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ROZHODNUTÍ 

ZMĚNA STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM 

 

Výroková část: 

Městský úřad Sokolov, odbor stavební a územního plánování, jako silniční správní úřad příslušný podle  

§ 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 

40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a § 15 odst. 1 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen "stavební zákon"), přezkoumal žádost o změnu stavby před jejím dokončením, kterou 

dne 17. 02. 2017   podala 

Obec Lomnice, zastoupená starostou p. Miloslavem Matouškem, IČO 00259497, Kraslická 44,               

357 04  Lomnice 

 (dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání: 

 

I. Podle § 118 a 115 stavebního zákona 

p o v o l u j e 

změnu stavby 

"Obec Lomnice-cyklostezka na rekultivovaných výsypkách I. etapa" 

 

 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 1041/1, 1041/2 v katastrálním území Dolní Nivy, parc. č. 263, 

264, 534/1, 534/3, 534/7, 534/9, 541/1, 584/1, 588/1, 589/1, 640/1, 640/4, 650/1, 650/11, 650/24, 650/72 

v katastrálním území Lomnice u Sokolova, parc. č. 110/2, 110/3, 413/3 v katastrálním území Týn                       

u Lomnice, parc. č. 623/3, 623/13, 724/1, 862/1, 865/3, 925, 926, 927/1, 927/2 v katastrálním území 

Svatava, parc. č. 554/1, 554/28, 554/36, 579 v katastrálním území Vintířov u Sokolova, v tomto rozsahu: 

- prodloužení termínu dokončení do 31. prosince 2020. 

 

Povolená stavba obsahuje: Nová cyklostezka propojí obce Svatava, Lomnice a Vintířov.  

- Cyklostezka je rozdělena na jednotlivé úseky : č. 1 , 2a), 2b) , 2c), 3, 4, 5, 6, 7, 8. 

- Úsek 1 

- Úsek 1 začíná v napojení na panelovou účelovou komunikaci v obci Svatava, má délku 346,72 m                   

a končí v místě nově navržené lávky přes komunikaci III/21028 (v místě bývalého železničního 

mostu). Trasa vede po stávající panelové (poškozené) cestě, dále přechází na těleso bývalé železniční 

dráhy a vede severozápadním směrem v jeho trase. Povrch komunikace bude asfaltobetonový,                      

v konstrukčních vrstvách budou využity stávající povrchy - panely v prvních cca 150 m úseku                     
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a těleso bývalé železniční dráhy ve zbývající části úseku. Ve staničení 0,151 70 km bude zřízen 

trubní propustek DN 600 z důvodu křížení stávajícího odvodňovacího příkopu drážního tělesa. 

- Na úsek 1 navazuje nově navržená lávka, převádějící trasu přes komunikaci III/21028. Za lávkou 

pokračuje trasa úsekem č.2.  

- Úsek 2a , b), c)  

- Úsek 2 má délku 2121,34 m a je v celé části veden po tělese bývalé železniční dráhy. Začíná                       

v napojení na nově navrženou lávku přes komunikaci III/21028 (v místě bývalého železničního 

mostu) a vede dále ke komunikaci III/1812 na níž se napojuje. V celé délce je úsek tvořen novým 

asfaltobetonovým povrchem. 

- Úsek 3 

- Úsek 3 bude délky cca 1813m. První část povede po silnici III/1812, dále (po cca 350m) bude 

odbočovat vlevo na místní obslužnou komunikaci - Sokolovskou ulici - do centra obce Lomnice.        

V Sokolovské ulici bude provedena celoplošná oprava povrchu v délce 310m a současně budou 

výškově vyrovnány mříže uličních vpustí, poklopů šachet a plynovodních a vodovodních armatur. 

Dále povede z centra ul. Kraslickou až na křižovatku s ul. Dvořákovo a Tylovo - bez st. úprav.                  

Od této křižovatky bude v délce cca 320m až na sever obce k bývalé žel. dráze opět provedena 

celoplošná oprava asfaltového krytu (jako v Sokolovské ulici). 

