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ROZHODNUTÍ

Výroková část:
Městský úřad Sokolov, odbor stavební a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle 13
odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení (dále
jen "společné řízení") posoudil podle 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení,
kterou dne 30. 10. 2019 podalo
Město Sokolov, Renata Oulehlová - starostka města, IČO 00259586, Rokycanova 1929,356 01
Sokolov 1,
které zastupuje na základě piné moci Ing. Jan Schrader, nar. 07. 06. 1965, Kosmonautů 1905,
356 01 Sokolov 1
(dále jen "žadatel"), a na záldadě tohoto posouzení:

I.

Podle 94p odst. 1 stavebního zákona a 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
schvaluje stavební zám ě r

na stavbu:
"Stavební úpravy bytového domu"
Sokolov, Chelčického č.p. 1310 - 1311
(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 3442/1 (ostatní plocha), parc. Č. 3445 (ostatní plocha), st. p.
3448 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 3449 (zastavěná plocha a nádvoří), St. p. 3451 (zastavěná plocha
a nádvoří) v katastrálním území a obci Sokolov.
Stavba obsahuje:
stavební úpravy, zateplení a nástavbu objektu (4.NP + půda) č.p. 1310 -1311 na pozemcích parc.č.
3448 a 3449 v katastrálním území Sokolov a umístění hromosvodového zemniče na pozemcích parc.
č. 3442/1, 3445, 3451 v katastrálním území Sokolov. Jedná se o obdélníkový, čtyřpodlažní, pině
podsklepený objekt, který je zastřešený valbovou střechou a založený na základových pasech.
Vnější úpravy objektu:
odstranění balkonů, odstranění krovu a půdních bytů, výstavba 4. NP, zastřešení valbovou
vazníkovou střechou, falešná mansarda, zateplení průčelí objektu až 0,6 m pod terén, nový okapový
chodníček, výměna všech vnějších výpiní - oken a dveří + nové parapety, vnější vstupní dveře o
průchodné šíři jednoho ramene min. 900 mm, výkop kolem objektu pro uložení zemnice bleskosvodu
+ nový bleskosvod, ukončení přípojky plynu v HUP (nově nebude v objektu rozvod plynu).
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- Úpravyvl.PP:
- odstranění dřevěných sklepních kójí, vymalování, provedení nových sklepních kójí z ocelového
pletiva, výstavba výměníkové stanice (není součástí tohoto projektu), osazení dveří s
požadovanou požární odolností, nové rozvody zdravoinstalací a elektrorozvody;
- Úpravy v 1. NP - 3. NP:
úprava dispozice bytových jednotek, vybourání a zazdění dveřních otvorů, nová okna a dveře,
vytvoření francouzského okna se zábradlím + nové parapety, nové hydroizolace sociálního zázemí
z pásů/fólií + stěrek, nové zařizovací předměty a linky (až do stropu), nové odvětrání sociáiního
zázemí, digestoře s filtrem, nové podlahy (PVC a keramická dlažba) a obklady, nová předstěna
ze sádrokartonových desek a minerální vaty pro zvýšení zvuk izolačních vlastností dělících/mezi
bytových stěn, nové hydrantové skříně a přenosné hasicí přístroje, nové rozvody zdravoinstalací
a elektrorozvody;
- Úpravy ve 4. NP a na půdě:
nadstavba v dispozičním řešení jako nižší podlaží, po zbourání stávající vestavby, včetně
schodišťových stěn, bude provedena nová nadstavba včetně rozvodů zdravotechniky, nadezdění
komínového tělesa min. 500 mm nad střechu, podhledu s požární odolností s kontrolním průlezem do
prostoru s vazníky - zde na spodní pásnici fošny tvořící lávku o šířce min, 600 mm a „zábradlí" +
umělé osvětlení půdního prostoru, přístup pomocí kovového žebříku nebo shrnovacího žebříku
v poklopu. Současná výška budovy je 12,242 m a nová výška budovy bude 13,344 m. Ve 4. NP bude
proveden podhled z kompletního sádrokartonového systému. Nosný systém podhledu bude zavěšený
na vaznících a musí být schopen přenést zatížení tepelnou izolací z minerální vaty ve fóliích. Požární
odolnost podhledu a výlezu do podkroví bude 30 minut.
- Výpině otvorů:
- okenní a vnější dveřní výpině budou provedeny plastové - typ Euro, vyrobené na zakázku,
prosklení izolačním dvoj sklem/trojsklem.
- Zateplení:
zateplení bude řešeno uceleným (s veškerými doporučenými doplňky) kontaktním zateplovacím
systémem z EPS 70 F s grafitem, který bude překryt silikonovou omítkou. Zateplení dané tl. bude
provedeno od přesahu střechy/římsy až k parapetům suterénních oken. Zbytek soklu až 50 mm pod
terén/okapový chodník, resp. po úroveň terénu bude zateplen izolací z perimetru. U soklu bude použita
soklová omítka. Zateplovací systém musí splňovat veškeré požadavky ETA (musí být opatřen
označením ETICS dle schválené ETA).
- bleskosvod bude proveden na povrchu průčelí podle příslušných platných předpisů a bude
provedena jeho revize.
- Hromosvod:
svody budou propojeny s okapy, u země budou chráněny do výšky 2 m ochranným úhelníkem
(trubkou). Jímací soustava a svaly budou provedeny z drátu FeZn o 08 mm, lze nábradit jin'
odpovídajícím materiálem vyhovujícím CSN (bude dořešeno v PPD).
strojený zemnic bude tvořen vodičem FeZn 30x4 uloženým v zemi po obvodu domu, ve třech
stranách (kromě strany s kabelem VN). V místě křížení s plynovodem bude trasa zemnice upravena
tek, aby křížení bylo co nejvíce kolmé, maximálně pod úhlem 60°.
obvodový zemnic by měl být přednostně uložen v nezamrzající hloubce země a ve vzdálenosti
přibližně 1 m od vnějších zdí stavby. Hloubka uložení a typ zemnice je nutné zvolit tok, aby byl
minimalizován vliv koroze, vysušování a promrzání půdy a dohodnutý zemní odpor vodiče zůstal stálý
- doporučenou hloubkou uložení alespoň 0,9m.
zemnič bude uložen do rostlé Zeminy 5 dobrým vodivým stykem s podložím (zemní odpor by
neměl být větší než 10 ohmů), v případě velkého zemního odporu bude zemnič dopiněn tyčovými
zemniči. Veškeré spoje a vývody budou opatřeny antikorozní ochranou, Veškeré vývody budou se
svody propojeny přes zkušební svorky a chráněny proti poškození úhelníkem nebo trubkou.
Vymezení území dotčeného vlivy stavby.
stavba nevyžaduje posouzení vlivu na životní prostředí. Stavba nebude mít negativní vliv na životní
prostředí. Stavba nebude mít negativní vliv na své okolí, a proto není nutné podle 86 odst. 5
stavebního zákona vydání rozhodnutí o ochranném pásmu. Umístěním této stavby vznikají
stanovená ochranná pásma z příslušných jednotlivých zákonů, v hodnotách daných těmito zákony.
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H. Podle 94p odst. 1 stavebního zákona a 13a vyhlášky Č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
vymezuje pozemky pro realizaci
1. Nástavba objektu č.p. 1310 -1311 bude umístěna na pozemcích parc. č. 3448 a 3449 v katastrálním
území Sokolov a hromosvodový zemnič bude umístěn na pozemcích parc. č. 3442/1, 3445, 3451
v katastrálním území Sokolov tak, jak je zakresleno ve výkresu situace C2 v měřítku I : 200
projektové dokumentace stavby pod zpracované autorizovaným inženýrem pozemní stavby
Ing. Janem Scbraderem CKAIT 0300725 s datem 06/2019 pod číslem zakázky 22/19.
2. Pro uskutečnění umisťované stavby se současně jako stavební pozemek vymezují pozemky parc.
Č. 3442/1, 3445, 3448, 3449, 3451 v katastrálním území Sokolov tak, jak je zakresleno a okótováno
v situačním výkresu C2 v měřítku 1: 200 projektové dokumentace stavby.
III. Podle 94p odst. 1 stavebního zákona a 13a vyhlášky Č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
stanovuje podmínky pro umístění a provedení
Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného
stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným
umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemků
sousedních staveb dle výkresu situace C2 v měřítku 1 : 500 projektové dokumentace stavby pod
zpracované autorizovaným inženýrem pozemní stavby Ing. Janem Schraderem CKAIT 0300725
s datem 06/20 19 pod číslem zakázky 22/19.
2. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou ověřil oprávněný projektant
Ing. Jan Schrader CKAIT 0300725 s datem 06/20 19 pod číslem zakázky 22/19.
3. Projektová dokumentace bude stavebníkovi předána po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
4. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
a) závěrečná kontrolní prohlídka stavby.
5. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
6. 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 prokazatelně před zahájením prací stavební podnikatel oznámen.
7. Stavba může být zahájena po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí
8. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
9. Případná změna stavby nesmí být provedena bez předchozího souhlasu stavebního úřadu.
10. Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy staveb odborně způsobilou osobou.
11. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba
povolena". Stítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly
Čitelné a ponechán na místě do kolaudace stavby.
12. Před zahájením zemních prací bude zajištěno vytyčení všech podzemních inženýrských sítí, křížení
a souběhy budou provedeny v souladu s CSN 73 6005 a CSN 33 4050 a při jejich realizaci stavby
budou pině respektovány. Nesmí dojít kjejich poškození. Zemní práce smí být zahájeny
až po řádném vytyčení podzemních inženýrských sítí za účasti jejich vlastníků či správců, které bude
provedeno v předstihu a se správci bude projednána jejich ochrana před poškozením.
13. Realizací stavby nebudou měněny odtokové poměry v lokalitě.
14. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických
zařízení, zejména vyhlášky č. 591/2006 Sb. a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.

