Městský úřad Ostrov
odbor životního prostředí
Váš dopis/ze dne: - / 7. 6. 2019
Spis. značka: ŽP/15659/19 Je
Č.j.: ŽP/20603/19
Oprávněná úřední osoba: Ing. Jindra Jerglová
E-mail: jjerglova@ostrov.cz
Telefon: 353 801 267
Dne: 29. 7. 2019

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, ve
znění pozdějších předpisů (dále vodní zákon), dále jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení
§ 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále
stavební zákon) a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále správní řád),
žadateli
název
sídlo
IČ

Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech
Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary
47 70 05 21,

kterého na základě plné moci zastupuje Ing. Jan Šinták – I.P.R.E., sídlem Kolová 2, 362 14 Kolová, IČ
11386096 (dále jen "žadatel")
I.

vydává stavební povolení

podle ustanovení § 15 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona k provedení stavby vodní díla
„Velichov – vodovod do Vojkovic“ v kraji Karlovarský, obci Velichov a Vojkovice, katastrálním území
Velichov a Vojkovice nad Ohří, na pozemku p.p.č. 262/11, 247/4, 262/7, 262/5, 247/2, 1106/1 v k.ú.
Velichov a na pozemku p.č. 320, 309/1, 1004, 960/1, 383/3, 383/2, 964/4 a st.p.č. 13 a 12/2 v k.ú.
Vojkovice nad Ohří, vodní tok Ohře, č č.h.p. 1-13-02-0760-0-00 a 1-13-02-0560-0-00, HGR 6120
Krystalinikum v mezipovodí Ohře po Kadaň, umístění jevu vůči břehu – levý břeh, pravý břeh, nad vodním
tokem,
v členění na tyto stavební objekty:
SO 01 Vodovodní řad Velichov – Vojkovice
SO 02 Křížení řeky Ohře
SO 01 Vodovodní řad Velichov – Vojkovice
Druh vodovodního řadu …………………………….………
Celková délka řadů …………………………………….……
Nejmenší jmenovitá světlost řadu …………………..………
Největší jmenovitá světlost řadu ……………………..……..

zásobní řad
1637 m
d110 mm x 6,6
d110 mm x 6,6

Jedná se o přívodní řad z Velichova do Vojkovic. Řad A začíná ve Vojkovicích za hospodou (č.p. 23)
v příjezdové komunikaci k areálu ČSOV napojením na stávající vodovod PE 100 RC dn 110x6,6, SDr 17.
Dále vede nový vodovod v obecním pozemku kolem hospody, před hospodou vstupuje do silnice III/22125
ve správě KSÚK KK, ze které odbočuje před mostem přes Ohři do obecní komunikace. Dále pak trasa
pokračuje v obecní komunikaci proti toku řeky Ohře po jejím levém břehu souběžně se železniční tratí
Karlovy Vary – Chomutov.
Během provádění této stavby bude nutná úplná uzavírka této komunikace, práce budou probíhat v krátkých
úsecích, a vzhledem k tomu, že se jedná o jedinou přístupovou cestu k chatové oblasti, není možné stanovit
objízdnou trasu. Na konci pracovní doby stavby bude nutné vždy zasypat prováděný úsek a povrch upravit
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pro možnost dopravy. Pro průjezd vozidel integrovaného záchranného systému budou na stavbě připraveny
přejezdové plechy pro zakrytí výkopu.
Řad A dále vede v místní komunikaci mezi chatami a pokračuje k železničnímu podchodu. Před
podchodem řad vystupuje z místní komunikace a vede rostlým terénem k Ohři. Křížení Ohře (SO 02) je
navrženo řízeným protlakem. Za protlakem vede trasa jihozápadně k místu napojení na stávající vodovod
PE 100 dn 90x5,4 SDr 17 (výtlak od VDJ Velichov), který bude z důvodu jeho stáří rekonstruován ve
stávající trase na PE 100 dn 110 (rekonstrukce není součástí této stavby).
Čtyři stávající přípojky (č.p. 17, 37, 80 a č.e. 80) ve Vojkovicích na levém břehu Ohře budou přepojeny ze
stávajícího potrubí PE dn 63 na nový vodovodní řad z Velichova a stávající vodovod bude odpojen.
S ohledem na délku budou na potrubí osazeny tři sekční uzávěry ve staničení km 0,32, 0961 a 1,568.
Materiál:
Potrubí PE 100 RC dn 110x6,6 SDR 17 (PN 10) ……………. 1 637,0 m
Přepojení čtyř kusů přípojek
PE 100 RC dn 32x3,0 SDR 11 ………………………….……. 13,0 m
SO 02 Křížení řeky Ohře
Křížení řeky Ohře je navrženo řízeným protlakem. Na levém Ohře je navržena startovací jáma řízeného
protlaku a na pravém břehu jáma cílová. Vodovodní potrubí bude uloženo do chráničky PE 100 RC dn
160x9,5 SDR 17 v délce 60 m.
