MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV
Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

Odbor stavební a územního plánování

VYŘIZUJE:
TEL.:
E-MAIL:

SUP/34414/2018/KAZIV
MUSO/74141/2018/OSÚP/KAZI
90965
Kamila Živná
354 228 236
kamila.zivna@mu-sokolov.cz

DATUM:

08. srpna 2018

ČÍSLO SPISU:
ČÍSLO JEDNACÍ:
ČÍSLO EVIDENČNÍ:

ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ
Výroková část:
Městský úřad Sokolov, odbor stavební a územního plánování, jako silniční správní úřad příslušný podle
§ 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a §
40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, 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"),
ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou
dne 13.04.2018 podalo
Město Habartov, zastoupené starostou města
Ing. Petrem Janurou, IČO 00259314,
náměstí Přátelství 112, 357 09 Habartov, které zastupuje na základě udělené plné moci
Ing. Igor Hrazdil, IČO 10343237, nar. 18.02.1958, Kfely 81, 363 01 Ostrov nad Ohří
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:
I.

Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
stavební povolení

na stavbu:
,,Chodník Lítov"

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 24/1, 24/2, 28/1, 66, 75, 78, 105/1 v katastrálním území Lítov.
Popis stavby:
Navrhované chodníky jsou jednostranné, obousměrné, s možností míjení, celkové šířky 2,00m
včetně silničního obrubníku.
1) Trasa A podél sil. III/21233 od Habartova je pravostranná, začíná od prvního domu a končí
místem pro přecházení na západní větvi křižovatky směrem Dolní Částkov. Její délka je cca 186m.
2) Trasa B začíná v oblouku výše zmiňované západní větve místem pro přecházení a pokračuje
vpravo podél sil. III/21234 v délce cca 236m. Končí za zastavěným pravostranným územím
v levostranném oblouku silnice místem pro přecházení. Součástí je také autobusová zastávka
situovaná za křižovatkou.
3) Trasa C začíná od místa pro přecházení přes sil. III/21234 a končí před vjezdem do areálu Ruhle.
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Součástí stavby budou nově navržené chodníkové přejezdy, posunutí a výstavba nového oplocení
na p.p.č. 66 k.ú. Lítov v.1,2m, d.19m, na zídce výšky so 0,7m. Nově umístěná autobusová zastávka
na silnici III/21234 za křižovatkou ve směru na Kaceřov, jejíž součástí bude přístřešek bez bočnic.

-

Odvodnění
Stávajících 7 uličních vpustí bude nově umístěno dle navržených obrubníků. Podél chodníku trasy A
je navržen betonový odvodňovací žlab zaústěný do UV5 a pro odvodnění místní komunikace
před chodníkovým přejezdem je navržena UV4. U příkopu větve sil. III/212334 směr Dolní Částkov
bude upraven vtok prodloužením propustku se šikmým čelem z kamenné dlažby.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou
vypracoval Ing. Igor Hrazdil – autorizovaný inženýr pro dopravní stavby - ČKAIT 0300955;
případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
a) pravidelné kontrolní prohlídky.
b) závěrečná kontrolní prohlídka.
4. Stavba bude dokončena do 31.12.2020.
5. Před zahájením stavebních prací bude zajištěno vytyčení všech podzemních inženýrských sítí, křížení
a souběhy budou provedeny v souladu v ČSN 73 6005, stavbou nesmí dojít k jejich poškození. Zemní
práce smí být zahájeny až po řádném vytýčení podzemních inženýrských sítí za účasti jejich správců,
které bude provedeno v předstihu a se správci bude projednána jejich ochrana před poškozením.
6. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických
zařízení, zejména vyhl. č. 591/2006 Sb., a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
7. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl. č. 268/2009 Sb., upravující požadavky na provádění
staveb.
8. Stavba bude provedena stavebním podnikatelem, na základě výsledku výběrového řízení, který bude
oprávněný výše uvedené stavební práce provádět a zodpovídá za odborné provedení. Stavebnímu
úřadu bude před zahájením prací stavební podnikatel oznámen.
9. Stavební podnikatel je povinen vést o průběhu stavebních prací stavební deník obsahující náležitosti
ve smyslu § 157 odst. 2 stavebního zákona.
10. Pozemky a prostory dotčené stavbou budou po jejím dokončení uvedeny do původního stavu a
protokolárně předány vlastníkům nemovitostí. (V souvislosti s tímto požadavkem se stavebníkovi
doporučuje zajistit stávající stav stavbou dotčených pozemků před zahájením stavebních prací
pomocí fotodokumentace příp. videozáznamu).
11. Veškeré škody vzniklé stavbou uhradí a odstraní stavebník na vlastní náklady.
12. Provozem na stavbě nesmí docházet ke znečištění komunikace, chodníků a uličních vpustí
od zanášení stavebním nebo jiným materiálem a k omezování vlastníků sousedních pozemků a
nemovitostí. Při navážení stavebního materiálu pro stavbu zajistí stavebník průběžné čištění
chodníků a komunikací, zamezí prašnosti.
13. S odpady z realizace stavby (odpadní obaly, stavební odpad, atd.) bude nakládáno v souladu s § 16
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.
14. Po dokončení stavby bude u Městského úřadu Sokolov - odboru stavebního a územního plánování
podán návrh na vydání kolaudačního souhlasu a předloženy předepsané doklady, skutečné provedení
stavby, stavební deník, předání pozemků dotčených stavbou, geometrické zaměření stavby-ověřené
KÚ Sokolov.
15. Výkopové práce v ochranných pásmech budou prováděny ručně - s maximální opatrností.
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16. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveništi umístěn štítek "Stavba
povolena". Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm zůstaly čitelné a
ponechán na místě do kolaudace stavby.
17. Stavební práce, při kterých by hluk překračoval hranici 50 dB, nesmí být prováděny v době od 21.00
hodin do 7.00 hodin a v době pracovního klidu.
18. Investor ve spolupráci se stavebním podnikatelem oznámí min. 14 dní před zahájením prací
vlastníkům a nájemcům přilehlých nemovitostí zahájení zemních prací a postup, při kterých dojde
k omezení příjezdů vozů pro zásobování a garážování. Během provádění stavebních prací musí být
zajištěn bezpečný přístup do sousedních nemovitostí pro všechny vozy záchranných služeb.
19. Všechny výkopy a překopy musí mít řádné označení a osvětlení. Tam, kde se předpokládá pohyb
osob, budou zřízeny můstky v šířce min. 1,3m.
20. Při zjištění nevídaného výskytu zvláště chráněných druhů živočichů či rostlin je stavebník povinen
nález neprodleně oznámit příslušnému stavebnímu úřadu a orgánu ochrany přírody a zároveň učinit
opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit.
21. Součástí stavby je informační tabule s uvedením údajů o zhotoviteli, objednateli, projektantovi a
osobách vykonávajících funkci technického a autorského dozoru. Zhotovitel je povinen tuto
identifikační tabuli udržovat, na základě údajů předaných objednatelem, v aktuálním stavu.
22. Při realizaci stavby dojde k dotčení sítí společnosti ČEZ Distribuce, a. s.:
- Podzemní zařízení musí být vytyčeno a budou důsledné respektována ochranná pásma vyplývající
ze zákona č, 458/2000 Sb. a dřívějších právních předpisů. Dále je nutné postupovat podle „Podmínek
pro provádění činnosti v ochranných pásmech podzemních vedení" viz příloha tohoto dopisu
- Nesmí být ohrožena bezpečnost a spolehlivost provozu zařízení distribuční soustavy, výkopové práce
v ochranném pásmu kabelu(ů) do vzdálenosti 1m na obě strany provádět výhradně bez použiti
mechanizace. Veškeré práce v ochranném pásmu provádět s největší opatrnosti.
- Ke stavbě bude doloženo vyjádření ČEZ Distribuce, a.s,, k výskytu podzemního zařízení. Budou
důsledně respektovány podmínky v něm uvedené.
- Parkovací místa budou umístěna mimo ochranné pásmo zemního kabelu NN.
Stavbou nesmí být dotčeno ani poškozeno kabelové či venkovní vedeni a nesmí dojít k omezení
přístupu k zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s. V ochranném pásmu nesmí dojít ke změně nivelety
terénu.
- Při realizaci stavby musí být ve vztahu k zařízení distribuční soustavy (DS) dodrženy veškeré
předpisy a platné normy,
- Činnost v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy musí být minimálně 3 pracovní dny předem
oznámena jeho provozovateli ČEZ Distribuční služby, s.r.o. - západ, tel: 840 840 840.
- V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo
trafostanic, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je
nutné písemně požádat společnost ČEZ Distribuce, a. s., o souhlas s činností v ochranném pásmu
(formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v části Formuláře / Činnosti v ochranných pásmech,
kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu
dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků energetického zařízení, je nutné včas
společnost ČEZ Distribuce, a. s., požádat o přeložku zařízení podle § 47 energetického zákona.
Dovolujeme si Vás rovněž upozornit, že v zájmovém území se může nacházet taktéž energetické
zařízení, které není v majetku společnosti CEZ Distribuce, a. s.
- V případě existence podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka alespoň čtrnáct dní
před započetím zemních prací požádat o tzv. vytyčení. Kontaktní údaje pro podání žádosti naleznete
na www.cezdistribuce.cz v části Kontakty.
- Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, nahlaste nám,
prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860.
Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech podzemních vedení
Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídící,
měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v § 46, odst. (5), Zák, č, 458/2000 Sb., tj. zákona
o podmínkách podnikáni a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých
zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „energetický zákon"), a činí 1
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metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách
krajního kabelu.
V ochranném pásmu podzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (10) energetického zákona
zakázáno;
a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízeni stavby či umisťovat konstrukce a jiná
podobná zařízeni, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto
zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob.
d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto
zařízením,
e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedeni těžkými mechanizmy.
Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedeni, Je třeba
požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a
(11) energetického zákona.
-

