
      
 
 
 
 

 

 

M Ě S T S K Ý  Ú Ř A D  C H E B  
ODBOR STAVEBNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb  

Číslo jednací: MUCH 39293/2020 Cheb, dne: 09.07.2020 
Číslo spisu:   KSÚ 4651/2020 
Vyřizuje:  Ing. Olga Podorská 
Email:  podorska@cheb.cz 
Telefon:  354 440 525 
 
Žadatel:  
CHEVAK Cheb, a. s. (IČO – 49787977), Tršnická 4/11, 350 02 Cheb, v zastoupení: Vodohospodářský rozvoj 
a výstavba a. s., (IČO – 47116901), Nábřežní 90/4, Praha 5-Smíchov, 150 00 Praha 5 
 
 

V E Ř E J N Á  V Y H L Á Š K A  
  

S P O L E Č N É  P O V O L E N Í  
 
Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí, vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení 
§ 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 
odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb. o územním a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „stavební zákon“), místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a příslušný stavební úřad 
podle ustanovení § 94j odst. 1 stavebního zákona, rozhodl ve věci žádosti o vydání společného povolení 
(v rámci společného územního a stavebního řízení), pro soubor staveb „Přeložka přiváděcího řadu BAVORY 
na ppč. 12/3, 20, 26/1, 26/2, 190/16, 378/4, 378/13, 386/3, 394/1 a 396/1, katastrální území Dolní Hraničná, 
obec Pomezí nad Ohří“, a schvaluje stavební záměr  takto: 
  

p o v o l u j e  
 
podle ustanovení § 94p stavebního zákona a ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona soubor staveb „Přeložka 
přiváděcího řadu BAVORY na ppč. 12/3, 20, 26/1, 26/2, 190/16, 378/4, 378/13, 386/3, 394/1 a 396/1, 
katastrální území Dolní Hraničná, obec Pomezí nad Ohří“, HGR 2110|Chebská pánev, kraj 51|Karlovarský 
kraj, obec 538868|Pomezí nad Ohří, katastrální území 725561|Dolní Hraničná, na pozemku parc. č. 12/3, 20, 
26/1, 26/2, 190/16, 378/4, 378/13, 386/3, 394/1 a 396/1, č. h. p. 1-13-01-0110-0-00|Výhledský potok, vodní tok 
10233998|PBP Výhledského potoka, v rozsahu projektové dokumentace, ověřené při stavebním řízení, ze které 
vyplývají hlavní technické detaily provedení a umístění stavby, členění na objekty, splnění požadavků daných 
zvláštními předpisy atd. 
  
Stavba obsahuje tyto stavební objekty: 

- SO 01  přeložka vodovodu Hraničná   z TLT DN 250 PN 16, v délce 394,7 m 
- SO 02  propojení vodovodu Pomezí   z TLT DN 100 PN 16, v délce 32,6 m 
- SO 03  přepojení přípojek a řadů  z TLT PN 16, v délce 18 m (16 ks)  

z TLT PN 16, v délce 10 m (4 ks) 
- SO 04  přepad z úpravny vody Bavory  z PVC DN 150 SN 16, v délce 161,6 m 
- SO 05  přivaděč surové vody    z TLT DN 250 PN 16, v délce 40,8 m 
- SO 06  kanalizační přípojka z úpravny vody z PP DN 200 SN 10, v délce 50 m 
- SO 08  dešťová kanalizační přípojka  z PP DN 150 SN 10, v délce 30,7 m 

 
Údaje o povolené stavbě vodního díla: 
Povolovaná vodní díla:    01|přívodní síť, 02|zásobovací síť 
Příslušnost k systému vodovodu    03|skupinový 
Účel užívání povolené stavby vodního díla:   zásobování obyvatelstva pitnou vodou 
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Pro umístění stavby se podle ustanovení § 94p stavebního zákona stanovují tyto podmínky: 
1. Stavba bude umístěna na pozemku parc. č. 12/3, 20, 26/1, 26/2, 190/16, 378/4, 378/13, 386/3, 394/1 a 

396/1, katastrální území Dolní Hraničná, obec Pomezí nad Ohří, jak je zakreslena v situačním výkresu 
v měřítku 1:1000 a 1:250. 