Materiál:
PE 100 RC dn 110x6,6 SDR 17 (PN 10) ………………………… 60,0 m
Údaje o povolené stavbě vodního díla:
Příslušnost k systému vodovodu ………………………………………. skupinový
Manipulační řád ...................................................................….....…….. NE
Účel užívání povolené stavby vodního díla …………. zásobování pitnou vodou obyvatelstva
II.
Pro provedení stavby vodního díla se podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a ustanovení § 115
stavebního zákona současně stanoví tyto podmínky a povinnosti:
1. Stavba vodního díla bude provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním úřadem,
kterou vypracoval Ing. Jan Šinták – I.P.R.E., sídlem 362 14 Kolová 2, IČ 11386096, DIČ
CZ5809181037 a ověřila oprávněná osoba v oboru vodohospodářské stavby Ing. Jan Šinták, č.
autorizace ČKAIT 0300286, ve stupni SP z 12/2018, pod č. zak. 04-12/2018; 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 postup 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, ve znění pozdějších předpisů 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., 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 předložit ke schválení Havarijní plán a povodňový plán, odsouhlasený
Povodím Ohře, s.p.
10. Během provádění této stavby práce v místní komunikaci (příjezd k chatové osadě) budou probíhat
v krátkých úsecích. Na konci pracovní doby stavby bude nutné vždy zasypat prováděný úsek a povrch
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upravit pro možnost dopravy. Pro průjezd vozidel integrovaného záchranného systému budou na stavbě
připraveny přejezdové plechy pro zakrytí výkopu.
11. 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.
12. Stavebník je povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby a autorský dozor
projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací.
13. Stavba bude označena tabulí s těmito údaji: název stavby, stavebník, stavební podnikatel, jméno
stavbyvedoucího (kontaktní osoby), telefon a termín ukončení stavby. Stavebník tyto skutečnosti
oznámí vodoprávnímu úřadu. Změny v těchto skutečnostech budou neprodleně oznámeny
vodoprávnímu úřadu.
14. Nejpozději 14 dnů před započetím stavby stavebník tuto skutečnost oznámí příslušnému
vodoprávnímu úřadu.
15. Stavebník vyzve příslušný vodoprávní úřad min. týden předem k provedení kontrolní prohlídky:
1. Fáze:
 Předání staveniště, výstavba zařízení staveniště, staveništních komunikací, projednání nutných
povolení (např. dopravní trasy, odpady), školení pracovníků.
2. Fáze:
 Prohlídky stavby po dokončení jednotlivých etap stavebních objektů SO 01 a SO 02
3. Fáze:
 Po dokončení stavby - před vydáním kolaudačního souhlasu
16. Při provádění stavby vodního díla musí být dodrženy požadavky dotčených správních úřadů:
a) Obecní úřad Kyselka, stavební úřad – územní rozhodnutí zn. 69/19/SUK z 13. 3. 2019
b) Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství – rozhodnutí zn.
4025/ZZ/18-6 z 12. 10. 2018
c) Obecní úřad Velichov – rozhodnutí zn. 378/19 z 10. 4. 2019
d) Obecní úřad Vojkovice, silniční úřad – rozhodnutí č.j. 132/2018 z 29. 10. 2018
e) Městský úřad Ostrov, odbor dopravně správní – rozhodnutí sp. z. MěÚO/21680/2018/02/ODS/Šej, č.j.
MěÚO/27419/2018/ODS/Šej z 15. 10. 2018
f) Městský úřad Ostrov, odbor životního prostředí (SSL) – závazné stanovisko sp.zn. / č.j. ŽP/21170/18
z 8. 8. 2018:
 Bude postupováno dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (elsní
zákon, v pozdějším znění a za podmínek daných ve vyjádření správce pozemku p.č. 313/1, tj. LČR, s.p.
Hradec Králové, LS Horní blatná ze dne 27. 7. 2018, č.j. LCR230/001569/2018.
g) Městský úřad Ostrov, odbor životního prostředí – souhrnné vyjádření sp. zn. / č.j. ŽP/00654/19 z 19. 1.
2019:
Z hlediska ochrany přírody a krajiny:
 Stromy určené ke kácení musí být před vydáním povolení jasně specifikovány a v terénu označeny. Ke
kácení stromů přesahujících obvod 80 cm ve výšce 130 cm nad zemí a ke kácení zapojených porostů
(souvislé porosty keřů či menších stromů) přesahujících výměru 40 m2 je nezbytné zažádat o
povolení kácení příslušný orgán ochrany přírody (dle k.ú. OÚ Vojkovice či Velichov) dle § 8 odst. 1
ZOPK. Příslušný orgán může rovněž uložit náhradní výsadbu. Kácet je vždy možné jen se souhlasem
vlastníka pozemku.
