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OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ
Město Sokolov, zastoupeno starostkou Renatou Oulehlovou, IČO 00259586, Rokycanova 1929, 356
01 Sokolov 1, které zastupuje Městský úřad Sokolov, odbor rozvoje města, zastoupený vedoucí
odboru Ing. Kateřinou Klepáčkovou, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov 1 (dále jen „stavebník“)
dne 20.01.2020 ohlásil stavebnímu úřadu záměr odstranit stavbu:

„SO03 - Demolice objektu č.p. 1419, Hornická ul., Sokolov“
(dále jen „stavba“)
na pozemku parc. č. 2250 v katastrálním území a obci Sokolov.
Stavební úřad došel k závěru, že nejsou splněny podmínky pro vydání souhlasu podle § 128 odst. 2
zákona č. 183/2006 Sb. (dále jen „stavební zákon“) – jsou třeba stanovit podmínky pro odstranění stavby,
a proto rozhodl podle § 128 odst. 4 stavebního zákona usnesením ze dne 28.01.2020 pod číslem jednacím
MUSO/9987/2020/OSÚP/PESI, že ohlášený záměr projedná v řízení.
Podané ohlášení se považuje za žádost o povolení odstranění stavby, řízení je zahájeno dnem podání
ohlášení. Lhůta pro vydání rozhodnutí začíná běžet od právní moci usnesení o projednání záměru v řízení,
tj. dnem 30.01.2020.
Popis odstraňované stavby – jedná se o zděný bytový dům o čtyřech nadzemních podlažích a částečně
zapuštěným suterénem, který obsahuje 6 bytových jednotek. Přes dilatační spáru je spojen se sousedním
objektem. Půdorys je ve tvaru obdélníku 16,5 x 9,8 m. Výška +12,7 m od ±0,000. Hloubka suterénu -3m.
Objekt je založen na železobetonových pasech uložených na železobetonové desce. Má podélný nosný
systém se střední nosnou stěnou. Stěny jsou zděné, v suterénu z plných pálených cihel, v nadzemních
podlažích z betonových dutinových tvárnic a plných pálených cihel. Stropy jsou z prefabrikovaných
železobetonových nosníků a betonových dutinových vložek s horní betonovou vrstvou. Ve schodišťovém
prostoru jsou stropy z prefabrikovaných železobetonových desek. Stropy nad suterénem jsou
z monolitické železobetonové desky spojené s průvlaky a překlady. Schodiště je prefabrikované. Střecha
je sedlová, s valbou. Nosnou konstrukci tvoří dřevěný krov s ležatou stolicí bez vazného trámu. Šikmé
sloupky jsou podepřeny na střední nosné stěně. Krov má dvě střední vaznice. Střešní krytinu tvoří pálené
střešní tašky uložené na dřevěných latích. Společně s objektem bude odstraněna zpevněná plocha před
stupem (cca. 15m²).
Městský úřad Sokolov, odbor stavební a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13
odst.1 písm.c) stavebního zákona, oznamuje podle § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů zahájení řízení o povolení odstranění stavby a žádá účastníky řízení, aby své
námitky uplatnili do
15.07.2020.
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K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.
Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Sokolov, odbor stavební
a územního plánování (kancelář č. 3.14. – III. patro), úřední dny Po a St 8.00 - 17.00 hodin a v ostatních
dnech Út a Čt 8.00 – 14.00 a v Pá 8.00 – 12.00 hod. na základě předchozí domluvy).
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům parc. č. :
2248, 2249, 2263, 2264, 2283, 2251, 2226/1 a 1715/1 v katastrálním území a obci Sokolov.
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Sokolov č.p. 1417, 1418, 1502, 1503, 1528 v katastrálním území a obci Sokolov.
Poučení:
Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání
rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním
rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jeho doplnění.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Po uplynutí stanovené lhůty pro uplatnění námitek, případně důkazů, účastníky řízení, před
vydáním rozhodnutí ve věci, mají účastníci možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí podle § 36
odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) ve znění pozdějších předpisů, a to nejdéle do
22.07.2020.
To se netýká žadatele, pokud se jeho žádosti v plném rozsahu vyhovuje a účastníka, který se práva
vyjádřit se k podkladům rozhodnutí vzdal.
Správní poplatek dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, se nevyměřuje.

„otisk úředního razítka“

Petra Sirůčková
referent odboru stavební a územního plánování

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Sokolov. Ve stejný den,
kdy se vyvěsí na úřední desce, bude oznámení vyvěšeno i způsobem umožňující dálkový přístup na tzv.
“elektronické úřední desce. “( § 25 odst. 2 správního řádu ).
Vyvěšeno dne: ................................ Sejmuto dne: ..........................................................................
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
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Obdrží:
účastníci (dodejky)
1. MěÚ Sokolov, odbor rozvoje města, Rokycanova č.p. 1929, 356 01 Sokolov 1
jednající ve věci za:
Město Sokolov, Rokycanova č.p. 1929, 356 01 Sokolov 1
2. Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., IDDS: mz4chhv
sídlo: Staré náměstí č.p. 69, 356 01 Sokolov 1
3. ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
4. CETIN a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
5. GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
6. UPC Česká republika, s.r.o., IDDS: 4hds44f
sídlo: Závišova č.p. 502/5, Nusle, 140 00 Praha 4
účastníci (ve smyslu § 144 zákona č. 500/2004 Sb. - správní řád) – veřejná vyhláška
7. Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům parc. č. :
2248, 2249, 2263, 2264, 2283, 2251, 2226/1 a 1715/1 v katastrálním území a obci Sokolov.
8. Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Sokolov č.p. 1417, 1418, 1502, 1503, 1528 v katastrálním území a obci Sokolov.
dotčené správní úřady:
9. MěÚ Sokolov, odbor životního prostředí, Rokycanova č.p. 1929, 356 01 Sokolov
10. Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje,
územní odbor dopravní inspektorát Sokolov, IDDS: upshp5u
sídlo: Jednoty č.p. 1773, 356 01 Sokolov 1
11. Ministerstvo obrany, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, IDDS: hjyaavk
sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6-Hradčany
12. MěÚ Sokolov, odbor dopravy, Rokycanova č.p. 1929, 356 01 Sokolov 1
ostatní
13. MěÚ Sokolov, odbor správy majetku, Rokycanova č.p. 1929, 356 01 Sokolov

