Městský úřad Ostrov
Odbor životního prostředí
Příslušný dle § 2 odst.1 zákona č.314/2002 Sb. o stanovení obcí s rozšířenou působností
Váš dopis/ze dne
2512/2012/z 3.9.2012

Spis. značka

Č.j.

ŽP/26773/12 Je

ŽP/00281/13

Oprávněná úřední osoba
Ing.Jerglová

e-mail
jjerglova@ostrov.cz

telefon
353 801 267

Dne
4. 1. 2013

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
Odbor životního prostředí Městského úřadu Ostrov, jako věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst.
2 písm. c) a ustanovení § 106, odst. 1 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní
zákon), ve znění pozdějších předpisů, dále jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 15
zákona č. 183/2006, o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a jako místně
příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů,
žadatelům
Název:
Sídlo:
IČ:

Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech
Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary
47700521,

Název:
Sídlo:
IČ:

Obec Velichov
Velichov č.p. 13, 363 01 Ostrov
00255122,

které na základě plné moci zastupuje Ing. Jan Šinták – I.P.R.E., sídlem Kolová 2, 362 14 Kolová, IČ
11386096,
vydává stavební povolení

I.

podle ustanovení § 15 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona k provedení stavby vodního
díla „Velichov – kanalizace na levém břehu Ohře“, v kraji Karlovarském, obci Velichov, katastrálním
území Velichov, na pozemku p.č. 744/1, 339/1, 342/1, 1118/1; 1074, 320, 319,295, 1073/2, 297, 293, 294,
1129, 1125, 1124 a 68/1, vodní tok Ohře, č.h.p. 1-13-02-056, HGR 6120 Krystalinikum v mezipovodí
Ohře po Kadaň,
v členění na tyto stavební objekty:
SO 01 Gravitační kanalizace
Druh stokové sítě……………………………………………… gravitační
Celková délka stok ……………………………………………. 645,5 m
Délky stokové sítě dle druhu stokové sítě……………………… 645,5 m
Nejmenší jmenovitá světlost stoky …….……………………… 250
Největší jmenovitá světlost stoky …….………………………. 250
Počet povolovaných odlehčovacích komor………………….… 1
Počet povolovaných čerpacích stanic………………………….. 0
SO 01 – Gravitační kanalizace:
SO 01 – Gravitační kanalizace sestává ze tří samostatných kanalizačních stok, a to: SO 01.1. Gravitační
kanalizace – stoka A, SO 01.2. Gravitační kanalizace – stoka B, sběrač B1 a SO 01.3. Gravitační
kanalizace – stoka C.
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SO 01.1. Gravitační kanalizace – stoka A
Stoka A začíná napojením ve stávající šachtě na p.p.č. 1118/1 a pokračuje západním a severozápadním
směrem v rostlém terénu přes p.p.č. 342/1, 339/1 až do místní komunikace p.p.č. 744/1. Dále pokračuje
stoka A severním směrem místní komunikací (p.p.č. 744/1) až k p.p.č. 366/5, kde bude zakončena v šachtě
Š12. Stoka je navržena z trub KT 250 v délce 380,5 m.
SO 01.2. Gravitační kanalizace – stoka B, sběrač B1
Stoka B začíná v nově navrhované čerpací stanici odpadních vod (dále ČSOV) na p.p.č. 1073/2. Dále pak
stoka pokračuje po levém břehu Ohře (p.p.č. 295 a 319) až do šachty Š13, kde je napojen sběrač B1. Dále
pak stoka pokračuje po p.p.č. 320 a 1074 k p.p.č. 336, kde je zakončena šachtou Š18. Stoka B je navržena
v ochranném pásmu dráhy. Je navržena z trub KT 300 v délce 204,0 m a LT 300 v délce 7,0 m.
Sběrač B1 začíná napojením do stoky B v šachtě Š13 a pokračuje jihozápadně po p.p.č. 319 na hranici
p.p.č. 1073/2, kde je zakončen odlehčovací šachtou. V této šachtě je navrženo přepojení stávající
kanalizace, v současné době ústící do Ohře v šachtě Š13. Stávající kanalizační potrubí je využito jako
odlehčení z odlehčovací šachty. Na odtoku splašků z OK bude osazeno deskové hradítko. Sběrač B1 je
navržen z trub KT 250 v délce 3,0 m.
SO 01.3. Gravitační kanalizace – stoka C
Stoka je navržena na p.p.č. 1118/1, začíná u st.p.č. 84 v šachtě Š19 a končí u st.p.č. 82/1, kde je zakončena
šachtou Š20. Je navržena z trub KT 250 v délce 51,0 m.
SO 05 Výtlak splaškových vod
Druh stokové sítě……………………………………………… tlaková
Celková délka stok ……………………………………………. 304,0 m
Délky stokové sítě dle druhu stokové sítě……………………… 304,0 m
Nejmenší jmenovitá světlost stoky …….……………………… 75x6,8
Největší jmenovitá světlost stoky …….………………………. 75x4,5
Počet povolovaných odlehčovacích komor………………….… 0
Počet povolovaných čerpacích stanic………………………….. 1
SO 05 Výtlak splaškových vod
Kanalizační výtlak začíná v armaturní šachtě a pokračuje podél břehu Ohře směrem k mostu (p.p.č. 1072/3,
295, 293, 294, 1129, 1125). Křížení řeky Ohře je navrženo zavěšením pod pěší lávku, která vede podél
mostu. Za křížením řeky je výtlak zakončen vložením šachty Š21 na přítoku (stoka A, BT 600) do stávající
čistírny odpadních vod (p.p.č. 1124, 68/1). Výtlak je navržen z potrubí PE 100 dn 75x4,5 v délce 204,0 m,
křížení přes řeku je navrženo předizolovaným potrubím Rauthermex cool PE 100 dn 75x6,8/162 v délce
100,0 m. Nad výtlakem je navržen vytyčovací vodič.
SO 03 Čerpací stanice odpadních vod
Druh stanice …………………………………………………… čerpací
Projektovaný výkon …………………………………………… 2,55 l/s, H = 11,4 m
SO 03 Čerpací stanice odpadních vod
Nová ČSOV je umístěna na p.p.č. 294. je tvořena čerpací jímkou a armaturní šachtou.Čerpací šachta bude
vybavena 2 ks kalových čerpadel.
Plocha kolem čerpací jímky, armaturní šachty a elektrorozvaděčů bude rozměrů 7,1 x 3,9 m vydlážděna
zámkovou dlažbou. Pro odstavení fekálního vozu bude mezi stávající komunikací a zpevněnou plochou
vybudována štěrková plocha o rozměrech 9,1 x 3,2 m.
Akumulační prostor jímky čerpací stanice je 9,2 m3, což odpovídá více než 12-ti hodinám při výpočtovém
denním průtoku.
PS 01 Technologie čerpací stanice odpadních vod
PS 01.1 Technologie ČSOV – strojní část
Čerpací šachta bude vybavena 2 ks kalových čerpadel s parametry Q1 = 3,2 l/s - H = 9 m prov. bod; Q2 =
2,55 l/s – H = 11,4 m záv. bod; Q3 = 3,4 l/s – H = 8,4 m – bod o max. účinnosti.
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Údaje o povolené stavbě vodního díla:
Kanalizační soustava…………..……………………………………….. pro veřejnou potřebu
Charakter kanalizační soustavy………………………………………… oddílná
Údaj o provozním řádu………………………………………………… ANO (schválený Kanalizační
řád obce Velichov)
Manipulační řád ............................................................................…….. NE