- Úsek 4 

- Úsek 4 vede opět po tělese bývalé dráhy, a to v celé své délce (1569,19 m). Na začátku úseku bude 

opraveno napojení (asfaltová plocha) navržené trasy na konec ulice Kraslická. Současný povrch je               

v začátku úseku upraven štěrkem, dále je tvořen standardním kamenným povrchem tělesa dráhy.                 

V celé délce je úsek navržen s novým asfaltobetonovým povrchem.  

- Úsek 5 

- Úsek 5 bude napojen kolmo na úsek 4, vede po stávající hospodárnici a končí v místě křížení s další 

hospodárnicí. Délka úseku je 556,99 m. V začátku úseku (na přechodu z tělesa bývalé dráhy) bude 

vybudován nový rámový propustek (v současné době je zde přes příkop dřevěná lávka pro pěší 

přechod). V celé délce je úsek navržen s novým asfaltobetonovým povrchem.  Součástí stavby bude i 

založení zbývajících dvou větví křižovatky v místě křížení úseků 5 a 6. Dále je v blízkosti křížení 

navržen prostor pro odpočívadlo s vyšší vybaveností (dřevěný přístřešek, lavice se stoly, stojany               

pro kola, informační tabule). Povrch plochy odpočívadla bude štěrkopískový. 

- Úsek 6 

- Úsek 6 navazuje na úsek 5 v místě křížení stávajících hospodárnic a má délku 745,62 m. V celé 

délce vede po stávající hospodárnici s částečně poškozeným kaleným krytem a nově bude tvořen 

krytem asfaltobetonovým. Úsek končí v napojení na nově opravenou hospodárnici (štěrkopískový 

povrch na panelech). 

- Úsek 7 

- Úsek 7 povede po stávající nově opravené hospodárnici se štěrkopískovým povrchem-málo vhodný 

pro cyklisty a zcela nevhodný pro bruslaře - bude nahrazen asfaltobetonovým krytem. Úsek končí               

v km cca 2,416, kde se na panelovou komunikaci napojuje zprava komunikace asfaltová, která je 

napojena na silnici III/1812. Úsek 7 pokračuje dále po stávající asfaltové komunikaci, tj. ještě 

dalších 274m, až na silnici, kde končí a pokračuje úsek 8. Délka celého úseku je cca 2698m. 

- Úsek 8 

- Úsek 8, délky cca 3296m, povede po stávající asfaltové komunikaci III/1812 až do centra obce 

Vintířov k budově obecního úřadu, kde trasa končí a začíná zde dnes značená cyklotrasa č. 2012.                

Pro zvýšení bezpečnosti cyklistů projíždějících tímto úsekem bude provedeno na silnici vodorovné 

značení tak, že vymezí od podélné čáry v ose komunikace dva jízdní pruhy šířky 3,00m a vodící čáry 

šířky 0,25m. Tím dojde k vytvoření nových zpevněných krajnici šířky 0,75m  1,00m. Vodorovné 

značení bude vyznačeno po celém úseku mezi koncem obce Lomnice a začátkem obce Vintířov. 

Vzhledem ke špatnému technickému stavu silnice III/1812 bude nové vodorovné značení provedeno 

až po opravě celého úseku vozovky - provede správce komunikace KSÚS KK. 
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II. Stanoví další podmínky pro provedení stavby: 

1) Lhůta k dokončení stavby se stanoví do 31. prosince 2020. 

2) Pro stavbu nadále platí podmínky rozhodnutí ze dne 23. září 2009, č. j. 101992/2009,                                  

č. spisu SÚP/64473/2009/Ži, rozhodnutí  - prodloužení termínu k dokončení stavby ze dne 27. dubna 

2012, č. j. 38536/2012/, č. spisu SUP/25720/2012/KAZIV; rozhodnutí – prodloužení platnosti 

stavebního povolení ze dne 24. června 2014, č. j. 51981/2014/OSÚP/KAZI, č. spisu 

SUP/38931/2014/KAZIV;  

 

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) jsou v řízení o žádosti 

žadatel a další dotčené osoby, na které se pro společenství práv nebo povinností s žadatelem musí 

vztahovat rozhodnutí správního orgánu: 