 
 
Pro provedení a užívání stavby se podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a ustanovení § 94p 
stavebního zákona současně stanovují tyto podmínky a povinnosti: 

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním úřadem; případné změny 
nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu. 

2. Před zahájením stavby vodního díla bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek 
„Stavba povolena“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být 
chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na staveništi 
do kolaudace stavby vodního díla. 

3. Během prací zajistí zhotovitel stavbu tak, aby nedošlo ke znečištění nebo ohrožení povrchových nebo 
podzemních vod. 

4. Po dobu realizace stavby bude zachován příjezd na pozemeky, např. položením pojezdových plechů 
přes výkop. 

5. Budou dodrženy tyto podmínky dle závazného stanoviska MěÚ Cheb, SŽP – stavebního úřadu 
čj. MUCH 26551/2020/Heg ze dne 24.03.2020: 

a) Stavba bude umístěna dle předložené dokumentace, kterou zpracoval Ing. Miroslav Cölba a 
Ing. Jiří Lindner. 

b) Stavba bude umístěna na p.p.č. na p.p.č. 12/3, 20, 26/1, 26/2, 67/24, 168/2, 190/16, 378/4, 378/13, 
386/3, 394/1, 396/1, 176/1 v k.ú. Dolní Hraničná. 

6. Budou dodrženy tyto podmínky dle závazného stanoviska MěÚ Cheb, SŽP – státní správy lesů 
čj. MUCH 18588/2020 ze dne 12.03.2020: 

a) Stavbou ani jejím provozem nesmí být dotčeny ani omezeny PUPFL. Nesmí na nich být ukládány 
žádné odpady, výkopová zemina, stavební materiál, parkovány stroje, apod.  

b) Stavba bude umístěna tak, jak je zakresleno v projektové dokumentaci.  
c) Ve smyslu § 22 odst. 1 lesního zákona vlastník nemovitosti nebo investor stavby a zařízení 

je povinen na svůj náklad provést nezbytně nutná opatření, kterými budou jeho pozemky, stavby a 
zařízení zabezpečeny před škodami způsobenými ze sousedních PUPFL, např. pádem stromů nebo 
jejich částí, přesahem větví, kořenů a zastíněním. Vlastník lesa za tyto škody neodpovídá. 

7. Budou dodrženy tyto podmínky dle vyjádření CHEVAK Cheb, a. s. ze dne 09.04.2020: 
a) Stavba bude koordinována se stavbami komunikací (Rekonstrukce průtahu Dolní Hraničná; Zóna 

Tempo 30 na ppč. 378/4 a 386/3, kú. Dolní Hraničná; Rekonstrukce komunikace a přilehlých 
ploch na ppč. 13/6, 18/2, 21/1, 378/4, 378/1 a 429, kú. Dolní Hraničná), odchylky při stavbě budou 
konzultovány i s technickým dozorem příslušných staveb komunikací. 

b) Investor bude s majiteli pozemků dotčených stavbou vodovodu a kanalizace řešit zřízení věcného 
břemene/služebnosti na uložení a provozování potrubí (věcné břemeno/služebnost bude 
po provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby zaneseno do KN). 

c) Zahájení stavby vodohospodářského zařízení bude oznámeno na kontaktní e-mailovou adresu 
puffer@chevak.cz. 

d) Po dokončení stavby – před podáním žádosti o provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby – 
bude provedena technická přejímka na místě stavby za účasti zástupce dodavatele, investora a 
pracovníků CHEVAK Cheb, a. s. 

e) K technické přejímce stavby předá investor/dodavatel stavby zástupci CHEVAK Cheb, a. s. 
geodetické zaměření stavby vodovodu, kanalizace, přepojů přípojek a vodovodů, protokoly 
o tlakové zkoušce vodovodu, protokol o zkoušce průchodnosti potrubí, protokol o provedené 
desinfekci potrubí (jehož součástí bude laboratorní rozbor, provedený akreditovanou laboratoří), 
protokoly o zkoušce těsnosti kanalizace a protokoly z videoprohlídky kanalizace, opravenou 
dokumentaci skutečného provedení stavby a kopii stavebního deníku. Veškeré protokoly a zápisy 
budou podepsány zástupcem CHEVAK Cheb, a. s., provozu Cheb, který byl přítomen 
u předepsaných zkoušek. 
 

