MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV
Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov

odbor stavební a územního plánování
NAŠE ZN.:
VYŘIZUJE:
TEL.:
E-MAIL:

SÚP/39754/2008/Mo
Motlová Lenka
359 808 228
lenka.motlova@mu-sokolov.cz

DATUM:

27.listopadu 2008

ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Městský úřad Sokolov, odbor stavební a územního plánování, jako stavební úřad
příslušný podle § 13 odst.1 písm.f/ 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 přezkoumal podle § 84 až 91 a
§ 109 až 114 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení
stavby, kterou dne 3.9.2008 podal
Jan Matyšek, nar.18.8.1974,Kaceřov 85, 357 51 Kynšperk nad Ohří
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:
I.

Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o
podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního
opatření
rozhodnutí

o

umístění

stavby

a podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se
provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu
stavební

povolení

na stavbu:
2 x jednogenerační rodinný dům - oba dva
zděné,nepodsklepené,jednopodlažní rodinné domy - samostatně stojí na
parc.čísla pozemku 1403/1 obec a katastrální území Těšovice
popis staveb :
- zděné objekty v technologii cihelného zdiva Ytong - zastřešení dřevěnými
vazníkovými krovy
s betonovou střešní krytinou - zastřešení valbovými střechami se sklonem 15
stupňů,hřebeny střech –
ve směru SV-JZ
- celkové výšky jednotlivých objektů od terénu - 4,680 m
- v každém RD - 1 x bytová jednotka - obytné části rodinných domů jsou situovány
na jižní stranu
- zastavěná plocha - 105,61 m2 / jeden RD/
- vytápění obou RD - teplovodní vytápění s osazením elektrického kotle
součástí stavby - soubor staveb :
- přístupová a příjezdová komunikace - pro oba dva RD parc.č.p.1405/1,1405/2,1403/1
- přístup a příjezd k objektům ze stávající komunikace - parc.č.p.1401/1
- přípojky inženýrských sítí :
- dešťová kanalizace - parc.č.p.1403/1 - svedeno do vsakovacích jímek na
p.č.p.1403/1
- splašková kanalizace - parc.č.p.1403/1 - svedena do nepropustných jímek na
p.č.p.1403/1
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- vodovodní přípojky - řešeny každá samostatně s dvojím napojením na stávající
řad v komunikaci
na p.č.p.1401/1,dále vedeno zemí na parc.č.p.1406/1,1405/2,1403/1
- přípojka elektro - na betonovém stožáru osazeném na p.č.p.1401/1 bude
proveden svod s osazením
nové pojistné skříně,dále vedeno zemí na
parc.č.p.1401/1,p.č.p.1406/1,1405/2,1403/1
vše obec a katastrální území Těšovice
(dále jen "stavba") na pozemku.
II.
Stanoví podmínky pro umístění stavby:
1. 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 pozemku a
sousedních staveb.
2. Stavba bude umístěna na parc.č.p. 1403/1 :
rodinný dům umístěný v levé části pozemku p.č.1403/1 – vzdálenost od
hranice s parc.č.p.1404/2
v nejbližším bodě - 2 355 mm ,vzdálenost od hranice s parc.č.p.1322/9 –
v nejbližším bodě – 4
150 mm
rodinný dům umístěný v pravé části pozemku parc.č. 1403/1 – vzdálenost
od hranice
s parc.č.p.1322/1 – v nejbližším bodě – 5 851 mm,vzdálenost od hranice
s parc.č.p.1322/1 –
v nejbližším bodě – 4 514 mm
- přístupová a příjezdová komunikace - pro oba dva RD parc.č.p.1405/1,1405/2,1403/1
- přístup a příjezd k objektům ze stávající komunikace - parc.č.p.1401/1
přípojky inženýrských sítí :
- dešťová kanalizace - parc.č.p.1403/1 - svedeno do vsakovacích jímek na
p.č.p.1403/1
- splašková kanalizace - parc.č.p.1403/1 - svedena do nepropustných jímek na
p.č.p.1403/1
- vodovodní přípojky - řešeny každá samostatně s dvojím napojením na
stávající řad v komunikaci
na p.č.p.1401/1,dále vedeno zemí na parc.č.p.1406/1,1405/2,1403/1
- přípojka elektro - na betonovém stožáru osazeném na p.č.p.1401/1 bude
proveden svod s osazením
nové pojistné skříně,dále vedeno zemí na
parc.č.p.1401/1,p.č.p.1406/1,1405/2,1403/1
vše tak,jak je zakresleno v situačním výkresu v měřítku 1 : 200 obec a
kat.území Těšovice,který je součástí ověřené dokumentace.
3. Pro uskutečnění umisťované stavby se současně jako stavební pozemek
vymezuje pozemek
parc.č. 1403/1 obec a kat.území Těšovice tak,jak je zakresleno a okótováno
v situačním výkresu
dokumentace stavby.
III.
Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval;
případné změny nesmí být
provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky
stavby:
- závěrečnou kontrolní prohlídku na stavbě.
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4. Stavba bude dokončena do 31.12.2009.
5. Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby a to osobou k tomu
oprávněnou.
6. Stavba bude provedena stavebním podnikatelem,který bude vybrán ve
výběrovém řízení a při
realizaci stavby zabezpečí odborné provádění stavby stavbyvedoucím.Stavební
podnikatel bude
stavebnímu úřadu prokazatelně oznámen před zahájením stavby.
7. 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./.
8. Na stavbě bude veden stavební deník.
9. Stavba bude provedena tak,aby byla dodržena vyhláška č.137/1996 Sb. o
obecných technických
požadavcích na výstavbu ve znění pozdějších platných předpisů.
10. Provozem na stavbě nesmí docházet k znečišťování komunikací.
11. Při stavbě budou dodrženy požární a hygienické předpisy.
12. Dešťové vody ze stavby budou svedeny tak,aby nedocházelo k podmáčení
okolních staveb a
pozemků.
13. Odpady z realizace stavby budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých
druhů a kategorií a
budou přednostně využity nebo předány k využití oprávněné firmě.Nebude-li
to možné,odpad bude
odstraněn v souladu s ustanovením zákona č.185/2001 Sb.o odpadech,ve znění
pozdějších předpisů –
dle stanoviska MěÚ Sokolov odbor ŽP – 25.3.2008 č.j. 12173/2008/ZP/PEOU.
14. Na stavbě bude provedeno opatření prot..i pronikání půdního radonu z podloží
na základě předloženého protokolu o měření půdního radonu.
15. Při stavbě budou dodrženy podmínky vyjádření VOSS s.r.o.Sokolov – 28.3.2008
zn.306/2008 :
na vodovodní přípojku je doporučeno osadit lokalizační vodič pro vyhledávání
potrubí
- je požadováno umístění orientačních tabulek o poloze šoupat
- vodoměrná sestava bude osazena ve vodoměrné šachtě a bude vystrojena
dle ČSN 75 5411
- bude provedeno umístění orientační tabulky o poloze šoupěte
- vodovodní přípojka bude provedena dle ČSN 75 5411
- 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 VOSS s.r.o. je
nutné přizvat provozní středisko ke kontrole provedených prací před
záhozem
16.Dle vyjádření ČEZ Distribuce a.s. ze dne6.3.2008 č.j.183/2008 se v zájmovém
území stavby nachází nadzemní vedení,které je viditelné a musí být
respektováno dle zákona č.458/2000 Sb.Při stavbě budou dodrženy tyto
podmínky :
-