1.

15. Při realizaci stavby bude maximálně dbáno na bezpečnost při navážení a vyvážení materiálu,
omezení hlučnosti a prašnosti.
16. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky Č. 268/2009 Sb., upravující požadavky na provádění
staveb.

Č.j. MUSO/2476/2020!OSúP/MAVO

str. 4

17. Všechny výkopy a překopy musí mít řádné označení a osvětlení. Tam, kde se předpokládá pohyb
osob, budou zřízeny můstky v šířce min. 1,3 m.
18. Při realizaci stavby bude dodržena vyhláška Č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích
zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.
19. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby odborně způsobilou osobou.
20. Na stavbě bude veden stavební deník, ve smyslu 157 stavebního zákona a jeho obsah bude
odpovídat požadavkům přílohy č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.
21. Stavbou nedojde k zásahu do sousedních pozemků. Pozemky a prostory dotčené stavbou budou
po jejím dokončení uvedeny do původního stavu ve stávající technologii a protokolárně předány
vlastníkům nemovitostí (v souvislosti s tímto požadavkem se doporučuje zajistit stávající stav
stavbou dotčených pozemků před zahájením prací pomocí videozáznamu).
22. Veškeré škody vzniklé stavbou uhradí a odstraní stavebník na vlastní náklady.
23. Investor ve spolupráci se stavebním podnikatelem oznámí min. 14 dní před zahájením prací
vlastníkům a nájemcům přilehlých nemovitostí zahájení demoličních prací a postupy, při kterých
dojde k omezení příjezdů vozů pro zásobování a garážování.
24. Provozem na stavbě nesmí docházet k znečištění komunikací, chodníků a uličních vpustí od zanášení
stavebním či jiným materiálem a k omezování vlastníků sousedních pozemků a nemovitostí.
Při navážení stavebního materiálu pro stavbu zajistí stavebník průběžné čištění chodníků
a komunikací a zamezí prašnosti např. skrápěním dopravních ploch, zastřešením silně prašných míst,
zakrytím skladovaných sypkých materiálů apod.
25. Stavební práce musí být prováděny tak, aby nezabraňovaly možnému příjezdu složkám
integrovaného záchranného systému, vozů technických služeb a vlastníků sousedních a dotčených
pozemků stavby.
26. 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) apod.
27. Stavební práce, při kterých by hluk překračoval hranici 50dB, nesmí být prováděny v době
od 21.00 hodin do 7.00 hodin a v době pracovního klidu (so+ne+svátky).
28. Výkopové práce, pokud jich bude třeba, v ochranných pásmech budou prováděny ručně.
29. Při stavebních pracích je nutné omezit šíření prachových částic do ovzduší, zejména následujícími
postupy: zastřešení silně prašných míst, zakrytí skladování sypkých materiálů, při pracích na
fasádách použít krytých shozů a plachet nad kontejnery, stálé udržování Čistoty staveniště a
komunikací (vlhčení dopravních ploch), očista vozidel apod.
30. Při realizaci stavebních prací nesmí dojít k poškození dřevin nacházejících se v blízkosti stavby.
Dřeviny budou zajištěny dle CSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana
stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Stromy je nutné chránit před
mechanickým poškozením vypolštářovaným bedněním z fošen vysokým nejméně 2 m. Korunu
stromu je nutno chránit před poškozením stroji a vozidly, popřípadě vyvázat ohrožené větve vzhůru.
Za poškození dřevin hrozí postih dle 87 nebo 88 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a
krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
31. V případě zjištění výskytu rorýse obecného nebo netopýrů během realizace stavby, je třeba dodržet
postup stanovený v 176 odst. 1 zákona Č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, tj.
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.
32. Po ukončení stavby bude pozemek parc. Č. 3445 a Č. 3442/1 v katastrálním územiií Sokolov
v majetku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových upraven a urovnán, dotčené části
pozemků budou obnoveny do původního stavu.
33. O zahájení prací bude Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových informován v dostatečném
časovém předstihu tak, aby mohlo před zahájením stavebních prací dojít k zdokumentování jeho
stavu.
34. Žadatel zajistí spinění požadavků uvedených ve stanovisku - pro povolení stavby - stavební
režim (UR+SP) společnosti GridServices, s.r.o. ze dne 30. 09. 2019 pod číslem jednacím
5001992316 a to zejména:
Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:
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1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné
v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové
technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly
ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací
práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).
2) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto
stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle 68
zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při
každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sít) je nutné požádat o
nové stanovisko k této změně.
3) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast
(formulář a kontakt naleznete na www. gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33
55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací") uvedenou v úvodu tohoto stanoviska.
O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení
a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného
určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní
stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za
zahájení stavební činnosti.
4) Bude dodržena mj. CSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších
předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
6) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník
povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních
přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného
nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových
a motorových nářadí.
7) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení
stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.
8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební
činnosti provedeno úpiné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení
na náldady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita
bezvýkopová technologie.
9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení
nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.
10) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro
stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede
příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP
zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou
v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo
odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být
plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené
podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení
a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady
kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.
11) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány
a obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy,
vše v souladu s CSN EN 12007-1 -4, TPG 702 01, TPG 702 04.
12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní
prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.
13) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč.
hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po
celou dobu trvání stavební činnosti.
14) Případné zřizováni staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno
mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku
uvedeno jinak).
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15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li
ve stanovisku uvedeno jinak).
16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd
přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložením panelů v místě přejezdu plynárenského
zařízení.
V případě křížení zemnící sítě a plynovodní stí je nutné dodržet následující opatření:
- křížení bude kolmé nebo pod úhlem max. 60°,
- při křížení zemnících pásků a plynovým potrubím bude realizována požární přepážka, která bude
tvořena z betonové dlaždice 0,5 x 0,5 x 0,05 rn, která místo křížení přesáhne na každou stranu