mailto:puffer@chevak.cz
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Podmínky pro provádění stavby:   
f) Před zahájením výkopových prací požádá investor/dodavatel stavby o vytyčení zařízení 

provozovaného společností CHEVAK Cheb, a. s. v zájmovém území stavby, provoz Cheb.  
Kontakt: tel.: 739 543 352 p. Srnka – vodovod a tel.: 739 543 353 p. Marek – kanalizace. Provoz 
Nebanice tel.: 739 543 451 p. Dick – kabel k armaturní šachtě Dolní Hraničná a kabel 
k nevyužívanému VDJ Hraničná. 

g) Trasa a výškové uložení vodovodu, kanalizace, přípojek budou geodeticky zaměřeny 
před záhozem. 

h) Při provádění zemních prací bude postupováno tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení 
a prostorového uspořádání stávajících vodovodních řadů a kanalizačních stok. 

i) Při stavbě musí být dodržena ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 
j) Napojení na vodovod a kanalizaci provede, ve spolupráci s dodavatelem stavby, společnost 

CHEVAK Cheb, a. s. provoz Cheb, o napojení bude proveden zápis do stavebního deníku. 
k) Vodovodní přípojky budou provedeny dle ČSN 75 5411, tlakové zkoušky vodovodního potrubí 

dle ČSN 75 5911 a vodoměry dle ČSN EN 14154-1 a ČSN EN 14154-2. 
l) Kanalizační přípojka bude napojena ke dnu revizní šachty na stoce nebo do odbočky na stoce 

s vybudováním revizní šachty na přípojce. 
m) Revizní šachta, do níž bude napojena tlaková kanalizační přípojka, bude mít stěny a dno obloženy 

čedičem do výše ostřiku. 
n) Investor/dodavatel stavby přizve zástupce CHEVAK Cheb, a. s. provozu Cheb k tlakovým 

zkouškám vodovodu, ke zkoušce průchodnosti potrubí, ke zkouškám těsnosti kanalizace, 
ke kontrole napojení (propojení), ke kontrole provedení dezinfekce potrubí,  ke kontrole 
před záhozem a k technické přejímce.  

o) Tlakové zkoušky vodovodního potrubí budou prováděny dle ČSN 75 5911 na 1,5 násobek 
provozního tlaku min. však na 1,0 MPa. 

p) Při technické přejímce bude provedena kontrola možnosti vytyčení vodovodního řadu nebo 
přípojek. 

q) Zkoušky těsnosti kanalizace budou provedeny dle ČSN 75 6909. 
r) Investor/dodavatel stavby přizve zástupce CHEVAK Cheb, a. s., provoz Cheb ke kontrole 

dodržení vzdáleností dle ČSN při křížení a souběhu ostatních sítí s budovaným nebo stávajícím 
vodovodem a kanalizací (přípojkami). 

s) Investor/dodavatel stavby přizve zástupce CHEVAK Cheb, a. s., provozu Cheb ke kontrole 
osazení poklopů na vodovodu a ke kontrole funkčnosti armatur. 

8. Budou dodrženy tyto podmínky dle vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s. 
(CETIN) čj. 839509/19 ze dne 16.12.2019: 

a) Stavebník se bude řídit Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí 
Vyjádření. 

b) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, tj. 
společnost Česká telekomunikační infrastruktura a. s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je 
dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti 
Česká telekomunikační infrastruktura a. s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku 
SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení. 

c) Pro účely přeložení SEK dle písm. b) je stavebník povinen uzavřít se společností Česká 
telekomunikační infrastruktura a. s. Smlouvu o realizaci překládky SEK. 

