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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ
Výroková část:
Městský úřad Ostrov - odbor výstavby, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40
odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen "zákon o pozemních komunikacích") a podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním
řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne
25.10.2017 podala
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, přísp.org, Chebská 282, 356 01 Sokolov
IČ 70947023
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:
I.

Vydává podle § 115 stavebního zákona
stavební povolení

na stavbu:
III/220 4 Modernizace silnice - průtah Odeř
(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 24, 56/1, 674/18, 674/36, 674/42, 680, 705/1, 715/1, 724
v katastrálním území Odeř, sousední parcely: st. p. č. 5/1, 5/1, 10/2, 18, 20, 28, 32, 35/1, 35/3, 41, 44, 46,
47, parc. p. č. 29/2, 31/1, 32/3, 32/6, 32/7, 69/2, 70/2, 666/4, 674/2, 674/12, 674/20, 674/29, 674/31,
674/34, 674/41, 681/4, 734 v katastrálním území Odeř.
Stavba podle § 79 odst. 6 stavebního zákona nevyžaduje územní rozhodnutí ani územní souhlas.
Stavba obsahuje:
Stavba je členěna na tyto stavební objekty:
SO 101 Silnice III/220 4
SO 103 Sjezdy a zpevněné plochy podél silnice III/220 4
SO 104 Terénní úpravy podél modernizované silnice III/220 4
SO 301 Odvodnění silnice III/220 4
SO 302 Rámový propustek v km 0,476 645
SO 303 Trubní propustek v km 0,531 298
SO 304 Trubní propustek v km 0,692 529
SO 305 Trubní propustek v km 0,761 183
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SO 101 Silnice III/220 4
Objekt zahrnuje komplexní modernizaci silnice v délce 814,816 m v úseku mezi značeným začátkem a
koncem obce. Šířkově bude komunikace upravena na kategorii S 6,5. V obloucích bude silnice rozšířena
podle limitů daných vlastnickými vztahy k pozemkům. Navržená niveleta bude maximálně kopírovat
stávající niveletu. Stávající křižovatky v km 0,060 500 a v km 0,123 000 jsou v současné době řešeny
jako dvouramenné se středovými ostrůvky. Návrh upravuje obě tato napojení na kolmé stykové
křižovatky se zrušením středových ostrůvků. Silnice je lemována zčásti hutněnými krajnicemi a zčásti
betonovými silničními obrubníky.
SO 103 Sjezdy a zpevněné plochy podél silnice III/220 4
V rámci objektu budou provedeny úpravy stávajících ploch podél komunikace a sjezdů na přilehlé
pozemky.
SO 104 Terénní úpravy podél modernizované silnice III/220 4
Po pravé straně silnice ve staničení km 0,154 až 0,375 budou provedeny terénní úpravy za účelem
vybudování zpevněné plochy, která bude s povrchem z asfaltového recyklátu.
SO 301 Odvodnění silnice III/220 4
Odvodnění modernizované silnice je řešeno pomocí uličních vpustí, odvodňovacích obrubníků a
přelivem. Úsek do staničení km 0,154 bude odvodněn pomocí 2 ks uličních vpustí osazených na
otevřeném žlabu šířky 0,5 m ze žulových kostek osazených do betonu. V km 0,154 - 0,333 bude levý
jízdní pruh odvodněn přelivem do potoka Jesenice a pravý přes uliční vpusti s chodníkovým poklopem a
bočním nátokem umístěným do linie obrubníků. V km 0,424 - 0,484 budou po levé straně silniční
obrubníky nahrazeny odvodňovacími dutými obrubníky (vynechány budou nad propustkem).
SO 302 Rámový propustek v km 0,476 645
V místě křížení silnice s potokem Jesenice bude stávající propustek nahrazen novým rámovým
propustkem ze železobetonových prefabrikátů 1,5 x 1,5 x 2,0 m. Propustek o délce 14,0 m bude osazen v
místě původního propustku. Prefabrikáty budou na podkladu z betonu a budou obetonovány s vložením
KARI sítě. Propustek bude izolován svařovanou fólií. Na koncích propustku budou provedena betonová
čela s parapety. Na vnější straně oblouku komunikace budou provedena svodidla výšky 0,75 m. V km
0,476 645 bude provedena přeložka stávajícího vodovodu ve vertikálním směru.
SO 303 Trubní propustek v km 0,531 298
Stávající propustek bude nahrazen novým železobetonovým hrdlovým potrubím DN 600 délky 10 m,
umístěným v ose původního propustku. Trouba bude obetonována betonem C25/30 v tl. 20 cm. Čela
propustku budou betonová s parapetem. Na vtoku bude kalová jímka o rozměrech 0,6 x 0,6 x 0,8 m z
betonu. Do jímky bude napojen stávající příkop. Na nátokovém i odtokovém čele propustku bude osazeno
ocelové svodidlo.
