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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 § 109 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou
dne 30.11.2017 podalo
Město Březová, zastoupené starostou p. Miroslavem Boudou, IČO 00259250, nám. Míru 230,
Březová, 356 01 Sokolov 1, které zastupuje na základě udělené plné moci p. Oto Szakos,
nar. 23.03.1964, Nové Hamry 392, 362 21 Nejdek 1
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:
I.

Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6
stavební povolení

na stavbu:
"Sběrný dvůr Březová u Sokolova" - dopravní část

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 39/1, 41/1, 42, 43/1, 50/3, 490/18, 499/1 v katastrálním území
Březová u Sokolova.
Popis stavby:
úprava stávajícího připojení - rozšíření na 5,50m a zvětšení zakružovacích oblouků na 6,0m a
provedení výškové úpravy v místě připojení (snížení podélného sklonu 14% na 8,35%);
výšková úprava obou připojení komunikace ke garážím - v celé délce úpravy sjezdu bude šířka
vozovky 5,50m;
km 0,034 56 - úprava stávající komunikace na stykovou křižovatku se zakružovacím obloukem
9,0m a 5,0m (začátek úseku 2); za touto stykovou křižovatkou: úprava sjezdu - zúžení - na 4,50m
v délce 5m - směrové a výškové vyrovnání na stávající vozovku š= 3,25m;
úsek č. 2: začátek: směrový oblouk o poloměru 12,50m; provedení rozšíření vozovky na 7,50m vnější strana oblouku - délka 1m - výškové a směrové vyrovnání na plochu mezi garážemi (levá
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strana komunikace: přilehlé garáže - vzdálenost od komunikace: 1,75m) - provedení vyrovnání
vjezdů do garáží (V současnosti jsou v různých výškách);
komunikace bude ukončena ve zpevněné ploše v areálu technických služeb;
stávající vjezdová brána: nahrazena novou;
odvodnění: pomocí nových uličních vpustí - celkem 6, z toho 2 budou zdvojené;
zpevněné plochy pro pohyb vozidel: povrch asfaltový se zvýšenou odolností obrusné vrstvy krytu;
zpevněné plochy pro kontejnery: dlážděný kryt sevřený do obrubníků.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou
vypracoval Ing. Ivan Škulavík – autorizovaný inženýr pro dopravní stavby - ČKAIT 0300548;
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 31.12.2019.
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. 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.
14. Výkopové práce v ochranných pásmech budou prováděny ručně – s maximální opatrností.
15. 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.
16. 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.
17. 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
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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.
Všechny výkopy a překopy musí mít řádné označení a osvětlení. Tam, kde se předpokládá pohyb
osob, budou zřízeny můstky v šířce min. 1,3m.
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.
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.
Zařízení staveniště se povoluje jako stavba dočasná a bude tvořeno vlastní plochou výstavby a
zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob.
Odpady z realizace stavby budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií
(vyhláška č. 381/2001S., Katalog odpadů). Dodržet hierarchii nakládání způsobů nakládání
s odpady, tj.:
a) předcházení vzniku odpadů,
b) příprava k opětovnému využití,
c) recyklace odpadů,
d) jiné využití odpadů, např. energetické využití,
e) odstranění odpadů.
Dle předchozího bodu budou odpady přednostně využity nebo předány k využití osobě oprávněné
k jejich převzetí dle zákona o odpadech.
Při stavebních pracích je potřeba 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) apod.
Před zahájením stavebních prací stavebník požádá o stanovení přechodné úpravy po dobu výstavby.
Dle §11 odst. 1 lesního zákona si každý musí počínat tak, aby nedocházelo k ohrožování nebo
poškozování lesů. Při realizaci a provozování staveb je nutné dodržet zákazy některých činností
v lesích stanovené v §20 lesního zákona, ke kterým patří mimo jiné zákaz provádění terénních úprav,
vjezd a stání motorových vozidel, narušování půdního krytu, poškozování stromů a keřů, zákaz
znečišťování lesa odpady a trvalými i dočasnými skládkami, zákaz rozdělávat a udržovat otevřené
ohně. Porušení stanovených zákazů a poškození pozemků určených k plnění funkcí lesa a lesních
porostů je postihováno jako přestupek nebo správní delikt dle §53 – 55 lesního zákona.
Při realizaci stavby dojde k dotčení sítí společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a. s.:
Upozornit pracovníky, kteří budou provádět zemní práce na staveništi, aby v případě potřeby zjistili
hloubkové uložení PVSEK příčnými sondami. Upozornit je také na možnou odchylku +/- 30 cm mezi
skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. Dále je upozornit, aby
ve vzdálenosti nejméně 1,5m od krajních vedení vyznačené trasy PVSEK nepoužívali žádných
mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí, a aby při provádění prací v těchto místech dbali
nejvyšší opatrnosti.
Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností zastavit práce a věc
