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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí, jako stavební úřad věcně příslušný dle § 13 odst.
1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen
"stavební zákon") a místně příslušný dle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), rozhodl ve věci žádosti o vydání územního rozhodnutí o
umístění stavby: „ Výstavba základové stanice mobilní sítě GSM-R pro potřeby železniční dopravy v rámci
stavby GSM-R III. Koridor Beroun- Plzeň - Cheb (PS 302 - BTS 180 zast. Pomezí nad Ohří ) na pozem.p.č.
533/3 v k.ú. Pomezí nad Ohří, obec Pomezí nad Ohří“, kterou podala SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ
CESTY, STÁTNÍ ORGANIZACE (IČ - 70994234), DLÁŽDĚNÁ 1003/7, NOVÉ MĚSTO, 110 00 PRAHA 1,
kterého na základě plné moci zastupuje společnost SUDOP PRAHA A.S. ( IČ – 25793349 ), OLŠANSKÁ 1, 130
00 PRAHA 3 takto:
Podle § 79 a § 92 odst. 1 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů vydává

územní rozhodnutí o umístění stavby
pro stavbu:
„ Výstavba základové stanice mobilní sítě GSM-R pro potřeby železniční dopravy v rámci stavby
GSM-R III. Koridor Beroun- Plzeň - Cheb (PS 302 - BTS 180 zast. Pomezí nad Ohří ) na pozem.p.č. 533/3 v
k.ú. Pomezí nad Ohří, obec Pomezí nad Ohří“.
Obsah stavby:
stožár výšky 30m,
technologický domek velikosti 2,5 x 3,1m, výšky 3,502 m do hřebene sedlové střechy,
přípojka napájecího – silového kabelu NN v délce cca 55m,
sdělovací – optický kabel v délce cca 50m.
Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky:
1. Nový anténní stožár a technologický objekt bude umístěn na levé straně kolejiště ve směru staničení v žkm
141,918 směr st.hranice SRN na travnaté ploše vedle asfaltové plochy a železniční zastávky.
2. Stožár bude umístěn od hranice s pozem.p.č. 557 v k.ú. Pomezí nad Ohří, obec Pomezí nad
Ohří, ve vzdálenosti 40,9 m.
3. Technologický domek bude umístěn od hranice se stav.p.č.39/1v k.ú.Pomezí nad Ohří, obec Pomezí nad
Ohří, ve vzdálenosti 37,1m.
4. Před zahájením výkopových prací prověří investor průběh stávajících inž. sítí, zajistí jejich vytyčení u
jednotlivých správců a bude plně respektovat jejich oprávněné požadavky, týkající se ochrany těchto
zařízení.
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5. Při provádění prací stavebník dodrží veškeré podmínky stanovené ve stanoviscích, vyjádřeních a
rozhodnutích dotčených orgánů, účastníků řízení, vlastníků (správců) veřejné dopravní a technické
infrastruktury a organizací, kteří se k projektové dokumentaci vyjadřovali. Jedná se zejména o:
ČD - Telematika a.s.:
• Stavební objekty a provozní soubory v majetku SŽDC zpracované do stupně dokumentace pro územní
řízení byly v dalším stupni projektové dokumentace zpracovány v rozsahu daném vyhláškou č.
146/2008 Sb. a upřesněnou směrnicí SŽDC 11/2006.
• Činit na majetku SŽDC uvedené již ve stupni dokumentace pro územní řízení byly v souladu s
technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah.
• Písemné vyrozumění organizaci, která vydala vyjádření, o zahájení prací a to nejméně 15 dnů předem.
• Před zahájením zemních prací vytyčit polohu pozemního telekomunikačního vedení a zařízení přímo
ve staveništi (trase).
• Prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou provádět práce, s polohou vedení (zařízení).
• Upozornit organizaci provádějící zemní práce na možnou odchylku uloženého vedení (zařízení) od
polohy vyznačené ve výkresové dokumentaci.
• Upozornit pracovníky, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti a nepoužívali zde
nevhodné nářadí, a také ve vzdálenosti nejméně 1,5 m po každé straně vyznačené trasy vedení
(zařízení) nepoužívali žádných mechanizačních prostředků (hloubících strojů, sbíječek, apod.).
• Řádně zabezpečit odkryté podzemní telekomunikační vedení (zařízení) proti poškození, zcizení a řádné
zajištění výkopů případně včetně osvětlení.
• Odpovídající ochrana kabelů a ochrana kabelové trasy dle platných norem, pokud bude trasa kabelů
pojížděna vozidly nebo stavební mechanizací.
• Při přeložkách organizace provádějící zemní práce zhutnila zeminu pod kabelem před jeho zakrytím po
vrstvách (záhozem) a vyzval ČD-Telematika a.s., Servis kabelových Plzeň k provedení kontroly před
zakrytím kabelu, zda není vedení (zařízení) viditelně poškozeno a zda byly dodrženy příslušné normy a
stanovené podmínky.
• Nad kabelovou trasou dodržovat zákaz skládek a budování zařízení, která by znemožnila přístup ke
kabelům. Bez souhlasu správce nesnižovat, ani nezvyšovat vrstvu zeminy na kabelovou trasou.
• Při křížení, případně souběhu podzemních telekomunikačních vedení bude dodržena ČSN 73 6005