o 0,2 m,
- páska uzemnění bude uložena 0,1 m pod kabelem v hloubce 0,7 m a položena v místě křížení na
betonovou dlaždici,
- uvedená opatření slouží k zamezení případných tepelných vlivů od uzemňovací pásky (zemnící
sítě) na plynárenská zařízení a přípojky.
35. Žadatel zajistí spinění podmínek a požadavků uvedených ve vyjádření o existenci veřejné
komunikační sítě (VVSK) ze dne 15. 07. 2019 pod zn. A1468/2019 od společnosti IJPC Ceská
republika s.r.o. v zájmovém území stavby se nachází vedení veřejné komunikační sítě - a to
zejména:
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba je povinen bez zbytečného odkladu vyzvat společnost
UPC ke stanovení konkrétních podmínek ochrany VVKS poté, kdy zjistil, že jeho záměr, pro
který podal shora označenou žádost, je v kolizi s VVKS nebo zasahuje do ochranného pásma
VVKS a v rámci realizace záměru bude nutná manipulace či úprava VVKS. Výzva ke stanovení
konkrétních podmínek ochrany VVKS případně přeložení musí být podána nejpozději však před
počátkem realizace stavby.
Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit a to v dostatečném
časovém předstihu (alespoň 10 pracovních dní před zahájením stavebních prací).
- Před započetím zemních prací čí jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí
osoba, povinen zajistit vyznačení tras PVVS na terénu dle polohopisné dokumentace.
S vyznačenou trasou PVVKS prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou činnosti
provádět.
- Při provádění zemních prací v blízkosti PVVKS je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba,
povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání
PVVKS. Odkryté PVVKS je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti
prověšení, poškození a odcizení.
Při zjištění rozporu mezi vytýčením/údaji o poloze PVVKS a skutečností či při jejím narušení
stavebník zastaví pracovní činnost a neprodleně o tom informuje, tím není dotčena trestní či
hmotná odpovědnost stavebníka za způsobené škody. V pracích lze pokračovat až po projednání
a schválení dalšího postupu.
- Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVVKS, je povinen stavebník, nebo jím
pověřená třetí osoba před zakrytím PVVKS vyzvat ke kontrole. Zához je oprávněn provést
až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas. Pracovníci stavebníka provádějící zemní práce zhutní
zeminu pod VVKS a to uloží před záhozem do pískového lože, vedení bude mechanicky
chráněno (cihla, zákrytové desky, další zához proveden tříděnou zeminou), cca 30 cm
pod definitivním povrchem bude umístěna výstražná folie oranžově barvy.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor
a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti UPC.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVVKS mimo vozovku přejíždět
vozidly nebo Stavební mechanizací, a to až do doby, než PVVKS řádně zabezpečí proti
mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat způsob
mechanické ochrany trasy PVVKS.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVVKS (včetně ochranného
pásma) jakkoliv měnit nivelitu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah chodníků,
parkovišť, komunikací, zpevněných ploch, apod.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat
technologické, ochranné a pomocné prvky VVKS.
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání jakkoliv
manipulovat s případně odkrytými prvky VVKS, zejména s ochrannou skříní optických spojek,
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optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením VVKS.
Stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození i krádež VVKS neprodleně
od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznňmit
Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v
takové vzdálenosti od NVVKS (nadzemního vedení veřejné komunikační sítě), aby činnosti na/v
manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než lm od
NVVKS.
Při přepravě nebo manipulaci vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVVKS je
stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku vedení nad zemí, případně
potřebnou změnu výšky vedení projednat.
36. Žadatel zajistí spinění podmínek a požadavků uvedených ve sdělení o existenci energetického
zařízení ze dne 15. 07. 2019 pod zn. 0101144746 a v souhlasu s činností a umístěním stavby
v ochranném pásmu ze dne 01. 08. 2019 pod zn. 1104888158 od společnosti CEZ Distribuce
a.s.(v zájmovém území stavby se nachází podzemní síť NN, VN a stanice) a to zejména:
Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků
energetického zařízení, je nutné včas společnost CEZ 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.
Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, nahlásit tuto
skutečnost bezodkladně jako poruchu.
Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech podzemních vedení
Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídící, měřící
a zabezpečovací techniky je stanoveno v *46, odst. (5), 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 činí
1 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 zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná
zařízení, 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 vedení těžkými mechanizmy.
Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, 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:
1) Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně
seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové
dokumentace.
2) 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.
3) Zemní práce musí být prováděny v souladu s CSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa
pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.,
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
4) Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány
a provedeny zejména dle CSN 73 6005, CSN EN 50 341-1,2, CSN EN 50341-3-19, CSN EN
50423-1, CSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302.
5) Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací
minimálně 3 pracovní dny předem.
6) Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě
s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
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7) 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 CSN ISO 3864.
8) 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.
9) Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí
proti mechanickému poškození.
10) Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11) Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno
na Linku pro hlášení poruch Skupiny CEZ, společnosti CEZ Distribuce, a. s., 840 850 860, která
je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
12) Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
13) Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry
elektrického vedení.
14) Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s CSN EN 50110-1.
15) Pokud není možné dodržet body ě. 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 zajištění zařízení,
zaizolování živých částí apod.), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření
ke konkrétní stavbě.
16) V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat
minimálně 2 měsíce před požadovaným tennínem. V případě vedení nízkého napětí je možné
též požádat o zaizolování části vedení.
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 zdiva,
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:
1) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná
zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení
nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4) 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:
1) 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),
2) skladovat či umisťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům
vysokého nebo nízkého napětí,
3) umisťovat antény, reklamy, uk7Ite1e apod.,
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4) 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.
Ve všech ochranných pásmech je nutné spinit tyto podmínky:
1) Ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídící,