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 110 kV včetně 12 m / rep.15 m u zařízení
postaveného do 31.12.1994
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-

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 34 3108/

-

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 34 3108

-

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.50/79 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.20 dní před požadovaným termínem

v případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části
vedení
17.Nepropustné jímky / žumpy/ budou pravidelně vyváženy oprávněnou společností
s tím,že o vyvážení
je majitel rodinného domu povinen uchovávat doklady likvidace splaškových
vod za účelem kontroly
nakládání se splaškovými odpadními vodami.Jestliže v dané lokalitě dojde
v budoucnu k dostavbě
veřejné kanalizace bude předmětný objekt na tuto přepojen s vyřazením sběrné
jímky splaškových
vod.
18.Před zahájením stavby umístí stavebník na viditelném místě u vstupu na
staveniště štítek o povolení stavby a ponechá jej tam až do dokončení stavby.
-

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Jan Matyšek, nar. 18.8.1974, Kaceřov 85, 357 51 Kynšperk nad Ohří
Odůvodnění:
Dne 3.9.2008 podal stavebník žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení
stavby. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní a stavební řízení, které stavební
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úřad spojil podle § 78 odst. 1 stavebního zákona v souladu s § 140 odst. 1 správního
řádu usnesením podle § 140 odst. 4 správního řádu.
Stavební úřad oznámil zahájení společného územního a stavebního řízení
účastníkům řízení, dotčeným orgánům a veřejnosti. K projednání žádosti současně
nařídil ústní jednání na 19.11.2008, o jehož výsledku byl sepsán protokol.
Stavební úřad ve smyslu ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od
ohledání na místě stavby z důvodu toho,že mu byly dobře známy poměry staveniště
a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a
stanovení podmínek k jejímu provádění.
Stavební úřad v provedeném společném územním a stavebním řízení přezkoumal
předloženou žádost z hledisek uvedených v § 86 a 111 stavebního zákona,
projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním
nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy
vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.
Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a
vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace
stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby. Stavební úřad v průběhu
řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.
K řízení bylo doloženo a v řízení se vyjádřili :
- situační výkres současného stavu v území v měřítku katastrální mapy včetně
parc.čísel s vyznačením stavebního pozemku a požadovaného umístění stavby
- dokumentace stavby zpracovaná oprávněnou autorizovanou osobou Ing.Jan
Schrader
- plán kontrolních prohlídek stavby
- protokol o měření půdního radonu – 7.3.2008
- výpisy z katastru nemovitostí ke dni 23.7.2008,16.10.2008
- kopie katastrální mapy ke dni 26.5.2008
- vyjádření Telefónica 02 Czech Republic a.s. – č.j.23137/08/CKV/000 – 28.2.2008
– nedojde ke střetu
- vyjádření ČEZNET a.s. Praha – 28.2.2008 zn.09882/B/08 – nedojde k dotčení sítí
- vyjádření VOSS s.r.o. Sokolov – 28.3.2008 zn.306/2008, 3.3.2008 zn.184/2008
- vyjádření RWE Distribuční služby s.r.o. Brno – 4.3.2008 zn.642/08/177 – sítě se
nenacházejí
- vyjádření ČEZ Distribuce a.s. 6.3.2008 č.j.183/2008
- vyjádření MěÚ Sokolov – odbor životního prostředí – 25.3.2008
č.j.12173/2008/ZP/PEOU
- vyjádření Obvodní báňský úřad Sokolov ze dne 25.3.2008 zn.669/462/08
- vyjádření Obecní úřad Těšovice z hlediska územního plánu – 9.4.2008,z hlediska
ochrany ovzduší – 19.3.2008
- vyjádření Sokolovská uhelná a.s. Sokolov – 31.3.2008 zn.38/2008/Ho/SV
- Policie ČR DI Sokolov – 21.7.2008 č.j.ORSO-6839/čj.-2008-06
- Obecní úřad Těšovice – 27.8.2008 č.j.3/2008 – rozhodnutí o připojení sjezdu
- Obecní úřad Těšovice – 27.8.2008 č.j.3/2008 – rozhodnutí o zvláštním užívání
komunikace
- smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřená mezi
stavebníkem a Obcí Těšovice
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.
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Účastníci řízení – další dotčené osoby / § 27 odst.2 správního řádu/ : - účastníci
jsou též další dotčené osoby,pokud mohou být ve svých právech nebo povinnostech
Obec Těšovice, zastoupená starostou J.Halberštátem, Miroslav Matoušek
Mánesova 1782 Sokolov, Robert Horner Těšovice 17,, Pavlína Zemanová –
Stříbrná 130 Heřmanova Huť,, Rudolf Kaksch Atletická 1999 Sokolov,, Pavel
Stingl Slavíčkova 1688 Sokolov,, Vlastimil Zikmund Těšovice 37,, ČEZ
Distribuce a.s. Děčín, Vodohospodářská společnost s.r.o.Sokolov
Účastníci řízení – územní řízení / § 85 stavebního zákona/
Účastníci řízení podle § 85 stavebního zákona stavebního zákona jsou žadatel a
vlastník pozemku parc.č.1403/1,1405/2,1405/1 – Jan Matyšek,Kaceřov č.p.85 a
obec na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn Obec Těšovice.
Účastníkem řízení jsou osoby,jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním
stavbám nebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním
rozhodnutím přímo dotčeno a to vlastník pozemku parc.č. 1322/1,1322/50,1401/1 –
Obec Těšovice,parc.č.p.1403/2,1405/1 – Miroslav Matoušek,parc.č.p.1404/1 Horner Robert,Pavlína Zemanová,parc.č.p.1322/9 – Rudolf Kaksch,parc.č.p.1406/4
– Pavel Stingl,a stavby Vodohospodářská společnost s.r.o. Sokolov,ČEZ Distribuce
a.s. Děčín. Jiná práva nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.
Účastníci řízení – stavební řízení / § 109 stavebního zákona/ :
Účastníkem řízení podle § 109 stavebního zákona jsou žadatel a vlastník pozemku
parc.č.1403/1,1405/2,1405/1 – Jan Matyšek,Kaceřov č.p.85 ,vlastník stavby na
pozemku nebo ten,kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající
věcnému břemeni,mohou-li být jejich práva navrhovanou stavbou přímo dotčena a i
ten vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm,může-li být jeho vlastnické
právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno - parc.č. 1322/1,1322/50,1401/1 – Obec
Těšovice,parc.č.p.1403/2,1405/1 – Miroslav Matoušek,parc.č.p.1404/1 - Horner
Robert,Pavlína Zemanová,parc.č.p.1322/9 – Rudolf Kaksch,parc.č.p.1406/4 – Pavel
Stingl,a stavby Vodohospodářská společnost s.r.o. Sokolov,ČEZ Distribuce a.s.
Děčín. Jiná práva nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vyhodnocení připomínek veřejnosti:
- připomínky veřejnosti nebyly uplatněny.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Poučení účastníků/ územní rozhodnutí / :
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru
regionálního rozvoje 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 právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci pro
umístění stavby stavebníkovi,případně obecnímu úřadu,jehož územního obvodu se
umístění stavby týká,není-li sám stavebním úřadem,případně též speciálnímu
stavebnímu úřadu.
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Rozhodnutí má podle § 93 odst.1 stavebního zákona platnost 2 roky.Podmínky
rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení,nedošlo-li
z povahy věci k jejich konzumaci.
Poučení účastníků / stavební povolení / :
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru
regionálního rozvoje 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.
Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. Stavební
povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy
nabylo právní moci.
Stavebníkovi zašle jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek
obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené
projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.
Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u
vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby,případně do vydání
kolaudačního souhlasu,rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem
s uvedením údajů na štítku.
Poučení stavebníka :
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 – dle § 22 zákona č.20/1987 Sb.
o státní památkové péči ve znění pozdějších platných předpisů.