oznámit zaměstnanci společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., pověřeného ochranou
sítě Miroslav Apolín (tel.: 606 754 992, 353 123 010), (dále jen "POS"). V prováděných pracích lze
pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu, stanoveného POS.
Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky
uložení nebo prostorového uspořádání komunikační sítě. Odkryté vedení zabezpečit proti poškození,
odcizení a prověšení.
V místech, kde úložný kabel vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. vykonávat
zemní práce velmi opatrně kvůli ubývajícímu krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů
NVSEK provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability (Nařízení vlády
č. 591/2006 Sb., § 3 bod. b.1, příloha č. 3 kap. IV. čl. 3. a 4.).
Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVSEK, vyzvat POS ke kontrole vedení
před zakrytím. Zához lze provést až po následné kontrole.
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Pomocná zařízení (patníky, kontrolní měřící objekty, označníky, nadložní lana, uzemňovací soustavy,
podpěry, stožáry, střešníky, konzoly apod.), které jsou součástí vedení, se nesmí ani dočasně využívat
k jiným účelům, a takové zařízení nesmí být dotčena ani přemístěna.
- Trasu PVSEK mimo vozovku nesmí přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací do doby, než bude
vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození. Způsob mechanické ochrany trasy PVSEK
projednat s POS. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK respektovat
výšku vedení nad zemí.
- Manipulační a skladové plochy zřizovat mimo trasu kabelů a v takové vzdálenosti od NVSEK, aby se
při výkonu prací v těchto prostorách nemohly osoby ani mechanizace přiblížit k vedení na vzdálenost
menší než 1m (čl. 275, ČSN 34 2100).
- Povinnost obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdyby i nad rámec již
vydaných podmínek mohlo dojít ke střetu stavby se SEK.
- Každé zjištěné, nebo způsobené poškození, případně odcizení vedení SEK neprodleně oznámit
Poruchové službě společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., na telefonní číslo: 800 184
084.
- Při činnostech v blízkosti vedení respektovat ochranná pásma NVSEK tak, aby nedošlo k zamezení
přístupu k vedení (např. umístěním pomocných zařízení, zřízením dočasné stavby aj.). Manipulační a
skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby při vykonávání prací v těchto
prostorách se nemohly osoby ani mechanizace přiblížit na vzdálenost menší než 1m. Hořlavé látky
(dříví, slámu aj.) skladovat nejméně 3m od trasy NVSEK.
- Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení
jejich stability. Pomocná zařízení (patníky, stožáry, konzoly, střešníky, skříně rozváděčů, uzemňovací
soustavy, apod.), které jsou součástí vedení, ani dočasně využívat k jiným účelům, a taková zařízení
nepřemisťovat ani jakkoliv jinak s nimi manipulovat.
- Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK respektovat výšku vedení
nad zemí. Potřebnou změnu projednat se zaměstnancem společnosti Česká telekomunikační
infrastruktura, a. s., pověřeným ochranou sítě.
- Obrátit se na zaměstnance společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., pověřeného
ochranou sítě (dále jen "POS") Miroslav Apolín (tel.: 606 754 992, 353 123 010), v každé situaci, kdy
hrozí poškození vedení SEK, případně kolize stavby s NVSEK.
- Každé způsobené, nebo zjištěné poškození nebo odcizení vedení SEK neprodleně oznámit Poruchové
službě společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a. s.., na telefonní číslo 800 184 084.
28. Při realizaci stavby dojde k dotčení sítí společnosti ČEZ Distribuce, a. s.:
- 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.
- Stavební podnikatel musí oznámit příslušnému provoznímu útvaru ČEZ Distribuce, a. s. zahájení
prací minimálně 3 pracovní dny předem.
- Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je potřeba 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 poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN 34 3510.
- Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu (příslušný útvar ČEZ Distribuce, a. s.)
vyzván ke kontrole uložení.
- Při záhozu musí být zeminy 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 ČEZ Distribuce, a. s. musí být okamžitě nahlášeno příslušnému
provoznímu útvaru (v mimopracovní době případně na dispečerské pracoviště nebo na tel. 840 840
840 - zákaznická linka).
- Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
- 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.
- Zákaz stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
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Zákaz provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů sloupů nebo stožárů.
Zákaz upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes, nebo přímo na stožáry elektrického
vedení.
Stavební podnikatel musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN50110-1.
Pokud není možné dodržet předcházející body, je možné požádat příslušný provozní útvar
provozovatele o další řešení / zajištěno odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací
dle vyhl.č.50/78 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí /.