-

-

-

-

-

-

V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky;
Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelné
seznámit pracovníky, jichž se dotýká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové
dokumentace,
Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně.
V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa
pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 691/2006 Sb.,
o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány a
provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3-19, CSN EN 50423-1,
ČSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302,
Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací
minimálně 3 pracovní dny předem.
Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě
s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého
stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškozeni a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864,
Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uloženi. Pokud toto
organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo
nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí
proti mechanickému poškození.
Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno
na Kontaktní bezplatnou linku ČEZ Distribuce 800 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně,
7 dní v týdnu.
Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma
nových rozvodů, které jsou budovány, protože se Již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení
provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude
provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu
s činností v tomto pásmu.
PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH NADZEMNÍCH
VEDENÍ
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Ochranné pásmo nadzemního vedení podle § 46, odst. (3), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona
o podmínkách podnikáni a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých
zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon") je souvislý
prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti
měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:
a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně
pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994,
vyjma lesních průseků, kde rozsah ochranného pásma i do uvedeného data činí 7 metrů),
pro vodiče s izolací základní 2 metry,
pro závěsná kabelová vedení 1 metr;
b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně
15 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994).
pro vodiče bez izolace 12 metrů (resp.
pro vodiče s izolací základní 5 metrů- Poznámka; Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným
pásmem.- Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet
vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed. 2,
- V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (9)
energetického zákona zakázáno:
- zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná
podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
- provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto
zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup
k těmto zařízením,
- vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.
- Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního
vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto
zařízeni na základě § 46, odst. (8) a (11) energetického zákona.
V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky;
- Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí
osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem vodičům blíže než 2 metry (dle ČSN EN 50110-1).
- Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly
všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení, a musí být zamezeno vymrštění
lana.
- Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních
vedení vysokého napětí.
- Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita
podpěrných bodů - sloupů nebo stožárů.
- Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo
na stožáry elektrického vedení.
- Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN
EN 50110-1.
- Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar
provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu
pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/1978 Sb., vypnutí a
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zajištění zařízení, zaizolování živých částí apod.), pokud nejsou tyto podmínky již
součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
- V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné
požádat minimálně 2 měsíce před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého
napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.
Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno
Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického
zákona, spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného
zákona.
Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech elektrických stanic;
Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v § 46, odst. (6), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona
o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých
zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon") a je
vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:
a) u venkovních el. stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 metrů
od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdivá,
b) u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem napětí
z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m od vnější hrany půdorysu
stanice ve všech směrech,
c) u kompaktních a zděných el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV
na úroveň nízkého napětí 2 metry od vnějšího pláště stanice ve všech směrech,
d) u vestavěných el. stanic 1 metr od obestavění.
V ochranném pásmu elektrické stanice je podle § 46 odst. (8) a (10) energetického zákona
zakázáno:
- zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná
podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
- provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto
zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup
k těmto zařízením.
- Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické
stanice, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto
zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) energetického zákona.
V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít
za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně
znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména;
- provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého
napětí nebo stabilitu stavební části el. stanice (viz podmínky pro činnosti
v ochranných pásmech podzemního vedení),
- skladovat či umisťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo
k rozvaděčům vysokého nebo nízkého napětí,
- umisťovat antény, reklamy, ukazatele apod.,
- zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice.
Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo
nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného
ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných
pásmech dle § 46 uvedeného zákona.
- Nesmí být ohrožena bezpečnost a spolehlivost provozu zařízení distribuční soustavy.
- Stavbou nesmí být dotčeno ani poškozeno nadzemní vedení a nesmí dojít k omezení
přístupu k zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a. s.
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Je zakázáno provádět veškeré práce, při kterých by byla narušena stabilita
podpěrných bodů či narušeno jejich uzemnění.
- Nadzemní vedení NN do 1kV není chráněno ochranným pásmem, ale technickými
normami, zejména PNE 33 3302, která určuje nejkratší vzdálenosti nadzemního
vedení NN od komunikací, stavebních částí objektů atd. a ČSN EN 50423-1. Při
činnostech prováděných v blízkosti nadzemního vedení NN ) práce v blízkosti) je
nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed.3.
- Při realizaci stavby musí být ve vztahu k zařízení distribuční soustavy (DS) dodrženy
veškeré předpisy a platné normy.
23. Při realizaci stavby dojde k dotčení sítí společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a. s.:
- Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod
vydání Vyjádření stanovený žadatelem v žádosti.
- Vyjádřeni pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto Vyjádření uvedené, změnou rozsahu
zájmového území či změnou důvodu vydání Vyjádření uvedeného v žádosti, nesplněním povinnosti
stavebníka dle bodu (3) tohoto Vyjádření, anebo pokud se žadatel či stavebník bezprostředně před
zahájením realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území prokazatelně neujistí u společnosti
Česká telekomunikační infastruktura a.s. o tom, zda toto Vyjádření v době bezprostředně
předcházející zahájení realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území stále odpovídá skutečnosti,
to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto Vyjádření
nastane nejdříve.
- Podmínky ochrany SEK jsou stanoveny v tomto Vyjádření a ve Všeobecných podmínkách ochrany
SEK společnosti Česká telekomunikační infastruktura a.s., které jsou nedílnou součástí tohoto
Vyjádření. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit se těmito Všeobecnými
podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen pouze pro případ, že
a)
existence a poloha SEK, jež je zakreslena v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy
SEK společnosti Česká telekomunikační infastruktura a.s. a nebo
b)
toto Vyjádření, včetně Všeobecných podmínek ochrany SEK nepředstavuje dostatečnou
informaci pro záměr, pro který podal shora označenou žádost nebo pro zpracování
projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK, nebo zasahuje do Ochranného
pásma SEK vyzvat písemně společnost Česká telekomunikační infastruktura a.s.
k upřesnění podmínek ochrany SEK, a to prostřednictvím zaměstnance společnosti Česká
telekomunikační infastruktura a.s. pověřeného ochranou sítě –Miroslav Apolín, e-mail:
miroslav.apolin@cetin.cz (dále jen POS).
- Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník,
který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb.,
o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit
společnosti Česká telekomunikační infastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného
úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.
- Pro účely přeložení SEK dle bodu (3) tohoto Vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností
Česká telekomunikační infastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK
- Společnost Česká telekomunikační infastruktura a.s. prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a
vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré, ke dni podání shora označené žádosti, dostupné
informace o SEK.
- Žadateli převzetím tohoto Vyjádření vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze
k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data
rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti Česká
telekomunikační infastruktura a.s. V případě porušení těchto povinností
Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti
Obecná ustanovení
- Stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména
stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými
právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí
v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby
nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Česká
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telekomunikační infrastruktura a.s. a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné
komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.
Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, povinen
respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK.
Při křížení nebo souběhu činností se SBK je povinen řídit se platnými právními předpisy,
technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a
technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení
vyznačené trasy podzemního vedení SEK (dále jen PVSEK) nesmí používat mechanizačních
prostředků a nevhodného nářadí.
Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebojím pověřené třetí osoby, založené
Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. je
stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vzniknou porušením jeho povinnosti.
V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto Vyjádření, nelze toto
Vyjádření použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového Vyjádření.
Bude-li žadatel na společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. požadovat, aby se jako
účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti
rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, je povinen
kontaktovat POS.
Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK
Započetí činnosti je stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení bude
obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.
Před započetím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebojím pověřená třetí osoba,
povinen zajistit vyznačení tras PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou
PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.
Stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude
provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými
sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková,
činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, povinen
postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK.
Odkryté PVSEK je stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti pro věšení,
poškození a odcizení.
Pří zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník,
nebojím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozporu
oznámit POS. V přerušených pracích lze pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel
souhlas k pokračování v pracích.
V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník,
nebojím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti
s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení
SEK (dále jen NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich
stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem, správné
praxi v oboru stavebnictví a technologických postup.
Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, stavebník, nebo jím pověřená třetí
osoba před zakrytím PVSEK vyzve POS ke kontrole. Zához je stavebník oprávněn provést až poté,
kdy prokazatelně obdržel souhlas P0S.
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a
vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět
vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí
proti mechanickému poškození. Stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS
způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace
pod trasou NVSEK je stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK
nad zemí.
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Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma)
jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných
ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové
vzdálenosti od NVSEK aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být
vykonávány ve vzdálenost menší než 1m od NVSEK.
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat
technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.
Stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání jakkoliv
manipulovat s případně odkrytými prvky SEK zejména s ochrannou skříní optických spojek,
optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK.
Stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK neprodleně
od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS na telefonní číslo: 606 754 992 nebo
v mimopracovní době na telefonní číslo 238 462 690.
Práce v objektech a odstraňování objektů
Stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v budovách a
jiných objektech, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit
u společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. bezpečné odpojení SEK.
Při provádění činností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebojím pověřená třetí osoba,
povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených),
správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších
i vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní.
Součinnost stavebníka při přípravě stavby
Pokud činností stavebníka, nebojím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu
dle zvláštního právního předpisu, dojde k ohrožení či omezení SEK, je stavebník, nebo jím pověřená
třetí osoba, povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení SEK do příslušné dokumentace stavby
(projektové, realizační, koordinační atp.).
V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního
orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen
předložit zakreslení trasy SEK i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální
mapa, plánek), ze které bude zcela patrná míra dotčení SEK.
Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízeni silových elektrických sítí,
elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci
povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických
trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, povinen provést výpočet rušivých
vlivů, zpracovat ochranná opatření a předat je POS.
Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras
společnosti Česká telekomunikační infastruktura a.s. a překračuje výšku 15 m nad zemským
povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději
však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebojím pověřená
třetí osoba, povinen kontaktovat POS. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do
situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách radiového
paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení.
Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti Česká
telekomunikační infrastruktura a.s. je stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, před zahájením
správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebojím pověřené třetí
osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.
Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly
do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebojím
pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy
SEK, a to i za použití mechanizace, otevřeného plamene a podobných technologií.
Křížení a souběh se SEK
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK se sítěmi technické
infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK

Č.j. MUSO/74141/2018/OSÚP/KAZI

str. 10

v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0.5 m
na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.
- Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit
stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK
nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m.
- Stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.)
umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat
POS.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit (např.
zabetonováním).
- Stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické
infrastruktury s kabelovodem povinen zejména:
• pokud plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny
v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu
ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit POS
zakreslení v příčných řezech,
• do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické
infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než
2 m,
• neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury,
• předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa
kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
• nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
• projednat s POS, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které
by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré
případy, kdy jsou trajektorie podvrtů a protlaků ve vzdálenosti menší než 1,5 m
od kabelovodu.
- Dodržet ČSN 73 6005 Prostorová úprava vedení technického vybavení, ČSN 33 4050 Předpisy pro
podzemní sdělovací vedení a podmínek, uvedených ve vyjádření o existenci SEK č. j. 795402/17.
24. Při realizaci stavby dojde k dotčení sítí Vodohospodářské společnosti Sokolov, s. r. o.:
- Zachovat veškeré dotčené nadzemní části, tj. poklopy šachet, šoupat, hydrantů apod.
- U nadzemních částí staveb a konstrukcí, pevně spojených se zemí, dodržet ochranné pásmo vodovodu
a kanalizace dle zákona 274/2001Sb.§23:
vodorovná vzdálenost od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu
i) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500mm včetně, 1,5m;
ii) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500mm, 2,5m;
iii) u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200mm, jejichž dno je uloženo
v hloubce větší než 2,5m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti z výše uvedených bodů
od vnějšího líce zvyšují o 1,0m.
- Případné zemní práce 1m od hrany potrubí je možno provádět pouze ručně.
- V ochranném pásmu zařízení není možné rovněž provádět výsadbu stromů apod.
- V dostatečném předstihu před zahájením prací informovat pracovníka příslušného provozu a
projednat s ním způsob a průběh provádění prací v místě souběhu a křížení se zařízením ve správě
výše uvedené společnosti; vodovod – středisko Vodovody – venkov, p. Zdeněk Procházka,
t. č. 731 428 589; kanalizace – středisko Kanalizační sítě, p. Petr Mrázek, t. č. 603 157 004.
- Při provádění terénních úprav musí být zachováno minimální krytí potrubí a v případě provádění
navážky – konzultovat s příslušným provozem výšku prováděné navážky v místech nad potrubím.
- V případě navýšení či snížení stávajícího terénu více jak o 50cm, předložit návrh řešení ochrany
stávajícího potrubí před poškozením a zámrzem k odsouhlasení výše uvedené společnosti.
- V místech, kde dojde ke křížení nebo souběhu s výše uvedeným zařízením, přizvat provozní středisko
ke kontrole prováděných prací v průběhu výstavby.
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V průběhu stavby a po její realizaci musí zůstat trasy a přístup k vodohospodářskému zařízení
ve správě výše uvedené společnosti volně přístupné.
- Při zasahování do pozemních komunikací je stavebník povinen přizpůsobit nové úrovni povrchu
veškerá zařízení a příslušenství vodovodního řadu a kanalizační stoky mající vazbu na terén nebo
pozemní komunikaci.
- Tyto práce smí stavebník provádět pouze s vědomím a se souhlasem provozovatele vodovodu nebo
kanalizace.
- Při realizaci stavby budou veškeré dotčené nadzemní části vodohospodářského zařízení předány
uvedenému pracovníkovi příslušného provozu a bude proveden zápis o předání.
- Výšková úprava revizních šachet na splaškové kanalizaci musí být provedena dle požadavku
vedoucího pracovníka střediska Kanalizační sítě a to tak, aby po úpravě šachty byla vzdálenost první
stupačky od poklopu šachty max. 0,5m.
- Při napojení UV bude užito stávajících přípojek v případě nových přípojek a nového napojení na
kanalizaci je nutné projednat s provozním střediskem.
- Vytyčení sítí: p. Brožek, t. č. 352 304 223 (603 204 901) (měř. vůz 603 857 053).
- V místě křížení s vodovodním řadem bude před záhozem přizván pracovník příslušného provozního
střediska ke kontrolce provedených prací:
Vodovod – středisko Vodovody – venkov, p. Zdeněk Procházka, t. č. 731 428 589,
Kanalizace – středisko Kanalizační sítě, p. Petr Mrázek, t. č. 603 157 004.
25. Při realizaci stavby dojde k dotčení sítí společnosti GridServices, s. r. o.:
- všechny osvětlovací body budou umístěny od stávajícího plynárenského zařízení a plynovodních
přípojek v zastavěném území obce v minimální vzdálenosti 1 m od okraje plynového potrubí
(plynovody i přípojky plynu) – měřeno kolmo na obrys plynového potrubí (plynovody i přípojky
plynu);
- pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení
(plynovody i přípojky plynu), bude toto posuzováno jako přeložka a náklady budou hrazeny
investorem;
- nejmenší vodorovná vzdálenost při souběhu stokového potrubí s plynovodem nebo plynovodní
přípojkou bude min. 1000 mm dle ČSN 73 6005;
- při souběhu a křížení IS budou dodrženy odstupové vzdálenosti dle ČSN 73 6005;
- v ochranném pásmu plynárenského zařízení (plynovody i přípojky plynu) nebudou umisťovány žádné
nadzemní stavby, základy přístřešků, stožárů, sloupů, dopravního značení, informačních tabulí,
opěrných zdí (patky, podezdívky, bet. Základy apod.), musí být vzdáleny od obrysu stávajícího
plynárenského zařízení (plynovody i přípojky plynu) min. 1 metr;
- po dobu realizace stavby nebude v ochranném pásmu NTL plynárenského zařízení (plynovody
i přípojky plynu) prováděna deponie zeminy, stavebního materiálu a nebude zde umisťováno zařízení
staveniště;
- provozovatel požaduje v případě odkrytí plynovodu provedení diagnostiky PZ;
- po odstranění povrchu v úrovni zemní pláně budou plynovodní přípojky a plynovody chráněny
před mechanickým poškozením při pojíždění betonovými panely, popř. ocelovými plechy o tloušťce
min. 3 cm;
- bude zachována stávající niveleta terénu;
- dopravní značení bude umístěno od stávajícího plynárenského zařízení a plynovodních přípojek
v minimální vzdálenosti 1 m;
- pokud při stavbě bude zjištěno, že některé plynovody nebo přípojky budou mít vůči nové niveletě
krytí menší jak 80 cm (chodník, volný terén), 100 cm (vozovka) a větší jak 150 cm, bude nutné
provést přeložku těchto plynárenských zařízení tak, aby bylo dosaženo požadovaného krytí a tyto
práce budou provedeny v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. v platném znění jako přeložka
plynárenského zařízení na náklady investora;
- při vysazovaní stromů a okrasných dřevin bude dodržena vzdálenost od stávajících plynárenských
zařízení minimálně 2 metry na obě strany od osy plynovodu;
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po odtěžení stávajícího povrchu bude podstatně sníženo krytí stávajících plynovodů a přípojek
a proto je vyloučeno použití těžké mechanizace (zejména válců s trny, zemních fréz atd.) přímo nad
potrubím;
- při provádění prací je třeba věnovat pozornost a opatrnost u míst s odbočkami, kde navrtávací
odbočkový T-kus vyčnívá nad vlastní potrubí a mohlo by dojít k jeho odtržení;
- Je potřeba ověřit polohu přípojek, které jsou nad vlastním potrubím plynovodního řadu a navíc
z pravidla uloženy kolmo na plynovod (a tím i komunikaci – povrch).
- Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského
zařízení, rozsahem ochranného pásma a vydanými podmínkami.
- Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení provést vytyčení
plynárenského zařízení. Bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být
stavební činnosti zahájeny. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol.
- Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení učinit taková opatření,
aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti
provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití
pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
- Odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno
proti jeho poškození.
- V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti
provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení.
- Každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné
fólie atd.) na telefon 1239.
- Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena
kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského
zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení
která nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí
být plynovodní zařízení zasypáno.
- Plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem,
zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy.
- Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky
plynárenského zařízení.
- Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP)
na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební
činnosti.
- Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo
ochranné pásmo plynárenského zařízení.
- Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení.
- Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd
přes plynárenské zařízení uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.
- Je zakázána výsadba trvalých porostů (stromy všech druhů) ve volném pruhu o min. šířce 2m na obě
strany od půdorysu plynovodu, které v průběhu vegetace dosáhnou takového vzrůstu, který může
zapříčinit vývrat dřeviny a tím ohrozit plynovod nebo jiné plynárenské zařízení nebo jejich kořenový
systém přesáhne větší hloubku než 20cm nad povrch plynovodu.
- Dopravní značení musí být umístěno od stávajícího plynárenského zařízení a plynovodních přípojek
v minimální vzdálenosti 1m.
- Před dokončením stavebních prací v exponovaných místech přizvat ke kontrole uložení zaměstnance
údržby GridServices, s.r.o., viz. kontakt: www.gridservices.cz/ds-online-vytyceni-pz/.
26. Dle stanoviska ŘSDP Policejního prezidia ČR bude, po novelizaci technických a právních předpisů,
vodorovnou dopravní značku V7b možné užít pouze v místech pro přecházení u světelně řízených
křižovatek. Dopravní značky budou svým provedením a umístěním odpovídat příslušným ČSN a TP.
27. Při stavebních pracích je třeba omezovat šíření prachových částic do ovzduší, zejména následujícími
postupy: zastřešení silně prašných míst, zakrytí skladování sypkých materiálů, stálé udržování
čistoty staveniště a komunikací (vlhčení dopravních ploch), očista vozidel apod.
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28. V souvislosti s realizací stavebních prací nesmí dojít k poškození dřevin, nacházejících se v blízkosti
stavby, pokud nebudou káceny v souladu s platnými předpisy.
29. Investor, resp. vlastník zařízení bude odpovídat po celou dobu provádění stavby a existence tohoto
zařízení za veškeré škody na majetku KSÚS KK, které vzniknou v přímé souvislosti se zařízením.
30. Zhotovitel stavby zajistí stanovení přechodné úpravy provozu dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu
na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, které bude odsouhlaseno příslušným
orgánem Policie ČR.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) jsou v řízení
o žádosti žadatel a další dotčené osoby, na které se pro společenství práv nebo povinností s žadatelem
musí vztahovat rozhodnutí správního orgánu:
Město Habartov, náměstí Přátelství 112, 357 09 Habartov
Karlovarský kraj, Závodní 353, Dvory, 360 06 Karlovy Vary 6
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, Chebská 282, 356 01
Sokolov 1
Václav Grňák, Lítov 7, 357 09 Habartov
Helena Grňáková, Lítov 7, 357 09 Habartov

