, st. 232, st. 82, 223, 41/1, st.80, 1545/42, 

st. 12, st. 11, st. 70, 44/2, 43/2, 1545/61, 24, 96, 93, 142, 143, 101, 26, 98/3, 99, 1498/1, st. 261, 140/4, 

29/1, 507/2, 511/18, 406/1, 406/3, 1524, st. 239, 405/1, 32/1, st. 86 

 

Odůvodnění: 

Dne 10. 10. 2022 podal žadatel žádost o vydání společného povolení na výše uvedenou stavbu vodního 

díla. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení. 

Žádost byla doložena povinnými doklady podle ustanovení vodního a stavebního zákona a vyhlášky č. 

183/2018 Sb.: 

- 2 x projektová dokumentace stavby pro společné povolení stavby „Obec Dědová – Vodovodní síť“, 

zpracovaná v listopadu 2021 (zhotovitel: Vodní projekty s.r.o., IČO: 06857434, Liberijská 567/1, 160 

00 Praha 6, Ing. Pavel Jirák - autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného 

inženýrství ČKAIT 0011716) 

- Závazné stanovisko AOPK ČR, RP S CHKO Žďárské vrchy, ze dne 9. 5. 2022, č.j. 01272/ZV/22 

- Závazné stanovisko MÚ Hlinsko, stavební úřad – orgán územního plánování, ze dne 17. 2. 2022, č.j. Hl 

6477/2022/OŽP 

- Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Pardubického kraje ze dne 11. 2. 2022, č.j. KHSPA 

02462/2022/HOK-CR 

- Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace, obec Dědová, ze dne 25. 5. 2022 

- Stanovisko Povodí Labe, státní podnik, ze dne 10. 2. 2022, č.j. PLa/2022/006809 

- Vyjádření státního podniku Lesy České republiky, ze dne 16. 6. 2022, č.j. LCR947/004093/2022 

- Souhrnné vyjádření MÚ Hlinsko, OŽP, ze dne 14. 3. 2022, č.j. HL 6475/2022/OŽP 

- Plná moc k zastupování ze dne 28. 11. 2022 

- Vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. k PD ze dne 10. 5. 2022, zn. 001125295615 

- Souhlas ČEZ Distribuce, a.s. s umístěním stavby a prováděním činností v ochranném pásmu, ze dne 10. 

5. 2022, zn. 001125300913 
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- Vyjádření CETIN, a.s., ze dne 22. 4. 2022, č.j. 614981/22 

- Stanovisko GasNet Služby, s.r.o., ze dne 26. 4. 2022, zn. 5002594657 

- Souhlasy vlastníků dotčených pozemků 

 

Odbor životního prostředí Městského úřadu Hlinsko, v souladu s ustanovením § 94m stavebního zákona, 

§ 115 vodního zákona a § 47 správního řádu dne 2. 12. 2022 pod č. j.: Hl 65008/2022/OŽP oznámil 

zahájení společného řízení v předmětné věci všem známým účastníkům řízení (§ 27 správního řádu), 

dotčeným orgánům, veřejnosti a dalším právnickým osobám a informoval účastníky, že jsou oprávněni 

navrhovat důkazy a činit jiné návrhy a dotčené správní úřady svá stanoviska ve stanovené lhůtě.  

Správní orgán zkonstatoval, že žádost poskytuje dostatečný podklad pro její posouzení a vzhledem ke 

znalosti předmětného území upustil ve smyslu § 94m odst. 3 stavebního zákona od ústního jednání a 

ohledání na místě a dal možnost se v souladu § 36 odst. 3 správního řádu vyjádřit k podkladům 

rozhodnutí. Tohoto práva nikdo z účastníků řízení nevyužil.  

 

Posouzení záměrů dle § 94o stavebního zákona: 

Vodoprávní úřad zjistil, že záměr je v souladu s požadavky platného stavebního zákona a jeho 

prováděcích předpisů. Záměr nevyžaduje nové požadavky na veřejnou dopravní infrastrukturu. Příjezd ke 

stavbě je stávající. Žádost je doložena kladnými stanovisky dotčených orgánů. Správní orgán posoudil 

předloženou dokumentaci, aby splňovala požadavky ve smyslu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 

staveb, ve znění pozdějších předpisů.  

Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a 

zjistil, že uskutečněním nebo užíváním stavby 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 využívání území. Projektová 

dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Vodoprávní úřad v průběhu řízení neshledal 

důvody, které by bránily schválení záměru. V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné připomínky ani 

námitky, které by bránily vydání tohoto povolení. 

Vodoprávní úřad zajistil vzájemný soulad podmínek uvedených v předložených stanoviscích správních 

orgánů, závazných stanoviscích dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, správců 

inženýrských sítí a dalších dotčených subjektů a zahrnul je do podmínek tohoto rozhodnutí. 