-

Zákaz provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí
nebo stabilitu stavební části el. stanice.

-

Zákaz skladovat či umisťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům
vysokého nebo nízkého napětí.

-

Zákaz umisťovat antény, reklamy, ukazatele apod.

-

Zákaz zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice.

-

V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat min.
25 dní před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat
o zaizolování části vedení.

-

Veškerá činnost v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy musí být oznámena jeho
provozovateli ČEZ Distribuční služby s.r.o. tel.: 840 840 840.

-

V přímé souvislosti s činností nedojde k ohrožení života, zdraví nebo bezpečnosti osob.

-

Činností nebude ohrožena bezpečnost a spolehlivost provozu distribuční soustavy. U zemních prací je
potřeba zejména dbát u nadzemního vedení na dodržení dostatečných vzdáleností od opěrných bodů,
aby nedošlo k porušení jejich stability.

-

V případě obnažení kabelu(ů) během stavby je potřeba zajistit jejich mechanickou ochranu. Pověřený
zástupce ČEZ Distribuční služby a. s. provede kontrolu uložení a potvrdí ukončení prací zápisem
do stavebního deníku a 1xkopii zápisu předá do PD.

-

Pokud se po trase kabelu(ů) bude pohybovat těžká technika nad 6t, je zapotřebí zajistit odpovídající
ochranu trasy např. panely, apod.

-

Na trase podzemního vedení nesmí být složiště materiálu ani zřizováno staveniště.

-

V přímé souvislosti s činností nedojde k ohrožení života, zdraví nebo bezpečnosti osob.

-

Výkopové práce v ochranném pásmu kabelu(ů) do vzdálenosti 1m na obě strany se budou provádět
výhradně bez použití mechanizace.

-

-

Nebude ohrožena bezpečnost a spolehlivost provozu zařízení distribuční soustavy, zejména
u nadzemních vedení dodržet při zemních pracích dostatečnou vzdálenost od opěrných bodů
pro zachování jejich stability a uzemňovací soustavy, zemní práce v ochranném pásmu kabelů
provádět bez použití mechanismů ručně. Veškeré práce v ochranném pásmu provádět s největší
opatrností.
V místech křížení se stavbou musí být zemní kabely NN dostatečně mechanicky ochráněny.

-

Tělesa veřejného osvětlení budou umístěna mimo ochranné pásmo kabelů NN.

-

V místech vjezdů musí být zajištěna dostatečná mechanická ochrana kabelů NN obetonovanou
dělenou plastovou chráničkou s přesahem min. 0,5m. Před záhozem kabelové trasy musí být
provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní práce
neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu
odkrýt.