Prostorová uspořádání sítí technického vybavení.
• Při provádění zemních prací byla dodržena ČSN 73 3050 Zemní práce zejména čl. 20 a 21, ČSN 33
2160 Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení
VN, VVN a ZVV a ČSN 33 2000-5-54 Uzemnění a ochranné vodiče.
• Neprodleně ohlásit každé poškození podzemního telekomunikačního vedení a zařízení organizaci
ČD-Telematika a.s., Servis Kabelových sítí Plzeň.
• Ohlásit ukončení stavby ČD-Telematika a.s. včetně správce a jeho pozvání ke kolaudačnímu řízení.
• Prováděné práce musí respektovat podmínky vyplývající ze zákona č. 172/2005 Sb., o elektronických
komunikacích, zákona č. 266/1994 Sb., o drahách.
• Provedení prací (včetně projektování) na telekomunikačním vedení (zařízení) organizací, jejíž
pracovníci provádějící práce mají platné odborné oprávnění k práci na železničním telekomunikačním
zařízení, dle zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, Podmínky odborné způsobilosti výše uvedeného
zákona a vyhl. č. 101/1995 Sb., a příslušných výnosů SŽDC (zejména Směrnice SŽDC č. 50). Toto
(časově omezené) oprávnění lze získat složením příslušné odborné zkoušky u ředitelství SŽDC.
• Vyřešení věcných břemen v případech kdy telekomunikační vedení (zařízení) položeno nebo jeho
poloha změněna mimo pozemky SŽDC nebo Českých drah.
• S ohledem na to, že správce neodpovídá za změny provedené bez jeho vědomí nad trasou vedení
(zařízení), je nutné ověřit výškové umístění vedení (zařízení) ručně kopanými sondami.
Podmínky ochrany SEK společnosti Telefonica Czech Republic, a.s.:
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I. Obecná ustanovení
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména
stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými
právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v
oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby
nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti
Telefónica a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou
zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.
Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen
respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při
křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými
a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a
technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajního vedení
vyznačené trasy SEK (dále jen PVSEK) nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného
nářadí.
Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené
Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Telefónica je stavebník, nebo jím pověřená
třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Telefónica vzniknou
porušením jeho povinnosti.
V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto Vyjádření, nelze toto
Vyjádření použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového Vyjádření.
Bude-li žadatel na společnosti Telefónica požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro
jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydaného ve
správním řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, je povinen kontaktovat POS.
II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK
Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení dle
předchozí věty je povinen učinit elektronicky, či telefonicky na telefonní číslo shora uvedené,
přičemž takové oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.
Před započetím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba,
povinen zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou
trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti
provádět.
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude
provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými
sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i
hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové
dokumentaci.
Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba,
povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání
PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti
prověšení, poškození a odcizení.
Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník,
nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce a zjištění rozporu
oznámit POS a v přerušených pracích pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel
souhlas k pokračování v přerušených pracích.
V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo
jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem
na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK (dále
jen NVSEK) je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to
3