 Při pracích v blízkosti dřevin bude zajištěna jejich ochrana (např. dle ČSN 83 9061 - Technologie
vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích) –
zejména ochrana nadzemních i podzemních částí proti mechanickému poškození: v kořenovém
prostoru (linie koruny + min 1,5m) může být kopáno pouze ručním výkopem a to ne blíže než 2,5
m od paty kmene, nesmí být poškozeny kořeny (řezem je možné přerušit kořeny do max. průměru 2
cm). Kořeny musí být při dlouhodobějším odkrytí (více než 24h) chráněny proti osychání. V
kořenovém prostoru nebude skladován žádný materiál kromě příp. dočasného uložení zeminy, pojezd
techniky a pohyb osob zde bude omezen na minimum. Kmeny stromů nesmí být poškozeny – budou
před poškozením při pracích v jejich těsné blízkosti chráněny bedněním do výšky min. 1,8 m atd.
Dělníci musí být o práci v blízkosti dřevin náležitě poučeni.
 Toto vyjádření nenahrazuje souhlas k zásahu do území evropsky významné lokality podle § 45c odst.
2, popř. stanovisko k zásahům, které by mohly mít negativní dopad na území, která jsou součástí
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soustavy Natura 2000 dle § 45i ZOPK, k jejichž vydání je příslušný krajský úřad Karlovarského kraje,
OŽPZ. S příslušným orgánem bude projednána potřeba vydání tohoto stanoviska.
 Je třeba vzít na vědomí návaznost lokality na území s výskytem užovky stromové jakožto zvláště
chráněného druhu živočicha. Vzhledem k rozsahu záměru je nutné postupovat v souladu s § 50, popř. §
56 ZOPK. Pokud tak již nebylo učiněno, bude podána žádost o stanovisko (popř. výjimku
z ochrany) k zásahu do biotopu zvláště chráněného druhu živočicha a to na odboru životního
prostředí a zemědělství Krajského úřadu Karlovy Vary. Orgán ochrany přírody v případě potřeby
stanoví podmínky pro minimalizaci negativního dopadu na chráněný druh.
 Staveniště bude průběžně kontrolováno a při objevení tohoto či jakéhokoliv jiného druhu živočicha
(zejména plazi a obojživelníci ve výkopech) nesmí dojít k jeho ohrožení, zranění či usmrcení!
Živočich bude opatrně přemístěn do bezpečné vzdálenosti a bude uvědomen orgán ochrany přírody.
Pracovníci budou o tomto poučeni.
 Při terénních a souvisejících pracích bude stavebník postupovat podle § 5 odst. 3 ZOPK, tzn.: Fyzické a
právnické osoby jsou povinny při provádění zemědělských, lesnických a stavebních prací, při
vodohospodářských úpravách, v dopravě a energetice postupovat tak, aby nedocházelo k nadměrnému
úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit
technicky i ekonomicky dostupnými prostředky.
 Během úprav pozemku a stavby budou učiněna opatření k zabránění úniku pevných, kapalných
(zejména ropných) a plynných látek, jež by mohly znečistit vody, okolní půdní fond a jeho vegetační
kryt. Znečištění bude neprodleně odstraněno.
 Při stavbě nebudou dotčeny jiné pozemky než výše uvedené, technikou bude vjížděno mimo zpevněné
cesty jen v míře nezbytné pro stavební práce.
 Po dokončení prací budou dotčené pozemky uvedeny do původního/řádného stavu.
Z hlediska ochrany ZPF:
 Práce, které budou probíhat na pozemcích ZPF, musí být ukončeny nejpozději do jednoho roku od
zahájení prací včetně doby potřebné k uvedení půdy do původního stavu dle § 9 odst. 2 písm. d) zákona
č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu v platném znění (dále jen „zákon o ochraně
ZPF“). Termín zahájení a ukončení prací na ZPF bude ohlášen písemně zdejšímu orgánu ochrany
zemědělského půdního fondu nejméně 15 dní předem. Nebude-li tato podmínka splněna, budou práce
na ZPF hodnoceny jako přestupek dle § 20a odst. 1 písm. c) zákona o ochraně ZPF. Práce mohou být
zahájeny pouze se souhlasem vlastníků dotčených pozemků. Při výkopových pracích na pozemcích
zemědělského půdního fondu bude důsledně oddělena kulturní vrstva zeminy (ornice a podorničí) od
spodních vrstev zeminy a při zásypu po umístění potrubí bude kulturní vrstva zeminy uvedena do
původního stavu.