-

Stavbou nesmí být dotčeno ani poškozeno kabelové vedení a nesmí dojít k omezení přístupu
k zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a. s. V ochranném pásmu nesmí dojít ke změně nivelety terénu.
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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 přímé souvislosti s činností při realizaci stavby:
a) Nedojde k ohrožení života, zdraví nebo bezpečnosti osob.
b) Nebude ohrožena bezpečnost a spolehlivost provozu zařízení distribuční soustavy, zejména
u nadzemních vedení dodržet při zemních pracích dostatečnou vzdálenost od opěrných bodů
pro zachování jejich stability a uzemňovací soustavy, zemní práce v ochranném pásmu kabelů
provádět bez použití mechanismů ručně. Veškeré práce v ochranném pásmu provádět s největší
opatrností.
- V místech střetu se stavbou musí být zajištěna dostatečná mechanická ochrana kabelů obetonovanou
chráničkou a proveden pískový obsyp. Před zpětným zásypem budou tyto práce oznámeny
provozovateli ČEZ Distribuční služby, s.r.o., tel.: 840 840 840.
- 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
potřeby to znamená, nedodržení předcházejících podmínek, požádat provozovatele zařízení o jeho
vypnutí a zajištění beznapěťového stavu, a to nejméně 25 dnů předem.
- Stavbou nesmí být dotčeno ani poškozeno kabelové vedení a nesmí dojít k omezení přístupu
k zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a. s.
- Ochranné pásmo distribuční soustavy VN bude po celou dobu stavby označeno výstražnou cedulí
„POZOR – ochranné pásmo vedení VN“ ze stran možného vjezdu do tohoto pásma.
- Pracovní činnost bude vzdálena od kabelové distribuční soustavy NN min. 1m, v případě provedení
ručních sond min. 0,5m od krajního vodiče vzdušné distribuční soustavy min. 3m.
- Po realizaci bude provedena kontrola umístění stavby v ochranném pásmu zástupcem společnosti
ČEZ Distribuce, a. s., který provede zápis do stavebního deníku.
- V případě, že nebude možné dodržet výše předepsané vzdálenosti, je nutné distribuční soustavu
přeložit podle zákona č. 458/2000 Sb., § 47 Přeložky zařízení.
- Stavební činnost prováděná v ochranném pásmu distribuční soustavy, která bude vyžadovat dozor
ze strany pracovníků společnosti ČEZ Distribuční služby, s. r.o., provést vypnutí nebo opravu
distribuční soustavy z důvodu stavební činnosti bude hrazeno v plném rozsahu v rámci stavby
investorem.
29. 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
a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500mm včetně, 1,5m;
b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500mm, 2,5m;
c) 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. 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.

Č.j. MUSO/33664/2018/OSÚP/KAZI

-

-

str. 7

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.
Vytyčení sítí: p. Brožek, t. č. 352 304 223 (603 204 901) (měř. vůz 603 857 053).