II.

schvaluje

podle ustanovení § 39 odst. 2 písm. a) a § 71 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů „Povodňový plán“ pro stavbu „Velichov –
kanalizace na levém břehu Ohře“, zpracovaný oprávněnou fyzickou osobou Ing. Jan Šinták – I.P.R.E.,
sídlem Kolová 2, 362 14 Kolová, IČ 11386096, Ing. Jiřím Braunem, z října 2011, kraj Karlovarský, obec
Velichov, katastrální území Velichov, na pozemku p.č. 744/1, 339/1, 342/1, 1118/1; 1074, 320, 319,295,
1073/2, 297, 293, 294, 1129, 1125, 1124 a 68/1, vodní tok Ohře, č.h.p. 1-13-02-056, HGR 6120
Krystalinikum v mezipovodí Ohře po Kadaň.

Platnost povodňového plánu je stanovena na dobu provádění prací.
III.
Pro provedení stavby vodního díla se podle ustanovení § 15 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o
změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 115 zákona 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) současně stanoví tyto podmínky a povinnosti:
1. Stavba vodního díla bude provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním úřadem,
kterou vypracovala firma Ing. Jan Šinták – I.P.R.E., sídlem Kolová 2, 362 14 Kolová, IČ 11386096,
pod zak.č. 02-14/2008 z 12/2010 a ověřila oprávněná osoba v oboru vodohospodářské stavby Ing. Jan
Šinták, ČKAIT – č.autorizace 0300286; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího
povolení vodoprávního úřadu.
2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby vodního díla subjektem k tomu oprávněným.
3. Před zahájením zemních prací bude provedeno polohové a výškové označení podzemního vedení a
zařízení na terénu a bude postupováno podle pokynů správců těchto sítí.
4. Zjistí-li se při provádění zemních prací neoznačené podzemní sítě a zařízení, musí se provádění prací
ihned přerušit a další psout dohodnout s potencionálním správcem sítě.
5. Budou respektována ustanovení ČSN 73 6006/9.94 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
6. Při provádění stavby vodního díla je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických
zařízení, zejména vyhlášky č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu
zdraví při práci na staveništích.
7. Při stavbě vodního díla budou dodrženy obecné technické požadavky na výstavbu vodních děl podle
vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla, ve znění pozdějších předpisů a
vyhlášky č. 428/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a
kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.
8. Při provádění stavby vodního díla budou dodržena také ustanovení platných souvisejících českých
technických norem.
9. 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.
10. Stavebník je povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby a autorský dozor
projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací.
11. Stavba bude označena tabulí s těmito údaji: název stavby, stavebník, stavební podnikatel, jméno
stavbyvedoucího (kontaktní osoby), telefon a termín ukončení stavby. Stavebník tyto skutečnosti
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oznámí vodoprávnímu úřadu. Změny v těchto skutečnostech budou neprodleně oznámeny
vodoprávnímu úřadu.
12. Nejpozději 14 dnů před započetím stavby stavebník tuto skutečnost oznámí příslušnému
vodoprávnímu úřadu.
13. Stavebník vyzve příslušný vodoprávní úřad min. týden předem k provedení kontrolní prohlídky:
a) Předání staveniště
b) Po dokončení jednotlivých etap: gravitační kanalizace, výtlak splaškových vod, ČSOV, technologie
strojní
c) Po dokončení stavby
14. Při provádění stavby vodního díla musí být dodrženy požadavky dotčených správních úřadů:
a) Obecní úřad Kyselka, stavební úřad – územní rozhodnutí spis.č. 43/12 z 22. 2. 2012 (prodloužení
platnosti ÚR)
b) Obecní úřad Kyselka, stavební úřad – územní rozhodnutí zn. Výst./228/09 z 1. 11. 2010
c) Obecní úřad Kyselka, stavební úřad – opravné usnesení spis.č. 228/09, č.j. 15/10 z 8. 2. 2010
d) Městský úřad Ostrov, odbor životního prostředí – souhrnné vyjádření zn. ŽP/17128/08 z 15. 8.
2008
e) Městský úřad Ostrov, odbor životního prostředí (SSL) – závazné stanovisko zn. ŽP/24015/08 z 19.
10. 2008
f) Městský úřad Ostrov, odbor životního prostředí (ZPF) – závazné stanovisko zn. ŽP/3662/09 z 30.
3. 2009
g) Městský úřad Ostrov, odbor majetku města (PamP) – sdělení zn. OMM/17127/08 z 29. 9. 2008
h) Městský úřad Ostrov, odbor dopravně správní – rozhodnutí č.j. ODS – 8495/2009 z 30. 4. 2009
i) Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje – koordinované závazné stanovisko č.j. HSKV2142/PCNP-2008 z 13. 10. 2008 a HSKV-26-2/2012-PCNP z 3. 1. 2012
j) Obecní úřad Velichov (silniční správní úřad) – rozhodnutí č.j. 101/09 z 4. 5. 2009