Lenka M o t l o v á
referent odboru stavebního a územního plánování
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně 15 dnů na úřední desce Městského
úřadu Sokolov
a Obecním úřadě Těšovice. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za
doručenou.
Ve stejný den,kdy se vyvěsí na přední desce,bude rozhodnutí vyvěšeno i způsobem
umožňujícím dálkový přístup tzv.“elektronické desce „.
Vyvěšeno dne ………………….
Sejmuto dne…………………
…
Podpis a razítko oprávněné osoby,která 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 300,- Kč, , položky 17 odst. 1 písm. a/ ve výši 300,- Kč,
položky 17 odst. 1 písm. a/ ve výši 300,- Kč, celkem 900,- Kč byl zaplacen dne
19.11.2008.
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Obdrží/ územní rozhodnutí /
účastníci (dodejky) - § 85 odst.1 stavebního zákona
1. Jan Matyšek, Kaceřov 85, 357 51 Kynšperk nad Ohří
2. Obec Těšovice zastoupená starostou J.Halberštátem, 356 01 Těšovice
účastníci řízení ( veřejná vyhláška) § 85 odst.2 stavebního zákona
3. Miroslav Matoušek, Mánesova 1782, 356 01 Sokolov
4. Robert Horner, Těšovice 17, 356 01 Sokolov
5. Pavlína Zemanová, Stříbrská 130, 330 24 Heřmanova Huť
6. Rudolf Kaksch, Atletická 1999, 356 01 Sokolov
7. Pavel Stingl, Slavíčkova 1688, 356 01 Sokolov
8. Vlastimil Zikmund, Těšovice 37, 356 01 Těšovice
9. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 847, 405 02 Děčín 4
10. Vodohospodářská společnost s.r.o., Dimitrovova ul. 1619, 356 01 Sokolov
dotčené správní úřady
11. Obecní úřad Těšovice, 356 01 Těšovice
12. MěÚ Sokolov odbor životního prostředí, Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov
ostatní
13. Telefónica 02 Czech Republic a.s., DLSS Karlovy Vary-p.o.box č.56, 130 76
Praha 3
14. Policie ČR DI, Jednoty 1773, 356 01 Sokolov
Obdrží/ stavební povolení /
účastníci (dodejky) - § 109 odst.1 stavebního zákona
1. Jan Matyšek, Kaceřov 85, 357 51 Kynšperk nad Ohří
2. Obec Těšovice zastoupená starostou J.Halberštátem, 356 01 Těšovice
3. Miroslav Matoušek, Mánesova 1782, 356 01 Sokolov
4. Robert Horner, Těšovice 17, 356 01 Sokolov
5. Pavlína Zemanová, Stříbrská 130, 330 24 Heřmanova Huť
6. Rudolf Kaksch, Atletická 1999, 356 01 Sokolov
7. Pavel Stingl, Slavíčkova 1688, 356 01 Sokolov
8. Vlastimil Zikmund, Těšovice 37, 356 01 Těšovice
9. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 847, 405 02 Děčín 4
10. Vodohospodářská společnost s.r.o., Dimitrovova ul. 1619, 356 01 Sokolov
dotčené správní úřady
11. Obecní úřad Těšovice, 356 01 Těšovice
12. MěÚ Sokolov odbor životního prostředí, Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov
ostatní
13. Telefónica 02 Czech Republic a.s., DLSS Karlovy Vary-p.o.box č.56, 130 76
Praha 3
14. Policie ČR DI, Jednoty 1773, 356 01 Sokolov