Odůvodnění:
Dne 13.04.2018 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu,
uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. Stavební úřad vydal územní rozhodnutí o umístění stavby
spis.zn. SUP/34248/2017/LUST dne 20.06.2017. Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi
podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl stavebník dne 13.04.2018 vyzván
k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne 21.06.2018.
Speciální stavební úřad oznámil 28.06.2018 zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a
dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na
místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné
podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 30.07.2018 mohou účastníci řízení uplatnit své
námitky a dotčené orgány svá stanoviska.
Popis stavby:
Navrhované chodníky jsou jednostranné, obousměrné, s možností míjení, celkové šířky 2,00m
včetně silničního obrubníku.
1) Trasa A podél sil. III/21233 od Habartova je pravostranná, začíná od prvního domu a končí
místem pro přecházení na západní větvi křižovatky směrem Dolní Částkov. Její délka je cca 186m.
2) Trasa B začíná v oblouku výše zmiňované západní větve místem pro přecházení a pokračuje
vpravo podél sil. III/21234 v délce cca 236m. Končí za zastavěným pravostranným územím
v levostranném oblouku silnice místem pro přecházení. Součástí je také autobusová zastávka
situovaná za křižovatkou.
3) Trasa C začíná od místa pro přecházení přes sil. III/21234 a končí před vjezdem do areálu Ruhle.
-

Součástí stavby budou nově navržené chodníkové přejezdy, posunutí a výstavba nového oplocení
na p.p.č. 66 k.ú. Lítov v.1,2m, d.19m, na zídce výšky so 0,7m. Nově umístěná autobusová zastávka
na silnici III/21234 za křižovatkou ve směru na Kaceřov, jejíž součástí bude přístřešek bez bočnic.