SO 304 Trubní propustek v km 0,692 529
Stávající propustek bude nahrazen novým železobetonovým hrdlovým potrubím DN 600 o délce 8,6 m
umístěným v ose původního. Trouba bude obetonována betonem C25/30 v tl. 20 cm. Čela propustku
budou betonová s parapetem. Na vtoku bude kalová jímka o rozměrech 1,5 x 1,0 x 0,6 m z betonu. Do
jímky bude napojen i odvodňovací příkop vedoucí přes parcelu p.p.č. 56/2. Na odtokové čelo propustku
bude osazeno ocelové svodidlo. Cca 5 m před a za čely propustku bude příkop vydlážděn žulovými
kostkami uloženými do betonového lože.
SO 305 Trubní propustek v km 0,761 183
Stávající propustek bude nahrazen novým železobetonovým hrdlovým potrubím DN 600 o délce 7,5 m
umístěným v ose původního. Trouba bude obetonována betonem C25/30 v tl. 20 cm. Čela propustku
budou betonová s parapetem. Na vtoku bude kalová jímka situovaná mezi silniční obrubník a oplocení a
bude zakrytá mříží. Na odtokové čelo propustku bude osazeno ocelové svodidlo.
Detailní specifikace prací je obsažena v projektové dokumentaci.
II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace s názvem „III/220 4 Modernizace silnice průtah Odeř“, číslo zakázky 2017002 z 02/2017, stupeň DPS/PDPS, ověřené ve stavebním řízení,
kterou vypracoval Ing. Jiří Soukup, autorizace ČKAIT č. 0301000. Případné změny nesmí být
provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
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Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
a) dokončení stavby pro závěrečnou kontrolní prohlídku.
Stavba bude dokončena do 31.12.2019.
Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem dle výběrového řízení. Stavebník před zahájením
prací oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu identifikační údaje zhotovitele.
Před zahájením prací požádá zhotovitel o povolení zvláštního užívání silnice, povolení částečné
či úplné uzavírky silnice a o stanovení přechodné úpravy provozu při realizaci stavby (podle
§77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb.) u příslušného správního orgánu, tj. u Městského
úřadu Ostrov, odboru dopravně správního a následně je předloží odboru výstavby.
Objízdnou trasu pro autobusy veřejné linkové osobní dopravy doporučenou ve vyjádření
Krajského úřadu Karlovarského kraje (KÚKK), odboru dopravy a silničního hospodářství ze
7.6.2017 (tj. trasa v úseku Odeř - Ruprechtov) projedná stavebník s vlastníkem příslušné
účelové komunikace v rámci řízení o povolení uzavírky.
Termín uzavírky sdělí stavebník Odboru dopravy a silničního hospodářství KÚKK minimálně
60 dnů předem, aby tento mohl zajistit veškeré kroky pro realizaci výlukových jízdních řádů.
Pokud si uzavírka vyžádá dočasné přemístění zastávek linkové dopravy bude nutné toto
projednat s Policií ČR a příslušným dopravním úřadem.
Před zahájením zemních prací stavebník zajistí polohové a výškové vytyčení stávajících podzemních
vedení a zařízení na terénu, ohlásí v dostatečném předstihu zahájení prací odpovědným pracovníkům
jednotlivých správců a při provádění prací zajistí dodržení podmínek pro práci v ochranných
pásmech a pro ochranu těchto vedení a zařízení, stanovených ve vyjádřeních jejich vlastníků nebo
správců.
Před započetím stavebník zajistí vytyčení trvalého záboru ZPF v terénu podle příslušné dokumentace
a provedení skrývky svrchní kulturní vrstvy půdy odděleně od ostatních zemních prací a to na
výměře 7 m2 v celkovém objemu cca 1,5 m3. Kulturní vrstva bude deponována mimo vlastní stavbu
podle zákresu, který je přílohou souhlasu, na ploše 3,1 m2. V rámci dokončovacích prací bude
veškerá ornice použita pro nezemědělské účely k ohumusování okrajů komunikace. O činnostech
souvisejících se skrývanou kulturní vrstvou půdy bude vedena řádná evidence (pracovní deník).
Nejpozději 30 dnů před kolaudací předloží žadatel zdejšímu orgánu ochrany ZPF doklady o využití
ornice.
Při provádění stavebních prací nesmí dojít ke znečištění povrchových a podzemních vod škodlivými
látkami, zejména ne ropnými produkty a maltovými směsmi.
Komunikace budou v okolí staveniště pravidelně čištěny. Před výjezdem nákladní dopravy a těžké
mechanizace bude provedeno jejich očištění tak, aby nedocházelo ke znečištění místních a státních
komunikací a tím k ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.