k) Drážní úřad, Plzeň – souhlas zn. DUCR-12138/09/Vr z 29. 4. 2009 a zn. ML-SOL0190/11-2/Vr
z 21. 3. 2011
15. Při provádění stavby vodního díla budou dodrženy podmínky a povinnosti, uvedené ve stanoviscích,
vyjádřeních a smlouvách účastníků řízení:
a) ČEZ Distribuce, a.s.s – vyjádření zn. 001038486697 z 10. 11. 2011
b) RWE Distribuční služby, s.r.o. – vyjádření zn. 5000696659 z 10. 10. 2012
c) Společnost Telefónica O2 Czech Republic, a.s. – vyjádření č.j. 130310/10 z 27. 10. 2010
d) Vodárny a kanalizace Karlovy Vary a.s. – vyjádření č.j. 5907/220/08/Še z 12. 8. 2008 a č.j.
080812/005 z 12. 8. 2008 a č.j. 11874/220/11/He z 10. 11. 2011 a č.j. 111110/077 z 10. 11. 2011
(zákres sítí)
e) Vodárny a kanalizace Karlovy Vary a.s. – vyjádření č.j. 6587/220/12/He z 17. 8. 2012
f) Lesy ČR, s.p. LS Horní Blatná – vyjádření č.j. 2813/08/230/84/312.4 z 9. 9. 2008
g) Stanislav Čepelák – souhlasné prohlášení z 10. 9. 2008
h) Smlouva o užívání pozemku pro provedení a umístění stavby - zařízení mezi Stanislavem
Čepelákem a obcí Velichov z 21. 1. 2011
i) Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p.o. – vyjádření zn. 9820/2008 z 19. 8. 2008
j) Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p.o. – vyjádření zn. 9820/2008 z 22. 9. 2008
k) Smlouva o užívání pozemku pro provedení a umístění stavby – zařízení US/1009/OT/2009 mezi
Obcí Velichov a Karlovarským krajem - Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje,
p.o. z 1. 4. 2009
l) Smlouva o užívání pozemku pro provedení a umístění stavby – zařízení US/1009/OT/2009 mezi
Vodohospodářským sdružením obcí západních Čech a Karlovarským krajem - Krajskou správou a
údržbou silnic Karlovarského kraje, p.o. z 23. 3. 2009
m) Povodí Ohře, s.p. – vyjádření zn. 003702-18040/2009 z 10. 8. 2009, zn. 011001-5117/2011 z 24.
10. 2011
n) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene PO, s.p. číslo 1396/2011 mezi Povodím
Ohře, s.p. a Vodohospodářským sdružením obcí západních Čech
o) Miloslav Myslivec – souhlasné prohlášení z 17. 10. 2008
p) Smlouva o užívání pozemku pro provedení a umístění stavby – zařízení mezi Miloslavem
Myslivcem a Vodohospodářským sdružením obcí západních Čech z 5. 1. 2011
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q) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Vodohospodářským sdružením obcí
západních Čech a Miloslavem Myslivcem z 5. 1. 2011
r) Miloslav Myslivec – souhlas se vstupem na pozemek z 5. 1. 2011
s) Smlouva o užívání pozemku pro provedení a umístění stavby – zařízení mezi Vladimírem
Myslivcem a Vodohospodářským sdružením obcí západních Čech z 16. 10. 2012
t) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Vodohospodářským sdružením obcí
západních Čech a Vladimírem Myslivcem z 16. 10. 2012
u) Vladimír Myslivec – souhlas se vstupem na pozemek
16. Stavba vodního díla bude dokončena do 31. 8. 2015.
17. Po dokončení stavby vodního díla podá stavebník zdejšímu odboru návrh na vydání kolaudačního
souhlasu podle § 122 stavebního zákona. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu. Žádost o zahájení kolaudačního řízení bude doložena protokoly o odevzdání a převzetí stavby
mezi zhotovitelem a investorem a protokoly o výsledku provedených technických zkoušek zřízeného
díla. Dále bude žádost obsahovat další doklady dle ustanovení vyhlášky č. 432/2001 Sb., v platném
znění a č. 526/2006 Sb. v platném znění:
Projektovou dokumentaci ověřenou stavebním úřadem ve stavebním řízení, nebo při povolení
změny stavby před jejím dokončením.
Výkresy s vyznačením změn, ke kterým došlo během provádění výstavby .
Prohlášení dodavatele o odborném provedení vodního díla.
Geodetické zaměření stavby dle skutečného provedení oprávněnou firmou
Prohlášení o shodě použitých výrobků na kanalizaci.
Doklad o provedené zkoušce vodotěsnosti ČS podle ČSN 75 0905 čl. 3.1-3.6, 3.8.-3.13, 4.1-4.8,
5.1-5.5
Doklad o provedené zkoušce těsnosti splaškové kanalizace dle ČSN 75 6909 v celém rozsahu.
Doklad o provedení zkoušky těsnosti u tlakové kanalizace dle ČSN 75 5911 v celém rozsahu
Písemné doklady o předání a převzetí inženýrských sítí jejich správci, které křižují nebo jsou
v souběhu se stavbou kanalizace a vodovodu
Doklad o způsobu odstranění odpadu při realizaci stavby
Doklad o oznámení zahájení stavby Archeologickému ústavu v Karlových Varech
Doklady od vlastníků dotčených pozemků stavbou o jejich převzetí zpět
18. V souladu s ustanovením § 11, odst. 1 vodního zákona jsou další nabyvatelé, popř. uživatelé povinni
oznámit příslušnému vodoprávnímu úřadu, že došlo k převodu nebo přechodu stavby, s nímž je