-

Odvodnění
Stávajících 7 uličních vpustí bude nově umístěno dle navržených obrubníků. Podél chodníku trasy A
je navržen betonový odvodňovací žlab zaústěný do UV5 a pro odvodnění místní komunikace
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před chodníkovým přejezdem je navržena UV4. U příkopu větve sil. III/212334 směr Dolní Částkov
bude upraven vtok prodloužením propustku se šikmým čelem z kamenné dlažby.
Průjezdní úsek silnice III/21233 - III/21234 Habartov - Kaceřov má nyní v daném úseku šířku cca 5,5 6,5 m. Silnice III/21233 se od křižovatky zužuje v zájmovém úseku až na cca 6,2 m. Podél těchto
komunikací nevedou chodníky vyjma krátkého úseku u stávající obytné zóny na p .p. č. 28/1. Na jižní
větvi křižovatky je těsně za ní ve směru na Kaceřov autobusová zastávka. Její zpevnění je betonovými
panely bez ohraničení obrubníky. Přístřešek je plechový. Jízdní pás průjezdního úseku uvedených silnic
ve směru Habartov - Kaceřov je navržen v šířce zpevnění 6,50 m. Při návrhu chodníků bylo zohledněno
rozšíření ve směrových obloucích dle tab. 5 ČSN 73 6110. Větev sil. III/21233 na Dolní Částkov se
zužuje na stávajících cca 6 m. Rozšíření uvedených silnic zejména v obloucích navržené pro realizaci
chodníků bude provedeno v živičném zpevnění v konstrukci odpovídající předpokládanému zatížení.
Úprava křižovatky sil. 111/21233 a 111/21234: Je navržena úprava stávající rozlehlé křižovatky zejména
na její západní větvi. Vzhledem k situování místa pro přecházení bude provedeno lemování oblouků
silničními obrubníky. Oblouky byly zvoleny složené, vyhovující trajektoriím průjezdu nákladních vozidel
(souprav) max. povolené délky 22 m (svoz dřeva). Pro zlepšení průjezdnosti nákladních vozidel a
pro zabránění poškozování obrubníků bude severozápadní oblouk proveden s dlážděným srpkem.
V období mezi zpracováním DUR (geodetické zaměření stávajícího stavu) a DSP resp. DPS byla
provedena oprava povrchu křižovatkové větve směr Dolní Žandov. Výškové vedení nivelety bude
přizpůsobeno skutečnému stávajícímu stavu.
Navrhované chodníky jsou jednostranné, obousměrné, s možností míjení, celkové šířky 2,00 m včetně
silničního obrubníku. Sestávají ze 3 části: Trasa A podél sil. 111/21233 od Habartova je pravostranná,
začíná u prvního domu a končí místem pro přecházení na západní větvi křižovatky směrem Dolní
Částkov. Její délka je cca 186 m. Trasa B začíná v oblouku výše zmíněné západní větve místem
pro přecházení a pokračuje vpravo podél sil. 111/21234 v délce cca 236 m. Končí za zastavěným
pravostranným území v levostranném oblouku silnice místem pro přecházení. Součástí je také autobusová
zastávka situovaná za křižovatkou. Trasa C začíná od místa pro přecházení přes sil. 111/21234 a končí
před vjezdem do areálu Ruhle (před pozemkem v majetku Státního pozemkového úřadu).
Chodníky jsou navrženy v šířce 2,0 m včetně silničního obrubníku. Jejich zpevnění bude betonovou
chodníkovou dlažbou barvy přírodní. Jsou akceptovány stávající sjezdy na pozemky i stávající napojení
místních a účelových komunikací. Tyto jsou řešeny chodníkovými přejezdy v šířkách dle trajektorií
návrhových vozidel - pro sjezdy na pozemky osobní vozidlo Ol, pro místní a účelové komunikace
nákladní vozidlo N2. Chodníkové přejezdy budou provedeny ve skladbě odolné proti zatížení nákladními
vozidly. Součástí je i posunutí oplocení p. p. č. 66 - odstranění stávajícího a výstavba nového délky 17 m
ze svařovaných pozinkovaných sítí výšky 1,2 m na zídce výšky do 0,7 m. Zídka bude provedena
ze ztraceného betonového bednění šířky 0,3 m vyplněného betonem min. C20/25. Svisle bude
konstrukčně vyztužena ocelovými pruty min. JIO mm - 4 pruty/prvek a vodorovně 2 pruty/vrstvu. Na sil.
III/21234 je za křižovatkou ve směru Kaceřov situována autobusová zastávka (oproti stávajícímu stavu
posunutá dále od křižovatky). Stání pro jeden autobus délky 12 m je navrženo v souladu s [1] na jízdním
pruhu silnice. Je vybaveno bezbariérovým obrubníkem výšky 200 mm. Nástupiště je součástí chodníku,
jeho volná šířka včetně obrubníku činí 2,65 m. Podél nástupiště bude proveden pruh šířky 0,3 m
z chodníkové dlažby barvy červené - nikoliv však hmatné! Přístřešek předpokládaného rozměru cca 4,2 x
1,8 m bude ocelový, žárově pozinkovaný, s výplní čiré tvrzené sklo 8 mm, střecha polykarbonát min.
16 mm. Bude bez bočnic nebo s bočnicí na severní straně max. 0,55 m tak, aby volný průchod byl min.
1,7 m (na jižní straně bez bočnice - musí být zajištěn průchod okolo označníku), a bude opatřen lavičkou.
Kotven bude chemickou kotvou pomocí pozinkovaných či nerezových závitových tyčí do předem
vybetonovaných základů. Vyhovující je např. zastávka SIACITY E-ZSOlb, SITEO (Streetpark s.r.o.)
nebo podobná. Chodníkové přejezdy budou z téže dlažby tl. 80 mm. Slepecká (hmatná) dlažba bude
v barvě červené.
Úpravy navazujících místních komunikací budou provedeny v živičném zpevnění resp. ve zpevnění
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betonovou silniční dlažbou podle navazujících ploch. Při rozšíření jízdního pásu silnic bude stávající
krajnice odříznuta a provedeno rozšíření živičného zpevnění v plné skladbě konstrukčních vrstev. Spára
mezi těmito plochami bude po provedení proříznuta a opatřena těsnící zálivkou. Dlážděný srpek oblouku
křižovatky bude z velké žulové dlažby štípané.
Ohraničení chodníků od silnice je navrženo z betonových silničních obrubníků rozměru 150/300/1000