•

•
•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem (včetně
doporučených), správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.
Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím
pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávněn provést až
poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS.
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a
vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Telefónica.
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět
vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti
mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS
způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod
trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK
nad zemí.
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného
pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci
zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v
takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly
být vykonávány ve vzdálenost menší než 1m od NVSEK.
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve
všech případech, kdy by i nad rámec těchto Všeobecných podmínek ochrany SEK společnosti
Telefónica mohlo dojít ke střetu stavby se SEK.
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat
technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s POS
jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříní optických
spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK.
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že technologická rezerva
představuje několik desítek metrů kabelu stočeného do kruhu a ochranou optické spojky je skříň o
hraně cca 1m.
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK ihned,
nejpozději však do 24 hodin od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS. Stavebník,
nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen oznámení učinit na poruchové službě společnosti
Telefónica, s telefonním číslem 800 184 084, pro oblast Praha lze užít telefonní číslo 241 400 500.
III. Práce v objektech a odstraňování objektů
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýkoliv prací v objektu,
kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u společnosti
Telefónica bezpečné odpojení SEK.
Při provádění činností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba,
povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně
doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné
průzkum vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní.
IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby
Pokud by činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního
orgánu dle zvláštního právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení SEK, je stavebník,
nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení SEK do příslušné
dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.).
V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního
4

•

•

•

•

•

•

•

•
•

orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen
předložit zakreslení trasy SEK i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální
mapa, plánek), ze které bude zcela patrná míra dotčení SEK.
Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí,
elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci
povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických
trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen provést výpočet
rušivých vlivů zpracovat ochranná opatření a předat je POS. Stavebník, nebo jím pověřená třetí
osoba, není oprávněn do doby, než obdrží od POS vyjádření k návrhu opatření, zahájit činnost,
která by mohla způsobit ohrožení či poškození SEK. Způsobem uvedeným v předchozí větě je
stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat také při projektování stavby,
rekonstrukce či přeložky produktovodů s katodovou ochranou.
Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras
společnosti Telefónica a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných
objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního
řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen
kontaktovat POS za účelem projednání podmínek ochrany těchto radiových tras. Ochranné pásmo
radiových tras v šíři 50 m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy
o šíři 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem
vysílacího radiového zařízení.
Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti
Telefónica je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci
povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však
před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.
Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly
do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím
pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy
SEK, a to i za použití mechanizace, otevřeného plamene a podobných technologií.
V. Křížení a souběh se SEK
Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK se sítěmi technické
infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v
zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0,5
m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.
Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá
umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické
kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší jak 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce
menší jak 1 m. V případě, že stavebník, nebo jím pověřená osoba, není schopen zajistit povinnost
dle předchozí věty, je povinen kontaktovat POS.
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky
apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, popřípadě
kontaktovat POS.
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit (např.
zabetonováním).
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické
infrastruktury s kabelovodem, povinen zejména:
- v případech, kdy plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny
v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve
vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit POS a následně
projednat zakreslení v příčných řezech,
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-

do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické
infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdál. kratší než 2 m,
66. neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury,
předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa
kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
projednat s POS nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které
by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové přípravy a veškeré
případy, kdy jsou trajektorie podvrtů a protlaků ve vzdálenosti menší než 1,5 m od
kabelovodu.

