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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"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního
zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění
stavby"), kterou dne 17.06.2013 podal
ČEZ Distribuce, a. s., _, IČO 24729035, Teplická 874, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2,
kterého zastupuje Elektroprojekce Vincíbr s.r.o., _, IČO 28050207, Sadovská 60, Vysoká, 362
63 Dalovice
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
I.

Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
rozhodnutí o umístění stavby
Těšovice, pč. 3970/8, Volek - kabel NN"

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 1358/19 (orná půda), parc. č. 1358/22 (orná půda), parc. č. 1446/1
(trvalý travní porost), parc. č. 1447/2 (ostatní plocha), parc. č. 1487/1 (ostatní plocha), parc. č. 3970/1,
parc. č. 3970/2 (orná půda), parc. č. 3974/2 (zahrada), parc. č. 3974/3 (trvalý travní porost), parc. č.
3974/4 (trvalý travní porost), parc. č. 3974/6 (trvalý travní porost), parc. č. 3974/15 (zahrada), parc. č.
3974/16 (zahrada), parc. č. 3974/18 (zahrada), parc. č. 3974/20 (zahrada), parc. č. 3974/22 (zahrada) v
katastrálním území Těšovice.
Druh a účel umisťované stavby:
nové kabelové vedení
Umístění stavby na pozemku:
parc. č. 1358/19, 1358/22, 1446/1, 1447/2, 1487/1, 3970/1, 3970/2, 3974/2, 3974/3, 3974/4, 3974/6,
3974/15, 3974/16, 3974/18, 3974/20, 3974/22 v katastrálním území Těšovice.Určení prostorového
řešení stavby:
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Popis stavby:
do stávajícího rozvaděče NN stožárové trafostanice stojící na p.p.č. 1358/22 k.ú. Těšovice budou do
volného vývodu č. 03 vloženy pojistky a z vývodu bude vytažen kabel, který dále povede v zemi po
p.p.č. 1358/19, 1446/1 mezi garážemi až k terénní prohlubni. Zde bude kabel vytažen na povrh a
připevněn k novému betonovému sloupu, který bude osazen na okraji prohlubně u hranice p.p.č.
1446/1 a 1487/1. Dále bude kabel veden nad p.p.č. 1487/1 (stávající vodoteč) k druhému
betonovému sloupu stojícím na p.p.č. 3974/3. Zde bude kabel po sloupu sveden do nové rozpojovací
skříně umístěné na sloupu a poté do země.
Ze skříně budou vyvedeny dva kabely. První kabel bude smyčkově připojen v nové rozpojovací
skříni stojící na rozhraní p.p.č. 3974/57, 3974/58 a 3974/59 a dále bude pokračovat v zemi podél
plotů až do nové skříni stojící u plotu na p.p.č. 3970/1, kde bude ukončen. Druhý kabel povede
v zemi podél plotů k nové přípojkové skříni stojící na hranici pozemku p.p.č. 3974/3, 3975/53,
3974/55, do které bude smyčkově připojen. Kabel bude dále pokračovat do nové přípojkové skříně
na p.p.č. 3974/6, ve které bude opět smyčkově připojen a povede dál podél plotu po p.p.č.
3974/6,3974/22,3974/20,3974/18,3974/16 až k p.p.č. 3974/15, kde bude ukončen v nové přípojkové
skříni.
celková délka vedení 622m.
celková délka nadzemního vedení je 40m
celkem nově osazených pojistkových skříní 6
II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:
1.

Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou, 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 pozemku a sousedních staveb.
2. Pro uskutečnění stavby se současně jako stavební pozemek parc. č. 1358/19 (orná půda), parc. č.
1358/22 (orná půda), parc. č. 1446/1 (trvalý travní porost), parc. č. 1447/2 (ostatní plocha), parc. č.
1487/1 (ostatní plocha), parc. č. 3970/1, parc. č. 3970/2 (orná půda), parc. č. 3974/2 (zahrada), parc.
č. 3974/3 (trvalý travní porost), parc. č. 3974/4 (trvalý travní porost), parc. č. 3974/6 (trvalý travní
porost), parc. č. 3974/15 (zahrada), parc. č. 3974/16 (zahrada), parc. č. 3974/18 (zahrada), parc. č.
3974/20 (zahrada), parc. č. 3974/22 (zahrada) v katastrálním území Těšovice..
3. Dne 02.05.2013 po č.j. 32070/2012/ZP/JIRY MěÚ Sokolov odbor životního prostředí vydal
vyjádření k projektovým podkladům, kde byly stanoveny podmínky na úseku:
nakládání s odpady:
1) Odpady z realizace stavby budou shromážděny utříděné podlé jednotlivých druhů a
kategorií.
2) Bude dodržena hierarchie způsobu nakládání s odpady, tj.: a) předcházení vzniku odpadů,
b) příprava k opětovnému použití, c) recyklace odpadů, d) jiné využití odpadů, např.
energetické využití, e) odstranění odpadů.