(resp. 500) mm s nadvýšením 150 mm s přídlažbou skladebné šířky 150 mm z betonových kamenů
125/250/100 mm barvy přírodní (např. BEST - NAVIGA II). V místech pro přecházení jsou obrubníky
zapuštěny na nadvýšení max. 20 mm - snížení v celé šířce chodníku v plynulém provedení na délce
odvislé od podélného spádu < 8,3%. V místech sjezdů a chodníkových přejezdů bude ohraničení
z betonových nájezdových obrubníků 150/150/1000 mm s nadvýšením 50 mm. Mezi silničními a
nájezdovými obrubníky budou umístěny obrubníky přechodové. Oblouky do poloměru R = 2 m budou
provedeny z prefabrikovaných oblouků, v případě větších poloměrů do R = 12 m budou oblouky tvořeny
z obrubníků délky 500 mm.
Vnější lemování chodníků bude z betonových chodníkových obrubníků rozměru 80/250/500 mm.
Oblouky do poloměrem R = 1 m budou provedeny z prefabrikovaných oblouků. Veškeré obrubníky
budou betonové, barvy přírodní a budou ukládány včetně přídlažby do betonového lože s oboustrannou
opěrou. Silniční obrubníky a přídlažba do betonu min. C 16/20 n XF3, ostatní min. C 16/20 n XFl. Silnice
jsou nyní odvodněny přelivem do krajnic, avšak pouze někde jsou silniční příkopy, které jsou zaústěny
do propustků. Část - trasy A a B a stávající obytná zóna jsou vybaveny uličními vpustmi zaústěnými
do jednotné kanalizace. Nově jsou plochy odvodněny celkem 8 uličními vpustmi a 2 odvodňovacími
žlaby. Podél části chodníku trasy A je navržen odvodňovací žlab délky 58 m z betonových tvárnic šířky
0,6 m zaústěný do UV 5. V tomto úseku bude na dno stávajícího příkopu uložena drenáž z flexibilního
PVC DN 100 mm s obsypem z drenážního štěrku 4-16 mm. Drenážní štěrkové péro bude ze všech stran
obloženo netkanou geotextilií 300 g/m2. Budou provedeny rektifikace (zvýšení) 11 ks poklopů dotčených
kanalizačních šachet a 3 ks krycích hrnců vodovodních šoupat. Správce sítě dodá v případě požadované
výměny nové kanalizační poklopy. Stávajících 6 uličních vpustí bude vybouráno, 4 z nich (UVl - UV3 a
UV8) budou provedeny nově - bude upravena jejich poloha podle navržených obrubníků a 2 na konci
trasy B budou nahrazeny odvodňovacími žlaby, neboť se nacházejí v blízkosti plynovodního potrubí.
Podél chodníku trasy A je navržen betonový odvodňovací žlab z prefabrikátů zaústěný do UV5 a
pro odvodnění místní komunikace před chodníkovým přejezdem je navržena IJV4. U příkopu větve sil.
III/212334 směr Dolní Částkov bude upraven vtok prodloužením propustku se šikmým čelem z kamenné
dlažby.
Vpusti o celkové počtu 8 ks budou provedeny jako prefabrikované betonové, s košem na zachycení
nečistot a budou opatřeny usazovacím prostorem. Navržena skladba je DIN 4052 - TBV-Q 2a, 3a PVC,
5b, 10a. UV budou osazeny litinovým roštem šrámem s pantem dle ČSN EN 124 rozměr 500/500 mm pro
zatížení D 400 kN. V případě, že by se napojení přípojky nacházelo méně než 995 mm pod úrovní
vozovky, bude namísto horní skruže 5d výšky 570 mm osazena skruž 5b výšky 295 mm. Odvodňovací
žlaby označené AC 0l a AC 02 jsou délky 8 a 1 m se spádem dna 0,5%, z polymerbetonu šířky 235 mm,
slitinovou hranou tl. 8 mm, na obou koncích zaslepené záslepkami a se spodním odtokem DN 150.
Žlaby budou osazeny litinovým můstkovým roštem pro zatížení min. D400 kN s bezšroubovou aretací.
Jako vyhovující se jeví např. ACO PowerDrain V 175 P. Napojení UV a ACO bude přípojkami PVC KG
DN 160 mm SN8 s min. spádem 2%. Pro napojení vpustí UVl - UV3, UV8 a obou žlabů bude využito
stávajících přípojek. Napojení pro UV4 a UV5 na revizní šachtu bude v trase stávajícího potrubí, které
odvodňuje silniční příkop, z PVC KG DN 200 mm k UV5, odbočka k UV4 DN 200/160 mm. UV6 bude
napojena útesem na KT 400 mm, UV7 na stávající revizní šachtu RŠ. Rýhy pro přípojky budou šířky 0,6
m.
Potrubí bude uloženo na hutněné lože ze ŠD 0/16 mm nebo ŠP min. tl. 150 mm, obsyp ze stejného
materiálu 300 mm nad vrchol trouby hutnit ručně. Použitý materiál zásypů musí být vhodný do násypů,
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nejlépe ŠD, betonový recyklát nebo vytěžené podkladní vrstvy stávajících vozovek.
Zásyp rýhy bude proveden se zhutněním min. 98% PS. Stávající propustek u silničního příkopu větve
křižovatky směr Dolní Žandov z KT 400 mm bude prodloužen o 7 m. Nová část je navržena z trub PVC
KG DN 400 mm. Potrubí bude uloženo na hutněné lože ze ŠD 0/16 mm nebo ŠP min. tl. 150 mm, obsyp
ze stejného materiálu 300 mm nad vrchol trouby hutnit ručně. Zásyp může být proveden z výkopku,
hutnění 90% PS. Čelo, stěny a vtok budou provedeny z lomového kamene do betonového lože C25/30
o celkové tl. 0,3 m. Čelo bude provedeno ve sklonu 1:2, trouba bude seříznuta. Stěny ve sklonu max.
1:1,5.
Stavebník doložil vyjádření všech správců inženýrských sítí nacházejících se v zájmovém území stavby –
zapracovány do podmínky č.22 - 25 výroku rozhodnutí, dále doložil vyjádření a kladná stanoviska
dotčených orgánů státní správy k povolované stavbě. Při zjištění nevídaného výskytu zvláště chráněných
druhů živočichů či rostlin je stavebník povinen nález neprodleně oznámit příslušnému stavebnímu úřadu a
orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo
zničen, a práce v místě nálezu přerušit.
Vzhledem ke skutečnosti, že s prováděním stavby souvisí zemní práce a je pravděpodobné, že během nich
dojde k porušení či odhalení doposud neznámých archeologických situací, se stavebníkovi připomíná:
-