ČEZ Distribuce, a.s.:
• V případě podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka před započetím zemních
prací čtrnáct dní předem požádat o vytyčení prostřednictvím Zákaznické linky 840 840 840, která
je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
• 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 CSN EN
50423-1. Přibližný průběh tras zasíláme v příloze, přičemž v trase kabelového vedení může být
uloženo několik kabelů.
• V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení
nebo trafostanic, popř. bude po vytýčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních
vedení, je nutné písemné požádat o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici
na WIIIIW.cezdistribuce.cz v části Formuláře / Činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje
pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí).
• Upozorňujeme Vás rovněž, že v zájmovém území se může nacházet energetické zařízení, které
není v majetku společnost ČEZ Distribuce, a. s.
• Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, kontaktujte
prosím naši Poruchovou linku 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v
týdnu.
6. Po vydání územního rozhodnutí stavebník předloží příslušnému stavebnímu úřadu (Drážní úřad) žádost o
stavební povolení.
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"správní řád"):
SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, STÁTNÍ ORGANIZACE (IČ - 70994234), DLÁŽDĚNÁ 1003/7,
NOVÉ MĚSTO, 110 00 PRAHA 1, kterého na základě plné moci zastupuje společnost SUDOP PRAHA A.S. ( IČ
– 25793349 ), OLŠANSKÁ 1, 130 00 PRAHA 3

Odůvodnění
Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí obdržel dne 23.1.2013 žádost o vydání územního
rozhodnutí o umístění stavby.
Součástí žádosti o územní řízení o umístění stavby byla i tato stanoviska:
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR KARLOVARSKÉHO KRAJE, ÚZEMNÍ ODBOR CHEB:
HSKV-0244-2/2013-CH - ZÁVAZNÉ STANOVISKO ZE DNE 20.2.2013
KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KARLOVARSKÉHO KRAJE, ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ CHEB: KHSKV
601/2013/HOK/ŠIM - SOUHLASNÉ STANOVISKO ZE DNE 31.1.2013
VUSS PRAHA: 13706/63898-ÚP/2012-7103/44 - ZÁV. STANOVISKO ZE DNE 21.12.2012
DRÁŽNÍ ÚŘAD, SEKCE STAVEBNÍ, OBLAST PLZEŇ: ML-SDL0059/13-3/VC, DUCR-26482/13/VC SOUHLAS ZE DNE 21.5.2013
ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ČR: 208/2210/2012 - VYJÁDŘENÍ ZE DNE 22.1.2013
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Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí opatřením ze dne 6.6.2013 oznámil v souladu s
ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení o umístění stavby a nařídil veřejné ústní
jednání na den: 15.7.2013 (pondělí) konané v místě: na Městském úřadě v Chebu, odbor stavební a životního
prostředí, II.patro, kancelář č. 30. Námitky účastníků řízení a závazná stanoviska dotčených orgánů mohly být
uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání.
Vypořádání s námitkami účastníků řízení:
V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky.
Vyhodnocení připomínek veřejnosti:
V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné připomínky.
Stanovení okruhu účastníků řízení:
Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí k závěru,
že právní postavení účastníka řízení v souladu s ustanovením § 85 stavebního zákona v daném případě přísluší
(vedle žadatele a obce, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn) pouze vlastníkům pozemků nebo
staveb, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, a dále osobám, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k
sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo
dotčeno: a vlastníkům anebo správcům stávajících toků vedení technické a dopravní infrastruktury, dotčených
předmětnou stavbou. Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto
rozhodnutím přímo dotčena.
Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí v průběhu územního řízení o umístění stavby
posoudil žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby z hledisek uvedených v § 90 stavebního zákona,
projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska.
Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí v průběhu územního řízení o umístění stavby
neshledal důvody bránící vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl proto způsobem uvedeným ve výroku.
Toto územní rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabude právní moci.
Územní rozhodnutí nepozbývá platnosti
a) bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno pravomocné stavební povolení nebo jiné
obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebo nabyl-li v době jeho platnosti
právních účinků souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru,
b) bylo-li v době jeho platnosti započato s využitím území pro stanovený účel v případech, kdy se povolovací
rozhodnutí nebo jiný úkon nevydává,
c) vzniklo-li na základě oznámení stavebního záměru posouzeného autorizovaným inspektorem podaného v
době platnosti právo stavební záměr realizovat, nebo
d) byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení podaného v době jeho
platnosti uzavřena tato veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní smlouva nabyla účinnosti.
Územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od
záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena.
Seznam všech účastníků řízení:
SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, STÁTNÍ ORGANIZACE, 4.ZÁKLADNÍ ORGANIZACE
ČESKÉHO SVAZU OCHRÁNCŮ PŘÍRODY CHEB, ČD - TELEMATIKA A.S., KRAJSKÁ SPRÁVA A
ÚDRŽBA SILNIC KARLOVARSKÉHO KRAJE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, O.S. OPONENT,
SDRUŽENÍ ZA KRÁSU ČESKÉ KRAJINY, TELEFONICA CZECH REPUBLIC, A.S. A ÚŘAD PRO CIVILNÍ
LETECTVÍ.
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Poučení
Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení;
prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u zdejšího úřadu a
rozhoduje o něm Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor stavební úřad, Karlovy Vary - Dvory.
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 odvolatele.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