Obec Lomnice, Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., Krajská správa a údržba silnic 

Karlovarského kraje, příspěvková organizace, Město Loket, Karlovarský kraj, Lesy České republiky, 

s. p.,  

 

Odůvodnění: 

Dne 17. 02. 2017    podal stavebník žádost o změnu stavby před jejím dokončením, na kterou vydal 

Městský úřad Sokolov, odbor stavební a územního plánování stavební povolení dne  23. září 2009,                      

č. j. 101992/2009, č. spisu SÚP/64473/2009/Ži, rozhodnutí  - prodloužení termínu k dokončení stavby                 

ze dne 27. dubna 2012, č. j. 38536/2012/, č. spisu SUP/25720/2012/KAZIV; rozhodnutí – prodloužení 

platnosti stavebního povolení ze dne 24. června 2014, č. j. 51981/2014/OSÚP/KAZI,                                                         

č. spisu SUP/38931/2014/KAZIV Speciální stavební úřad oznámil 27.02.2017 zahájení řízení o změně 

stavby před jejím dokončením známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům.  

Speciální stavební úřad 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 28.03.2017 mohou účastníci řízení uplatnit své 

námitky a dotčené orgány svá stanoviska. 

Povolená stavba obsahuje: Nová cyklostezka propojí obce Svatava, Lomnice a Vintířov.  

- Cyklostezka je rozdělena na jednotlivé úseky : č. 1 , 2a), 2b) , 2c), 3, 4, 5, 6, 7, 8. 

- Úsek 1 

- Úsek 1 začíná v napojení na panelovou účelovou komunikaci v obci Svatava, má délku 346,72 m                   

a končí v místě nově navržené lávky přes komunikaci III/21028 (v místě bývalého železničního 

mostu). Trasa vede po stávající panelové (poškozené) cestě, dále přechází na těleso bývalé železniční 

dráhy a vede severozápadním směrem v jeho trase. Povrch komunikace bude asfaltobetonový,                      

v konstrukčních vrstvách budou využity stávající povrchy - panely v prvních cca 150 m úseku                     

a těleso bývalé železniční dráhy ve zbývající části úseku. Ve staničení 0,151 70 km bude zřízen 

trubní propustek DN 600 z důvodu křížení stávajícího odvodňovacího příkopu drážního tělesa. 

- Na úsek 1 navazuje nově navržená lávka, převádějící trasu přes komunikaci III/21028. Za lávkou 

pokračuje trasa úsekem č.2.  

- Úsek 2a , b), c)  

- Úsek 2 má délku 2121,34 m a je v celé části veden po tělese bývalé železniční dráhy. Začíná                       

v napojení na nově navrženou lávku přes komunikaci III/21028 (v místě bývalého železničního 

mostu) a vede dále ke komunikaci III/1812 na níž se napojuje. V celé délce je úsek tvořen novým 

asfaltobetonovým povrchem. 

- Úsek 3 

- Úsek 3 bude délky cca 1813m. První část povede po silnici III/1812, dále (po cca 350m) bude 

odbočovat vlevo na místní obslužnou komunikaci - Sokolovskou ulici - do centra obce Lomnice.        

V Sokolovské ulici bude provedena celoplošná oprava povrchu v délce 310m a současně budou 

výškově vyrovnány mříže uličních vpustí, poklopů šachet a plynovodních a vodovodních armatur. 

Dále povede z centra ul. Kraslickou až na křižovatku s ul. Dvořákovo a Tylovo - bez st. úprav.                  
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Od této křižovatky bude v délce cca 320m až na sever obce k bývalé žel. dráze opět provedena 

celoplošná oprava asfaltového krytu (jako v Sokolovské ulici). 

- Úsek 4 

- Úsek 4 vede opět po tělese bývalé dráhy, a to v celé své délce (1569,19 m). Na začátku úseku bude 

opraveno napojení (asfaltová plocha) navržené trasy na konec ulice Kraslická. Současný povrch je               

v začátku úseku upraven štěrkem, dále je tvořen standardním kamenným povrchem tělesa dráhy.                 