Při provádění stavby v zastavěném území nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému nebo
zbytečnému obtěžování okolí.
Průjezdnost komunikace musí zůstat v šířce jízdního pruhu minimálně 3 metry, případné uzavírky
komunikace musí být hlášeny na KOPIS HZS Karlovarského kraje.
Hydranty sloužící jako zdroje požární vody musí zůstat funkční a přístupné, v případě nefunkčnosti
je nutné tuto skutečnost hlásit na KOPIS HZS Karlovarského kraje spolu s návrhem náhradního
opatření.
S odpady vzniklými při realizaci stavby, včetně nebezpečných, bude zhotovitel nakládat v souladu s
§§ 10, 12 a 16 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění. Při kolaudaci stavebník doloží
doklady o předání odpadů oprávněným osobám ve smyslu § 12 citovaného zákona.
Stavebník po celou dobu výstavby umožní přístup vozidlům a pracovníkům Integrovaného
záchranného systému v rámci staveniště a do sousedících objektů.
Budou v plném rozsahu splněny podmínky z vyjádření účastníků řízení a podmínky uvedené v
souhlasech a stanoviscích dotčených orgánů, které jsou součástí dokladové části ověřeného projektu
ke stavebnímu řízení (viz seznam předložených stanovisek v odůvodnění tohoto rozhodnutí).
Stavebník prokazatelně seznámí zhotovitele s těmito podmínkami a požadavky. Jedná se mimo jiné
o tyto podmínky:
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Zahájení prací stavebník oznámí Lesům ČR s.p. min. 10 dní předem.
Před zahájením stavby bude vodoprávnímu úřadu předložen ke schválení Havarijní a povodňový
plán odsouhlasený správcem toku, tj. Lesy ČR, s.p., Správa toků - oblast povodí Ohře Teplice a
správcem povodí, tj. Povodí Ohře, s.p., závod K. Vary.
− Kácení stromů dle vydaného povolení ke kácení bude provedeno v mimovegetačním období (od
1.10. do 31.3. následujícího roku). Pozemek bude poté řádně uklizen.
18. Stavebník a zhotovitel zajistí, aby na stavbě byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny
doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, případně jejich kopie.
19. V souladu s § 122 může být stavba užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu. Po dokončení
stavby stavebník předloží stavebnímu úřadu spolu s žádostí o vydání kolaudačního souhlasu
následující doklady (dle vyhl. Č. 503/2006 Sb., přílohy č. 12.):
a) Geometrický plán podle předpisů o katastru nemovitostí.
b) Dokumentace geodetické části skutečného provedení stavby.
c) Protokol o akceptaci zakázky DTM Karlovarského kraje.
d) Doklady o výsledcích zkoušek předepsaných zvláštními právními předpisy.
e) Dokumentaci s vyznačením nepodstatných změn, ke kterým došlo během provádění stavby.
f) Zápis o předání a převzetí stavby, včetně kopií zápisů ze stavebního deníku.
g) Doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků (§ 156 stavebního zákona) a další doklady
stanovené v podmínkách stavebního povolení.
h) Doklady o likvidaci odpadů vzniklých při realizaci stavby.
i) Písemnou plnou moc k zastupování při závěrečné kontrolní prohlídce k vydání kolaudačního
souhlasu (pokud bude zastupován).
−
−

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, přísp.org., Chebská 282, 356 01 Sokolov 1
Odůvodnění:
Dne 25.10.2017 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu,
uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.
Speciální stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným
orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a
ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné
podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 18.12.2017 mohou účastníci řízení uplatnit své
námitky a dotčené orgány svá stanoviska.
Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek
uvedených v § 111 stavebního zákona a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy
zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.
Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Speciální stavební úřad v
průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.
Stanoviska sdělili:
- Město Hroznětín - smlouva o výpůjčce č. 229/VP/2017 z 22.6.2017; vyjádření č.j MěÚH/561/5/2017
ze 7.6.2017
- Pavel Kulíček - smlouva o výpůjčce č. 215/VP/2017 z 1.6.2017
- Čestmír Motejzík - smlouva o právu k provedení stavby č. 270/PRS/2017 z 23.5.2017
- Lesy České republiky, s.p. - vyjádření ke stavebnímu řízení č.j. LCR956/000871/2017 z 29.6.2017;
smlouva o nájmu č. 019/N/956/2017
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - č.j. 773511/16 ze 7.12.2016; vyjádření zn.
773511/16/CKV/SS0-2 z 24.10.2017
- ČEZ Distribuce, a.s. - souhlas s činností v OP zn. 059/1092043934 z 16.3.2017; vyjádření zn.