měřící a zabezpečovací techniky činí 1 m po obou stranách krajního kabelu. V souběhu a křížením s
podzemním zařízením distribuční soustavy bude stavba umístěna v ochranném pásmu. V místě
křížení (technické sítě, atd.) s kabelovou distribuční soustavou bude stavba umístěna min. 1 m pod
stávající distribuční soustavou. Stavba (chodníky, okapové chodníky kolem objektu, atd.) bude
stavba umístěna min. 1 m nad stávající distribuční soustavou. V souběhu bude stavba umístěna min
0,8 - 1 m od kabelové distribuční soustavy. Před zpracováním prováděcí PD nechat vytýčit podzemní
distribuční soustavu z důvodu přesného umístění. V případě zjištění, že není možné dodržet výše
předepsané vzdálenosti, je nutné kontaktovat společnost CEZ Distribuce, a.s., odděleni Správa
energetického majetku a dohodnout další postup.
2) Ochranné pásmo distribuční soustavy VN bude po celou dobu stavby označeno výstražnou
cedulí „POZOR - ochranně pásmo vedení VN" ze stran možného vjezdu do tohoto pásma.
3) Stavební činnost prováděná v ochranném pásmu distribuční soustavy, která bude vyžadovat
dozor ze strany pracovníků společnosti CEZ Distribuce, a. s. - oddělení Sítě, provést vypnutí nebo
opravu distribuční soustavy z důvodu stavební činnosti bude hrazeno v piném rozsahu v rámci
stavby investorem. O vypnutí distribuční soustavy je nutné požádat písemně na stránkách
wvirw:cezdistribuce.cz/požadavek na vypnutí a zajištění DS.
4) Po realizaci bude provedena kontrola umístění stavby v ochranném pásmu zástupcem
společnosti CEZ Distribuce, a.s., který provede zápis do stavebního deníku nebo vydá písemné
stanovisko.
5) V případě, že nebude možné dodržet výše předepsané vzdálenosti, je nutné distribuční soustavu
přeložit podle zákona č. 458/2000 Sb., 47 Přeložky zařízení.
6) Místa křížení a souběhy ostatních staveb se zařízeními distribuční soustavy musí být
vyprojektovány a provedeny zejména dle CSN EN 50110-1, CSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6,
CSN EN 5034 1-3 pro venkovní vedení VN, CSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení
a CSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení, PNE 33 3302, PNE 333300-0,
PNE 33 3301 Elektrická venkovní vedení s napětím nad 1 kV AC do 45 kV včetně. Budou dodrženy
zásady bezpečnosti dle CSN 343108. CSN ISO 18893, tr. znak 275006 Pojízdné zdvihací pracovní
plošiny - Bezpečnostní zásady, prohlídky, údržba a provoz.
7) Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací
minimálně 3 pracovní dny předem.
8) Práce v ochranném pásmu vedení VN, budou prováděny zásadně pod dozorem a na příkaz B,
který bude vydán na požádání naším smluvním provozovatelem CEZ Distribuce, a. s. - oddělení Sítě
(linka 800 850 860). Jakákoliv poškozeni nebo mimořádné události, způsobené na elektrickém
zařízení stavebníkem, musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 800 850 860 a budou
opraveny na náklady viníka. Zahrnutí poškozených míst může být provedeno pouze po souhlasu
vydaném naší společností.
9) Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi
pověřených firem k našemu zařízení.
10) Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při
nedodržení bezpečnostních předpisů.
11) S ohledem k provádění prací v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných
vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně zhotovitele výše uvedené
stavby. CEZ Distribuce, a.s. nepřevezme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou
stavebníkovi následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností
nebo nedodržením výše uvedených podmínek.
12) Jakékoliv události mající vliv na provoz předmětných vedení musí být neprodleně oznámeny na
poruchovou linku 800 850 860 nebo včas oznámeny naší společnosti.
13) Výjimka z ochranného pásma se nevztahuje na zařízeni TELCO PRO SERVICES, a.s.
14) V přímé souvislosti s činností při realizaci stavby;
Nedojde k ohrožení života zdraví nebo bezpečnosti osob.
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• 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 mechanismu ručně. Veškeré práce v ochranném pásmu provádět s největší opatrností.
15) Dále je nutné dodržet „Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech podzemních
vedení" viz, příloha.
16) Je nutné, aby koordinační situační výkres byl zpracován podle výše uvedených podmínek.
37. Žadatel zajistí spinění požadavků uvedených ve vyjádření o existenci sítě elektronických
komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací společnosti Ceská
telekomunikační infrastruktura a.s., ze dne 08. 08. 2019 pod číslem jednacím 692202/19 a to
zejména:
‚
‚
‚
- POVINNOSTI STAVEBMKA PRI PRO VADENI STAVBY.
- Stavebník je před započetím jakýchkoliv zemních práci ve vztahu ke Stavbě povinen vytýčit trasu
SEK na terénu die Příslušných požadavku a dle Stavebního zákona. S vytýčenou trasou SEK je
Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou, anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke
Stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude Stavebník odpovědný společnosti CET1N
za náklady a škody, které porušením této povinnosti společnosti CET1N vzniknou a je povinen je
společnosti CET1N uhradit.
- Pět (5) Pracovních dní před započetím jakýchkoliv prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník
povinen oznámit společnosti CET1N, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke Stavbě. Písemné
oznámeni dle předchozí věty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat
minimálně čisto jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka.
- Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla
dočasným umístěním silničních betonových panelu nad kabelovou trasou SEK, Do doby, než je
zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není Stavebník oprávněn
přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladu
nebo při projížděni stroji, vozidly či mechanizaci pod nadzemním vedením SEK je Stavebník
povinen prověřit, zda výška nadzemního vedeni SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý
a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.
- Před prováděni zemních práci v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo
ke změně hloubky uloženi nebo prostorového uspořádáni SEK. V místech, kde SEK vystupuje
ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod., je Stavebník povinen vykonávat zemni práce
se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupu nadzemního vedeni SEK je
Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedeni SEK, která je
dostatečná k tornu, aby nedošlo nebo nemohlo dojit k narušení stability sloupu nadzemního vedení
SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí
společnosti CETJN (a) ke změně nivelety terénu, a/nebo (b) k výsadbě trvalých porostu, a, nebo (c)
ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je Stavebník
povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizeni.
- Zjistí-li Stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě jakýkoliv rozpor mezi
údaji v projektové dokumentaci a skutečnosti, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit
zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve
vztahu ke Stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.
- Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat
s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s připadne odkrytými prvky SEK
či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu
společnosti CETIN není Stavebník oprávněn umístit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou síť
technické infrastruktury v podélném směru.
- Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je Stavebník povinen tři (3)
Pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před
zakrytím. Oznámeni Stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný Den
zakrytí, číslo jednací Vyjádřeni a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník není oprávněn provést
zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.
- V případě požadavku na vytyčení PVSEK společnosti Ceská telekomunikační infrastruktura, a. s.
se, prosím, obracejte na společnosti uvedené níže: Ceská telekomunikační infrastruktura a.s. středisko Cechy západ se sídlem: Olšanská 2681/6, Praha 3, PSC 13000, IC: 04084063,