V celé délce je úsek navržen s novým asfaltobetonovým povrchem.  

- Úsek 5 

- Úsek 5 bude napojen kolmo na úsek 4, vede po stávající hospodárnici a končí v místě křížení s další 

hospodárnicí. Délka úseku je 556,99 m. V začátku úseku (na přechodu z tělesa bývalé dráhy) bude 

vybudován nový rámový propustek (v současné době je zde přes příkop dřevěná lávka pro pěší 

přechod). V celé délce je úsek navržen s novým asfaltobetonovým povrchem.  Součástí stavby bude i 

založení zbývajících dvou větví křižovatky v místě křížení úseků 5 a 6. Dále je v blízkosti křížení 

navržen prostor pro odpočívadlo s vyšší vybaveností (dřevěný přístřešek, lavice se stoly, stojany               

pro kola, informační tabule). Povrch plochy odpočívadla bude štěrkopískový. 

- Úsek 6 

- Úsek 6 navazuje na úsek 5 v místě křížení stávajících hospodárnic a má délku 745,62 m. V celé 

délce vede po stávající hospodárnici s částečně poškozeným kaleným krytem a nově bude tvořen 

krytem asfaltobetonovým. Úsek končí v napojení na nově opravenou hospodárnici (štěrkopískový 

povrch na panelech). 

- Úsek 7 

- Úsek 7 povede po stávající nově opravené hospodárnici se štěrkopískovým povrchem-málo vhodný 

pro cyklisty a zcela nevhodný pro bruslaře - bude nahrazen asfaltobetonovým krytem. Úsek končí               

v km cca 2,416, kde se na panelovou komunikaci napojuje zprava komunikace asfaltová, která je 

napojena na silnici III/1812. Úsek 7 pokračuje dále po stávající asfaltové komunikaci, tj. ještě 

dalších 274m, až na silnici, kde končí a pokračuje úsek 8. Délka celého úseku je cca 2698m. 

- Úsek 8 

- Úsek 8, délky cca 3296m, povede po stávající asfaltové komunikaci III/1812 až do centra obce 

Vintířov k budově obecního úřadu, kde trasa končí a začíná zde dnes značená cyklotrasa č. 2012.                

Pro zvýšení bezpečnosti cyklistů projíždějících tímto úsekem bude provedeno na silnici vodorovné 

značení tak, že vymezí od podélné čáry v ose komunikace dva jízdní pruhy šířky 3,00m a vodící čáry 

šířky 0,25m. Tím dojde k vytvoření nových zpevněných krajnici šířky 0,75m  1,00m. Vodorovné 

značení bude vyznačeno po celém úseku mezi koncem obce Lomnice a začátkem obce Vintířov. 

Vzhledem ke špatnému technickému stavu silnice III/1812 bude nové vodorovné značení provedeno 

až po opravě celého úseku vozovky - provede správce komunikace KSÚS KK. 

Stavba nemohla být dokončena z důvodu, že MF ČR v původně plánovaném období nezajistil finanční 

prostředky pro realizaci dotační akce a nevybral zhotovitele akce v řádném VŘ. Práce na výše uvedeném 

objektu byly zahájeny obcí Lomnice v období od 4. dubna 2011 a to v úseku č. 1, kdy byly provedeny 

povrchové terénní úpravy v okolí zbouraného mostního tělesa (v důsledku zimního splavení zemin                    

do zájmového prostoru komunikace) a v úseku č. 2c byly rovněž provedeny zemní úpravy terénu včetně 

odstavné plochy pro uložení přechodné deponie souběžného projektu. (Mezideponie probíhajících a 

udržovacích prací prováděných v režii obce Lomnice). Rovněž byla provedena prořezávka porostu v trase 

povolované stavby. Přípravné zemní práce byly financovány z rozpočtu obce Lomnice.   

V době platnosti původního stavebního povolení došlo ke sloučení p. p. č. 554/1 a 567 v k. ú. Vintířov                

u Sokolova do p. p. č. 554/1 – z tohoto důvodu není již uváděna p. p. č. 567 v k. ú. Vintířov jako 

pozemek, na kterém se daná stavba povoluje.  