9. Budou dodrženy tyto podmínky dle stanoviska Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, 
p. o. zn. KSÚSKK/SÚ-1836/2020/Ko ze dne 30.03.2020: 

a) Stavba bude provedena pouze na základě zpracované a pověřeným pracovníkem KSÚS KK 
odsouhlasené projektové dokumentace, zpracované společností VRV a.s., 02/2020. 

b) Uložení přeložky vodovodu Hraničná „Bavory“, uložení vedení přepadu z ÚV Bavory bude 
provedeno podélnými výkopy v komunikaci III/21412 v min. hloubce 1,2 m pod niveletou terénu. 
Při provádění prací bude postupováno dle PD a TP č. 146 MDaS ČR.  

c) Oprava povrchu silnice III/21412 bude provedena dle schválené PD v celé šíři vozovky v délce 
96 bm a v rozsahu poloviny vozovky v délce 55 bm, oprava konstrukčních vrstev bude provedena 
v rozsahu podkladních vrstev, ložné a obrusné vrstvě. Spáry budou ošetřeny asfaltovou zálivkou 
nebo asfaltovou páskou. Ostatní plochy (krajnice a příkopy) budou uvedeny do původního stavu 
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vč. ohumusování a zatravnění. Takto navržená oprava komunikace je podmínkou pro vydání 
souhlasu o povolení užívání stavby. 

d) Uložením zařízení do vozovky nesmí být poškozen nový propustek ve staničení km cca 1,000.  
e) Vzhledem k předpokládané opravě silnice III/21412 (investor KSÚS KK) ve staničení km cca 

1,100 – 3,297 v roce 2020 požadujeme s dostatečným předstihem oznámit předpokládané zahájení 
prací a zkoordinovat obě stavební akce.    

f) Stavba bude provedena odborně způsobilou firmou. 
g) Před zahájením stavby bude vydáno silničním správním úřadem rozhodnutí o zvláštním užívání 

dle § 25 zákona č. 13/1997 Sb. Rozhodnutí bude vydáno na základě uzavřené Smlouvy 
o technických podmínkách a poplatku za omezené užívání pozemku mezi KSÚS KK a 
zhotovitelem. 

h) Návrh dopravního opatření pro případ nutného omezení dopravy v souvislosti s realizací bude 
předložen KSÚS KK k odsouhlasení.  

i) Předání a převzetí dotčeného úseku silnice bude stvrzeno písemným protokolem za účasti jak 
stavebníka (investora), tak zhotovitele. 

j) Investor, resp. vlastník zařízení bude odpovídat po celou dobu existence tohoto zařízení za veškeré 
škody na majetku KSÚS KK, které vzniknou v přímé souvislosti se zařízením.  

k) Smlouva o věcném břemeni (služebnosti) bude uzavřena toliko na základě písemné žádosti 
investora (vlastníka) stavby, podané po jejím dokončení a geometrickém zaměření, konečné 
rozhodnutí o zřízení věcného břemene náleží Radě Karlovarského kraje.  

10. Budou dodrženy tyto podmínky dle vyjádření ČEZ Distribuce, a. s. zn. 1108440610 ze dne 28.04.2020: 
a) Podzemní zařízení bude vytyčeno a budopu důsledně respektována ochranná pásma vyplývající 

ze zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Dále bude postupováno podle „Podmínek 
pro provádění činností v ochranných pásmech podzemních vedení“ viz příloha tohoto vyjádření. 

b) Nesmí být ohrožena bezpečnost a spolehlivost provozu zařízení distribuční soustavy, výkopové 
práce v ochranném pásmu kabelu(ů) do vzdálenosti 1 m na obě strany budou prováděny výhradně 
bez použití mechanizace. Veškeré práce v ochranném pásmu budou prováděny s největší 
opatrností. 

c) Souběhy a místa křížení se zařízeními energetiky budou provedena dle ČSN 73 6005. V místě 
souběhu či křížení se stavbou budou zemní kabely dostatečně mechanicky ochráněny. 
Před záhozem kabelové trasy bude provozovatel kabelu (ČEZ Distribuce, oddělení Sítě, tel.: 800 
850 860) vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, 
vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.  

d) Stavbou nebude dotčeno ani poškozeno kabelové či nadzemní vedení a nebude omezen přístup 
k zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a. s. V ochranném pásmu nedojde ke změně nivelety terénu.  

e) Činnost v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy bude min. 3 pracovní dny předem 
oznámena jeho provozovateli ČEZ Distribuce, oddělení Sítě, tel.: 800 850 860. 