otisk úředního razítka

Ing. Martin Mašek v. r.
vedoucí odboru stavebního a životního prostředí

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů a současně zveřejněn způsobem umožňujícím
dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu. 15. den je posledním dnem oznámení.
Datum vyvěšení: ............................................

Datum sejmutí: …………………................

………………………………….....................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení
Razítko:

………………………………......................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko:

V elektronické podobě
zveřejněno od: ………………………..…….

V elektronické podobě
zveřejněno do: ……………………………

………………………………….....................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění
zveřejnění
Razítko:

………………………………......................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující
Razítko:
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Rozdělovník
Účastníci řízení
Doručení jednotlivě:
SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, STÁTNÍ ORGANIZACE, DLÁŽDĚNÁ 1003/7, NOVÉ
MĚSTO, 110 00 PRAHA 1, PROSTŘEDNICTVÍM ZÁSTUPCE: SUDOP PRAHA A.S., OLŠANSKÁ 1,
130 00 PRAHA 3
Obec: OBEC POMEZÍ NAD OHŘÍ, POMEZÍ NAD OHŘÍ 18, 350 02 CHEB
Účastníci řízení ( doručení veřejnou vyhláškou ):
KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC KARLOVARSKÉHO KRAJE, PŘÍSPĚVKOVÁ
ORGANIZACE, CHEBSKÁ 282, 356 04 SOKOLOV 1
ČD - TELEMATIKA A.S., PERNEROVA 2819/2A, 130 00 PRAHA 3
TELEFONICA CZECH REPUBLIC, A.S., ZA BRUMLOVKOU 266/2, 140 00 PRAHA 4

Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě)
MĚSTSKÝ ÚŘAD CHEB- ODBOR ORGANIZAČNÍ A SPRÁVNÍ, 26. DUBNA 4, 350 02 CHEB
OBECNÍ ÚŘAD POMEZÍ NAD OHŘÍ, POMEZÍ NAD OHŘÍ 18, 350 02 POMEZÍ NAD OHŘÍ

Dotčené orgány (doručení jednotlivě)
DRÁŽNÍ ÚŘAD, SEKCE STAVEBNÍ, OBLAST PLZEŇ, ŠKROUPOVA 11, 301 36 PLZEŇ
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR KARLOVARSKÉHO KRAJE, ÚZEMNÍ ODBOR CHEB, 17.
LISTOPADU 686/30, 350 02 CHEB
KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KARLOVARSKÉHO KRAJE, ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ CHEB,
HRADEBNÍ 16, 350 02 CHEB
MĚSTSKÝ ÚŘAD CHEB - ODBOR STAVEBNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - ODDĚLENÍ
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, NÁMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO Z PODĚBRAD 1/14, 350 00 CHEB 2
VUSS PRAHA, HRADEBNÍ 12/772, 110 15 PRAHA
ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ, LETIŠTĚ RUZYNĚ 12, 160 08 PRAHA 6
Správní poplatek, vyměřený podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
položky 17, odst. 1 písm. c) sazebníku ve výši 500,- Kč
položky 17, odst. 1 písm. e) sazebníku ve výši 1000,- Kč
položky 17, odst. 1 písm. f) sazebníku ve výši 20000,- Kč
---------------------------------------------------------------------celkem
21500,- Kč
byl zaplacen neuvedeno dne 26.6.2013.

9