 Před realizací stavby a v jejím průběhu je nutno učinit taková opatření, aby bylo zabráněno škodám na
zemědělském půdním fondu. Na pozemcích ZPF nesmí být skladován stavební materiál, ani nesmí být
poškozeny pojížděním nebo parkováním nákladními vozidly nebo pracovními stroji. Budou učiněna
opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plynných látek poškozujících zemědělský půdní fond
a jeho vegetační kryt. Výkopové práce a zemní úpravy provádět především v době vegetačního klidu.
 Dojde-li uvažovanou stavbou vodovodu k trvalému či dočasnému (delšímu než 1 rok) záboru pozemků
(nebo jejich částí) zemědělského půdního fondu, je třeba před vydáním rozhodnutí podle zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů
požádat o odnětí dotčené části pozemku ze zemědělského půdního fondu dle § 9 odst. 1 zákona
o ochraně ZPF samostatnou žádostí.
h) Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje – závazné stanovisko č.j.KHSKV8329/2018/HOK/Joh
z 2. 8. 2018:
 Před započetím užívání stavby bude KHS KK předložen doklad o výsledku laboratorního rozboru pitné
vody z nitřního vodovodu, dodávané k odběrným místům v souladu s § 4 odst. 7 a § 8 odst. 1 vyhlášky
č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah
kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu kráceného rozboru podle části 1, přílohy
č. 5 této vyhlášky. Citovaná vyhláška je prováděcím předpisem k zákonu.
i) Drážní úřad, Plzeň – závazné stanovisko sp. zn. ML-SOL0663/18-2/Ho, č.j. DUCR-46470/18/Ho z 14.
8. 2018:
 Stavba bude provedena podle dokumentace předložené Drážnímu úřadu. Případné změny je stavebník
povinen předem projednat s Drážním úřadem.
 Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.
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Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně
s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy.
Všechny kovové části stavby je nutno chránit podle příslušných norem a předpisů před účinky při
provozování elektrifikované dráhy, napájené jednofázovou napěťovou soustavou 25 Kv, 50 Hz.
POZOR – v trolejovém drátě nad kolejí je výše uvedené vysoké napětí!
Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení výše uvedené stavby.
Po ukončení stavby požádá stavebník o vydání závazného stanoviska ke kolaudaci, který Drážní úřad
vydává podle § 7 odst. 3 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů.
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Dopravní inspektorát – souhlas č.j. KRPK52324/ČJ-2019-190306 z 4. 7. 2019:
Dopravní značení bude umístěnou na dobu nezbytně nutnou k provedení výše uvedených prací.
V případě potřeby bude provoz řízen náležitě poučenými pracovníky (v souladu s ust. § 79 zákona č.
361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích v platném znění).
Při provádění stavby vodního díla budou dodrženy podmínky a povinnosti, uvedené ve stanoviscích,
vyjádřeních a smlouvách účastníků řízení:
Smlouva o právu k provedení stavby mezi obcí Vojkovice a Vodohospodářským sdružením obcí
západních Čech (VSOZČ) z 10/2018
Smlouva o užívání pozemku pro provedení a umístění stavby – zařízení US/1129/OT/2018 mezi
VSOZČ a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic, p.o. z 10/2018
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemen – služebnosti POh, s.p. číslo 1072/2018 mezi
Povodím Ohře, s.p. a VSOZČ z 09-10/2018
Smlouva o právu k provedení stavby mezi Karl-Eugen Czerninem a VSOZČ z 07-08/2018
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi Karlem Pospíšilem a Marcelou
Pospíšilovou a VSOZČ z 08/2018
Karel Pospíšil a Marcela Pospíšilová, Velichov – souhlasné prohlášení z 21. 9. 2018 (kácení)
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi Ing. Alfrédem Fajkošem a
VSOZČ z 10/2018
Smlouva o právu k provedení stavby mezi Alešem Vrbkou a Danuší Vrbkovou a VSOZČ z 08/2018
Lesy ČR, s.p., LS Horní Blatná – z vyjádření č.j. LCR230/001569/2018 z 27. 7. 2018:
Na pozemcích LS nebudou zřizovány jakékoliv skládky
Stavbou nebudou dotčeny pozemky ve správě LČR, s.p.
V budoucnu nebudou uplatňovány případné škody způsobené pádem stromů a větví, ani nebude
požadováno odkácení lesního porostu
Případné škody budou účtovány
Karlovarské minerální vody a.s. – ze souhlasu z 6. 8. 2018:
Stavbou nedojde ke křížení trati a k dotčení pozemku ve vlastnictví KVM a.s. p.p.č. 1007 v k.ú.