11. Stavba vodního díla bude dokončena do dvou let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 
12. Nejpozději 30 dnů před záměrem zahájení užívání stavby investor požádá vodoprávní úřad o vydání 

kolaudačního souhlasu a doloží následující doklady: 

- dokumentaci skutečného provedení stavby 
- protokol o tlakové zkoušce vodovodu  
- protokol o zkoušce průchodnosti potrubí 
- protokol o provedené desinfekci potrubí (jehož součástí bude laboratorní rozbor, provedený 

akreditovanou laboratoří) 
- geodetické zaměření stavby (v elektronické podobě) 
- vyjádření vlastníků stavbou dotčených pozemků, že souhlasí s konečnou úpravou 
- protokoly o zkoušce těsnosti kanalizace 
- protokoly z videoprohlídky kanalizace 

 
 
 
Účastníkem řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu a § 94k stavebního zákona je: 

1 .  CHEVAK Cheb, a. s. (IČO – 49787977), Tršnická 4/11, 350 02 Cheb, v zastoupení: Vodohospodářský 
rozvoj a výstavba a. s., (IČO – 47116901), Nábřežní 90/4, Praha 5-Smíchov, 150 00 Praha 
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O d ů v o d n ě n í  
 
Městský úřad Cheb obdržel od společnosti CHEVAK Cheb, a. s. (IČO – 49787977), Tršnická 4/11, 350 02 
Cheb zastoupené zmocněncem Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s., (IČO – 47116901), Nábřežní 90/4, 
Praha 5-Smíchov, 150 00 Praha 5 žádost o vydání společného povolení (územního a stavebního) souboru 
staveb „Přeložka přiváděcího řadu BAVORY na ppč. 12/3, 20, 26/1, 26/2, 190/16, 378/4, 378/13, 386/3, 394/1 
a 396/1, katastrální území Dolní Hraničná, obec Pomezí nad Ohří“. 
  
Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí veřejnou vyhláškou čj. MUCH 44942/2020 ze dne 
02.06.2020 oznámil zahájení řízení podle § 115 vodního zákona a § 94m stavebního zákona účastníkům řízení 
a dotčeným orgánům. Vzhledem k tomu, že mu jsou dobře známy poměry staveniště a předložená žádost 
poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, upustil podle § 94m odst. 3 stavebního zákona 
od ústního jednání a místního šetření a stanovil lhůtu pro uplatnění námitek účastníků řízení a stanovisek 
dotčených orgánů do 15 dnů ode dne doručení oznámení o zahájení řízení s upozorněním, že na námitky, které 
nebudou sděleny do této lhůty, nebude možno, podle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona a § 115 
odst. 8 vodního zákona, brát zřetel. 
 
V rámci společného řízení byly předloženy tyto doklady: 

- Plná moc ze dne 23.01.2020 
- Souhrnné vyjádření MěÚ Cheb, SŽP – oddělení životního prostředí čj. MUCH 18585/2020 ze dne 

16.03.2020 
- Sdělení obce Pomezí nad Ohří zn. OÚPNO-85/2020 ze dne 02.04.2020 
- Vyjádření a stanovisko Povodí Ohře, s. p. zn. POH/11663/2020-2/037200 ze dne 03.04.2020 
- Vyjádření Lesy ČR, s. p. čj. LCR228/000504/2020 ze dne 08.04.2020 
- Smlouva o užívání pozemku pro provedení a umístění stavby – zařízení US/2110/CH/2020 ze dne 

23.04.2020 
- Vyjádření Policie ČR, Dopravního inspektorátu Cheb čj. KRPK-25496/ČJ-2020-190206 ze dne 

29.04.2020 
- Závazná stanoviska: 

o Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů a státního 
odborného dozoru zn. 114487/2020-1150-OÚZ-LIT ze dne 09.03.2020 

o MěÚ Cheb, SŽP – státní správa lesů čj. MUCH 18588/2020 ze dne 12.03.2020 
o MěÚ Cheb, SŽP – úřad územního plánování čj. MUCH 25290/2020/Kol ze dne 16.03.2020 
o Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje čj. KHSKV 02577/2020/HOK/Gal-S10 ze dne 