povolení k nakládání s vodami spojeno, a to do dvou měsíců ode dne jejího převodu nebo přechodu.
19. Vodní dílo nelze užívat s odvoláním na § 122 stavebního zákona bez předchozího kolaudačního
souhlasu.
20. Stavbu vodního díla bude provádět právnická nebo fyzická osoba oprávněná k zhotovení vodních děl a
může ji zahájit až po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
21. Stavební povolení k vodnímu dílu pozbývá platnosti, nebude-li stavba zahájena do 2 let od nabytí
právní moci tohoto rozhodnutí.
Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):
Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech, Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary, IČ
47700521
Obec Velichov, Velichov č.p. 13, 363 01 Ostrov, IČ 00255122
Odůvodnění
Městský úřad Ostrov, odbor životního prostředí obdržel dne 10. 9. 2012 žádost stavebníků
Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech, sídlem Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary, IČ
359 010 111 a Obce Velichov, sídlem Velichov č.p. 13, 363 01 Ostrov, IČ 00255122, které na základě plné
moci zastupuje Ing. Jan Šinták – I.P.R.E., sídlem Kolová 2, 362 14 Kolová, IČ 11386096, ze dne 3. 9.
2012 o stavební povolení k provedení stavby vodního díla.
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Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o
dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření
vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími doklady, a to:
Projektová dokumentace, kterou vypracovala firma Ing. Jan Šinták – I.P.R.E., sídlem Kolová 2, 362 14
Kolová, IČ 11386096, pod zak.č. 02-14/2008 z 12/2010 a ověřila oprávněná osoba v oboru
vodohospodářské stavby Ing. Jan Šinták, ČKAIT – č.autorizace 0300286
Povodňový plán
Výpisy z katastru nemovitostí
Snímek z katastru nemovitostí
Obecní úřad Kyselka, stavební úřad – územní rozhodnutí spis.č. 43/12 z 22. 2. 2012 (prodloužení
platnosti ÚR)
Obecní úřad Kyselka, stavební úřad – územní rozhodnutí zn. Výst./228/09 z 1. 11. 2010
Obecní úřad Kyselka, stavební úřad – opravné usnesení spis.č. 228/09, č.j. 15/10 z 8. 2. 2010
Obecní úřad Kyselka, stavební úřad - vyjádření spis.č. 94/09 z 5. 5. 2009
Obecní úřad Kyselka, stavební úřad - sdělení dle § 15, odst. 2 stavebního zákona spis.č. 406/11 z 2. 1.
2012
Městský úřad Ostrov, odbor životního prostředí – souhrnné vyjádření zn. ŽP/17128/08 z 15. 8. 2008
Městský úřad Ostrov, odbor životního prostředí (SSL) – závazné stanovisko zn. ŽP/24015/08 z 19. 10.
2008
Městský úřad Ostrov, odbor životního prostředí (ZPF) – závazné stanovisko zn. ŽP/3662/09 z 30. 3.
2009
Městský úřad Ostrov, odbor majetku města (PP) – sdělení zn. OMM/17127/08 z 29. 9. 2008
Městský úřad Ostrov, odbor dopravně správní – vyjádření zn. ODS/17126/08 z 12. 8. 2008
Městský úřad Ostrov, odbor dopravně správní – rozhodnutí č.j. ODS – 8495/2009 z 30. 4. 2009
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje – vyjádření č.j. H555K2KV4268S/110808 z 11. 8.
2008
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje – koordinované závazné stanovisko č.j. HSKV2142/PCNP-2008 z 13. 10. 2008 a HSKV-26-2/2012-PCNP z 3. 1. 2012
Zemědělská vodohospodářská správa, p. Karlovy Vary – vyjádření zn. OPOh/KV/565/08 z 13. 8. 2008
Policie ČR, DI OŘ Karlovy Vary – stanovisko č.j. ORKV-62-1906/čj-2008-07 z 13. 8. 2008
Vojenská ubytovací a stavební správa Praha – stanovisko č.j. 15493/44796-ÚP/2010-7103/44 z 5. 11.
2010
ČEPRO a.s. – vyjádření zn. S1/2149/08 z 7. 8. 2008
ČEZ Distribuce, a.s.s – vyjádření zn. 4120650819 z 2. 2. 2011
ČEZ Distribuce, a.s.s – vyjádření zn.11/10-12532003/Bl z 22. 2. 2011
ČEZ Distribuce, a.s.s – vyjádření zn. 001038486697 z 10. 11. 2011
ČEZ ICT Services, a.s. – vyjádření zn. P5A11000354744 z 8. 11. 2011
RWE Distribuční služby, s.r.o. – vyjádření zn. 5000547632 z 11. 11. 2011 a zn. 5000696659 z 10. 10.
2012
Společnost Telefónica O2 Czech Republic, a.s. – vyjádření č.j. 130310/10 z 27. 10. 2010
Vodárny a kanalizace Karlovy Vary a.s. – vyjádření č.j. 5907/220/08/Še z 12. 8. 2008 a č.j. 080812/005
z 12. 8. 2008 a č.j. 11874/220/11/He z 10. 11. 2011 a č.j. 111110/077 z 10. 11. 2011 (zákres sítí)
Vodárny a kanalizace Karlovy Vary a.s. – vyjádření č.j. 5087/220/09/Ta z 4. 8. 2009
Vodárny a kanalizace Karlovy Vary a.s. – vyjádření č.j. 6587/220/12/He z 17. 8. 2012
UPC Česká republika, a.s. – vyjádření zn. A4878/2011/07.12.2011 z 7. 12. 2011
České radiokomunikace a.s. – vyjádření zn. ÚPTS/OS/73816/2011 z 23. 11. 2011
Obec Velichov – souhlasné prohlášení zn. 200/08 z 15. 9. 2008, souhlasné prohlášení zn. 200/08 z 17.
9. 2008, souhlasné prohlášení z 24. 3. 2009, souhlasné prohlášení zn. 200/08 z 23. 4. 2009, souhlasné