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 Březová, Karlovarský kraj, Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková
organizace,
Odůvodnění:
Dne 30.11.2017 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu,
uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.
Územní rozhodnutí o umístění stavby bylo vydáno dne 13. 11. 2017 pod č.j. 85099/2017/OSÚP/LUST.
Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné
posouzení, byl stavebník dne 30.11.2017 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla
doplněna dne 23.02.2018.
Speciální stavební úřad oznámil dne 09.03.2018 zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a
dotčeným orgánům. Speciální stavební úřad 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 09.04.2018 mohou
účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.
Popis stavby:
úprava stávajícího připojení - rozšíření na 5,50m a zvětšení zakružovacích oblouků na 6,0m a
provedení výškové úpravy v místě připojení (snížení podélného sklonu 14% na 8,35%);
výšková úprava obou připojení komunikace ke garážím - v celé délce úpravy sjezdu bude šířka
vozovky 5,50m;
km 0,034 56 - úprava stávající komunikace na stykovou křižovatku se zakružovacím obloukem
9,0m a 5,0m (začátek úseku 2); za touto stykovou křižovatkou: úprava sjezdu - zúžení - na 4,50m
v délce 5m - směrové a výškové vyrovnání na stávající vozovku š= 3,25m;
úsek č. 2: začátek: směrový oblouk o poloměru 12,50m; provedení rozšíření vozovky na 7,50m vnější strana oblouku - délka 1m - výškové a směrové vyrovnání na plochu mezi garážemi (levá
strana komunikace: přilehlé garáže - vzdálenost od komunikace: 1,75m) - provedení vyrovnání
vjezdů do garáží (V současnosti jsou v různých výškách);
komunikace bude ukončena ve zpevněné ploše v areálu technických služeb;
stávající vjezdová brána: nahrazena novou;
odvodnění: pomocí nových uličních vpustí - celkem 6, z toho 2 budou zdvojené;
zpevněné plochy pro pohyb vozidel: povrch asfaltový se zvýšenou odolností obrusné vrstvy krytu;
zpevněné plochy pro kontejnery: dlážděný kryt sevřený do obrubníků.
V rámci stavby bude upraveno stávající napojení – úpravy budou pouze minimální – nepatrné rozšíření
stávajícího připojení na 5,50m a stávající zakružovací oblouky (4m) budou zvětšena na 6m. Dále bude
provedena výšková úprava v místě připojení – snížení stávajícího podélného sklonu ze 14% na 8,35%.
V souvislosti s touto úpravou sjezdu bude šířka vozovky 5,50m. V km 0,034 56 dojde k úpravě stávající
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komunikace ke garážím na stykovou křižovatku se zakružovacím obloukem 9,0m na 5,0m (začátek úseku
2). Za touto stykovou křižovatkou bude stávající sjezd zúžen na 4,50m a v délce 5,0m bude provedeno
směrové a výškové vyrovnání na stávající vozovku šířky 3,25m. Úsek č. 2 bude začínat směrovým
obloukem o poloměru 12,50m. Rozdílným poloměrem oblouku na vnitřní a vnější straně vozovky bude
provedeno rozšíření vozovky na 7,50m. Na vnější straně oblouku bude v délce 1,0m provedeno směrové a
výškové vyrovnání na plochu mezi garážemi. Za směrovým obloukem bude komunikace v přímé
pokračovat k areálu technických služeb. V současnosti jsou na levé straně komunikace ve vzdálenosti cca
1,75m řadové garáže. Vjezdy do garáží jsou v různých výškách – při opravě komunikace bude v šířce
1,0m provedeno vyrovnání na tyto vjezdy do garáží. Komunikace je ukončena ve zpevněné ploše areálu
technických služeb – stávající brána na vjezdu do areálu bude nahrazena novou bránou. Stávající vjezd
do areálu byl omezen prostorem mezi garážemi – po dohodě investora a majitele garáže byla garáž
odkoupena a bude odstraněna – tím vznikne dostatečný prostor pro rozšiřování komunikace již v místě
vjezdu do areálu (rozšíření na 5,50m) a po odstranění garáže vznikne dostatečný prostor pro umístění
elektro pilířků a posuvné brány na hranici parcely. Po odstranění stávajících objektů bude možno
vybudovat nové zpevněné plochy, haly a přístřešky po obvodu areálu a vnitřní prostor využít
pro vybudování zpevněné plochy nutné pro otáčení vozidel a couvání vozidel ke kontejnerům. Zpevněná
plocha bude vybavena odvodněním a veřejným osvětlením, kryt bude mít asfaltový, sevřený
do betonových obrubníků, uložených do betonu. Povrchová voda bude do nové dešťové kanalizace
odváděna pomocí nových uličních vpustí (na ploše jich bude umístěno celkem 6 – z toho 2 budou
zdvojeny).
Stavebník doložil vyjádření všech správců inženýrských sítí nacházejících se v zájmovém území stavby –
zapracovány do podmínky č. 27 - 29 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,

-

stavebníkovi se 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 se podává v podobě formuláře
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, Oddělení památkové péče, Hana Trnková, Letenská 4,
118 01 Praha .

-

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.
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Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby a podmínky územního
rozhodnutí o umístění stavby. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily
povolení stavby.
K řízení bylo doloženo:
- Kopie dokladu o zaplacení správního poplatku, č. dokladu PK021800671, ze dne 09. 04. 2018;
- Městský úřad Březová, odbor správy majetku, Existence sítí, výskyt VO – není požadavek ochrany
stávajícího vedení VO, ze dne 21. 01. 2018;
- Městský úřad Sokolov, Odbor stavební a územního plánování, Územní rozhodnutí,
č. j. 85099/2017/OSÚP/LUST, ze dne 13. 11. 2017;
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Vyjádření pro územní a stavební řízení, č. j. 556/17-34000/Jan, ze dne
28. 02. 2017
- Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o., Vyjádření k PD, č. j. 972/2017, ze dne 28. 11. 2017;
- Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o., Existence sítí, č. j. 974/2017, ze dne 28. 11. 2017;
- RWE Distribuční služby, s.r.o., Existence sítí, č. j. 5001259703, ze dne 23. 02. 2016;
- Telco Pro Services, a. s., Existence sítí, č. j. 0200611850, ze dne 14. 06. 2017;
- ČEZ Distribuce, a. s., Existence sítí, č. j. 0100760412, ze dne 14. 06. 2017;
- Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., Existence sítí, č. j. 707196/17, ze dne 04. 09. 2017;
- Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s., Existence sítí, č. j. 36/2016/Ho/BAR, ze dne 24. 03. 2016;
- Obvodní báňský úřad pro území kraje Karlovarského, Vyjádření ke stavbě,
č. j. SBS/06464/2016/OBÚ-08, ze dne 03. 03. 2016;
- Originál plné moci k zastupování stavebníka, ze dne 30. 10. 2017;
- GridServices, s.r.o., Existence sítí, č. j. 5001652214, ze dne 17. 01. 2018;
-