20.03.2020 
o MěÚ Cheb, SŽP – stavební úřad čj. MUCH 26551/2020/Heg ze dne 24.03.2020 
o Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, p. o. zn. KSÚSKK/SÚ-1836/2020/Ko ze dne 

30.03.2020 
o MěÚ Cheb, SŽP – odpadové hospodářství čj. MUCH 31627/2020 ze dne 22.04.2020 
o Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, ÚO Cheb čj. HSKV-1211-2/2020-CH ze dne 

18.05.2020 
- Stanoviska a vyjádření správců sítí: 

o Česká telekomunikační infrastruktura a. s. (CETIN) čj. 839509/19 ze dne 16.12.2019 
o CHEVAK Cheb, a. s. ze dne 09.04.2020 a ze dne 15.07.2019 
o ČEZ Distribuce, a. s. zn. 1108440610 ze dne 28.04.2020, zn. 0101283915 ze dne 29.03.2020 a 

zn. 0101283912 ze dne 29.03.2020 
o ČEZ ICT Services, a. s. zn. 0700189123 ze dne 29.03.2020 a zn. 0700189121 ze dne 29.03.2020 
o Telco Pro Services, a. s. zn. 0201048852 ze dne 29.03.2020 a zn. 0201048850 ze dne 29.03.2020 
o GridServices, s.r.o. zn. 5002108252 ze dne 12.03.2020 
o ČD - Telematika a. s. čj. 1202004181 ze dne 04.03.2020 
o České Radiokomunikace a. s. zn. UPTS/OS/241417/2020 ze dne 12.03.2020 
o T-Mobile Czech Republic a. s. zn. E27591/19 ze dne 16.07.2019 

- Rozhodnutí: 
o MěÚ Cheb, SŽP – silniční správní úřad čj. MUCH 27990/2020 ze dne 16.04.2020 (právní moci 

nabylo dne 05.05.2020) 
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Projektová dokumentace stavby „Přeložka přiváděcího řadu „Bavory“ v obci Dolní Hranničná“ byla 
zpracovaná společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s. (IČO – 47116901), Nábřežní 4, 150 56 
Divize 02, Ing. Rostislavem Kasalem, Ph.D. a Ing. Miroslavem Cölbou, v 02/2020. 
 
Vodoprávní úřad v průběhu společného územního a stavebního řízení přezkoumal předloženou žádost o vydání 
společného povolení z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem a z hledisek uvedených v ustanovení § 90 a 
§ 111 stavebního zákona. Posoudil shromážděné připomínky účastníků řízení a dotčených správních úřadů a 
zajistil jejich vzájemný soulad. Zjistil, že projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky 
na výstavbu a uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani omezena či ohrožena práva a oprávněné 
zájmy účastníků řízení. Vodoprávní úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící vydání rozhodnutí, proto 
rozhodl způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí. 
 

P o u č e n í  
 
Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle 
stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje 
o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není 
stavebníkem. 
 
Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a 
ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou 
označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů na štítku. 
 
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá podle 
§ 115 odst. 4 stavebního zákona platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní 
moci, nebo pokud stavebník oznámí, že od provedení svého záměru upouští. 
 
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení. Lhůta pro podání odvolání 
se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí 
desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí. Odvolání se podává 
u Městského úřadu Cheb, odbor stavební a životního prostředí, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 
Cheb. O odvolání bude rozhodovat Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní 88/353, Karlovy Vary. 
 
 
 
 
 
 

 
Ing. Jaroslav Šinka 

vedoucí odboru stavebního a životního prostředí 
 
 
 

v zastoupení 
         Ing. Radek Sobotka 

       vedoucí oddělení životního prostředí 
 
 
 
 
 
 
 

Správní poplatek 3000 Kč, v. s. 315 337 7244, vyměřený podle položky č. 18 odst. 1 písm. h) sazebníku 
zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, byl zaplacen dne 04.06.2020. 
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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. Patnáctým dnem po vyvěšení 
se písemnost považuje za doručenou. 
 
Žádáme Městský úřad Cheb – Org  a Obecní úřad Pomezí nad Ohří o vyvěšení tohoto oznámení o zahájení 
vodoprávního řízení a podání zprávy o sejmutí oznámení. 
 
 
 
Datum vyvěšení: ............................................    Datum sejmutí: …………………................  
 