prohlášení zn. 161/09 z 20. 7. 2009, vyjádření zn. 161/09 z 4. 8. 2009, souhlasné prohlášení z 30. 1.
2012
Obecní úřad Velichov (silniční správní úřad) – rozhodnutí č.j. 101/09 z 4. 5. 2009
Lesy ČR, s.p. LS Horní Blatná – vyjádření č.j. 2813/08/230/84/312.4 z 9. 9. 2008
Stanislav Čepelák – souhlasné prohlášení z 10. 9. 2008
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Smlouva o užívání pozemku pro provedení a umístění stavby - zařízení mezi Stanislavem Čepelákem a
obcí Velichov z 21. 1. 2011
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p.o. – vyjádření zn. 9820/2008 z 19. 8. 2008
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p.o. – vyjádření zn. 9820/2008 z 22. 9. 2008
Smlouva o užívání pozemku pro provedení a umístění stavby – zařízení US/1009/OT/2009 mezi Obcí
Velichov a Karlovarským krajem - Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, p.o. z 1. 4.
2009
Smlouva o užívání pozemku pro provedení a umístění stavby – zařízení US/1009/OT/2009 mezi
Vodohospodářským sdružením obcí západních Čech a Karlovarským krajem - Krajskou správou a
údržbou silnic Karlovarského kraje, p.o. z 23. 3. 2009
Povodí Ohře, s.p. – vyjádření zn. 003702-25932/2008 z 8. 10. 2008, zn. 003702-18040/2009 z 10. 8.
2009, zn. 011001-5117/2011 z 24. 10. 2011 a zn. 011001-5631/2012 z 23. 11. 2012
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene PO, s.p. číslo 1396/2011 mezi Povodím Ohře,
s.p. a Vodohospodářským sdružením obcí západních Čech
Miloslav Myslivec – souhlasné prohlášení z 17. 10. 2008
Smlouva o užívání pozemku pro provedení a umístění stavby – zařízení mezi Miloslavem Myslivcem a
Vodohospodářským sdružením obcí západních Čech z 5. 1. 2011
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Vodohospodářským sdružením obcí
západních Čech a Miloslavem Myslivcem z 5. 1. 2011
Miloslav Myslivec – souhlas se vstupem na pozemek z 5. 1. 2011
Smlouva o užívání pozemku pro provedení a umístění stavby – zařízení mezi Vladimírem Myslivcem a
Vodohospodářským sdružením obcí západních Čech z 16. 10. 2012
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Vodohospodářským sdružením obcí
západních Čech a Vladimírem Myslivcem z 16. 10. 2012
Vladimír Myslivec – souhlas se vstupem na pozemek
Obvodní báňský úřad v Sokolově – vyjádření zn. 1835/462/08 z 5. 8. 2008
Česká geologická služba – Geofond – vyjádření zn. 333/VIII-940-2008 (3431/1.8.2008) z 6. 8. 2008
DIAMO, s.p., o.z. SUL, Příbram – vyjádření zn. 4030/660/08 z 8.8.2008
Karlovarské minerální vody a.s. – vyjádření z 9. 9. 2008
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství – stanovisko zn.
1116/ZZ/09 z 23. 3. 2009
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství – sdělení zn. 1783/ZZ/09
z 26. 5. 2009
Drážní úřad, Plzeň – souhlas zn. DUCR-12138/09/Vr z 29. 4. 2009 a zn. ML-SOL0190/11-2/Vr z 21.
3. 2011
ČD Telematika a.s. – vyjádření č.j. 23009/2009-O z 13. 12. 2010
Výběr ze seznamu autorizovaných inženýrů a techniků pro Ing. Jana Šintáka, č. autorizace 0300286
Plán kontrolních prohlídek
Plná moc
Dne 10. 9. 2012 podal zástupce stavebníků Ing. Jan Šinták – I.P.R.E. (dále žadatel) žádost o vydání
stavebního povolení pro vodní dílo „Velichov – kanalizace na levém břehu Ohře“ v kat. úz. Velichov.
Vodoprávní úřad zjistil, že žádost nemá náležitosti podle § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o
dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření
vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a proto vyzval žadatele podle § 37 odst. 3 správního
řádu výzvou ze dne 10. 10. 2012 pod č.j. ŽP/30164/12 (sp.zn. ŽP/26773/12 Je), aby žádost doplnil o
podklady, potřebné k řádnému posouzení žádosti. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o přerušení řízení
usnesením pod č.j. ŽP/30165/12 (sp.zn. ŽP/26773/12 Je) ze dne 10. 10. 2012 s termínem 31. 12. 2012.
usnesení s výzvou byly doručeny žadateli. Dne 27. 11. 2012 byly potřebné doklady pod č.j. ŽP/35875/12
doplněny a vodoprávní řízení pokračovalo.
Podle ustanovení § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní
zákon), ve znění pozdějších předpisů, příslušných ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, oznámil příslušný vodoprávní úřad pokračování vodoprávního řízení všem známým účastníkům
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řízení i dotčeným správním úřadům písemným oznámením - veřejnou vyhláškou č.j.: ŽP/36078/12 (sp.zn.
ŽP/26773/12 Je) ze dne 28. 11. 2012 s upozorněním, že na námitky, které nebudou sděleny nejpozději do
27. 12. 2012, nebude možno podle ustanovení § 115 odst. 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, brát zřetel.