Vojkovice nad Ohří.
Správa železniční dopravní cesty, s.o., Oblastní ředitelství Ústí nad Labem – ze souhlasu z 27. 8. 2019:
Stavbou nebude dotčen pozemek ani zařízení v majetku SŽDC,s.o.
Krajská správa a údržba silnic, p.o. – z vyjádření zn. KSÚKK/SÚ-8169/2018-Bro z 26. 9. 2018:
Práce v tělese budou prováděny v období od 1.4.1 do 31.10. za dopravního opatření stanoveného
příslušným silničním správním úřadem
Podélné umístění a křížení silnice bude v hloubce s min. krytím 1,2 m
V místě podélného uložení vodovodu do vozovky provést opravu v krytové vrstvě vozovky v celé její
šířce
Před započetím zásahu do silničního pozemku a po jeho skončení bude s naší organizací sepsán
protokol o předání a převzetí silnice za účasti jak stavebníka (investora), tak zhotovitele
Investor, resp. vlastník zařízení bude odpovídat po celou dobu existence tohoto zařízení za veškeré
škody na majetku KSÚS KK, které vzniknou v přímé souvislosti se zařízením
Smlouva o věcném břemeni bude uzavřena toliko na základě písemné žádosti investora (vlastníka)
stavby, podané po jejím dokončení a geometrickém zaměření
České dráhy a.s., Regionální správa majetku Hradec Králové – za stanoviska č.j. 1522/2018 z 4. 9.
2018:
Stavebními pracemi nesmí být omezena nebo ohrožena drážní doprava.
Stavba i po dokončení nesmí nijak negativně ovlivňovat pozemky v našem majetku.
Sídlo: Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov; IČ: 00254843, tel.: +420 354 224 999, e-mail: podatelna@ostrov.cz
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Při nutnosti vstupu na pozemky v majetku ČD, a.s. (např. deponie materiálu), je před tímto úkonem
nutné nás písemně informovat a vyčkat na naše stanovisko.
Při stavebních pracích nesmí být pozemky v našem majetku nijak znehodnoceny. Likvidaci odpadu
řešit v souladu s platnou legislativou. Nesmí dojít k ekologické zátěži pozemků v naší správě; nesmí
dojít k negativnímu dopadu na majetek ČD, a.s.
Případné informace v našem majetku poskytne místní správce.
Povodí Ohře, s.p. – ze stanoviska zn. POH/32962/2018-2/032300 z 13. 8. 2018:
Během provádění stavebních prací nesmí dojít ke znečištění povrchových nebo podzemních vod.
Při křížení trasy vodovodu s korytem vodního toku (VT) Ohře IDVT 10100004 budou dodržena
ustanovení ČSN 75 2130 „křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a
vedeními“ čl. 4.1., 5.1 a 5.3.
V průběhu stavebních prací nebudou ve stanoveném záplavovém území VT Ohře skladovány snadno
rozpojitelné a odplavitelné materiály ani látky závadné vodám, pokud nebudou zabezpečeny před
průtoky velkých vod.
Křížení koryta VT Ohře protlakem bude provedeno kolmo na osu koryta VT. Vrchní hrana chráničky
bude min. 1,2 m pod úrovní rostléjo dna koryta vodního toku, ne náplavu.
Místo křížení s korytem bude na obou březích označeno trasovými značkami (patníky, tyče).
Povodí Ohře, s.p., provozu Karlovy Vary – Otovice oznámeno v dostatečném předstihu zahájení a
ukončení prací.
Startovací a koncová jáma řízeného protlaku budou umístěny v takové vzdálenosti od koryta VT, aby
nedošlo k jeho porušení. Vzdálenost jam od koryta VT bude dohodnuta s naším provozním
pracovníkem ještě před zahájením stavebních prací.
Případné napadávky materiálů ze stavby do koryta VT neprodleně odstraní na své nákaldy investor
stavby.
Realizací stavby nebude narušena stabilita břehů koryta VT.
Po kompletním ukončení prací bude přizván pracovník provozního střediska Karlovy Vary (Otovice)
ke kontrole provedení stavby, kde mu bude předána dokumentace skutečného provedení stavby včetně
detailu křížení VT Ohře (v situaci a příčném řezu) a konečný stav bude tímto protokolárně
odsouhlasen.
ČD-Telematika a.s. – z vyjádření z 20. 6. 2019:
Vodovod se nepřiblíží k našim kabelům na méně než 4,6 m, a tím nedojde ke stku stavby se sítěmi
v naší správě.
Prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou provádět práce na stavbě s podmínkami, uvedenými ve
vyjádřeních správců inženýrských sítí těchto organizací:
ČEZ Distribuce, a.s. – souhlas zn. 1099828159 z 21. 8. 2018, sdělení zn. 0101096581 z 16. 4. 2019, zn.
0101096584 z 16. 4. 2019 a zn. 0101096586 z 16. 4. 2019
GridServices, s.r.o. – vyjádření zn. 5001853876 z 24. 1. 2019
Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. – vyjádření č.j. 512872/19 z 17. 1. 2019
Vodárny a kanalizace Karlovy Vary a.s. – vyjádření č.j. 2018/00756 z 11. 5. 2018 a č.j.
1864/220/19/He z 1. 3.2019
ČD-Telematika a.s. – stanovisko č.j. 1201808033 z 10. 5. 2018 a č.j. 1201808034 z 10. 5. 2018
Stavba vodního díla bude dokončena do 31. 12. 2022.
Po dokončení stavby vodního díla podá stavebník zdejšímu odboru návrh na vydání kolaudačního
souhlasu podle § 121 a § 122 stavebního zákona. Žádost o zahájení kolaudačního řízení bude doložena
doklady dle ustanovení vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření
vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o
podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších
předpisů:
Výkresy s vyznačením změn, ke kterým došlo během provádění výstavby
Prohlášení dodavatele o odborném provedení vodního díla.
Zápis o předání a převzetí stavby
Geodetické zaměření stavby skutečného provedení před záhozem dle směrnic Vodakvy a doklad o jeho
kontrole a převzetí odpovědným pracovníkem Vodakvy
Doklad o provedení tlakové zkoušky vodovodu
Laboratorní rozbor prokazující odpovídající kvalitu pitné vody.
Doklad o provedení funkčnosti vyhledávacího kabelu.
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Doklad o proplachu a desinfekci vodovodu.
Prohlášení o shodě použitých výrobků
Doklady od vlastníků dotčených pozemků stavbou o jejich převzetí zpět.
Písemný doklad o oznámení zahájení a ukončení prací na pozemcích ZPF
Souhlas Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje s vydáním kolaudačního souhlasu
Souhlas Drážního úřadu s vydáním kolaudačního souhlasu
Protokol o převzetí křížení vodovodu s vodním tokem Ohře správcem toku Povodím Ohře, s.p., provoz
Karlovy Vary a souhlas s vydáním kolaudačního souhlasu
Protokol o předání a převzetí pozemku KSÚS KK
Písemné doklady o předání a převzetí inženýrských sítí jejich správci, které křižují nebo jsou v souběhu
se stavbou vodovodu
Za splnění podmínek tohoto rozhodnutí odpovídá stavebník, stavbyvedoucí, stavební dozor a stavební
podnikatel.
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.
Vodní dílo nelze užívat s odvoláním na § 119 odst. 1 písm. a) stavebního zákona bez předchozího
kolaudačního souhlasu.
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.
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, sídlem Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary, IČ
47 70 05 21
Odůvodnění
Městský úřad Ostrov, odbor životního prostředí obdržel dne 7. 6. 219 žádost stavebníka Vodohospodářské
sdružení obcí západních Čech, sídlem Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary, IČ 47 70 05 21, kterého na
základě plné moci zastupuje Ing. Jan Šinták – I.P.R.E., sídlem Kolová 2, 362 14 Kolová, IČ 11386096
(dále jen žadatel) o vydání stavebního povolení k provedení stavby vodního díla „Velichov – vodovod do
Vojkovic“ v k.ú. Velichov a Vojkovice nad Ohří.
Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 10 vyhlášky č.183/2018 Sb., o
náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných
vodoprávnímu úřadu, a dalšími doklady, a to, a dalšími doklady, a to:
 Projektová dokumentace, kterou vypracovala firma Ing. Jan Šinták – I.P.R.E., autorizovaná projekční a
inženýrská kancelář, sídlem 362 14 Kolová, IČ 11386096, pod č. zak. 04-12/2018 z 12/2018 ve stupni
DSP+DPS a ověřila oprávněná osoba v oboru vodohospodářské stavby Ing. Jan Šinták, ČKAIT –
0300286
 Obecní úřad Kyselka, stavební úřad – územní rozhodnutí zn. 69/19/SUK z 13. 3. 2019
 Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství – stanovisko zn.
3682/ZZ/18 z 30. 7. 2018
 Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství – vyjádření zn. 3598/ZZ/18
z 30. 7. 2018
 Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství – rozhodnutí zn.
4025/ZZ/18-6 z 12. 10. 2018
 Obecní úřad Kyselka, stavební úřad – souhlas dle § 15 stavebního zákona
 Obecní úřad Velichov – rozhodnutí zn. 378/19 z 10. 4. 2019 a oznámení o nabytí právní moci zn.