231/1094922854 ze 3.10.2017
- Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s. - vyjádření k DSP č.j. 02311/220/17/Bu-18 z 23.8.2017
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Povodí Ohře, státní podnik - stanovisko č.j. POH/11991/2017-2/101100 z 31.3.2017
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, DI - souhlas č.j. KRPK-28590-2/ČJ-2017-1903060
z 20.4.2017
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor dopravy a sil. hosp. - vyjádření k PD zn. 1194/DS/17 ze
7.6.2017
MÚ Ostrov, odbor životního prostředí - souhrnné vyjádření č.j. ŽP/20523/17 ze 14.8.2017; souhlas
podle § 17 vodního zákona č.j. ŽP/23759/17 Je ze 7.9.2017;
MÚ Ostrov, odbor dopravně správní - vyjádření č.j. MěÚO/21255/2017/ODS/ŠeJ z 26.7.2017;
povolení úpravy připojení č.j. MěÚO/21758/2017/ODS/ŠeJ z 18.8.2017; souhlas se zásahem do VKP
č.j. ŽP/23760/17 LéK z 25.8.2017; souhlas s odnětím ze ZPF č.j. ŽP/25425/17 z 2.10.2017;
Městský úřad Hroznětín - povolení kácení dřevin č.j. MěÚH/852/6/2017 z 27.7.2017
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje - souhlasné závazné stanovisko č.j. HSKV-25502/2017 z 28.7.2017

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních
předpisů ve výroku uvedených.
Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Město Hroznětín, Pavel Kulíček, Čestmír Motejzík, Lesy České republiky, s.p., Česká telekomunikační
infrastruktura a.s., ČEZ Distribuce, a.s., Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., Povodí Ohře, státní
podnik.
Účastníci řízení identifikovaní označením pozemků a staveb evidovaných v KN:
Parcely: st. p. č. 5/1, 5/1, 10/2, 18, 20, 28, 32, 35/1, 35/3, 41, 44, 46, 47; parc. p. č. 29/2, 31/1, 32/3, 32/6,
32/7, 69/2, 70/2, 666/4, 674/2, 674/12, 674/20, 674/29, 674/31, 674/34, 674/41, 681/4, 734 v katastrálním
území Odeř.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků - Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí - Účastníci se k podkladům rozhodnutí
nevyjádřili.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru stavební úřad
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.
Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno
vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě.
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 ze štítku.
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá
platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Ing. Lea Lincová
vedoucí odboru výstavby
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Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úředních deskách MěÚ v Ostrově a MěÚ
v Hroznětíně. Zveřejní se též způsobem umožňujícím dálkový přístup - na úředních deskách
internetových stránek města Ostrov (www.ostrov.cz) a Hroznětín (www.mestohroznetin.cz). Na
rozhodnutí se vyznačí den vyvěšení. Patnáctým dnem po vyvěšení se rozhodnutí považuje za doručené.

Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích podle položky 18 odst. 1 písm. f)
ve výši 10 000 Kč byl zaplacen dne 15.12.2017.

Obdrží:
Stavebník - podle §109 písm. a) stavebního zákona - jednotlivě:
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, přísp.organizace, IDDS: 2kdkk64
Účastníci řízení - podle §109 písm. d) stavebního zákona - jednotlivě:
Město Hroznětín, IDDS: s75bdzg
Pavel Kulíček, Pořešice č.p. 22, Vysoký Chlumec, 264 01 Sedlčany
Čestmír Motejzík, 17. listopadu č.p. 673, 332 03 Šťáhlavy
Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uqfy
Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., IDDS: kwtgxs4
Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm
Účastníci řízení identifikovaní označením pozemků a staveb evidovaných v KN (podle §112 odst. 1 a
§109 písm. e) stavebního zákona - veřejnou vyhláškou:
Parcely: st. p. č. 5/1, 5/1, 10/2, 18, 20, 28, 32, 35/1, 35/3, 41, 44, 46, 47; parc. p. č. 29/2, 31/1, 32/3, 32/6,
32/7, 69/2, 70/2, 666/4, 674/2, 674/12, 674/20, 674/29, 674/31, 674/34, 674/41, 681/4, 734 v katastrálním
území Odeř.
Dotčené orgány - jednotlivě:
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, dopravní inspektorát, IDDS: upshp5u
Městský úřad Ostrov, odbor životního prostředí, Jáchymovská č.p. 1, 363 01 Ostrov nad Ohří
Městský úřad Ostrov, odbor dopravně správní, Jáchymovská č.p. 1, 363 01 Ostrov nad Ohří
Městský úřad Hroznětín, IDDS: s75bdzg
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, IDDS: xknaa7s
Na vědomí - jednotlivě:
LIGNETA autobusy s.r.o., IDDS: 92uijnp
Cvinger bus s.r.o., IDDS: ev3w3q8
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor dopravy a sil. hosp., IDDS: siqbxt2
Lesy České republiky, s.p., Správa toků, oblast povodí Ohře, IDDS: e8jcfsn