V daném termínu se žádný z účastníků ani dotčených orgánů nevyjádřili.
V rámci celého vodoprávního řízení bylo zjištěno:
a) Projektová dokumentace stavby vodního díla „„Velichov – kanalizace na levém břehu Ohře“ v kat. úz.
Velichov byla vypracována firmou Ing. Jan Šinták – I.P.R.E., sídlem Kolová 2, 362 14 Kolová, IČ
11386096, pod zak.č. 02-14/2008 z 12/2010 a ověřena oprávněnou osobou v oboru vodohospodářské
stavby Ing. Jan Šinták, ČKAIT – č.autorizace 0300286
Popis stavby:
Projekt řeší odkanalizování lokality obce Velichov na levém břehu Ohře. Stavba vodního díla
je rozdělena na dvě části. V první části se jedná o návrh gravitační kanalizace, která se napojuje do
stávající stoky (stoky A) a o prodloužení stávající stoky v horní části obce. Druhá část řeší návrh
gravitační kanalizace, která je zakončena čerpací stanicí odpadních vod a dále pokračuje v souběhu
s řekou tlaková kanalizace, která přechází přes řeku zavěšením nastávající pěší lávku, která vede podél
mostu a následně dochází k napojení do nátoku na stávající čistírnu odpadních vod. Na nově
budovanou kanalizaci budou odváděny pouze vody splaškového charakteru.
Dotčenými pozemky pro stavbu vodního díla jsou tyto pozemky p.č. 744/1 (vl. Obec
Velichov), 339/1 (vl. St. Čepelák), 342/1 (vl. Obec Velichov), 1118/1 (vl. KSÚS) - první část; 1074,
320, 319,295, 1073/2, 297, 293, 294 (vše vl. Obec Velichov), 1129 (vl. M. Myslivec a Vl. Myslivec),
1125, 1124 (vše vl. KSÚS) a 68/1 (vl. Obec Velichov) - druhá část. Vše v k.ú. Velichov.
Předmětem stavebního povolení jsou tyto stavební objekty a provozní soubory:
SO 01 – Gravitační kanalizace:
SO 01.1. Gravitační kanalizace – stoka A
SO 01.2. Gravitační kanalizace – stoka B, sběrač B1
SO 01.3. Gravitační kanalizace – stoka C
SO 03 Čerpací stanice odpadních vod
SO 05 Výtlak splaškových vod
PS 01 Technologie čerpací stanice odpadních vod
PS 01.1 Technologie ČSOV – strojní část
SO 01 – Gravitační kanalizace:
SO 01.1. Gravitační kanalizace – stoka A
Stoka A začíná napojením ve stávající šachtě na p.p.č. 1118/1 ve správě KSÚS a pokračuje západním a
severozápadním směrem v rostlém terénu přes p.p.č. 342/1, 339/1 až do místní komunikace (p.p.č.
744/1). Dále pokračuje sta A severním směrem místní komunikací (p.p.č. 744/1) až k p.p.č. 366/5, kde
bude zakončena v šachtě Š12. Stoka je navržena z trub KT 250 v délce 380,5 m.
SO 01.2. Gravitační kanalizace – stoka B, sběrač B1
Stoka B začíná v nově navrhované čerpací stanici odpadních vod (dále ČSOV) na p.p.č. 1073/2. Dále
pak stoka pokračuje po levém břehu Ohře (p.p.č. 295 a 319) až do šachty Š13, kde je napojen sběrač
B1. Dále pak stoka pokračuje po p.p.č. 320 a 1074 k p.p.č. 336, kde je zakončena šachtou Š18. Stoka B
je navržena v ochranném pásmu dráhy. Je navržena z trub KT 300 v délce 204,0 m a LT 300 v délce
7,0 m.
Sběrač B1 začíná napojením do stoky B v šachtě Š13 a pokračuje jihozápadně po p.p.č. 319 na hranici
p.p.č. 1073/2, kde je zakončen odlehčovací šachtou. V této šachtě je navrženo přepojení stávající
kanalizace, v současné době ústící do Ohře v šachtě Š13. Stávající kanalizační potrubí je využito jako
odlehčení z odlehčovací šachty. Na odtoku splašků z OK bude osazeno deskové hradítko.
SO 01.3. Gravitační kanalizace – stoka C
Stoka je navržena na p.p.č. 1118/1, začíná u st.p.č. 84 v šachtě Š19 a končí u st.p.č. 82/1, kde je
zakončena šachtou Š20. Je navržena z trub KT 250 v délce 51,0 m.
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SO 03 Čerpací stanice odpadních vod
Nová ČSOV je umístěna na p.p.č. 294. je tvořena čerpací jímkou a armaturní šachtou.Čerpací šachta
bude vybavena 2 ks kalových čerpadel.
Plocha kolem čerpací jímky, armaturní šachty a elektrorozvaděčů bude rozměrů 7,1 x 3,9 m
vydlážděna zámkovou dlažbou. Pro odstavení fekálního vozu bude mezi stávající komunikací a
zpevněnou plochou vybudována štěrková plocha o rozměrech 9,1 x 3,2 m.
Akumulační prostor jímky čerpací stanice je 9,2 m3, což odpovídá více než 12-ti hodinám při
výpočtovém denním průtoku.
SO 05 Výtlak splaškových vod
Kanalizační výtlak začíná v armaturní šachtě a pokračuje podél břehu Ohře směrem k mostu (p.p.č.
1072/3, 295, 293, 294, 1129, 1125). Křížení řeky Ohře je navrženo zavěšením pod pěší lávku, která
vede podél mostu. Za křížením řeky je výtlak zakončen vložením šachty Š21 na přítoku (stoka A, BT
600) do stávající čistírny odpadních vod (p.p.č. 1124, 68/1). Výtlak je navržen z potrubí PE 100 dn
75x4,5 v délce 204,0 m, křížení přes řeku je navrženo předizolovaným potrubím Rauthermex cool PE
100 dn 75x6,8/162 v délce 100,0 m. Nad výtlakem je navržen vytyčovací vodič.