Č.j. MUSO/2476/2020/OSÚP/MAVO

str. 11

e-mail:
413 059:
DIČ: CZ04084063, kontakt: Rostislav Králíček,
mobil 602
rostislav.kralicek@cetin.cz.
38. Zadatel zajistí spinění požadavků uvedených ve vyjádření k existenci inženýrských sítí ze dne
22. 07. 2019 pod značkou 606//2019 od Vodohospodářské společnosti Sokolov, s.r.o., (podzemní
zařízení vodovod, kanalizace. Skupinový vodovod Horka (SVH), sdělovací kabel) a to zejména:
v případě navýšení potřeby pitné nebo požární vody v objektu požadujeme předložit výpočet z
důvodu posouzení DN stávajícího fakturačního vodoměru,
v dostatečném předstihu před zahájením prací bude informován pracovník příslušného provozu a
bude s ním projednán způsob a průběh provádění prací v místě souběhu a křížení se zařízením
Vodohospodářské společnosti Sokolov,
v průběhu stavby a po její realizaci musí zůstat trasy a přístup k vodohospodářskému zařízení ve
správě Vodohospodářské společnosti Sokolov 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,
po realizaci stavby budou veškeré dotčené nadzemní části vodohospodářského zařízení předány
uvedenému pracovníkovi příslušného provozu a bude proveden zápis o předání,
při provádění terénních úprav požadujeme, aby byla zachována hloubka uložení stávajícího
potrubí v případě navýšení či snížení stávajícího terénu více jak o 50 cm, požadujeme předložit
návrh řešení ochrany stávajícího potrubí před poškozením a zámrzem k odsouhlasení,
před zahájením akce je nutné provést vytyčení těchto sítí, po dobu výstavby je třeba sítě pině
respektovat,
při křížení nebo souběhu dodržet ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického
vybavení,
zachovat veškeré dotčené nadzemní části, t. j. poklopy šachet, šoupat, hydrantů apod.,
u nadzemních částí staveb a konstrukcí, pevně spojených se zemí, požadujeme dodržet ochranné
pásmo vodovodu a kanalizace dle zákona 274/200 1 Sb. 23:
vodorovná vzdálenost od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stok na každou
stranu:
• u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 rn,
• u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mni, 2,5 rn,
• u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200mni, jejichž dno Je uloženo
v hloubce větší než 2,5m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti z výše uvedených bodů
od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m,
případné zemní práce 1 m od hrany potrubí Je možno provádět pouze ručně v ochranném pásmu
zařízení není možné rovněž provádět výsadbu stromů apod. v místech, kde dojde ke křížení nebo
souběhu s naším zařízením je nutné přizvat provozní středisko ke kontrole prováděných prací
v průběhu výstavby,
v průběhu výstavby musí být zachován bezporuchový provoz stávajících vodovodů a kanalizací.
39. Zařízení staveniště bude provedeno na pozemcích a v objektu žadatele a stavební materiál, který
bude potřebný pro stavbu, bude postupně navážen a uložen na pozemku a objektu žadatele a bude
dostatečně zajištěn proti nepovolaným osobám. Vše dle zásad organizace výstavy, které jsou součástí
souhrnné průvodní zprávy projektové dokumentace.
40. Po dokončení stavby bude u zdejšího odboru podán návrh na vydání kolaudačního souhlasu,
předloženy předepsané doklady ve stavebním povolení, skutečné provedení stavby, doklady
o likvidaci odpadů ze stavby, předávací protokol stavby, protokol o předání pozemků dotčených
stavbou, stavební deník, geodetické zaměření skutečného provedení stavby - bromosvodového
zemniče, doklad o výsledku laboratorního rozboru pitné vody z vnitřního vodovodu - v rozsahu
kráceného rozboru, doklady požadované dle požárně bezpečnostního řešení stavby, revize, atd..
Účastníci řízení podle 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) ve znění pozdějších
předpisů (dále jen .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 Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov 1
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Odůvodnění:

Dne 30.10.2019 podal žadatel Město Sokolov, Renata Oulehlová - starostka města, IČO 00259586,
Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov 1, které zastupuje na základě piné moci Ing. Jan Schrader, nar.
07.06.1965, Kosmonautů 1905, 356 01 Sokolov 1 žádost o vydání společného povolení na stavbu
"Stavební úpravy bytového domu" Sokolov, Chelčického č.p. 1310 - 1311 na pozemcích parc. č. 3442/1,
3445, 3448, 3449, 3451 v katastrálním území Sokolov. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.
Stavba obsahuje:
stavební úpravy, zateplení a nástavbu objektu (4.NP + půda) č.p. 1310 -1311 na pozemcích parc.č.
3448 a 3449 v katastrálním území Sokolov a umístění hromosvodového zemniče na pozemcích parc.
Č. 3442/1, 3445, 3451 v katastrálním území Sokolov. Jedná se o obdélníkový, čtyřpodlažní, pině
podsklepený objekt, který je zastřešený valbovou střechou a založený na základových pasech. Viz
výrok rozhodnutí.
Stavba není předmětem posuzování dle zákona Č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) ve znění
pozdějších předpisů.
Stavební úřad podle ustanovení 94m odst. 1 stavebního zákona oznámil dne 27. 11. 2019 pod č.j.
MUSO/133424/2019/OSUPIMAVO zahájení společného řízení známým účastníkům řízení a dotčeným
orgánům, ve kterém upustil od ústního jednání dle ustanovení 94 odst.3 stavebního zákona, kdy žádost
poskytovala dostatečný podklad pro posouzení stavebního záměru a stavebnímu úřadu byly dobře známy
poměry staveniště a stanovil termín pro uplatnění stanovisek dotčených orgánů a námitek účastníků řízení
do 27. 12. 2019. Učastníci řízení měli možnost po uplynutí stanovené lhůty do 02. 11. 2020 před vydáním
rozhodnutí ve věci, vyjádřit se k podkladům rozhodnutí dle 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád").
Vzhledem ke skutečnosti, že s prováděním stavby souvisí zemní práce aje 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: ARU AV CR, Praha, Referát archeologické památkové péče, Letenská 4, 118 01
Praha 1
‚
2) Povinnost umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu Archeologickému Ustavu 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 ínformovat 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.
Stavba není provedena na pozemku, kde to zvláštní právní přepis zakazuje nebo omezuje a není v rozporu
s obecnými požadavky na výstavbu nebo s veřejným zájmem chráněným zvláštním právním předpisem.
Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby — vyhlášku
č.268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. Charakter stavby nevyžaduje spinění požadavků
vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání
stavby.
Projektová dokumentace byla zpracována oprávněným projektantem, je úpiná, přehledná a v odpovídající
míře jsou zde řešeny obecné požadavky na výstavbu. Příjezd ke stavbě je zajištěn přes stávající
komunikace na pozemcích parc. č. 3466 a 3454 v katastrálním území Sokolov.
Práva k pozemkům: vlastnictví pozemku (stavby) bylo osvědčeno výpisem z katastru nemovitostí, ze dne
18. 07. 2019 (provedeným stavebním úřadem) navrhovaná stavba se uskutečňuje na pozemcích žadatele
a jiného vlastníka:
žadatel vlastník pozemků parc. č. 3448, 3449, 3451 v katastrálním území Sokolov,
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Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - vlastník pozemků a objektů na nich p.č. 3442/1
184a stavebního zákona
a 3445 v katastrálním území Sokolov - souhlas byl doložen dle
na situačním výkresu ze dne 11. 11. 2019 pod č.j. UZSVM/PKV/8122/2019-PKVH.
K žádosti byly doloženy následující doklady a podklady:

projektová dokumentace stavby zpracovaná oprávněným projektantem - autorizovaným inženýrem
pro pozemní stavby Ing. Janem Schraderem CKAIT 0300725 s datem 06/2019 pod číslem zakázky
22/19 a splňuje obecné technické požadavky na stavby. Byl doložen průkaz energetické náročnosti
budovy - zpracovatel Ing. Ctibor Hůlka oprávnění č. 0269, e. Č. 225657.0 budova splňuje na teplenou
ochranu a nízkou energetickou náročnost a vyhovuje se požadavkům dle 156 stavebního zákona.
stanoviska, vyjádření, rozhodnutí dotčených správních úřadů:
• Městský úřad Sokolov, odbor životního prostředí - Souhrnné vyjádření ze dne 20. 05. 2019
pod číslem spisu a číslem jednacím MUSO/46394/2019/OZP/JIRY - vyjádření z hlediska
nakládání s odpady - kzáměru bude vydáno závazné stanovisko; z hlediska ochrany ovzduší spodmínkami, které byly zapracovány do podmínek rozhodnuti z hlediska ochrany přírody
a krajiny s podmínkami, které byly zapracovány do podmínek rozhodnutí; z hlediska ochrany zem.
půdního fondu; z hlediska vodoprávního z hlediska státní správy lesů - vše - bez připomínek;
• Městský úřad Sokolov, odbor životního prostředí jako orgán odpadového hospodářství - souhlasné
závazné stanovisko ze dne 15. 05 2019 pod číslem spisu a číslem jednacím
MUSO/46395/20 19/OZP/NICHU - bez podmínelc
• Městský úřad Sokolov, odbor stavební a územního plánování, jako orgán územního plánování souhlasné závazné stanovisko ze dne 06. 05. 2019 pod číslem spisu MUSO/505/2019/OSUP/JADO
a číslem jednacím MUSO/46 154/2019/OSUP/ANtvIA - záměr přípustný bez podmínek;
• Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, Územní odbor Sokolov - souhlasné závazné
stanovisko ze dne 19. 07. 2019 pod číslem jednacím HSKV-1985-2/2019-SO - bez podm ínek;
vyjádření vlastníků technické a dopravní infrastruktury:
• GridServices, s.r.o. - stanovisko kpovolení stavby - stavební režim (ÚR+SP) ze dne 30. 09. 2019
pod značkou 50019923 16(v zájmovém území stavby se nachází NTL plynovodní přípojky této
společnosti apodmínky byly zapracovány do podmínek rozhodnuti);
• ČEZ Distribuce, a.s. - sdělení o existenci energetického zařízení ze dne 15. 07. 2019 pod značkou
010144746 a souhlas s činností a umístěním stavby v ochranném pásmu ze dne 01. 08.2019 pod
za. 1104888158 (v zájmovém území se nachází energetické zařízení - podzemní sít' N! VN a
stanice této společnosti apodmínky byly zapracovány do podmínek rozhodnutí);
• ČEZ ICT Services, a.s. - sdělení o existenci komunikačního vedení ze dne 15. 07. 2019
pod značkou 0700078172 (v zájmovém území se nenachází žádné komunikační zařízeni).
• Telco Pro Services, a.s. - sdělení o existenci komunikačního vedení ze dne 15. 07. 2019
pod značkou 0200937486 (v zájmovém území se nenachází žádné komunikační zařízeni).
• UPC Česká republika, s.r.o.. - vyjádření o existenci veřejné komunikační sítě (VVSK) ze dne
15. 07. 2019 pod za. A1468/2019 (v zájmovém území stavby se nachází VVSK této společnosti
a podmínky byly zapracovány do podmínek rozhodnuti);
• Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. - vyjádření k existenci podzemních sítí
ze dne 22. 07. 2019 pod ni: 660/2019 (v zájmovém území stavby se nachází podzemní zařízení
vodovod, kanalizace, Skupinový vodovod Horka a sdělovací kabel této společnosti a podmínky
byly zapracovány do podmínek rozhodnuti);
• Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CET1N) - vyjádření ze dne 08. 08. 2019
pod číslem jednacím 692202/19 (v zájmovém území stavby se nachází sít' elektronických
komunikací této společnosti apodmínky byly zapracovány do podmínek rozhodnuti);
• Sokolovská bytová s.r.o. - vyjádření k existenci inženýrských sítí - veřejné osvětlení ze dne
05. 08. 2019 (v zájmovém území stavby se nenachází sítě této společnosti);
• SOTES Sokolov spol. s r.o. - vyjádření k existenci inženýrských sítí - teplovod ze dne
15. 08. 2019 (v zájmovém území stavby se nenachází sítě této společnosti);
ostatní, vyjádření, stanoviska, smlouvy, průkazy, protokoly:
• Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - souhlas dle 184a stavebního zákona na
situačním výkresu + sdělení ze dne 11. 11. 2019 pod č j. UZSVM/PKV/8 122/2019-PKVH
(s podmínkami které byly zapracovány do podmínek rozhodnutí);

