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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
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. 4 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
19.02.2018 žádost o stavební povolení k vodním dílům, která mají být realizována v rámci akce:
„Vodovodní řad, kanalizační výtlačný řad pro p.p.č. 3970/25, k.ú. Sokolov“. Žádost podali:
JAKUB HRNČÍŘ, nar. 26.03.1987, Vančurova 731/16, Cheb, 350 02 Cheb 2, a
STANISLAV KUČERA, nar. 20.07.1969, Horní 54/9, Podhrad, 350 02 Cheb 2, oba v zastoupení:
Ing. Jan Révay, IČO: 73703800, Hradební 49/7, Cheb, 350 02 Cheb 2 (účastníci řízení dle § 27 odst. 1
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") - stavebníci
Vodoprávní úřad v souladu § 112 stavebního zákona, § 115 odst. 8 vodního zákona a § 47 odst. 1

správního řádu
oznamuje zahájení řízení ve věci
I. vydání stavebního povolení ke stavbě vodního díla dle § 15 odst. 1 vodního zákona - Kanalizace
výtlačná a prodloužení kanalizace gravitační na pozemku parc. č. 1492/6, parc. č. 4046/1, parc. č.
4046/3, parc. č. 4046/7, parc. č. 4046/8 v k.ú. Sokolov, obec Sokolov.
Umístění stavby kanalizace:
Katastrální území: 752223|Sokolov
Obec: 560286|Sokolov
Kraj: 51|Karlovarský kraj

Parcelní číslo: 1492/6; 4046/1;4046/3;4046/7;4046/8
Přímé určení polohy (konec stavby) - (Y): 864694.81
Přímé určení polohy (konec stavby) - (X): 1014980.59
Přímé určení polohy (začátek stavby) - (X): 1014856.74
Přímé určení polohy (začátek stavby) - (Y): 864488.96
Název vodního díla: kanalizace splašková
Druh stokové sítě: tlaková, gravitační
Celková délka stok: 327

Délky stokové sítě dle druhu stokové sítě: 295 m, 32 m
Nejmenší jmenovitá světlost stoky (mm): 90
Největší jmenovitá světlost stoky (mm): 300
Počet povolovaných odlehčovacích komor: 0
Počet povolovaných čerpacích stanic: 0
Popis stavby:
Stávající gravitační splašková kanalizace v ul. Mánesova bude prodloužena o 32 m (mat. PP SN10). Do
této kanalizace bude napojen kanalizační výtlak o délce 295 m (mat. PE100 RC SDR11).
II. vydání stavebního povolení ke stavbě vodního díla dle § 15. odst. 1 vodního zákona – Vodovodní
řad na pozemku parc. č. 1492/6, parc. č. 1492/206, parc. č. 4046/1, parc. č. 4046/3, parc. č. 4046/7, parc.
č. 4046/8 v k.ú. Sokolov, obec Sokolov
Umístění stavby vodovodu:
Katastrální území: 752223|Sokolov
Obec: 560286|Sokolov
Kraj: 51|Karlovarský kraj

Parcelní číslo: 1492/6; 1492/206;4046/1;4046/3;4046/7;4046/8
Přímé určení polohy (konec stavby) - (Y): 864694.81
Přímé určení polohy (konec stavby) - (X): 1014980.59
Přímé určení polohy (začátek stavby) - (X): 1014856.74
Přímé určení polohy (začátek stavby) - (Y): 864488.96
Název vodního díla: vodovodní řad
Účel užití vody: zásobování obyvatelstva
Délka vodovodu (m): 313
Nejmenší jmenovitá světlost (mm): 110
Největší jmenovitá světlost (mm): 110
Popis stavby:
Nový vodovodní řad bude napojen na stávající vodovodní řad v Mánesově ulici. Vodovodní řad bude v
materiálu PE100 RC SDR11.
Správní řízení bylo zahájeno dnem podání žádosti o stavební povolení k akci: Vodovodní řad, kanalizační
výtlačný řad pro p.p.č. 3970/25, k.ú. Sokolov, tj. dne 19.02.2018.
Vzhledem k tomu, že žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady, potřebnými pro její řádné
posouzení, byl žadatel dopisem ze dne 07.03.2018 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Dne
28.03.2018 byly doplněny požadované podklady.
Protože žádost a předložená dokumentace nyní poskytují dostatečný podklad pro posouzení, upouští
vodoprávní úřad podle § 112 odst. 2 stavebního zákona a § 115 odst. 8 vodního zákona od ústního jednání
a ohledání na místě.
Podání bylo předepsaným způsobem doloženo těmito podklady, rozhodnutími a stanovisky:
1. Projektová dokumentace stavby (zodp. projektant Václav Mls ČKAIT - 0801099) opravená dle
požadavku VOSS s.r.o.
2. Vyjádření společnosti Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. k existenci sítí zn. 403/2016 ze
dne 23.05.2016
3. Vyjádření společnosti Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. (jako následného
provozovatele nově vybudovaného vodovodního řadu a výtlačné kanalizace) zn. 172/2018 ze dne