Dále došlo ke změně p. p. č. 1041 na 1041/2 v k. ú. Dolní Nivy – dle GP č. 185-92/2011.                              

P. p. č. 1041/2 vznikla  součtem dílu „a“ z původní p. p .č. 1041  s díly „e“ a  „f“ z původní                            

p. p. č. 503 vše v k. ú. Dolní Nivy. (jednalo se o oddělení ukončení lesnické rekultivace Podkrušnohorské 

výsypky – část Dolní Nivy. Územní rozhodnutí MěÚ Sokolov, odbor stavební čj. 1657/99/Ko/R z 8. 3. 

2000 včetně nabytí právní moci z 19. 4. 2000. Rozhodnutí MěÚ Sokolov, odbor životního prostředí čj. 

62894/2012/ZP/HUPR r 27. 9. 2012, včetně nabytí právní moci                           z 18. 10. 2012). 
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V době platnosti původního stavebního povolení a platnosti povolení změny stavby před jejím 

dokončením došlo ke sloučení p. p. č. 539/1, 543/1 a 544 do p. p. č. 534/9 v k. ú. Lomnice u Sokolova – 

zapsání ukončení lesní rekultivace Podkrušnohorské výsypky (dle GP 592-87/2014, ze dne 16. 12. 2014                 

a ověřeného Katastrálním úřadem pro Karlovarský kraj dne 29. 12. 2014). 

Před vydáním rozhodnutí ve věci měli účastníci řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí                      

podle §36 odst. 3 zákona č. 500/2004Sb. Správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 

Speciální stavební úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost, a zjistil, že jejím 

uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení 

a zvláštními předpisy. 

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby. Speciální stavební úřad 

v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby. 

K řízení bylo doloženo: 

- Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s., Vyjádření, č. j. 44/2017/Ho/BAR, ze dne 20. 03. 2017; 

- Lesy České republiky, s. p., Smlouva o právu k provedení stavby (pro Obec Lomnice),                                 

č. LCR229/000332/2017, ze dne 10. 04. 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 podle § 27 odst.2/zákona č.500/2004 Sb. (správní řád) ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „správní řád“) jsou též další dotčené osoby, pokud mohou být rozhodnutím přímo dotčeny ve svých 

právech a povinnostech: 

GridServices, s.r.o., ČEZ Distribuce, a. s., Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o.,                   

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Povodí Ohře, státní podnik, Vladimír Vaňousek, 

Bohumír Pokorný, Jana Pokorná, Jiří Kolář, Ing. Pavel Borák, Milan Hrbek, Věra Janečková,              

Pavel Stulík, Bohumil Kuška, Vlasta Kušková, Josef Vojta, Květoslava Seidlová, Jan Beňo,                

Petra Beňová, Michael Matoušek, Annita Matoušková, Josef Kordík, Václav Jirkovský,                   

Stanislav Patrák, Ivana Patráková, Josef Zickler, Cecília Putišová, Ivana Surová,                                            

Marie Matoušková, Miloslav Matoušek, Jana Ondrejčíková, Josef Ritoch, Michaela Kopecká,                     

Aleš Navrátil, Vít Navrátil 

 

Účastníci řízení – stavební řízení / § 109 stavebního zákona/ : 

Podle § 109 odst. 1 písm. a) stavebního zákona je žadatel: Obec Lomnice – vlastník p. p .č. 263, 264, 

640/1 v k. ú. Lomnice u Sokolova; Obec Lomnice  - vlastník p. p .č. 110/3 v k. ú. Týn u Lomnice. 