Čj. MUSO/2476/2020/OSÚP/MAVO
•
•

str. 14

Průkaz energetické náročnosti budovy ze dne 24. 06. 2019 - zpracoval Ing. Ctibor Hůlka
oprávnění č. 0269 - budova velmi úsporná,
NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., Krajské konzultační středisko, Karlovy Vary - stanovisko
k projektové dokumentaci ze dne 23. 11. 2019 pod zn. 075190023 (23/112019) - souhlas bez
připomínek.

Stavební úřad v provedeném společném územním a stavebním řízení posoudil, zda je stavební záměr
v souladu s požadavky ustanovení 94o odst. 1 stavebního zákona a ověřil stavební záměr ve smyslu
ustanovení 94o odst. 2 stavebního zákona spolu s účinky budoucího užívání stavby dle 94o odst. 3
stavebního zákona:
a) stavební záměrje v souladu s požadavky stavebního zákona ajeho prováděcími předpisy:
Město Sokolov má platnou územně plánovací dokumentaci Uzemní plán Sokolov vydaný dne
25. 09. 2008 - úpiné znění po vydání Aktualizace č. 1, která nabyla účinnosti dne 02. 07. 2019. Platná
Politika územního rozvoje CR ani Zásady územního rozvoje Karlovarského kraje záměr neřeší. Platný
územní plán Města Sokolov je v souladu s cíli a úkoly územního plánování, proto byl záměr
posuzován z hlediska souladu s územním plánem.
posuzovaný záměr se podle platného Uzemního plánu Města Sokolov se nachází v zastavěném
území v ploše bydlení kolektivní (BK). Hlavním využitím této plochy je bydlení v bytových domech.
Pravidla uspořádání území v ploše BK jsou stanoveny takto: maximální ploch zastavení 40% u nové
výstavby, minimální plocha zeleně 40%, maximální výška zástavby u stávající zástavby do 5. NP
možnost zvýšení o 1. NP jako střešní nástavba, ostatní stavby nezvyšovat. Z hlediska funkčního
využití území je tedy záměr v souladu s Uzemním plánem Města Sokolov.
Městský úřad Sokolov, jako orgán územního plánování dále posuzoval záměr z hlediska napinění
cílů a úkolů územního plánování stanovených v 18 a 19 stavebního zákona, zejména 18 odst. 2 a 4
a 19 odst. 1 písm. e) a záměr shledal v souladu s těmito relevantními cíli a úkoly územního
plánování. Posuzovaný záměr je přípustný. Záměr vyhovuje obecným požadavkům na využívání
území stanoveným ve vyhlášce č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.
b) napojení na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu je v souladu včetně podmínek dotčených
ochranných a bezpečnostních pásem:
- stavba je již napojena na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu,
c) stavební záměr je v souladu se zvláštními právními předpisy a závaznými stanovisky, rozhodnutími
dotčených orgánů:
- Městským úřadem Sokolov — odborem životního prostředí vydal souhrnné vyjádření
s podmínkami pro závazná stanoviska. Následně bylo vydané souhlasné závazné stanovisko dle 79
odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb. (o odpadech). Hasičským záchranným sborem KK UO Sokolov,
d) stavební úřad dále ověřil, že dokumentace je úpiná, přehledná a v odpovídající míře jsou řešeny obecné
požadavky na výstavbu, dále je zajištěn příjezd ke stavbě. včasné vybudování technického vybavení
potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštními právními předpisy:
- projektová dokumentace je úpiná, přehledná, byla ověřená oprávněnou osobou dle Vyhl.
č.499/2006 Sb. Jsou řešeny obecné technické požadavky na výstavbu. Projektová dokumentace je
zpracována v souladu s Vyhl. č. 268/2009 Sb.
zajištění příjezdu ke stavbě — bude využita stávající komunikace na pozemku parc. Č. 513.
bezbariérové řešení dle Vyhl. č. 398/2009 Sb. — objekt je bezbariérově přístupný,
pro stavbu byl dne 24. 11. 2019 zpracován průkaz energetické náročnosti dle zákona č. 406/2000
Sb., o hospodaření energií a vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov - zpracoval Ing.
Ctibor Hůlka oprávnění č. 0269 - budova velmi úsporná,
e) stavební úřad také ověřil účinky budoucího užívání stavby:
- nachází v zastavěné části města Sokolov. Jedná o nástavbu, která zvýší celý objekt o 1,1 m.
Nový objekt bude užíván jako bytový dům. V nejbližším okolí se nachází stavba občanského
vybavení o 5. NP panelákového typu. Jedná se o lokalitu v centru obce, kde se nacházejí rodinné
domy, objekty občanského vybavení (banka, objekt hasičského záchranného sboru, atd.) stavby
technické infrastruktury a nástavba na stávajícím objektu bude ve stejném vzhledu jako původní
objekt a v souladu s územním plánem obce - v bytových domech. Nástavbou nedojde k navýšení
počtu ani velikostí bytových jednotek. Z tohoto důvodu nebyla řešena potřeba nových parkovacích
míst. Při posuzování účinků budoucího užívání stavby stavební úřad vycházel zejména z předložené
dokumentace stavby zpracované oprávněnou osobou ve smyslu stavebního zákona s přihlédnutím
k výše citovanému ustanovení * 158 a 159 stavebního zákona, doložených podkladů a zejména
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závazných stanovisek, rozhodnutí případně jiných opatření dotčených orgánů, které chrání v řízení
veřejné zájmy podle zvláštních předpisů. Předložená vyjádření, stanoviska, rozhodnutí a jiná
opatření dotčených orgánů, uplatněná v řízení, byla souhlasná a vzájemně si neodporující.
Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými
orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním
zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se
schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území.
Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení
neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
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 mění pozdějších předpisů
(dále jen „správní řád") jsou též další dotčené osoby, pokud mohou být rozhodnutím přímo dotčeny ve