28.02.2018
4. Sdělení společnosti ČEZ Distribuce, a.s. zn. 0100853444 ze dne 04.01.2018
5. Sdělení společnosti ČEZ Telco Pro Services, a.s. zn. 0200691909 ze dne 05.01.2018.
6. Vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. č.j. 649691/16, č.j. 29.06.2016.
7. Souhlas společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 08.01.2018, zn. MA - vyj.
01/2018.
8. Vyjádření SOTES Sokolov spol. s r.o. ze dne 16.10.2017
9. Vyjádření společnosti UPC Česká republika, s.r.o. zn. E018269/17 ze dne 04.10.2017.
10. Stanovisko společnosti GasNet, s.r.o. v zastoupení společností GridServices, s.r.o. zn.
5001414010 ze dne 19.12.2016
11. Souhrnné vyjádření MěÚ Sokolov odboru životního prostředí č.j. 78878/2016/OŽP/JISK ze dne
24.11.2016.
12. Závazné stanovisko orgánu ochrany přírody č.j. 93526/2016/OŽP/LITO ze dne 30.01.2017.
13. Závazné stanovisko orgánu státní správy lesů (MěÚ Sokolov) k umístění stavby ve vzdálenosti 50
m od okraje lesa č.j. 90930/2016/OŽP/SABI ze dne 04.01.2017
14. Rozhodnutí silničního správního úřadu - povolení zvláštního užívání komunikace, č.sp.
61089/2017/OD/MAKN ze dne 16.08.2017.
15. Rozhodnutí silničního správního úřadu - povolení zvláštního užívání komunikace, č.sp.
38651/2017/OD/MAKN ze dne 29.05.2017.
16. Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje č.j. HSKV-133-2/2018SO ze dne 26.01.2018.
17. Povolení stavby v ochranném pásmu dálnice Ministerstva dopravy ČR č.j. 167/2017-120-SSU/2
ze dne 19.04.2017.
18. Stanovisko organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková
organizace zn. KSÚSKK/SÚ-3589/2016-Chr ze dne 11.01.2017.
19. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uzavřená s vlastníkem pozemků dotčených
stavbou Městem Sokolov číslo smlouvy: SML/22/2017/OSM,311440566 dne 14.03.2017.
20. Souhlas se stavbou v ochranném pásmu distribučního zařízení ČEZ Distribuce, a. s. ze dne
19.03.2018 zn. 1097503316
21. Originál plné moci
22. Potvrzení o převzetí budoucího vodovodu a kanalizace do majetku společnosti Sokolovská
vodárenská, s.r.o. ze dne 27.03.2018
Účastníci řízení mohou uplatnit své námitky, popř. důkazy nejpozději do 07.05.2018, 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.
Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové
dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi
přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo
právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve svých námitkách uvede
skutečnosti,které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám,
které překračují rozsah uvedený ve větě první, se nepřihlíží.
K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování
regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o
asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.
Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí u Městského úřadu Sokolov, odboru životního
prostředí, po telefonické domluvě.
Vydání rozhodnutí ve věci se předpokládá do 5 dnů od uplynutí lhůty k uplatnění námitek a stanovisek.

Dle § 36 odst. 3 správního řádu mají účastníci řízení 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, aby v termínu do 07.05.2018 předložil doklad o zaplacení
správního poplatku ve výši 3000 Kč (slovy: třitisíce korun českých) dle Položky č. 18 bodu 1 písm. h).
zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Poplatek bude uhrazen na
účet města Sokolov: č. účtu: 19-521391/0100, vyriabilní symbol: 451361, nebo osobně v pokladně města
Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov.
Vodoprávní úřad žádá příslušný stavební úřad (MěÚ Sokolov - OSÚP) o vydání souhlasu dle § 15 odst. 2
stavebního zákona.

Bc. Kateřina Brandlová
referent odboru životního prostředí
Rozdělovník
Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu a § 109 písm. a) a c) stavebního zákona:
JAKUB HRNČÍŘ, Vančurova 731/16, Cheb, 350 02 Cheb 2 a STANISLAV KUČERA, Horní 54/9, Podhrad, 350
02 Cheb 2, oba v zastoupení: Ing. Jan Révay, Hradební 49/7, Cheb, 350 02 Cheb 2
Město Sokolov, Rokycanova 1929, Sokolov, 356 01 Sokolov 1
Účastníci dle § 27 odst. 2 správního řádu a dle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona (v souladu s ust. § 110 odst. 7
stavebního zákona označení pozemky:
parc. č. 1483/3 v k.ú. Sokolov, obec Sokolov, parc. č. 1492/54 v k.ú. Sokolov, obec Sokolov, parc. č. 1492/203 v
k.ú. Sokolov, obec Sokolov, parc. č. 1492/204 v k.ú. Sokolov, obec Sokolov, parc. č. 1492/205 v k.ú. Sokolov,
obec Sokolov, parc. č. 1492/207 v k.ú. Sokolov, obec Sokolov, parc. č. 3969/4 v k.ú. Sokolov, obec Sokolov, parc.
č. 3969/18 v k.ú. Sokolov, obec Sokolov, parc. č. 3969/25 v k.ú. Sokolov, obec Sokolov, parc. č. 4047/1 v k.ú.
Sokolov, obec Sokolov
Dotčené orgány:
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, Závodní 205/70, Dvory, 360 06 Karlovy Vary 6
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech, Závodní 360/94, Dvory, 360 06
Karlovy Vary 6
Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov – OSÚP
Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov – OD
Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov – OŽP-SSL
Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov – OŽP-OOP
Tato veřejná vyhláška musí být vyvěšena na úřední desce nejméně po dobu 15 dnů. Současně se zveřejní také
způsobem umožňujícím dálkový přístup.

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