Podle § 109 odst. 1 písm. c) vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem – 

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s. – vlastník p. p. č. 1041/1, 1041/2 v k. ú. Dolní Nivy; 

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s. – vlastník p. p. č. 534/1, 534/3, 534/7, 534/9, 541/1, 584/1, 

588/1, 589/1, 640/4, 650/1, 650/11, 650/24, 650/72 v k. ú. Lomnice u Sokolova; Sokolovská uhelná, 

právní nástupce, a. s. – vlastník p. p. č. 110/2, 413/3 v k. ú. Týn u Lomnice; Sokolovská uhelná, právní 

nástupce, a. s. – vlastník p. p. č. 623/3, 623/13, 862/1, 865/3, 925, 926, 927/1 v k. ú. Svatava; Sokolovská 

uhelná, právní nástupce, a. s. – vlastník p. p. č. 554/1 v k. ú. Vintířov u Sokolova; Lesy České republiky, 

s. p. – vlastník p. p. č. 927/2 v k. ú. Svatava; Karlovarský kraj – správa nemovitostí ve vlastnictví kraje: 

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p. o. – vlastník p. p. č. 724/1 v k. ú. Svatava; 

Karlovarský kraj – správa nemovitostí ve vlastnictví kraje: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského 

kraje, p. o. – vlastník p. p. č. 579 v k. ú. Vintířov u Sokolova; Město Loket – vlastník p. p. č. 554/28, 

554/36 v k. ú. Vintířov u Sokolova. 

Podle § 109 odst. 1 písm. e) vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho 

vlastnické právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno: vlastník p. p. č. 262, 272/2, 272/8, 278, 280/1, 281, 

640/90, 649 v k. ú. Lomnice u Sokolova; vlastník p. p. č. 241/1 v k. ú. Lomnice u Sokolova; vlastník                   

p. p. č. 273 v k. ú. Lomnice u Sokolova; vlastník p. p. č. 268 v k. ú. Lomnice; vlastník p. p. č. 250                
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v k. ú. Lomnice u Sokolova; spoluvlastníci p. p. č. 233 v k. ú. Lomnice u Sokolova; vlastník p. p. č. 251 

v k. ú. Lomnice u Sokolova; vlastník p. p. č. 239 v k. ú. Lomnice u Sokolova; spoluvlastníci p. p. č. 270, 

271 v k. ú. Lomnice u Sokolova; spoluvlastníci p. p. č. 640/65 v k. ú. Lomnice u Sokolova; spoluvlastníci 

p. p. č. 277 v k. ú. Lomnice u Sokolova; vlastník p. p. č. 231 v k. ú. Lomnice u Sokolova; vlastník                          

p. p. č. 275 v k. ú. Lomnice u Sokolova; vlastník p. p. č. 112/1, 113, 173, 388/2 v k. ú. Týn u Lomnice; 

vlastník p. p .č. 116 v k. ú. Týn u Lomnice; spoluvlastníci p. p .č. 158, 159/1 v k. ú. Týn u Lomnice; 

spoluvlastníci p. p. č. 186/1, 186/3, 187 v k. ú. Týn u Lomnice; vlastník p. p. č. 192/1, 192/2, 193                     

v k. ú. Týn u Lomnice; spoluvlastníci p. p. č. 196, 197, 199 v k. ú. Týn u Lomnice; vlastník p. p. č. 114 

v k. ú. Týn u Lomnice; vlastník p. p. č. 156 v k. ú. Týn u Lomnice; vlastník p. p. č. 128, 129, 408/2                   

v k. ú. Týn u Lomnice; vlastník p. p. č. 262/6, 413/2 v k. ú. Týn u Lomnice; vlastník p. p. č. 159/2                  

v k. ú. Týn u Lomnice; spoluvlastníci p. p. č. 408/1 v k. ú. Týn u Lomnice; spoluvlastníci p. p. č. 127              

v k. ú. Týn u Lomnice; vlastník p. p. č. 724/30 v k. ú. Svatava; vlastník p. p. č. 867/2, 868/1, 869                        

v k. ú. Svatava. 

Správci inženýrských sítí: GridServices, s.r.o., ČEZ Distribuce, a. s., Vodohospodářská společnost 

Sokolov, s.r.o.,  Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - jejich vlastnická práva mohou být dotčena v 

rozsahu umístění jejich vedení v zájmovém území stavby. 

 

Jiná práva nemohou být tímto rozhodnutím dotčena. 