429/19 z 30. 4. 2019
 Městský úřad Ostrov, odbor životního prostředí (odpady) – závazné stanovisko sp.zn. ŽP/19587/18, č.j.
ŽP/20870/08 z 6. 8. 2018
 Městský úřad Ostrov, odbor životního prostředí (SSL) – závazné stanovisko sp.zn. / č.j. ŽP/21170/18
z 8. 8. 2018
Sídlo: Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov; IČ: 00254843, tel.: +420 354 224 999, e-mail: podatelna@ostrov.cz
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Městský úřad Ostrov, odbor životního prostředí – souhrnné vyjádření sp. zn. / č.j. ŽP/19587/18 z 15. 8.
2018 pro územní řízení
Městský úřad Ostrov, odbor životního prostředí – vyjádření sp. zn. ŽP/19587/18, č.j. ŽP/25508/18 z 25.
9. 2018 pro územní řízení (oprava)
Městský úřad Ostrov, odbor životního prostředí – souhrnné vyjádření sp. zn. / č.j. ŽP/00654/19 z 19. 1.
2019 pro stavební povolení
Městský úřad Ostrov, odbor majetku města – památková péče – vyjádření sp. zn. MěÚO/19586/2018,
č.j. MěÚO/19640/2018 z 23. 7. 2018
Městský úřad Ostrov, odbor dopravně správní – stanovisko sp. zn. MěÚO/19585/2018/02/ODS/Šej, č.j.
MěÚO/19978/2018/ODS/Šej z 25. 7. 2018
Městský úřad Ostrov, odbor dopravně správní – rozhodnutí sp. z. MěÚO/21680/2018/02/ODS/Šej, č.j.
MěÚO/27419/2018/ODS/Šej z 15. 10. 2018
Městský úřad Ostrov, odbor rozvoje a územního plánování – závazné stanovisko sp. zn.
ORÚP/19588/2018/ČeP, č.j. MěÚO/24556/2018 z 13. 9. 2018
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje – závazné stanovisko č.j.KHSKV8329/2018/HOK/Joh
z 2. 8. 2018
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje – závazné stanovisko č.j. HSKV-2225-2/2018-PCNP
z 3. 8. 2018
Drážní úřad, Plzeň – závazné stanovisko sp. zn. ML-SOL0663/18-2/Ho, č.j. DUCR-46470/18/Ho z 14.
8. 2018
Vojenský lesní úřad, Praha – stanovisko SpMO 37976/2018-4707/2 z 6. 9. 2018
Obecní úřad Vojkovice, silniční úřad – rozhodnutí č.j. 132/2018 z 29. 10. 2018
Obvodní báňský úřad pro území Karlovarského kraje – vyjádření zn. SBS/15306/2018/OBÚ-08 z 28. 5.
2018
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Dopravní inspektorát – souhlas č.j. KRPK52324/ČJ-2019-190306 z 4. 7. 2019
MO-ČR SNM, Praha – souhlas zn. 102429/2018-OÚZ PHA z 13. 7. 2018
ČEZ Distribuce, a.s. – souhlas zn. 1099828159 z 21. 8. 2018, sdělení zn. 0101096581 z 16. 4. 2019, zn.
0101096584 z 16. 4. 2019 a zn. 0101096586 z 16. 4. 2019
Telco Pro Services, a.s. – sdělení zn. 0200898683 z 16. 4. 2019, zn. 0200898685 z 16. 4. 2019 a zn.
0200898686 z 16. 4. 2019
ČEZ ICT Services, a.s. – sdělení zn. 0700039181 z 16. 4. 2019, zn. 0700039183 z 16. 4. 2019 a zn.
0700039184 z 16. 4. 2019
GridServices, s.r.o. – vyjádření zn. 5001719573 z 11. 10. 2018 a zn. 5001853876 z 24. 1. 2019
Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. – vyjádření č.j. 512872/19 z 17. 1. 2019
Vodárny a kanalizace Karlovy Vary a.s. – vyjádření č.j. 2018/00756 z 11. 5. 2018 a č.j.
1864/220/19/He z 1. 3.2019
ČEPRO, a.s. – vyjádření z 10. 5. 2018
České Radiokomunikace a.s. – vyjádření zn. UPTS/OS/217517/2019 z 16. 4. 2019
ČD-Telematika a.s. – stanovisko č.j. 1201808031 z 10. 5. 2018, č.j. 1201808033 z 10. 5. 2018, č.j.