1) Povinnost vyplývající z ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči,
ve znění později platných předpisů, ve kterém je uvedeno, že má-li se provádět stavební činnost
na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr
oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném
území záchranný archeologický výzkum. Oznámení stavebníků se podává v podobě formuláře
umístěném na adrese http://www.arup.cas.cz/?cat=684, a to v elektronické podobě na e-mail:
oznameni@arup.cas.cz nebo poštou na adresu: ARÚ AV ČR, Praha, Referát archeologické
památkové péče, Letenská 4, 118 01 Praha 1

-

2) Povinnost umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu Archeologickému Ústavu
nebo vybrané oprávněné organizaci, o jehož podmínkách bude v dostatečném předstihu uzavřena
dohoda mezi stavebníkem a oprávněnou organizací podle § 21 – 22 zákona č. 20/1987 Sb., ve znění
pozdějších předpisů.

-

3) Povinnost informovat o nálezu, který nebyl učiněn při provádění archeologického výzkumu
Archeologický ústav v Praze nebo nejbližší muzeum. Učiní tak nálezce nebo osoba odpovědná
za provádění výkopových prací, podle § 23 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších
předpisů

Před vydáním rozhodnutí ve věci měli účastníci řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí
podle §36 odst. 3 zákona č. 500/2004Sb. Správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek
uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že
jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy
vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné
požadavky na výstavbu a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Speciální stavební úřad v
průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.
K řízení bylo doloženo:
ČEZ Distribuce, a. s., Existence sítí – nachází se, č. j. 0100849271, ze dne 18. 12. 2017;
Telco Pro Services, a. s., Existence sítí – nenachází se, č. j. 0200688223, ze dne 18. 12. 2017;
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Existence sítí – nachází se, č. j. 795402/17, ze dne
18. 12. 2017;
Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o., Existence sítí – nachází se, č. j. 1044/2017, ze dne
19. 12. 2017;
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Nej.cz s.r.o., Existence sítí – nenachází se, č. j. HA 001/17_1, ze dne 07. 03. 2018;
Městský úřad Sokolov, Odbor stavební a územního plánování, Územní rozhodnutí,
č. j. 47086/2017/OSÚP/LUST, ze dne 20. 06. 2017;
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Vyjádření k PD, č. j. MA- vyj. 71/2018, ze dne
13. 03. 2018;
Městský úřad Habartov, odbor správy majetku, orgán ochrany a přírody a krajiny, Rozhodnutí,
č. j. MÚ/299/18/246.10/Kl, ze dne 22. 03. 2018;
Městský
úřad
Sokolov,
odbor
životního
prostředí,
Souhrnné
vyjádření,
č. j. MUSO/18976/2018/OŽP/JAMU, ze dne 05. 04. 2018;
GridServices, s.r.o., Existence sítí – nachází se, č. j. 5001685182, ze dne 09. 04. 2018;
Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o., Vyjádření k PD, č. j. 308/2018, ze dne 06. 04. 2018;
ČEZ Distribuce, a. s., Souhlas s činností a umístěním stavby, č. j. 1097422791, ze dne 09. 04. 2018;
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, Stanovisko,
č. j. KSÚSKK/SÚ-1712/2017-Chr, ze dne 28. 04. 2017;
Kopie Smlouvy o výpůjčce uzavřené mezi KSÚS KK, p. o. a Městem Habartov, č. smlouvy
V/3102/SO/2017 rozhodnutí č. OSM/V/PO/053-08-2017, ze dne 05. 09. 2017;
Václav Grňák a Helena Grňáková, Vyjádření k územnímu a stavebnímu řízení, ze dne 03. 05. 2017;
Krajský úřad Karlovarského kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, Vyjádření k PD,
č. j. 1115/DS/17, ze dne 26. 05. 2017;
Souhlas – na situaci, manž. Grňákovi, ze dne 14. 05. 2018;
Souhlas – na situaci, KSÚS KK, p. o., ze dne 05. 09. 2017;
NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., Krajské konzultační středisko, Stanovisko k PD, č. j. 051180025
(51/25-18), ze dne 28. 05. 2018;
Kopie dokladu o zaplacení správního poplatku ze dne 28. 08. 2018;
Městský úřad Sokolov, Odbor stavební a územního plánování, Souhlas podle §15 odst. 2 SZ,
č. j. MUSO/74773/2018/OSÚP/LUST, ze dne 08. 08. 2018.