 
 
….………………………………….....................   ………………………………........................  
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení    Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí  
 
Razítko:        Razítko:  
 
 
 
V elektronické podobě       V elektronické podobě  
 
zveřejněno od: ………………………..…….    zveřejněno do: ……………………………  
 
 
 
………………………………….....................    ..………………………………......................  
Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění    Podpis oprávněné osoby, potvrzující 
zveřejnění  
 
Razítko:        Razítko: 
 
Obdrží 
Účastníci vodoprávního řízení nebo jejich zmocněnci  
(dle § 94k písm. a), c) a d) stavebního zákona - doručeno jednotlivě) 

1. CHEVAK Cheb, a. s., Tršnická 4/11, Hradiště, 350 02 Cheb 2, v zastoupení: Vodohospodářský rozvoj 
a výstavba a. s., Nábřežní 90/4, Praha 5-Smíchov, 150 00 Praha 5 

2. Vlasta Kamenická, Hraničná 20, Pomezí nad Ohří, 350 02  Cheb 2 
3. Obec Pomezí nad Ohří, Pomezí nad Ohří 18, 350 02 Cheb 2 
4. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, Chebská 282, Sokolov, 

356 01 Sokolov 1 
 
(dle § 115 odst. 5 vodního zákona - doručeno jednotlivě) 

5. Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, Chomutov, 430 03  Chomutov 3 
 
(správci inženýrských sítí - doručeno jednotlivě) 

6. CETIN a. s., Českomoravská 2510/19, Praha 9-Libeň, 190 00  Praha 9 
7. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 

 
(dle § 94k písm. e) stavebního zákona - doručeno veřejnou vyhláškou) 

8. ppč. 2/2, 2/3, 3/1, 3/2, 3/3, 4/2, 7/3, 13/1, 13/3, 13/7, 14/1, 14/3, 24/1, 24/2, 24/3, 24/8, 24/10, 41/1, 
41/2, 41/4, 41/7, 46/9, 46/10, 46/11, 46/12, 46/13, 46/14, 51/5, 51/6, 51/7, 51/8, 67/4, 67/24, 168/2, 
168/3, 176/1, 176/3, 176/6, 180/2, 180/3, 180/4, 180/5, 378/1, 378/5, 378/6, 378/7, 378/8, 378/12, 
378/15, 378/17, 378/18, 378/23, 429 a 604 

9. stpč. 6/1, 6/2, 7, 8/2, 11/2, 11/3, 11/6, 13/1, 13/2, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 42, 46, 67, 69, 70, 71, 78, 79, 
80, 89, 102,103, 104, 105, 106, 110, 112, 122, 124 a 125 
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Dotčené správní orgány (doručeno jednotlivě) 

10. Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, Územní odbor Cheb, Závodní 205/70, Dvory, 360 06  
Karlovy Vary 6 

11. Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech, Závodní 360/94, 
Dvory, 360 06  Karlovy Vary 6 

12. Město Cheb, Městský úřad Cheb - odbor SŽP, stavební úřad, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 
20 Cheb 

13. Město Cheb, Městský úřad Cheb - odbor SŹP, odd. územního plánování  a památkové péče, náměstí 
Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb, 350 02  Cheb 2 

14. Město Cheb, Městský úřad Cheb - SŽP, odd. silničního hospodářství a dopravy, náměstí Krále Jiřího z 
Poděbrad 1/14, Cheb, 350 02  Cheb 2 

15. Město Cheb, Městský úřad Cheb - odbor SŽP, státní správa lesů, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 
Cheb, 350 02  Cheb 2 

16. Město Cheb, Městský úřad Cheb - odbor SŽP, odpadové hospodářství, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 
1/14, Cheb, 350 02  Cheb 2 

17. Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, Praha 6-Hradčany, 160 00  Praha 6 
 

 
Ostatní (doručeno jednotlivě) 

18. Městský úřad Cheb - OaS - žádáme o vyvěšení oznámení a podání zprávy o vyvěšení a sejmutí 
oznámení  

19. Obecní úřad Pomezí nad Ohří - žádáme o vyvěšení oznámení a podání zprávy o vyvěšení a sejmutí 
oznámení 
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