PS 01 Technologie čerpací stanice odpadních vod
PS 01.1 Technologie ČSOV – strojní část
Čerpací šachta bude vybavena 2 ks kalových čerpadel s parametry Q1 = 3,2 l/s - H = 9 m prov. bod; Q2
= 2,55 l/s – H = 11,4 m záv. bod; Q3 = 3,4 l/s – H = 8,4 m – bod o max. účinnosti.
Předmětem stavebního povolení vodoprávního úřadu nejsou SO 01.3 Gravitační kanalizace přípojky, SO 04 Přípojka NN, SO 06 Zařízení staveniště, PS 01.2 Technologie ČSOV – elektročást,
které nejsou vodním dílem. Tyto stavby bude povolovat stavební úřad OÚ Kyselka.
b) K projektové dokumentaci stavby vodního díla se vyjádřily nebo daly své kladné stanovisko tyto
dotčené správní úřady:
Obecní úřad Kyselka, stavební úřad – územní rozhodnutí spis.č. 43/12 z 22. 2. 2012 (prodloužení
platnosti ÚR)
Obecní úřad Kyselka, stavební úřad – územní rozhodnutí zn. Výst./228/09 z 1. 11. 2010
Obecní úřad Kyselka, stavební úřad – opravné usnesení spis.č. 228/09, č.j. 15/10 z 8. 2. 2010
Obecní úřad Kyselka, stavební úřad - vyjádření spis.č. 94/09 z 5. 5. 2009
Obecní úřad Kyselka, stavební úřad - sdělení dle § 15, odst. 2 stavebního zákona spis.č. 406/11 z 2. 1.
2012
Městský úřad Ostrov, odbor životního prostředí – souhrnné vyjádření zn. ŽP/17128/08 z 15. 8. 2008
Městský úřad Ostrov, odbor životního prostředí (SSL) – závazné stanovisko zn. ŽP/24015/08 z 19. 10.
2008
Městský úřad Ostrov, odbor životního prostředí (ZPF) – závazné stanovisko zn. ŽP/3662/09 z 30. 3.
2009
Městský úřad Ostrov, odbor majetku města (PP) – sdělení zn. OMM/17127/08 z 29. 9. 2008
Městský úřad Ostrov, odbor dopravně správní – vyjádření zn. ODS/17126/08 z 12. 8. 2008
Městský úřad Ostrov, odbor dopravně správní – rozhodnutí č.j. ODS – 8495/2009 z 30. 4. 2009
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje – vyjádření č.j. H555K2KV4268S/110808 z 11. 8.
2008
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje – koordinované závazné stanovisko č.j. HSKV2142/PCNP-2008 z 13. 10. 2008 a HSKV-26-2/2012-PCNP z 3. 1. 2012
Policie ČR, DI OŘ Karlovy Vary – stanovisko č.j. ORKV-62-1906/čj-2008-07 z 13. 8. 2008
Obecní úřad Velichov (silniční správní úřad) – rozhodnutí č.j. 101/09 z 4. 5. 2009
Obvodní báňský úřad v Sokolově – vyjádření zn. 1835/462/08 z 5. 8. 2008
DIAMO, s.p., o.z. SUL, Příbram – vyjádření zn. 4030/660/08 z 8.8.2008
Karlovarské minerální vody a.s. – vyjádření z 9. 9. 2008
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství – stanovisko zn.
1116/ZZ/09 z 23. 3. 2009
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Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství – sdělení zn. 1783/ZZ/09
z 26. 5. 2009
Drážní úřad, Plzeň – souhlas zn. DUCR-12138/09/Vr z 29. 4. 2009 a zn. ML-SOL0190/11-2/Vr z 21.
3. 2011
c) K záměru stavby vodního díla bylo vydáno Obecním úřadem Kyselka, stavebním úřadem územní
rozhodnutí pod zn. Výst./228/09 z 1. 11. 2010 podle zákona č. 183/2006, o územním plánování a
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a jeho změny pod spis.č. 228/09, č.j. 15/10 z 8. 2. 2010 a
pod spis.č. 43/12 z 22. 2. 2012. Souhlas dle § 15 stavebního zákona byl vydán dne 2. 1. 2012 pod
spis.č. 406/11.
d) Posouzení vodoprávního úřadu: Přezkoumáním podané žádosti se zjišťuje, že uskutečněním stavby
předmětného vodního díla nejsou omezena nebo ohrožena práva a zájmy účastníků stavebního řízení,
vlastníků nemovitostí sousedících s pozemky, na kterých bude zřizována stavba vodního díla, jakož i
ochrana vod. Proto bylo rozhodnuto, jak výše uvedeno.
Poučení o odvolání
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání podle ustanovení § 81 a násl. zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se
rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení,
jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Karlovarského kraje,
Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary, podáním učiněným u Městského úřadu Ostrov – odbor životního
prostředí, Klínovecká 1204, 363 20 Ostrov.
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 na jeho náklady Městský úřad Ostrov.
Odvoláním lze napadnout jen výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší
ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Ing. Tomáš Čepelák
pověřený vedoucí
odboru životního prostředí
Toto oznámení (písemnost) musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ v Ostrově a na úřední
desce OÚ Velichov a OÚ Kyselka. Dále se též zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup, tj. na
úřední desce internetových stránek města Ostrov a obce Velichov a OÚ Kyselka. Na písemnosti se vyznačí
den vyvěšení. Poslední den této lhůty je dnem doručení oznámení účastníkům řízení.
Vyvěšeno dne :