3) Dle předchozího bodu budou odpady přednostně využity nebo předány k využití osobě
oprávněné k jejich převzetí dle zákona o odpadech.
na úseku ochrany přírody a krajiny:
− V případě kácení dřevin rostoucích mimo les z důvodu realizace stavby o obvodu kmene nad
80cm naměřeným ve výšce 130 cm nad zemí nebo odstraňování souvislých keřových
porostů o celkové ploše nad 40m2 je nutné povolení ke kácení dřevin dle § 8 odst. 1 zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Příslušným
orgánem ochrany přírody k vydání povolení je Obecní úřad Těšovice.
− Ostatní dřeviny v blízkosti stavby budou zajištěny dle ČSN 839061 Technologie vegetačních
úprav v krajině – ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.
na úseku vodní hospodářství:
− Stavba křižuje bezejmennou vodoteč na p.č. 1487/1 k.ú. Těšovice, proto je třeba před
vydáním stavebního povolení požádat o vydání vodoprávního souhlasu dle §17 odst.1 písm.
a) zákona č. 254/2001Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů / dále jen vodní zákon/.
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4. Dne 26.06.2013 po č.j. 48886/2013/OZP/JIKO MěÚ Sokolov odbor životního prostředí vydal
Závazné stanovisko, souhlas dle §17 odst.1 písm. a) vodního zákona.
5. MěÚ Sokolov – odbor dopravy – vydal dne 10.6.2013 zn. 48763/2013/ OD/Me – rozhodnutí
povolení zvláštního užívání do komunikace - podmínky uvedené v rozhodnutí.
6. MěÚ Sokolov – vydal dne 29.10.2012 souhlas s projektovou dokumentací za těchto podmínek:
− Před zahájením územního řízení bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene na nemovitost ve vlastnictví města Sokolov;
− Před zahájením vlastní stavby si stavebník zajistí veškeré potřebné souhlasy a povolení
dotčených organizací, státní správy a samosprávy;
− Po dokončení stavby budou všechny dotčené pozemky ve vlastnictví města Sokolova
protokolárně předány SOTESu Sokolov, s.r.o..
7. souhlasné stanovisko k žádosti o vyjádření ke stavbě ze dne 15.11.2012 od Krajské správy a údržby
silnic za podmínek:
− stavba bude provedena na základě předložené a pověřeným pracovníkem KSÚS KK
odsouhlasené PD (situační plánek);
− stavba bude provedena příčným uložením kabelu NN protlakem v silničním pozemku a to o
délce 12bm;
− před vydáním rozhodnutí stavebního úřadu bude s investorem uzavřena Smlouva o užívání
pozemku pro provedení a umístění stavby – zařízení;
− stavba bude provedena odborně způsobilou firmou
− před zahájením stavebních prací bude se zvláštním uživatelem uzavřena Smlouva o
technických podmínkách a poplatku za omezené užívání;
− pro případ nutného omezení dopravy v souvislosti s realizací stavby, bude předložen KSÚS
KK k odsouhlasení návrh dopravního opatření schválený DI PČR Sokolov;
− předání a převzetí dotčeného úseku silničního pozemku zvláštnímu uživateli bude stvrzeno
písemným protokolem;
− smlouva o věcném břemeni bude uzavřena pouze na základě písemné žádosti investora
stavby, podané po jejím dokončení a geometrickém zaměření.
8. V zájmovém území se nachází sítě ve správě VOSS s.r.o. Sokolov č.j. 712/2012 ze dne 31.1.02012,
kdy se v místě stavby nachází podzemní zařízení vodovod a kanalizace:
− v průběhu výstavby musí být zachován bezporuchový provoz stávajících vodovodů a
kanalizací, případné střety s nimi budou okamžitě projednávány na místě
− v místech, kde dojde ke křížení nebo souběhu se zařízením je nutné přizvat provozní
středisko ke kontrole prováděných prací v průběhu výstavby
− 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
− vodovod – středisko Vodovody – venkov, kanalizace - středisko Kanalizační sítě
− před zahájením stavby je nutno provést vytýčení a dodržet ochranná pásma dle zákona
č.274/2001
− výkopové práce 1 m od zařízení bude prováděno ručně
− zachovat veškeré dotčené nadzemní části tj. poklopy šachet, šoupat, hydrantů apod.
− u nadzemních částí staveb a konstrukcí prvně spojených se zemí ,je požadováno dodržet
ochranné pásmu vodovodu a kanalizace 1,5 m od vnější hrany potrubí na obě strany,
případné zemní práce 1 m od hrany potrubí je možno provádět pouze ručně
− v ochranném pásmu zařízení není možné rovněž provádět výsadbu stromů apod.