  

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 stavebního úřadu 

Krajského úřadu Karlovarského kraje podáním u Městského úřadu Sokolov, odboru stavebního a 

územního plánování.  

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 změny stavby. Další vyhotovení ověřené projektové 

dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem. 

Toto povolení pozbývá platnosti, jestliže změna stavby nebude zahájena za doby platnosti původního 

stavebního povolení. Změna stavby nesmí být zahájena, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci. 

 

 

 

                       „otisk úředního razítka“ 

 

 

  

Kamila Živná, v. r.  

referent odboru stavebního a územního plánování 
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Poplatek: 

Správní poplatek podle položky 18 odst. 5 ve výši 1000 Kč byl zaplacen dne 06. 04. 2017 převodním 

příkazem. 

 

  

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Sokolov, 

Obecního úřadu Lomnice, Obecního úřad Vintířov a Úřadu městyse Svatava (§ 25 odst. 3 zákona                        

č. 500/2004 Sb. Správní řád, v platném znění – dále jen správní řád). Ve stejný den, kdy se vyvěsí na 

úřední desce úřadu, bude oznámení vyvěšeno způsobem umožňujícím dálkový přístup na tzv. 

elektronické úřední desce. Patnáctý den po vyvěšení je dnem doručení (§ 25 odst. 2 správního řádu). 

  

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 

 

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

 

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 

 

 

 

Obdrží: (stavební řízení – veřejná vyhláška) ve smyslu ustanovení.§144 odst.6 zákona č. 500/2004 Sb., 

správní řád, se účastníkům řízení s přihlédnutím k ustanovení §27 odst.1 správního řádu doručuje toto 

oznámení jednotlivě: účastníci (dodejky) §27 odst.1 správního řádu: 

1. Obec Lomnice, zastoupená starostou Miloslavem Matouškem, IDDS: uedbcyu 

 sídlo: Kraslická č.p. 44, 357 04  Lomnice 

2. Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., IDDS: mz4chhv 

 sídlo: Staré náměstí č.p. 69, 356 01  Sokolov 1 

3. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, IDDS: 2kdkk64 

 sídlo: Chebská č.p. 282, 356 01  Sokolov 1 

4. Město Loket, IDDS: u2mbuyt 

 sídlo: T. G. Masaryka č.p. 1/69, 357 33  Loket 

5. Karlovarský kraj, IDDS: siqbxt2 

 sídlo: Závodní č.p. 353/88, Dvory, 360 06  Karlovy Vary 6 

6. Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn 

 sídlo: Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08  Hradec Králové 8 

 

Ve smyslu ustanovení §25 odst.1 a 2 správního řádu se dalším účastníkům doručuje oznámení veřejnou 

vyhláškou, vyvěšenou na úřední desce uvedených úřadů po dobu 15 dnů účastníci (veřejnou vyhláškou) 

§ 27 odst.2 správního řádu 

7. GridServices, s.r.o.,  

 sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno 2 

8. ČEZ Distribuce, a. s.,  

 sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 

9. Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o.,  

 sídlo: Jiřího Dimitrova č.p. 1619, 356 01  Sokolov 1 

10. Česká telekomunikační infrastruktura a.s.,  

 sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00  Praha 3-Žižkov 

11. Povodí Ohře, státní podnik,  

 sídlo: Bezručova č.p. 4219, 430 03  Chomutov 3 

12. Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

st. p. 231, 233, 239, 241/1, 250, 268, 270, 273, 275, 278, 640/65, parc. č. 251, 262, 271, 277, 280/1, 

281, 640/90, 649, 272/7, 272/8 v katastrálním území Lomnice u Sokolova, st. p. 114, 116, 127, 128, 

156, 158, 196, parc. č. 112/1, 113, 129, 159/1, 159/2, 173, 187, 193, 197, 199, 262/6, 388/2, 408/1, 

408/2, 413/2, 186/1, 186/3, 192/1, 192/2 v katastrálním území Týn u Lomnice, parc. č. 724/30, 

867/2, 868/1, 869 v katastrálním území Svatava 
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13. Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Lomnice č.p. 220, č.p. 154, č.p. 188, č.p. 148, č.p. 179, č.p. 238, č.p. 255, č.p. 152, č.p. 153 a                  