Sejmuto dne:

Razítka a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí této vyhlášky.

Poplatek
Žadatel uhradil správní poplatek vyměřený v souladu s ustanovením zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
dle pol. 17, odst. 1, písm) i ve výši 3000,- Kč.
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Účastníci – na doručenku:
Ing. Jan Šinták – I.P.R.E., Kolová 2, 362 14 Kolová (zástupce stavebníků)
Dotčené orgány státní správy:
MěÚ Ostrov, odbor životního prostředí, Klínovecká 1204, 363 01 Ostrov
MěÚ Ostrov, odbor rozvoje a územního plánování, Klínovecká 1204, 363 01 Ostrov
MěÚ Ostrov, odbor dopravně správní, Klínovecká 1204, 363 01 Ostrov
Policie ČR OŘ DI Karlovy Vary, Rolavská 1, 360 17 Karlovy Vary
Drážní úřad, stavební sekce Plzeň, Škroupova 11 ,301 36 Plzeň
Účastníci – doručení veřejnou vyhláškou:
Obec Velichov, Velichov č.p. 13, 363 01 Ostrov
Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech, Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kaje, p.o., Chebská 282, 356 04 Sokolov
Povodí Ohře s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
Čepelák Stanislav, Velichov 135, 363 01 Ostrov
Myslivec Miloslav, Hlubanská 741, 441 01 Louny
Myslivec Vladimír, Hlubanská 741, 441 01 Louny
Moravcová Cecílie, Velichov 108, 363 01 Ostrov
Vítek Pavel, Velichov 69, 363 01 Ostrov
Mrhálková Petra, Velichov 69, 363 01 Ostrov
Kejstová Pavlína, Velichov 31, 363 01 Ostrov
Kučera Stanislav, Velichov 38, 363 01 Ostrov
Kučerová Marie, Velichov 38, 363 01 Ostrov
Kučera Miroslav, Velichov 38, 363 01 Ostrov
Čepelák Ladislav, Velichov 138, 363 01 Ostrov
Čepeláková Jiřina, Velichov 135, 363 01 Ostrov
Hadáček Miroslav, Velichov 51, 363 01 Ostrov
Hadáčková Štěpánka, Velichov 50, 363 01 Ostrov
Ing. Vojtěch Karel, Velichov 43, 363 01 Ostrov
Vojtěchová Eva, Velichov 43, 363 01 Ostrov
Solař Jiří, Svatošská 302/23, 360 07 Karlovy Vary
Solařová Miluše, Svatošská 302/23, 360 07 Karlovy Vary
Ing. Rieger Pavel, Velichov 145, 363 01 Ostrov
Ing. Riegerová Ivana, Velichov 145, 363 01 Ostrov
Hadáček Miroslav, Velichov 51, 363 01 Ostrov
Hadáčková Štěpánka, Velichov 50, 363 01 Ostrov
Zelenka Jan, Velichov 52, 363 01 Ostrov
Zelenková Irena, Velichov 52, 363 01 Ostrov
Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., Studentská 328, 360 07 Karlovy Vary
Telefonica 02 Czech Republic, a.s. DLSS Karlovy Vary, P.O.Box 56, 130 76 Praha 3
RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499, 657 02 Brno
ČEZ Distribuce, a.s. oblast Plzeň, Teplická 874, 405 02 Děčín
Na vědomí:
Obecní úřad Kyselka, stavební úřad, Kyselka 118, 362 72 Kyselka
Dále obdrží:
Městský úřad Ostrov s tím, aby vyhláška byla zveřejněna způsobem v místě obvyklém
Obecní úřad Kyselka, stavební úřad, s tím, aby vyhláška byla zveřejněna způsobem v místě obvyklém.
Obecní úřad Velichov s tím, aby vyhláška byla zveřejněna způsobem v místě obvyklém
Přílohy pro zástupce stavebníka – po nabytí právní moci:
1. Ověřená projektová dokumentace vodního díla „Velichov – kanalizace na levém břehu Ohře“.
2. Štítek ”Stavba povolena” s uvedením údajů podle ustanovení § 21 odst. 2 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se
provádějí některá ustanovení stavebního zákona.
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