− při provádění terénních úprav je požadováno, aby byla zachována hloubka uložení
stávajícího potrubí
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v případě navýšení či snížení stávajícího terénu více jak o 50 cm, je požadováno předložit
návrh řešení ochrany stávajícího potrubí před poškozením a zámrzem k odsouhlasení
− vodovodní přípojka bude provedena dle ČSN 75 5411,kanalizační přípojka bude provedena
dle ČSN 75 6101
− na vodovodní přípojku je doporučeno osadit lokalizační vodič pro vyhledáváno potrubí
Při realizaci stavby dojde ke střetu se sítěmi společnosti Telefónica O2 Czech Republik, a.s. dle
vyjádření ze dne 28. 09.2012 č.j. 166996/12. Při provádění stavebních zemních nebo jiných prací je
investor povinen učinit nezbytná opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození sítě
elektronických komunikací (dále SEK), zejména:
− při činnostech v blízkosti vedení SEK je investor povinen respektovat pravidla stanovená
právními předpisy pro ochranná pásma podzemního vedení sítě elektronických komunikací
(dále PVSEK) a nadzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále NVSEK) tak, aby
nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení. Při křížení nebo souběhu zemních
prací s PVSEK je třeba dodržet ČSN 73 6005 "Prostorová úprava vedení technického
vybavení" v platném znění a normy související, ČSN 33 2160 "Předpisy pro ochranu
sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN,VVN a
ZVN a dále ČSN 33 2000-5-54 "Uzemnění a ochranné vodiče,
− před započetím zemních prací zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu podle obdržené
polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámit pracovníky,
kteří budou stavební práce provádět (§ 18, Vyhl. 324/1990 Sb.). Elektromagnetické vytýčení
PVSEK je možné objednat u společnosti Telefónica O2 Czech Republik a.s. 15 dní před
zahájením prací,
− v případě rekonstrukčních prací v objektu je nutné provedení průzkumu vnějších a vnitřních
telekomunikačních rozvodů na omítce i pod ní (§ 63, vyhl. Č. 324/1990 Sb.),
− pracovníci, kteří budou provádět zemní práce na staveništi, budou upozorněni na nutnost
zjištění hloubkového uložení PVSEK příčnými sondami; mezi skutečným uložením PVSEK
a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci je možná odchylka +/-30 cm; ve vzdálenosti
nejméně 1,5 m od krajních vedení vyznačené trasy PVSEK nebudou používány žádné
mechanizační prostředky nebo nevhodné nářadí a bude dbáno na nejvyšší opatrnost;
− při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v PD a skutečností budou zastaveny práce a věc
bude oznámena zaměstnanci společnosti Telefónica O2 Czech Republic a.s. pověřeného
ochranou sítě, v pracích bude pokračováno až po projednání a schválení dalšího postupu,
− při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK bude postupováno tak, aby nedošlo ke
změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté vedení bude
zabezpečeno proti poškození, odcizení a prověšení,
− zemní práce v místech, kde zemní kabel vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup
apod., budou prováděny velmi opatrně kvůli ubývajícímu krytí nad PVSEK; výkopové práce
v blízkosti sloupů NVSEK budou prováděny v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení
stability;
− dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVSEK, bude vyzván pracovník POS ke
kontrole vedení před zakrytím; teprve pak je možno provést zához;
− pomocná zařízení, která jsou součástí vedení, nebudou dočasně využívána k jiným účelům a
nebudou dotčena ani přemístěna;
− mimo vozovku se trasa PVSEK nebudou přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací,
dokud nebude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození (způsob mechanické
ochrany bude projednán s pracovníkem POS); při přepravě vysokého nákladu nebo
mechanizace pod trasou NVSEK bude respektována výška vedení nad zemí (případné
změny budou projednány předem s pracovníkem POS),
− na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) nebude měněna niveleta terénu, vysazovány
trvalé porosty ani měněn rozsah zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť) - nutná
změna bude projednána s pracovníkem POS,
−
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manipulační a skladové plochy budou zřizovány v takové vzdálenosti od NVSEK, aby při
vykonávání prací v těchto prostorách se k vedení nemohli osoby ani mechanizace přiblížit na
vzdálenost menší než 1 m,
− každé zjištěné nebo způsobené poškození nebo odcizení vedení SEK bude neprodleně
oznámeno poruchové službě společnosti Telefónica O2 Czech republic a.s.
10. Dne 28.09.2012 zn.0100098096 ČEZ Distribuce a.s. vydalo vyjádření k existenci inženýrských
sítí, kdy zájmové území se nachází nebo zasahuje ochranným pásmem energetické zařízení v jejich
majetku. Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č.458/2000 Sb. /
energetický zákon/ v platném znění nebo technickými normami zejména PNE 33 3301 a ČSN EN
50423-1. Ochranné pásmo nadzemního vedení podle § 46 odst. 3 zák. č. 458/00 Sb. je souvislý
prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti
měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany: a/ u napětí nad 1
kV a do 35 kV včetně pro vodiče bez izolace 7 m/ resp. 10 m u zařízení postaveného do 31.12.1994
pro vodiče s izolací základní 2 m - pro závěsná kabelová vedení 1 m - b/ u napětí nad 35 kV do
včetně 12 m / rep. 15 m u zařízení postaveného do 31.12.1994.