č.p. 224,  Lomnice, Týn č.p. 79, č.p. 76, č.p. 78, č.p. 71, č.p. 77, č.p. 97, č.p. 84, č.p. 66 a č.p. 98 

 

dotčené správní úřady (dodejky): 

14. Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: siqbxt2 

 sídlo: Závodní č.p. 353/88, Dvory, 360 06  Karlovy Vary 6 

15. Městský úřad Sokolov, odbor životního prostředí, Rokycanova č.p. 1929, 356 01  Sokolov 1 

16. Městský úřad Sokolov, odbor dopravy, Rokycanova č.p. 1929, 356 01  Sokolov 1 

17. Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje, IDDS: t3jai32 

 sídlo: Závodní č.p. 94, Karlovy Vary, 360 21  Karlovy vary 

18. Ministerstvo zdravotnictví, Český inspektorát lázní a zřídel, IDDS: pv8aaxd 

 sídlo: Palackého náměstí č.p. 375/4, Nové Město, 128 00  Praha 28 

19. Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, územní odbor Sokolov, IDDS: xknaa7s 

 sídlo: Závodní č.p. 205, 360 06  Karlovy Vary 6 

20. Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Dopravní inspektorát Sokolov – komunikace                               

(č.j. KRPK-31480Čj-2009-030906, ze dne 22.07. 2009) , IDDS: upshp5u 

 sídlo: Závodní č.p. 386/100, Dvory, 360 06  Karlovy Vary 6 

  

 

ostatní: 

21. Ministerstvo obrany, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, IDDS: hjyaavk 

 sídlo: Tychonova 1, 160 01  Praha 6-Hradčany 

22. Obvodní báňský úřad pro území kraje Karlovarského, IDDS: 7nyadvm 

 sídlo: Boženy Němcové č.p. 1932, 356 01  Sokolov 

23. ČEZ ICT Services, a. s., IDDS: zbsdk9i 

 sídlo: Duhová č.p. 1531/3, Michle, 140 00  Praha 4 

24. UPC Česká republika, s.r.o., IDDS: 4hds44f 

 sídlo: Závišova č.p. 502/5, Nusle, 140 00  Praha 4 

25. T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i 

 sídlo: Tomíčkova č.p. 2144/1, Chodov, 148 00  Praha 414 

26. České Radiokomunikace a.s., IDDS: g74ug4f 

 sídlo: Skokanská č.p. 2117/1, 130 00  Praha 3 

27. Dial Telecom, a.s., IDDS: p4vdqdt 

 sídlo: Křižíkova č.p. 237/36a, Praha 8-Karlín, 186 00  Praha 86 

28. GTS Czech s.r.o., IDDS: ztj89c7 

 sídlo: Přemyslovská č.p. 2845/43, 130 00  Praha 3-Žižkov 

29. ČEPRO, a.s., IDDS: hk3cdqj 

 sídlo: Dělnická č.p. 12/213, 170 04  Praha 7 - Holešovice 

30. Vodafone Czech Republic a.s., IDDS: 29acihr 

 sídlo: náměstí Junkových č.p. 2808/2, Praha 5-Stodůlky, 155 00  Praha 515 

31. Obecní úřad Lomnice, podatelna, Kraslická č.p. 44, 357 04  Lomnice 

32. Úřad Městyse Svatava, ČSA č.p. 277, 357 03  Svatava 

33. Městský úřad Sokolov, odbor vnitřní správy, podatelna, Rokycanova č.p. 1929, 356 01  Sokolov 1 

34. ČD - Telematika a.s., Servis kabelových sítí Plzeň, IDDS: dgzdjrp 

 sídlo: Pernerova č.p. 2819/2a, 130 00  Praha 3-Žižkov 

35. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Správa tratí 

3, IDDS: uccchjm 

 sídlo: Dlážděná č.p. 1003/7, Nové Město, 110 00  Praha 1 

36. Obecní úřad Vintířov, Vintířov č.p. 62, Vintířov, 357 35  Chodov u Karlových Var 

 