svých právech a povumostech:
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, ČEZ Distribuce, a. s., GridServices, s.r.o., UPC
Ceská republika, s.r.o., Ceská telekomunikační infrastruktura a.s., Vodohospodářská společnost
Sokolov, s.r.o.
Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě je účastníkem
podle ustanovení 94k) stavebního zákona:
a) stavebník: Město Sokolov, které zastupuje na základě piné moci Ing. Jan Schrader,
b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn: Město Sokolov,
c) vlastník stavby, na které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem,
nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku: Město Sokolov,
d) vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem,
nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku: Uřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových, CEZ Distribuce, a. s., GridServices, s.r.o., UPC Ceská republika, s.r.o., Ceská
telekomunikační infrastruktura a.s., Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o.
Při určování okruhu účastníků řízení vycházel stavební úřad zejména z rozsahu předmětné stavby, její
polohy a umístění na pozemku, odstupů předmětné stavby od hranic pozemků a staveb na nich,
možnostem a způsobu zásobování stavby materiálem, a možných vlivů provádění stavby na sousední
pozemky a stavby (např. prašnost, hlučnost, otřesy, vibrace, nutnost provedení stavby ze sousedního
pozemku, případnými negativními vlivy průběhu provádění stavby, vlivem následného užívání stavby,
apod.), možných vlivů realizované stavby na sousední pozemky a stavby a tím i dopad na práva osob
majících k sousedním pozemkům a stavbám na nich vlastnické či jiné právo. Stavební úřad si pro
stanovení okruhu účastníků řízení stanovil pásmo od obvodu stavby, která je předmětem tohoto
rozhodnutí, ve kterém by se dalo předpokládat omezení vlastnického práva k nemovitostem z výše
uvedených hledisek. Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že jiné osoby, které by mohly být na
základě 94k stavebního zákona účastníky řízení, stavební úřad nezjistil.
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 je možné podat odvolání, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne omámení rozhodnutí.
O odvolání rozhoduje Krajský úřad Karlovarského kraje. Odvolání se podává u Městského úřadu
Sokolov, odboru stavebního a územního plánování.
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Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení
rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí
připraveno k vyzvednutí.
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.
Po dni nabytí právní moci společného povolení stavební úřad zašle stejnopis písemného vyhotovení
společného povolení opatřený doložkou právní moci a vyhotovení ověřené dokumentace stavebníkovi,
vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem, dotčeným orgánům a stavebnímu úřadu příslušnému
k umístění nebo povolení vedlejší stavby v souboru staveb, a obecnému stavebnímu úřadu, nejde-li
o soubor staveb. Stavebníkovi zašle také štítek obsahující identifikační údaje o povoleném stavebním
záměru. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu
na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby.
Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti. Společné
povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom,
že od provedení svého stavebního záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.
Dobu platnosti společného povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka
podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti společného povolení.
Společné povolení má podle 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena,
dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

7
Marcela Vojáčková
referent odboru stavebního a územního plánování
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.
Obdrží:
účastníci společného územního a stavebního řízení dle 94k stavebního zákona (dodejky):
a) stavebník
1. Ing. Jan Schrader, Kosmonautů č.p. 1905, 356 01 Sokolov I
zastupující Město Sokolov, DDS: 6xmbrxu
sídlo: Rokycanova č.p. 1929, 356 01 Sokolov 1
b) obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn:
2. Město Sokolov, IDDS: 6xmbrxu
sídlo: Rokycanova č.p. 1929, 356 01 Sokolov 1
d) vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem
nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku
3. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Odbor odloučené pracoviště Karlovy Vary, IDDS:
96vaa2e
sídlo: Rašínovo nábřeží č.p. 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 28
4. ČEZ Distribuce, a. s., JDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín 1V-Podmokly, 405 02 Děčín 2
5. GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
6. UPC Ceská republika, s.r.o., JDDS: 4hds44f
sídlo: Závišova č.p. 502/5, Nusle, 140 00 Praha 4
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7. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., nyní CET1N a.s., B)DS: qa7425t
sídlo: Ceskomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
8. Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o., DDS: iwfuegX
sídlo: Jiřího Dimitrova č.p. 1619, 356 01 Sokolov 1
dotčené správní úřady
9. MěU Sokolov, odbor stavební a územního plánování - orgán územního plánování, Rokycanova č.p.
1929, 356 01 Sokolov
10.MěU Sokolov, odbor životního prostředí, Rokycanova č.p. 1929, 356 01 Sokolov
11. Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, územní odbor Sokolov, LDDS: xknaa7s
sídlo: Závodní č.p. 205, 360 06 Karlovy Vary 6
ostatní
12. MěU Sokolov, odbor rozvoje města, Rokycanova č.p. 1929, 356 20 Sokolov