V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno - zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto
zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a
výbušné látky - provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce - provádět činnosti, které by mohly
ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob –
provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením –
vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 m
- pokud stavby nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba
požádat o souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení a pro stavby a konstrukce je třeba
dodržet vzdálenost dané v ČSN 33 3301
- při pobytu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby,
předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem - vodičům blíže než 2 m /
dle ČSN EN50110-1/
- 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
- je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého
napětí
- je zakázáno provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných
bodů - sloupů nebo stožárů
- je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes, nebo přímo na stožáry
elektrického vedení
- dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky jichž se to týká s ČSN EN50110-1
- pokud není možné dodržet body č.1 a 4,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 /,pokud nejsou tyto podmínky již
součástí jiného vyjádření ČEZ Distribuce a.s. ke konkrétní stavbě
- 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
- před započetím výkopových prací bude podzemní zařízení vytýčeno a zajištěna s jeho vlastníkem
ochrana před poškozením.
V zájmovém území se nachází podzemní zařízení v majetku ČEZ Distribuce a.s.. Před zahájením
výkopových prací je nutno toto zařízení vytýčit. Nadzemní vedení je viditelné a musí být respektováno
dle zákona č.458/2000 Sb., v platném znění.
V ochranném pásmu podzemního vedení je podle 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 mohli ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo
ohrozit život, zdraví či majetek osob,
−
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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.
V ochranném pásmu podzemního vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:
- 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.
- 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 m.
- Zemní práce musí být provedeny v souladu s ČSN 73 3050 (zemní práce) a při zemních pracích
musí být dodržena vyhl.č.324/90 Sb.
- Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provoznímu útvaru ČEZ Distribuce a.s. zahájení prací
min.3 pracovní dny předem.
- Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba 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 vyzván ke kontrole uložení.
- Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí
proti mechanickému poškození.
- Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy pod kabelem.
- Každé poškození zařízení ČEZ Distribuce a.s. musí být okamžitě nahlášeno příslušnému
provoznímu útvaru a stejně tak ukončení stavby.
Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech elektrických stanic : ochranné pásmo je
stanoveno v § 46 odst.6 zák.458/2000 Sb. a je vymezeno svými rovinami vedenými ve vodorovné
vzdálenosti :
a) u venkovních el. stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 m od oplocení
nebo od vnějšího líce obvodového zdiva
b) u stožárových el. Stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň
nízkého napětí 10 m
c) u kompaktních a zděných el. stanic s převodem z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň
nízkého napětí 2 m
d) u vestavěných el. stanic 1 m od obestavění
V ochranném pásmu elektrické stanice je podle § 46 odst.8 a 10 zakázáno :
- zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná
zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
- provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce
- provádět činností, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo
ohrozit život, zdraví či majetek osob
- 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 zákona
č.458/2000 Sb.
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 :
- 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
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skladovat či umisťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům
vysokého nebo nízkého napětí
- umisťovat antény, reklamy, ukazatele apod.
- zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el.stanice
11. Dne 11.06.2013 zn.5000789856 RWE Distribuční služby s.r.o. vydalo stanovisko k odsouhlasení
projektové dokumentace plynárenského zařízení, souhlas s vydáním rozhodnutí o povolení stavby
kdy v zájmovém prostoru stavby dojde k dotyku s STL plynárenským zařízením STL plynárenské
zařízení, plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásmem plynárenského zařízení, při stavbě
budou splněny především tyto podmínky :
- před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno
vytýčení podle příslušného regionálního centra, o které bude požádáno minimálně 7 dní předem,
o vytýčení bude sepsán protokol.
- pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského
zařízení, rozsahem ochranného pásma; bude dodržena ČSN 736005, ČSN 733050, TPG 70204tab.8
- při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen
učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho
bezpečnosti a spolehlivosti provozu; nebude použito nevhodné nářadí, zemina bude těžena pouze
ručně bez použití pneumatických, bateriových a motorových nářadí
- odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně
zabezpečeno proti jeho poškození
- v případě použití bezvýkopových technologií (např.protlaku) bude před zahájením stavební
činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení
- neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč.izolace,
signalizačního vodiče, výstražné fólie..)
- před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena
kontrola plynárenského zařízení příslušným regionálním centrem, kdy bude sepsán protokol
- plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem,
zhutněno a bude osazena výstražná folie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG
70201,TPG 70204
- neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní
prvky plynárenského zařízení; poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč.
hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční
po celou dobu trvání stavební činnosti;
- případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno
mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení
- bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení
- při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd před
plynárenské zařízení uložením panelů na místo přejezdu plynárenského zařízení
- je zakázána výsadba trvalých porostů / stromy všech druhů/ ve volném pruhu o mi.šířce 2 m na
obě strany od půdorysu plynovodu, které v průběhu růstu dosáhnou takového vzrůstu,který může
zapříčinit vývrat dřeviny a tím ohrozit plynovod nebo jiné plynárenské zařízení nebo jejich
kořenový systém přesáhne větší hloubku než 20 cm nad povrch plynovodu
- rozsah bezpečnostních pásem pro plynárenská zařízení stanovuje § 69 zákona č.458/2000 Sb./
energetický zákon/
- ochranné pásmo – NTL a STL plynovody a přípojky v zastavěném území obce od půdorysu na
obě strany 1 m, ostatní plynovody a plynovodní přípojky na obě strany od půdorysu plynovodu
4m,technologické objekty na všechny strany od půdorysu 4m,elektrické kabely NN stanic
katodické ochrany na obě strany 1 m
12. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracovala oprávněná osoba; Ing.
