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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ZMĚNĚ STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM
Městský úřad Sokolov, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný dle § 104 odst. 2 písm.
c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) a speciální stavební úřad dle § 15 odst. 5 vodního zákona a
§ 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“) (dále jen „vodoprávní úřad“) obdržel dne
24.01.2019 žádost o změnu stavby před jejím dokončením pro akci: „Revitalizace Dolnorychnovského
potoka“. Žádost podala:
Obec Dolní Rychnov, IČO: 00573132, Revoluční 303, 356 04 Dolní Rychnov (účastník řízení dle § 27
odst. 1 správního řádu) - stavebník
Vodoprávní úřad v souladu § 112 stavebního zákona, § 115 odst. 8 vodního zákona a § 47 odst. 1

správního řádu
oznamuje zahájení řízení ve věci:
Změny stavby před jejím dokončením dle § 115 a § 118 stavebního zákona pro stavbu vodního díla dle
§ 15 odst. 1 vodního zákona, která spočívá v prodloužení termínu dokončení stavby „Revitalizace
Dolnorychnovského potoka“ do 31.12.2021.
Správní řízení bylo zahájeno dnem podání žádosti o povolení změny stavby před dokončením k akci
„Revitalizace Dolnorychnovského potoka“, tj. dne 24.01.2019.
Protože zdůvodněná žádost je dostatečným podkladem, upouští vodoprávní úřad podle § 112 odst. 2
stavebního zákona a § 115 odst. 8 vodního zákona od ústního jednání a ohledání na místě.
Účastníci řízení mohou uplatnit své námitky, popř. důkazy nejpozději do 04.03.2019, jinak k nim nebude
přihlédnuto. Ve stejné lhůtě mohou dotčené orgány uplatnit svá stanoviska a námitky. Nechá-li se některý
z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí u Městského úřadu Sokolov, odboru životního
prostředí, po telefonické domluvě.
Vydání rozhodnutí ve věci se předpokládá 3 dny od uplynutí lhůty k uplatnění námitek a stanovisek.
V této lhůtě mají účastníci řízení dle § 36 odst. 3 správního řádu možnost vyjádřit se k podkladům
rozhodnutí; to se netýká žadatele, pokud se jeho žádosti v plném rozsahu vyhovuje, a účastníka, který se
práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí vzdal.
Vodoprávní úřad současně vyzývá stavebníka (Obec Dolní Rychnov), aby v termínu do 04.03.2019
předložil doklad o zaplacení správního poplatku ve výši 1000 Kč (slovy: jedentisíc korun českých) dle
Položky č. 18 bodu 5 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
Poplatek bude uhrazen na účet města Sokolov: č. účtu: 19-521391/0100, variabilní symbol: 451361, nebo
osobně v pokladně města Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov.

Otisk razítka

Bc. Kateřina Brandlová
referent odboru životního prostředí

Rozdělovník:
Účastník řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu a § 109 písm. a) stavebního zákona:
1. Obec Dolní Rychnov, Revoluční 303, 356 04 Dolní Rychnov
Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu a § 109 písm. c) a d) stavebního zákona:
2. MICHAEL BILÁK, Revoluční 247, 356 04 Dolní Rychnov
3. MILADA BILÁKOVÁ, Revoluční 247, 356 04 Dolní Rychnov
Účastníci řízení dle § 27 odst. 3 správního řádu a § 109 písm. g) stavebního zákona
4. Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o., Jiřího Dimitrova 1619, 356 01 Sokolov
5. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3-Žižkov, 130 00 Praha 3
6. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
7. GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno-střed, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu a § 109 písm. e) a f) stavebního zákona (v souladu s § 112 odst. 1
stavebního zákona identifikovaní označením pozemků):
8. p.p.č. 158/1, 159, 160, 161, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 255, 517/1, 518, 523/3, 523/5, 523/6, 43/2,
545, 547, 839, 844 v k.ú. Dolní Rychnov
Dotčené orgány:
9. Český báňský úřad, Kozí 748/4, Praha 1-Staré Město, 110 00 Praha 1 - Obvodní báňský úřad pro území
kraje Karlovarského, Boženy Němcové 1932, 356 01 Sokolov
10. Karlovarský kraj, Závodní 353/88, Dvory, 360 06 Karlovy Vary 6 - KÚKK, odbor životního prostředí a
zemědělství
11. MěÚ Sokolov, odbor stavební a územního plánování - zde

Ostatní:
12. Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov 3
13. Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., Staré náměstí 69, 356 01Sokolov
K vyvěšení na úřední desce:
14. Obec Dolní Rychnov, Revoluční 303, 356 04 Dolní Rychnov - obecní úřad
15. MěÚ Sokolov - zde

Tato veřejná vyhláška musí být vyvěšena na úřední desce nejméně po dobu 15 dnů. Současně se zveřejní také
způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Vodoprávní úřad žádá Obecní úřad Dolní Rychnov o vyvěšení této veřejné vyhlášky na úřední desce a zveřejnění
oznámení způsobem umožňujícím dálkový přístup, a o vrácení oznámení po sejmutí z úřední desky spolu s
potvrzením o vyvěšení a sejmutí z úřední desky.

Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:
(Razítko a podpis orgánu, který porvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení z úřední desky)