Smlouva č. 36/PRS/2017 o udělení souhlasu k provedení stavby uzavřená mezi městem Březová a
Karlovarským krajem – zastoupeným zmocněncem Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského
kraje, příspěvkovou organizací, ze dne 07. 02. 2018;

Vyjádření dotčených orgánů státní správy:
-

Městský
úřad
Sokolov,
Odbor
životního
č. j. MUSO/14766/2018/OŽP/JAMU, ze dne 12. 03. 2018;

prostředí,

Závazné

stanovisko,

-

Ministerstvo dopravy – Odbor pozemních komunikací, Rozhodnutí, č. j. 265/2017-120-SSU/4, ze dne
14. 06. 2017

-

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, územní odbor Sokolov, Závazné stanovisko,
č. j. HSKV-1368-2/2017-SO, ze dne 12. 05. 2017;

-

Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Dopravní inspektorát Sokolov – komunikace,
Stanovisko, č. j. KRPK-64641/ČJ-2017-190906, ze dne 05. 09. 2017;

-

Městský úřad Sokolov, Odbor životního prostředí, Závazné stanovisko, č. j. 15771/2017/OŽP/RAKI,
ze dne 28. 02. 2017;

-

Městský úřad Sokolov, Odbor životního prostředí, Závazné stanovisko, č. j. 92087/2016/OŽP/SABI,
ze dne 03. 01. 2017;

-

Městský úřad Sokolov, Odbor dopravy, Vyjádření, č. j. 37902/2017/OD/MAKN, ze dne 18. 05. 2017;

-

Městský úřad Sokolov, Odbor životního prostředí, Souhrnné vyjádření, č. j. 67590/2017/PŽP/JIRY,
ze dne 02. 10. 2017;

-

Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech, Závazné stanovisko,
č. j. KHSKV 06173/2017/HP/Max, ze dne 09. 06. 2017;

