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Městský úřad Hlinsko  +NVIMY1155YWM+ 
Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko 

stavební úřad 
Adresa pracoviště: Adá mkova 554,  Hl insko  

Váš dopis ze dne: 4.12.2015 Vaše značka:  
Č.j.: Hl 24389/2015/SÚ Spisová značka: S-SÚ/24308/2015/4 
Opráv. úřed. osoba: Mudroch Pavel, Ing. Kozáčková Jana Spis. znak – skart. znak/lhůta: 330/A20 
Tel.: 469 326 134 Počet listů/příloh: 1 
E – mail: mudroch@hlinsko.cz V Hlinsku dne: 8.12.2015 
 

Obdrží: 
účastníci (dodejky) 
Ing. Jiří Svoboda projektová a inženýrská činnost ve stavbenictví, Kocanda č.p. 312, 592 01  Herálec pod 
Žákovou horou 
úřad obce 
Obecní úřad Vysočina, IDDS: ya6bt88 
 

ÚZEMNÍ SOUHLAS 
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"), posoudil podle § 96 odst. 1, 2 a 4 stavebního zákona žádost o územní souhlas 
k záměru změny vlivu užívání stavby na území (dále jen "změny vlivu užívání"), kterou dne 4.12.2015 
podala 

Obec Vysočina, IČO 00271217, Dřevíkov 55, Vysočina, 539 01  Hlinsko v Čechách 1, 
kterou zastupuje Ing. Jiří Svoboda projektová a inženýrská činnost ve stavbenictví, IČO 
49806068, Kocanda 312, 592 01  Herálec pod Žákovou horou 

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení podle § 96 odst. 4 stavebního zákona a § 15a vyhlášky 
č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 

v y d á v á   ú z e m n í   s o u h l a s 

se změnou vlivu užívání stavby 

stavební úpravy č.p. 54, Dřevíkov 

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 122/4 v katastrálním území Dřevíkov. 

 

Popis záměru: 

- drobné dispoziční změny nenosných příček 

- oprava sociálního zázemí, podlah, vytápění a elektrické instalace 

- z části nové rozvody vody a odpadního potrubí 

 

Záměr splňuje všechny podmínky podle § 96 odst. 1, 2 a 5 stavebního zákona. 

 

Poučení: 

Územní souhlas platí 2 roky ode dne jeho vydání. Dobu platnosti územního souhlasu nelze prodloužit. 
Územní souhlas lze změnit územním souhlasem nebo územním rozhodnutím. Územní souhlas nepozbývá 
platnosti v případech podle § 96 odst. 8 stavebního zákona. 
 
 

Ing. Jana Kozáčková 
vedoucí stavebního úřadu 
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