Zdeněk Franěk – autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb ČKAIT 0300040,
případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
13. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
14. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu závěrečnou kontrolní prohlídku na stavbě.
15. Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby a to osobou k tomu oprávněnou.
16. Stavba bude provedena dodavatelem – dodavatel bude vybrán ve výběrovém řízení a bude
prokazatelně oznámen stavebnímu úřadu před zahájením stavby.
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17. Při práci budou dodržovány předpisy týkající se bezpečnosti práce, technických zařízení a bude dbáno
na ochranu zdraví osob na staveništi / výnos ČÚBP č.591/2006 Sb./
18. Na místě stavby bude veden stavební deník v souladu s ustanovením § 157 stavebního zákona.
19. Po ukončení výkopových prací musí být pozemky dotčené stavbou uvedeny do původního stavu ve
stávající technologii a odstraněny zbytky materiálů.
20. Před zahájením stavby umístí stavebník na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení
stavby a ponechá jej tam až do dokončení stavby.
21. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhl.č.268/2009 Sb. o technických požadavcích na
výstavbu.
22. Při stavbě budou dodrženy požární a hygienické předpisy, pokud bude docházet ke znečišťování
komunikace je nutno provádět pravidelný úklid.
23. Stavby – kanalizační řad a vodovodní řad - jsou podmiňující stavby pro přípojky splaškové, dešťové
kanalizace a pro přípojky vody - dle § 55 odst.1 písm.c/ zákona č.254/2001 Sb. o vodách a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vodními díly, k povolení stavby tohoto vodního díla
a povolení k nakládání s vodami je příslušný MěÚ Sokolov, odbor životního prostředí, jak příslušný
vodoprávní úřad dle § 104 odst.2 písm.c/ a § 106 odst.1 vodního zákona.
24. Stavba – komunikace – pro vydání stavebního povolení dle zákona č.13/1997 Sb. o pozemních
komunikacích ve znění pozdějších předpisů je příslušný správní úřad MěÚ Sokolov odbor stavební
a územního plánování.
25. Dle § 103 odst.1 písm.e/ stavebního zákona stavební povolení ani ohlášení dále nevyžadují stavby
označené
• č.5 - podzemní a nadzemní vedení přenosové nebo distribuční soustavy elektřiny včetně
podpěrných bodů a systémů měřící, ochranné, řídící, zabezpečovací, informační a
telekomunikační techniky
• č. 6 - vedení přepravní nebo distribuční soustavy plynu a související technologické objekty,
včetně systémů řídící, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky
• č.8 - vedení sítí veřejného osvětlení, včetně stožárů a systému řídící, zabezpečovací a
telekomunikační techniky
• č.10 - vodovodní, kanalizační a energetické přípojky včetně připojení stavby a odběrných
zařízení vedených mimo budovu nebo připojení staveb plnící doplňkovou funkci ke stavbě
hlavní na rozvodné sítě a kanalizaci hlavní.
26. Užívání staveb - § 119 odst.1 stavebního zákona: dokončenou stavbu, popřípadě část stavby
schopnou samostatného užívání uvedenou v § 103 odst.1 písm.e/ bodech 4 až 8 , pokud vyžadovala
stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu podle § 104 odst.1 písm.a/ až d/ a k/ , nebo stavby
ohlašované podle zvláštního právního předpisu lze užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu / §
120/ nebo kolaudačního souhlasu.
27. Stavba může být zahájena po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu § 27odst.1 zákona č.500/2004 Sb.
správní řád ve znění pozdějších předpisů
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
Odůvodnění:
Dne 17.06.2013 podal zplnomocněný zástupce: Elektroprojekce Vincíbr s.r.o., _, IČO 28050207,
Sadovská 60, Vysoká, 362 63 Dalovice, žadatele – stavebníka : ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035,
Teplická 874, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.
Stavební úřad oznámil dne 12.08.2013 zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným
orgánům. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání na den 13.09.2013, o jehož výsledku byl
sepsán protokol.
Po skončení ústního jednání před vydáním rozhodnutí ve věci měli možnost vyjádřit se k podkladům
rozhodnutí podle § 36 odst. 3 zákona č.500/2004 Sb. správní řád ve znění pozdějších předpisů.
Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Město Sokolov má vydaný
Územní plán – nabyl účinnosti dne 13.10.2008. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na
využívání území stanovenými ve vyhlášce č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území.