-

Městský úřad Březová, silniční správní úřad, Rozhodnutí o vzájemném připojení komunikací a
sjezdů, č, j, 500/2017, ze dne 11. 01. 2018;
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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:
Marie Smutná, Michaela Hřibová, Miroslav Dunda, Helena Peterová, Lubomír Boukal,
Marie Boukalová, David Sedlák, Pavel Hološ, David Komma, Ing. Milan Karásek,
Miroslava Peterková, Pavel Peterka, Hana Stinglová, Jakub Fajt, Štefan Ďuriš, Ondřej Staněk,
Helmut Wied, Vladimír Paikrt, Jaroslav Líbal, Lina Čmolová, Petr Kužel, Mgr. Věra Mašková,
Pavel Volmut, Lenka Špannerová, Jitka Pešinová, David Svoboda, Jan Novák, František Schneider,
Květoslava Schneiderová, Jan Jaša, Václav Sladký, Anna Sladká, Bc. Tomáš Večerka,
Mgr. Dagmar Večerková, Dana Zíková, Jana Kommová, Manfred Komma, Eva Kommová,
Jana Marková, Karel Kopal, Miroslav Liška, Milan Pšenička, Radek Pšenička, Lukáš Szolar,
Edith Valoušková, Jiří Valoušek, Vladimír Nový, Blanka Nová, Juraj Andrejovský, Petr Kašpar,
Jana Kašparová, Marie Adamcová, Sokolovská vodárenská s.r.o., Česká telekomunikační
infrastruktura a.s., ČEZ Distribuce, a. s., Telco Pro Services, a. s., Vodohospodářská společnost
Sokolov, s.r.o., Městský úřad Březová, odbor správy majetku
Účastníci řízení – stavební řízení / § 109 stavebního zákona/ :
Podle § 109 odst. 1 písm. a) stavebního zákona je žadatel: město Březová – vlastník p. p. č. 39/1, 41/1,
42, 43/1, 50/3, 490/18 v k. ú. Březová u Sokolova.
Podle § 109 odst. 1 písm. c) vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem –
Karlovarský kraj: správa nemovitostí ve vlastnictví kraje: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského
kraje, p. o., vlastník p. p. č. 499/1 v k. ú. Březová u Sokolova.
Podle § 109 odst. 1 písm. e) vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho
vlastnické právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno: vlastník p. p. č. 49, 490/34 v k. ú. Březová
u Sokolova; vlastník p. p. č. 39/28, 39/29 v k. ú. Březová u Sokolova; vlastník p. p. č. 39/37
v k. ú. Březová u Sokolova; vlastník p. p. č. 41/7 v k. ú. Březová u Sokolova; vlastník p. p. č. 39/30
v k. ú. Březová u Sokolova; vlastník p. p. č. 39/4 v k. ú. Březová u Sokolova; vlastník p. p. č. 39/33
v k. ú. Březová u Sokolova; vlastník p. p. č. 39/5 v k. ú. Březová u Sokolova; vlastník p. p. č. 39/35
v k. ú. Březová u Sokolova; vlastník p. p. č. 39/34 v k. ú. Březová u Sokolova; vlastník p. p. č. 39/7
v k. ú. Březová u Sokolova; vlastník p. p. č. 39/22, 39/26, 39/39 v k. ú. Březová u Sokolova; vlastník
p. p. č. 39/2 v k. ú. Březová u Sokolova; vlastník p. p. č. 39/38 v k. ú. Březová u Sokolova; spoluvlastníci
p. p. č. 39/6 v k. ú. Březová u Sokolova; vlastník p. p. č. 39/21 v k. ú. Březová u Sokolova; vlastník
p. p. č. 41/9 v k. ú. Březová u Sokolova; spoluvlastníci p. p. č. 41/10 v k. ú. Březová u Sokolova; vlastník
p. p. č. 41/14 v k. ú. Březová u Sokolova; vlastník p. p. č. 41/17 v k. ú. Březová u Sokolova; vlastník
p. p. č. 41/24 v k. ú. Březová u Sokolova; spoluvlastníci p. p. č. 41/25 v k. ú. Březová u Sokolova;
spoluvlastníci p. p. č. 41/15 v k. ú. Březová u Sokolova; vlastník p. p. č. 41/5 v k. ú. Březová u Sokolova;
spoluvlastníci p. p. č. 41/8 v k. ú. Březová u Sokolova; vlastník p. p. č. 41/13 v k. ú. Březová u Sokolova;
spoluvlastníci p. p. č. 41/23 v k. ú. Březová u Sokolova; spoluvlastníci p. p. č. 41/22 v k. ú. Březová
u Sokolova; vlastník p. p. č. 41/18 v k. ú. Březová u Sokolova; spoluvlastníci p. p. č. 41/20
v k. ú. Březová u Sokolova; vlastník p. p. č. 39/36 v k. ú. Březová u Sokolova; spoluvlastníci
p. p. č. 41/27 v k. ú. Březová u Sokolova; vlastník p. p. č. 39/31, 39/32, 41/12, 41/16 v k. ú. Březová
u Sokolova; spoluvlastníci p. p. č. 39/23 v k. ú. Březová; vlastník p. p. č. 39/27, 41/6 v k. ú. Březová
u Sokolova; vlastník p. p. č. 39/24 v k. ú. Březová u Sokolova; vlastník p. p. č. 45, 50/1 v k. ú. Březová
u Sokolova; vlastník p. p. č. 39/3 v k. ú. Březová u Sokolova; vlastník p. p. č. 41/21 v k. ú. Březová
u Sokolova; spoluvlastníci p. p. č. 41/11 v k. ú. Březová u Sokolova; vlastník p. p. č. 39/8 v k. ú. Březová
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u Sokolova; vlastník p. p. č. 41/4 v k. ú. Březová u Sokolova; vlastník p. p. č. 39/25 v k. ú. Březová
u Sokolova; vlastník p. p. č. 41/19 v k. ú. Březová u Sokolova,
Správci inženýrských sítí: Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ČEZ Distribuce, a. s.,
Telco Pro Services, a. s., Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o., Městský úřad Březová, odbor
správy majetku - 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, odboru stavebního a
územního plánování.
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
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 Březová (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
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umožňujícím dálkový přístup na tzv. elektronické úřední desce. Patnáctý den po vyvěšení je dnem
doručení (§ 25 odst. 2 správního řádu).