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a 

středního Labe (§ 24 až 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že 

záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů 

povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude 

znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu. 

Řešení navržené žadatelem je technicky a ekonomicky zdůvodněno, neohrožuje a nepoškozuje 

vodohospodářské a všeobecné zájmy. 

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

ve výroku uvedených. 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:   

- Účastníci nepodali žádné námitky. 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 
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Informace pro stavebníka: 

Stavbu může provádět podle § 160 stavebního zákona jen stavební podnikatel, který při její realizaci 

zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Dále je povinen zabezpečit, aby práce na 

stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly osoby, které jsou držiteli 

takového oprávnění. Při provádění stavby musí být veden stavební deník. 

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci společného povolení doručí stavebníkovi stejnopis písemného 

vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci, stejnopis písemného vyhotovení 

společného povolení opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, 

pokud není stavebním úřadem.  

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci společného povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení 

ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povoleném stavebním záměru. 

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. 

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky ode dne, kdy nabylo právní 

moci. Stavba nesmí být zahájena, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci. 

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze dle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho 

oznámení ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru životního prostředí a zemědělství podáním 

u zdejšího správního orgánu v Hlinsku. 

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. 

 

Poplatek: 

Správní poplatek dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, platném znění, položky 18 bod 1 

písm. h) ve výši 3 000,- Kč byl zaplacen dne 30. 11. 2022. 

 

 

 

 

 

  

Ing. Ivana Kopecká 

vedoucí odboru životního prostředí 
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Rozdělovník 

Účastníci řízení  

Obec Dědová, IDDS: 7rba4j2 

Vodní Projekty s.r.o., IDDS: w6s4bi7 (zmocněnec) 

CETIN a.s., IDDS: qa7425t 

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 

GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 

Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn 

David Marek, Dřevíkov č.p. 21, Vysočina, 539 01  Hlinsko v Čechách 1 

Nicola Gregorová, Nade Mlýnkem č.p. 926, 539 01  Hlinsko v Čechách 1 

Petr Tater, Dědová č.p. 18, 539 01  Hlinsko v Čechách 1 

Vladimír Lakatoš, Dědová č.p. 25, 539 01  Hlinsko v Čechách 1 

Vlasta Pospíšilová, Dědová č.p. 25, 539 01  Hlinsko v Čechách 1 

Jiří Nekvinda, Dědová č.p. 16, 539 01  Hlinsko v Čechách 1 

Jarmila Nekvindová, Dědová č.p. 16, 539 01  Hlinsko v Čechách 1 

Pavel Ťopek, Dědová č.p. 36, 539 01  Hlinsko v Čechách 1 

Jiří Tichý, Dědová č.p. 46, 539 01  Hlinsko v Čechách 1 

Bohumil Vtípil, Dědová č.p. 39, 539 01  Hlinsko v Čechách 1 

Jiří Koudelka, Dědová č.p. 19, 539 01  Hlinsko v Čechách 1 

Vít Zahálka, IDDS: 4bbtca8 

Jiří Holub, Borová č.p. 303, 569 82  Borová u Poličky 

Josef Nekvinda, Dědová č.p. 15, 539 01  Hlinsko v Čechách 1 

Eva Nekvindová, Faráře Toufara č.p. 1710, 539 01  Hlinsko v Čechách 1 

Barbora Vtípilová, IDDS: x2nk6fw 

Jiřina Pěchoučková, Lesní č.p. 497, Srch, 533 52  Staré Hradiště u Pardubic 

Marcela Zavřelová, Anglická č.p. 1299, 539 01  Hlinsko v Čechách 1 

  

Dotčené orgány  

Regionální pracoviště Správa CHKO Žďárské vrchy, IDDS: 3hjdyhg 

Městský úřad Hlinsko, Stavební úřad, Adámkova třída č.p. 554, 539 01  Hlinsko v Čechách 1 

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, IDDS: 23wai86 

  

Ostatní 

Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2 

  

K vyvěšení na úřední desku:  

Obecní úřad Dědová 

Městský úřad Hlinsko - podatelna 

- úřadům zasíláme a žádáme o zveřejnění na úřední desce a o vrácení s vyznačením data vyvěšení a 

sejmutí na Městský úřad Hlinsko, odbor životního prostředí 

 

Toto rozhodnutí bude vyvěšeno na úřední desce po dobu 15 dnů. 

vyvěšeno na úřední desce dne:    sejmuto dne:  

 

 

 

 

(razítko, podpis) 
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Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení, doručuje se účastníkům řízení 

dle ust. § 27 odst. 2 správního řádu (dotčené osoby, pokud mohou být rozhodnutím přímo dotčeny ve 

svých právech nebo povinnostech) veřejnou vyhláškou dle ust. § 144 správního řádu. Patnáctým dnem 

po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou. 
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