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Oznámení o zahájení řízení a další úkony v řízení se doručují účastníkům řízení a dotčeným orgánům
jednotlivě
K řízení bylo doloženo a v řízení se vyjádřili:
- celková situace v měřítku katastrální mapy včetně parcelních čísel, se zakreslením stavebního
pozemku, požadovaného umístění stavby/ změny stavby, s naznačením vazeb a účinku na okolí,
zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb;
- dokumentace stavby zpracovaná dle přílohy č.1 vyhlášky 499/2006 Sb. - zpracovaná autorizovanou
osobou – Ing. Zdeněk Franěk –ČKAIT 0300040;
- plná moc udělená stavebníkem ze dne 21.06.2011;
- výpis z katastru nemovitostí ke dni 08.07.2013 / ke spisu doložil stavební úřad/;
- informace o parcele ke dni 08.07.2013 – cuzk.cz;
- smlouva o právu provést stavbu – uzavřená mezi Milenou Lukešovou a ČEZ Distribuce, a.s. 12.04.2013;
- smlouva o právu provést stavbu – uzavřená mezi Jaromírem Kukelem a ČEZ Distribuce, a.s. 10.04.2013;
- smlouva o právu provést stavbu – uzavřená mezi Šárkou Kimlovou a ČEZ Distribuce, a.s. 29.03.2013;
- smlouva o právu provést stavbu – uzavřená mezi Zdeňkem Hlaváčkem, Zdeňkou Hlaváčkovou a ČEZ
Distribuce, a.s. - 09.11.2012;
- smlouva o právu provést stavbu – uzavřená mezi Miloslavem Hylasem, Vladislavou Hylasovou a
ČEZ Distribuce, a.s. - 10.04.2013;
- smlouva o právu provést stavbu – uzavřená mezi Vlastimil Filip, Marie Filipová a ČEZ Distribuce,
a.s. - 24.04.2013;
- smlouva o právu provést stavbu – uzavřená mezi obcí Těšovice a ČEZ Distribuce, a.s. - 29.04.2013;
- smlouva o právu provést stavbu – uzavřená mezi Miroslavem Markem a ČEZ Distribuce, a.s. 05.04.2013;
- smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - č. 1007C13/67, uzavřená mezi Státním
pozemkovým úřadem, Česká republika a ČEZ Distribuce, a.s. - 08.08.2013;
- smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu stavby - uzavřená mezi
RECYS-MACH s.r.o. a ČEZ Distribuce, a.s. - 13.05.2013;
- vyjádření ke stavbě – Pozemkový fond České republiky ze dne 29.09.2012 n.z. PFCR
471208/2012/129/Mat;
- souhlas s projektovou dokumentací – od města Sokolov ze dne 29.10.2012;
- stanovisko – od Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje ze dne 15.11.2012 n.z.
KSÚSKK/SÚ-4833/2012-Chr
Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury
- RWE Distribuční služby s.r.o. ze dne 30.10.2012 zn. 5000698165 – nachází se plynárenské zařízení;
- Telefonica Czech republic a.s. – 28.09.2012 – č.j. 166996/12/12 – dojde ke střetu s jejich sítěmi –
podmínky zakotveny v rozhodnutí
- Vyjádření k existenci sítí od SOTES Sokolov s.r.o. ze dne 20.11.2012 – v zájmovém území se
nachází veřejné osvětlení
- ČEZ Distribuce a.s. – 28.09.2012 zn.0100098096 – vyjádření k existenci energetického zařízení –
v zájmovém území se nachází nebo zasahuje ochranným pásmem energetické zařízení – stanovena
ochranná pásma nadzemního a podzemního vedení a elektrických stanic;
- ČEZ ICT Services a.s. – 01.10.2012 zn.0200059079 nenachází se komunikační vedení;
- Vodohospodářská společnost Sokolov s.r.o. – 31.10.2012 zn. 712/2012 – v zájmovém území se
nachází vodovod a skupinový vodovod Horka.
Vyjádření a stanoviska dotčených orgánů:
- MěÚ Sokolov – odbor životního prostředí – 02.05.2013 č.j. 32070/2013/OZP/JIRY – vyjádření
k projektovým podkladům – nakládaní s odpady - podmínky zakotveny v rozhodnutí ,ochrana přírody
a krajiny – - podmínky zakotveny v rozhodnutí, ochrana ovzduší – podmínky zakotveny v rozhodnutí,
státní správa lesů – bez připomínek, vodní hospodářství – bez připomínek;
- MěÚ Sokolov – odbor životního prostředí – 26.06.2013 č.j. 48886/2013/OŽP/JIKO – závazné
stanovisko
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MěÚ Sokolov – odbor dopravy – 10.06.2013 zn. 48763/2013/OD/Me – rozhodnutí
zvláštního užívání komunikace – uložení inženýrských sítí – podmínky v rozhodnutí

povolení

Účastníci řízení – územní řízení / § 85 odst.1 stavebního zákona/
Účastníci řízení podle § 85 odst.1 písm.a/ stavebního zákona stavebního zákona jsou žadatel – ČEZ
Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická 874, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2,
dle § 85 odst.1 písm.b/ stavebního zákona je účastníkem řízení obec na jejímž území má být požadovaný
záměr uskutečněn – Obec Těšovice.
Účastníci řízení - § 85 odst.2 stavebního zákona
písm.a/ - vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám
žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě: vlastník p.p.č. 1358/19,
1446/1, 1487/1, 3974/3 – Obec Těšovice, vlastník p.p.č. 3974/15 – Miroslav Marek, vlastník p.p.č.