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
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 09.04.2018 – číslo pokladního dokladu: PK021800671.
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 Březová, zastoupené starostou p. Miroslavem Boudou, IDDS: uigbv4q
sídlo: nám. Míru č.p. 230, Březová, 356 01 Sokolov 1
2. Oto Szakos, Nové Hamry č.p. 392, 362 21 Nejdek 1
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
Ve smyslu ustanovení §25 odst.1 a 2 správního řádu se dalším účastníkům doručuje oznámení veřejnou
vyhláškou, vyvěšenou na úřední desce uvedených úřadů po dobu 15 dnů účastníci (veřejnou vyhláškou)
§ 27 odst.2 správního řádu
5. Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
parc. č. 39/2, 39/3, 39/4, 39/5, 39/6, 39/7, 39/8, 39/21, 39/22, 39/23, 39/24, 39/25, 39/26, 39/27,
39/28, 39/29, 39/30, 39/31, 39/32, 39/33, 39/34, 39/35, 39/36, 39/37, 39/38, 39/39, 41/4, 41/5, 41/6,
41/7, 41/8, 41/9, 41/10, 41/11, 41/12, 41/13, 41/14, 41/15, 41/16, 41/17, 41/18, 41/19, 41/20, 41/21,
41/22, 41/23, 41/24, 41/25, 41/27, 45, 49, 50/1, 490/34 v katastrálním území Březová u Sokolova
6. Česká telekomunikační infrastruktura a.s.,
sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
7. ČEZ Distribuce, a. s.,
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
8. Telco Pro Services, a. s.,
sídlo: Duhová č.p. 1531/3, 140 00 Praha 4-Michle
9. Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o.,
sídlo: Jiřího Dimitrova č.p. 1619, 356 01 Sokolov 1
10. Městský úřad Březová, odbor správy majetku, 357 61 Březová
dotčené správní úřady (dodejky):
11. Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech (KHSKV
06173/2017/HP/Max, ze dne 09. 06. 2017), IDDS: t3jai32
sídlo: Závodní č.p. 94, 360 18 Karlovy Vary 18
12. Městský úřad Sokolov, odbor životního prostředí, Rokycanova č.p. 1929, 356 01 Sokolov 1
13. Městský úřad Sokolov, odbor dopravy, Rokycanova č.p. 1929, 356 01 Sokolov 1
14. Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Dopravní inspektorát Sokolov – komunikace (KRPK64641/ČJ-2017-190906, ze dne 05. 09. 2017), IDDS: upshp5u
sídlo: Závodní č.p. 386/100, Dvory, 360 06 Karlovy Vary 6
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15. Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, územní odbor Sokolov (HSKV-1368-2/2017-SO,
ze dne 12. 05. 2017), IDDS: xknaa7s
sídlo: Závodní č.p. 205, 360 06 Karlovy Vary 6
16. Ministerstvo dopravy, odbor pozemních komunikací, IDDS: n75aau3
sídlo: nábřeží Ludvíka Svobody č.p. 1222/12, 110 15 P.O.BOX 9-Praha 1
17. Městský úřad Březová, silniční správní úřad, Náměstí Míru č.p. 230, Březová, 356 01 Sokolov 1
ostatní:
18. Obvodní báňský úřad pro území kraje Karlovarského, IDDS: 7nyadvm
sídlo: Boženy Němcové č.p. 1932, 356 01 Sokolov 1
19. GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
20. Městský úřad Sokolov, elektronická úřední deska, Rokycanova č.p. 1929, 356 01 Sokolov
21. Městský úřad Březová, podatelna, nám. Míru č.p. 230, 357 61 Březová