Vyjádření dotčených orgánů státní správy:
-

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, územní odbor Sokolov, Závazné stanovisko,
č. j. HSKV-708-2/2017, ze dne 06. 03. 2017;

-

Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Dopravní inspektorát Sokolov – komunikace,
Vyjádření, č. j. KRPK-18581/ČJ-2018-190906, ze dne 08. 03. 2018;

-

Městský úřad Sokolov, odbor dopravy, Vyjádření, č. j. OD-3080/2018, ze dne 16. 05. 2018;

-

Městský
úřad
Sokolov,
odbor
životního
č. j. MUSO/44866/2018/OŽP/JAMU, ze dne 30. 05. 2018;

prostředí,

Závazné

stanovisko,

-

Městský
úřad
Sokolov,
odbor
životního
č. j. MUSO/44870/2018/OŽP/KAPE, ze dne 13. 06. 2018;

prostředí,

Závazné

stanovisko,

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních
předpisů ve výroku uvedených.
Účastníci řízení podle § 27 odst.2/zákona č.500/2004 Sb. (správní řád) ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „správní řád“) jsou též další dotčené osoby, pokud mohou být rozhodnutím přímo dotčeny ve svých
právech a povinnostech:

Č.j. MUSO/74141/2018/OSÚP/KAZI

str. 18

ČEZ Distribuce, a. s., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Vodohospodářská společnost Sokolov,
s.r.o., GridServices, s.r.o.,
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
st. p. 1/10, 26, 56, 113, 122/1, 124, 125, parc. č. 1/13, 1/15, 27/1, 30, 32, 60/2, 68, 69/1, 69/2,
76, 77, 123/1, 223/3 v katastrálním území Lítov
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Habartov, Lítov č.p. 55, č.p. 53, č.p. 59, č.p. 51, č.p. 71 a č.p. 72
Účastníci řízení – stavební řízení / § 109 stavebního zákona/ :
Podle § 109 odst. 1 písm. a) stavebního zákona je žadatel: Město Habartov – vlastník p. p. č. 24/2, 28/1,
78, 105/1 v k. ú. Lítov.
Podle § 109 odst. 1 písm. c) vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem –
Václav a Helena Grňákovi – spoluvlastníci p. p. č. 66 v k. ú. Lítov; Karlovarský kraj, správa nemovitostí
ve vlastnictví kraje: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace –
vlastník p. p. č. 24/1, 75 v k. ú. Lítov.
Podle § 109 odst. 1 písm. e) vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho
vlastnické právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno: spoluvlastníci p. p. č. 26, 27/1 v k. ú. Lítov;
vlastník p. p. č. 76 v k. ú. Lítov; spoluvlastníci p. p. č. 125 v k. ú. Lítov; vlastník p. p. č. 30 v k. ú. Lítov;
spoluvlastníci p. p. č. 32 v k. ú. Lítov; vlastník p. p. č. 124 v k. ú. Lítov; spoluvlastníci p. p. č. 56, 60/2
v k. ú. Lítov; vlastník p. p. č. 68 v k. ú. Lítov; vlastník p. p. č. 113 v k. ú. Lítov; vlastník p. p. č. 1/13
v k. ú. Lítov; vlastník p. p. č. 223/3 v k. ú. Lítov; vlastník p. p. č. 122/1, 123/1 v k. ú. Lítov; spoluvlastníci
p. p. č. 69/1 v k. ú. Lítov; spoluvlastníci p. p. č. 77 v k. ú. Lítov; spoluvlastníci p. p. č. 1/10, 1/15
v k. ú. Lítov; spoluvlastníci p. p. č. 69/2 v k. ú. Lítov.
Správci inženýrských sítí: ČEZ Distribuce, a. s., Česká telekomunikační infrastruktura a.s.,
Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o., GridServices, s.r.o., - jejich vlastnická práva mohou být
dotčena v rozsahu umístění jejich vedení v zájmovém území stavby.
Jiná práva nemohou být tímto rozhodnutím dotčena.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru stavebního úřadu
Krajského úřadu Karlovarského kraje podáním u Městského úřadu Sokolov.
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.
Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno
vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě.
Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.
Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a
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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.
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá
platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

„otisk úředního razítka“

Kamila Živná, v. r.
referent odboru stavebního a územního plánování
Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Sokolov,
Městského úřadu Habartov (§ 25 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb. Správní řád, v platném znění – dále jen
správní řád). Ve stejný den, kdy se vyvěsí na úřední desce úřadu, bude oznámení vyvěšeno způsobem
umožňujícím dálkový přístup na tzv. elektronické úřední desce.
Patnáctý den po vyvěšení je dnem doručení (§ 25 odst. 2 správního řádu).

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

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

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. f)
ve výši 10000 Kč byl zaplacen dne 08.08.2018 převodním příkazem.
Obdrží: (stavební řízení – veřejná vyhláška) ve smyslu ustanovení §144 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, se účastníkům řízení s přihlédnutím k ustanovení §27 odst.1 správního řádu doručuje toto
oznámení jednotlivě účastníci (dodejky):
§27 odst. 1 správního řádu
1. Město Habartov, IDDS: s63b5gx
sídlo: náměstí Přátelství č.p. 112, 357 09 Habartov
2. Ing. Igor Hrazdil, IDDS: se4jac2
místo podnikání: Kfely č.p. 81, 363 01 Ostrov nad Ohří
3. Karlovarský kraj, IDDS: siqbxt2
sídlo: Závodní č.p. 353/88, Dvory, 360 06 Karlovy Vary 6
4. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, IDDS: 2kdkk64
sídlo: Chebská č.p. 282, 356 01 Sokolov 1
5. Václav Grňák, Lítov č.p. 7, 357 09 Habartov
6. Helena Grňáková, Lítov č.p. 7, 357 09 Habartov
Ve smyslu ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu se dalším účastníkům doručuje oznámení veřejnou
vyhláškou, vyvěšenou na úřední desce uvedených úřadů po dobu 15 dnů
účastníci (veřejnou vyhláškou):
7. Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
parc. č. 1/13, 1/15, 1/10, 223/3, 26, 27/1, 32, 30, 56, 60/2, 68, 77, 76, 113, 123/1, 122/1, 124, 125,
69/2, 69/1 v katastrálním území Lítov
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8. Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Habartov, Lítov č.p. 55, č.p. 53, č.p. 59, č.p. 51, č.p. 71 a č.p. 72
9. ČEZ Distribuce, a. s.,
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
10. Česká telekomunikační infrastruktura a.s.,
sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
11. Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o.,
sídlo: Jiřího Dimitrova č.p. 1619, 356 01 Sokolov 1
12. GridServices, s.r.o.,
sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
dotčené správní úřady (dodejky):
13. Městský úřad Sokolov, odbor dopravy, Rokycanova č.p. 1929, 356 01 Sokolov 1
14. Městský úřad Sokolov, odbor životního prostředí, Rokycanova č.p. 1929, 356 01 Sokolov 1
15. Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, územní odbor Sokolov (HSKV-708-2/2017, ze dne
06. 03. 2017) , IDDS: xknaa7s
sídlo: Závodní č.p. 205, 360 06 Karlovy Vary 6
66. Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Dopravní inspektorát Sokolov – komunikace (KRPK18581/ČJ-2018-190906, ze dne 08. 03. 2018), IDDS: upshp5u
sídlo: Závodní č.p. 386/100, Dvory, 360 06 Karlovy Vary 6
17. Městský úřad Habartov, odbor správy majetku, orgán ochrany a přírody a krajiny, nám. Přátelství
č.p. 112, 357 09 Habartov
ostatní:
88. NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., Krajské konzultační středisko, Karlovy Vary, IDDS: 5ec62h6
sídlo: Jugoslávská č.p. 3, 360 01 Karlovy Vary
19. Městský úřad Sokolov, elektronická úřední deska, Rokycanova č.p. 1929, 356 01 Sokolov
20. Městský úřad Habartov, podatelna, nám. Přátelství č.p. 112, 357 09 Habartov