3974/16 – Milena Lukešová, vlastník p.p.č. 3974/18 – Petra Kesslová, vlastník p.p.č. 3974/20 – Vlastimil
Filip, Marie Filipová, vlastník p.p.č. 3974/22 – Šárka Kimlová, vlastník p.p.č. 3974/6 – Miloslav hylas,
Vladislava Hylasová, vlastník p.p.č. 3974/4 – Jaromír Kukel, vlastník p.p.č. 3970/1 – město Sokolov,
vlastník p.p.č. 1447/2 – KSÚS KK, vlastník p.p.č. 1358/22 – RECYS – MACH s.r.o., vlastník p.p.č.
3970/2,3974/2 – Státní pozemkový úřad, Česká republika,
písm b./ - osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním
pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno:
– vlastník p.p.č.3974/8 – Obec Těšovice, vlastník p.p.č. 1358/64 – Zdeněk Krček, vlastník p.p.č. 1487/3
– Josef Szabó, vlastník p.p.č. 3974/64 – Jiří Krejčí, vlastníci p.p.č. 3974/55 – Martin Tesák, Pavla
Tesáková, vlastníci p.p.č. 3974/60 – Ota Šnajdr, Daniela Šnajdrová, vlastník p.p.č. 3974/59 – Jaroslav
Urbánek, vlastník p.p.č. 3974/57, 3974/58 – Pavel Kdýr, vlastník p.p.č. 3974/24, 3974/65 – Ing. František
Odehnal, vlastník p.p.č. 3974/62 – Marcela Píšová, vlastník p.p.č. 3974/63 – Monika Dlabačová, Helena
Rohová, vlastník p.p.č. 3974/12 – Jan Puda, vlastník p.p.č. 3974/33 – Krista Svatochová, vlastník p.p.č.
3974/53 – Pavel Vaněček, vlastník p.p.č. 3974/27 – Jiřina Hrůzová, vlastník p.p.č. 3974/10 – Miroslav
Luzar, vlastník p.p.č. 1446/190 – Zdeněk Novák, vlastník p.p.č. 1446/199 – Marie Horvathová,
správci inženýrských sítí, které jsou stavbou dotčeny připojením nebo umístěním stavby v jejich
zájmovém území aneb stanovených ochranných: RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1,
Zábrdovice, 602 00 Brno 2, Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou č.p. 266/2, Michle, 140 00
Praha 4, Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o., IDDS: iwfuegx,sídlo: Jiřího Dimitrova č.p. 1619,
356 01 Sokolov 1
Dotčeným orgánem v tomto řízení jsou :
MěÚ Sokolov – odbor životního prostředí - jako orgán ochrany zemědělského půdního fondu dle
zákona ČNR č.334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších změn, zákona
č.185/2001 Sb.o odpadech ve znění pozdějších předpisů, zák. 289/1995 Sb. - ochrany lesního půdního
fondu a státní správa lesů ve znění pozdějších předpisů, zák.č.254/2001 Sb,. o vodách / vodní zákon/ ve
znění pozdějších předpisů, ochrana ovzduší – zákon o ochraně ovzduší č.201/2012 Sb. ve znění
pozdějších předpisů, ochrana přírody a krajiny - zákon č.114/1992 Sb. o ochraně přírody ve znění
pozdějších předpisů
MěÚ Sokolov – odbor dopravně – správních agend - zákon č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve
znění pozdějších předpisů
Vypořádání s námitkami účastníků:
účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
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Poučení stavebníka:
Stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby ,tato povinnost se týká i terénních úprav
a zařízení. Přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu
životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedství. K tomu je povinen zajistit provedení a zhotovení
zkoušek a měření předepsaných zvláštními předpisy. Tyto povinnosti má i u staveb a jejich změn
nevyžadující stavební povolení ani ohlášení. O zahájení prací na stavbách osvobozených od povolení je
povinen v dostatečném předstihu informovat osoby těmito pracemi dotčené.
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 zdejšího správního orgánu.
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.
Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného
vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou,
stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně
příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16
stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky ode dne nabytí právní moci
rozhodnutí. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li
z povahy věci k jejich konzumaci.

Bc. Lucie stará
referent odboru stavebního a územního plánování
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Sokolov to
nejpozději 30 dnů před konáním jednání ( §25 odst.3 zákona č. 500/2004Sb., - správní řád v platném
znění – dále jen správní řád ).Ve stejný den, kdy se vyvěsí na úřední desce, bude oznámení vyvěšeno i
způsobem umožňující dálkový přístup na tzv.“elektronické úřední desce“( § 25 odst.2 správního řádu ).
Vyvěšeno dne:……………………..

Sejmuto dne:…………………….

……………………………………………………………………………………………………………
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. f) ve
výši 20000 Kč byl zaplacen dne 14.08.2013.
