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Ostrov, dne 6.3.2017

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
Město Hroznětín, Krušnohorské náměstí 1, 362 33 Hroznětín, IČ 254592,
které na základě plné moci ze dne 30.6.2016 zastupuje
Martin Hovorka, Krále Jiřího 1183, 360 01 Karlovy Vary 1, IČ 74606379
(dále jen "stavebník") dne 26.10.2016 podalo žádost o vydání stavebního povolení na stavbu:
Rekonstrukce Potoční ulice
na pozemcích parc. č. 2040/9, 2124/6, 2352/5 v katastrálním území Hroznětín, sousední parcely:
st. p. 206, 207/1, 209, 213, 215/1, 215/2, 215/3, 329, 373, parc. p. č. 185/1, 185/3, 185/4, 185/5, 185/6,
185/7, 186/2, 186/4, 186/5, 190, 2039/1, 2114/2, 2118/1, 2118/2, 2124/4, 2482/1, 2640, 2647, 2679/1,
2679/2 v katastrálním území Hroznětín.
Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. Stavba podle § 79 odst. 6 nevyžaduje územní rozhodnutí
ani územní souhlas.
Stavba obsahuje:
Jedná se o rekonstrukci stávající místní komunikace. Ve staničení km 0,000 - 0,031 bude komunikace
obousměrná o šířce 5,0 m s živičným povrchem s jednostranným chodníkem šířky 1,5 m z betonové
dlažby. Od staničení km 0,031 je komunikace řešena jako obytná zóna. Šířka komunikace zde bude
proměnlivá dle místních podmínek v rozmezí 4,5 - 5,5 m. Budou vytvořena podélná parkovací stání šířky
2,2 m (výjimečně šířky 2,0 m), stávající vstupy a vjezdy na sousední pozemky budou zpevněny
betonovou dlažbou ohraničenou betonovými obrubníky. Na vjezdu a výjezdu z obytné zóny budou
provedeny přejezdné prahy ze žulové dlažby. V rámci úprav bude podél komunikace proveden
odvodňovací žlab ze žulové dlažby. Odvodnění komunikace bude, kromě žlabu, dále řešeno pomocí
uličních vpustí v počtu 7 ks. Vpusti budou zaústěny do stávající jednotné kanalizace. Součástí stavby
bude i příslušné dopraní značení a vegetační úpravy spočívající v ozelenění nezpevněných ploch. Celková
délka úprav je 354 m. Detailní popis prací a konstrukční skladba jednotlivých typů komunikací jsou
specifikovány v projektové dokumentaci.
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 § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle
§ 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení, ve kterém podle § 112 odst. 2 stavebního
zákona upouští od ohledání na místě a ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná
stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy
do 31. 3. 2017.
K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.
Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Ostrov - odbor výstavby, úřední
dny Po a St 7:00 - 17:00).
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Poučení:
Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové
dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi
přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo
právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve svých námitkách uvede
skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám,
které překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Za vydání rozhodnutí byl podle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích vyměřen poplatek dle
položky 18 odst. 1 písm. f) ve výši 10 000 Kč splatný před vydáním rozhodnutí. Poplatek lze zaplatit
převodem na účet č. 19 - 920341 / 0100; VS 136107; SS 31236; KS 0308.

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

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

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Obdrží:
Stavebník (zástupce) podle §109 písm. a) stavebního zákona - jednotlivě:
Martin Hovorka, IDDS: 6263nwr
Účastníci řízení podle §109 písm. c) a d) stavebního zákona - jednotlivě:
Josef Konarski, Hornická č.p. 537, 362 51 Jáchymov
Ing. Petr Král, Gagarinova č.p. 499/11, Drahovice, 360 01 Karlovy Vary 1
Povodí Ohře, státní podnik, závod Karlovy Vary, IDDS: 7ptt8gm
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uqfy
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., IDDS: kwtgxs4
Účastníci řízení identifikovaní označením pozemků a staveb evidovaných v KN podle §109 písm. e)
stavebního zákona - veřejnou vyhláškou:
st. p. 206, 207/1, 209, 213, 215/1, 215/2, 215/3, 329, 373, parc. p. č. 185/1, 185/3, 185/4, 185/5, 185/6,
185/7, 186/2, 186/4, 186/5, 190, 2039/1, 2114/2, 2118/1, 2118/2, 2124/4, 2482/1, 2640, 2647, 2679/1,
2679/2 v katastrálním území Hroznětín.
Dotčené orgány - jednotlivě:
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, IDDS: xknaa7s
Městský úřad Ostrov, odbor dopravně správní, Jáchymovská č.p. 1, 363 01 Ostrov nad Ohří
Městský úřad Ostrov, odbor životního prostředí, Jáchymovská č.p. 1, 363 01 Ostrov nad Ohří
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, dopravní inspektorát, IDDS: upshp5u
Na vědomí:
Město Hroznětín, IDDS: s75bdzg