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Účastníci (územní rozhodnutí - veřejná vyhláška)
Účastníci podle § 85 odst. 1 stavebního zákona (doručuje se jednotlivě, dle § 87 odst.1 stavebního
zákona )
a) žadatel (dodejky - doručuje se jednotlivě)
1. ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
2. Elektroprojekce Vincíbr s.r.o., IDDS: wb63n28
sídlo: Sadovská č.p. 60, Vysoká, 362 63 Dalovice
b) obec, na jímž území má být požadovaný záměr uskutečněn (dodejky - doručuje se jednotlivě)
3. Obec Těšovice, IDDS: u5iamks
sídlo: Těšovice č.p. 21, 356 01 Sokolov 1
Účastníci podle § 85 odst.2 písm.a) stavebního zákona (doručuje se jednotlivě podle § 87 odst. 1
stavebního zákona)
4. Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, IDDS: z49per3
sídlo: Chebská č.p. 48/73, Dvory, 360 06 Karlovy Vary 6
5. RECYS-MACH s.r.o., IDDS: yunwua8
sídlo: Citice č.p. 1, 356 01 Sokolov 1
6. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, IDDS: 2kdkk64
sídlo: Chebská č.p. 282, 356 01 Sokolov 1
7. Město Sokolov, IDDS: 6xmbrxu
sídlo: Rokycanova č.p. 1929, 356 01 Sokolov 1
8. Jaromír Kukel, Mánesova č.p. 1782, 356 01 Sokolov 1
9. Miloslav Hylas, Mičurinova č.p. 1925, 356 01 Sokolov 1
10. Vladislava Hylasová, Mičurinova č.p. 1925, 356 01 Sokolov 1
11. Šárka Kimlová, Spartakiádní č.p. 1960, 356 01 Sokolov 1
12. Vlastimil Filip, Heyrovského č.p. 1594, 356 01 Sokolov 1
13. Marie Filipová, Heyrovského č.p. 1594, 356 01 Sokolov 1
14. Petra Kesslová, Marie Majerové č.p. 1647, 356 01 Sokolov 1
15. Milena Lukešová, Sportovní č.p. 2023, 356 01 Sokolov 1
16. Miroslav Marek, Sokolovská č.p. 1604, 356 01 Sokolov 1
17. RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
18. Telefónica Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h
sídlo: Za Brumlovkou č.p. 266/2, Michle, 140 00 Praha 4
19. Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o., IDDS: iwfuegx
sídlo: Jiřího Dimitrova č.p. 1619, 356 01 Sokolov 1
20. MěÚ Sokolov, odbor správy majetku, Rokycanova č.p. 1929, 356 01 Sokolov 1
21. Marie Horvathová, Mičurinova č.p. 81, 356 01 Sokolov 1
22. Zdeněk Novák, Tovární č.p. 1036, 356 01 Sokolov 1
23. Miroslav Luzar, Jelínkova č.p. 1866, 356 01 Sokolov 1
24. Jiřina Hrůzová, Atletická č.p. 2002, 356 01 Sokolov 1
25. Pavel Vaněček, Alšova č.p. 1737, 356 01 Sokolov 1
26. Krista Svatochová, Jelínkova č.p. 1885, 356 01 Sokolov 1
27. Jan Puda, Jasmínová č.p. 2161, Vítkov, 356 01 Sokolov 1
28. Monika Dlabačová, Švabinského č.p. 1725, 356 05 Sokolov
29. Helena Rohová, Marie Majerové č.p. 1752, 356 01 Sokolov 1
30. Marcela Píšová, Lidická č.p. 1440/30, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň 23
31. František Odehnal, Boženy Němcové č.p. 1514, 356 01 Sokolov 1
32. Pavel Kdýr, Sokolovská č.p. 1577, 356 01 Sokolov 1
33. Jaroslav Urbánek, Křížová č.p. 118, 356 01 Sokolov 1
34. Ota Šnajdr, Mánesova č.p. 1667, 356 01 Sokolov 1
35. Daniela Šnajdrová, Mánesova č.p. 1667, 356 01 Sokolov 1
36. Martin Tesák, Mičurinova č.p. 1919, 356 01 Sokolov 1
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37. Pavla Tesáková, Jelínkova č.p. 1885, 356 01 Sokolov 1
38. Jiří Krejčí, Mánesova č.p. 1656, 356 01 Sokolov 1
39. Jozef Szabó, Heyrovského č.p. 1539, 356 01 Sokolov 1
40. Zdeněk Krček, Slovenská č.p. 1016, 356 01 Sokolov 1
Účastníci podle § 85 odst.2 písm. b) stavebního zákona (doručuje se veřejnou vyhláškou podle § 87 odst.
3 stavebního zákona)
41. Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům nebo stavbám:
parc. č. 3974/8, 1358/64, 1487/3, 3974/64, 3974/55, 3974/60, 3974/59, 3974/57, 3974/58, 3974/24,
3974/65, 3974/62, 3974/63, 3974/12, 3974/33, 3974/53, 3974/27, 3974/10, 1446/190, 1446/199 v
katastrálním území Těšovice.
dotčené správní úřady (doručuje se jednotlivě, dle § 87 odst.1 stavebního zákona )
42. MěÚ Sokolov, odbor životního prostředí, Rokycanova č.p. 1929, 356 01 Sokolov
43. MěÚ Sokolov, odbor dopravy, Rokycanova č.p. 1929, 356 01 Sokolov 1
ostatní
44. MěÚ Sokolov, vnitřní správy, Rokycanova č.p. 1929, 356 20 Sokolov