1201808034 z 10. 5. 2018 a vyjádření z 20. 6. 2019
T-Mobile Czech Republic a.s. – vyjádření zn. E15700/19 z 15. 4. 2019
Vodafone Czech Republic a.s. – vyjádření zn. 190415-1414117513 z 15. 4. 2019
Obec Velichov – vyjádření zn. 444/18 z 21. 5. 2018
Obecní úřad Vojkovice – stanovisko č.j. 42/2018 z 28. 5. 2018
Obecní úřad Vojkovice – souhlas č.j. 91/2018 z 1. 8. 2018
Smlouva o právu k provedení stavby mezi obcí Vojkovice a VSOZČ
Lesy ČR, s.p., LS Horní Blatná – vyjádření č.j. LCR230/001569/2018 z 27. 7. 2018
Krajská správa a údržba silnic, p.o. – vyjádření zn. KSÚKK/SÚ-8169/2018-Bro z 26. 9. 2018
Smlouva o užívání pozemku pro provedení a umístění stavby – zařízení US/1129/OT/2018 mezi
VSOZČ a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic, p.o. z 10/2018
Karlovarské minerální vody a.s. – souhlas z 6. 8. 2018
Správa železniční dopravní cesty, s.o., Oblastní ředitelství Ústí nad Labem – souhlas z 27. 8. 2019
České dráhy a.s., Regionální správa majetku Hradec Králové – stanovisko č.j. 1522/2018 z 4. 9. 2018
Povodí Ohře, s.p. – souhlas dle § 184a stavebního zákona z 13. 8. 2018 (na situaci)
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Povodí Ohře, s.p. – stanovisko zn. POH/32962/2018-2/032300 z 13. 8. 2018
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemen – služebnosti POh, s.p. číslo 1072/2018 mezi
Povodím Ohře, s.p. a VSOZČ z 09-10/2018
Povodí Ohře, s.p. – souhlas zn. POH/39177/2018-2/101200 z 10. 9. 2018 (kácení)
Smlouva o právu k provedení stavby mezi Karl-Eugen Czerninem a VSOZČ z 07-08/2018
Karel Pospíšil a Marcela Pospíšilová, Velichov – souhlas z 1. 8. 2018 (na situaci)
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi Karlem Pospíšilem a Marcelou
Pospíšilovou a VSOZČ z 08/2018
Karel Pospíšil a Marcela Pospíšilová, Velichov – souhlasné prohlášení z 21. 9. 2018 (kácení)
Ing. Alfréd Fajkoš – souhlas z 22. 10. 2018 (na situaci)
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi Ing. Alfrédem Fajkošem a
VSOZČ z 10/2018
Smlouva o právu k provedení stavby mezi Alešem Vrbkou a Danuší Vrbkovou a VSOZČ z 08/2018
Česká geologická služba, Praha – vyjádření zn. CGS600/18/2148/V/424 z 22. 5. 2018
DIAMO, s.p., odštěpný závod Správa uranových ložisek – sdělení zn. D300/04144/2018/OSLB z 22. 5.
2018
Plná moc
Plán kontrolních prohlídek

Podle ustanovení § 115 vodního zákona, příslušných ustanovení stavebního zákona a správního řádu
oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i
dotčeným správním úřadům veřejnou vyhláškou pod č.j. ŽP/16590/19 z 17. 6. 2019 s upozorněním, že na
námitky, které nebudou sděleny nejpozději do 15 dnů ode dne doručení, nebude možno podle ustanovení §
115 odst. 8 vodního zákona brát zřetel. zároveň do tohoto termínu měl žadatel doplnit vyjádření správce
sítí ČD Telematika a.s. k projektu pro stavební povolení a stanovisko Policie ČR – KŘP Karlovarského
kraje, Dopravního inspektorátu. Tyto doklady doložil dne 15. 7. 2019 pod č.j. ŽP/19361/19.
Zároveň vodoprávní úřad vyzval Obecní úřad Kyselka, Velichov a Vojkovice a Městský úřad Ostrov, aby
vyhláška byla vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ v Ostrově a na úřední desce OÚ Kyselka,
Velichov a Vojkovice. Dále se též má zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup, tj. na úřední desce
internetových stránek města Ostrov a obcí Kyselka, Velichov a Vojkovice. Na písemnosti se vyznačí den
vyvěšení. Poslední den této lhůty je dnem doručení oznámení účastníkům řízení.
V rámci celého vodoprávního řízení bylo zjištěno:
Jedná se o novou trvalou stavbu vodovodního přivaděče z vodojemu Velichov do obce Vojkovice. Účelem
stavby je zlepšení zásobování vodou v obci Vojkovice napojením vodovodní sítě ve Vojkovicích na
vodovodní řad ve Velichově, který je zásobován z vodojemu Velichov. Obec Vojkovice má v současné
době čerpanou vodovodní síť, po provedené stavby budou všechny objekty zásobovány gravitačně
z vodojemu Velichov.
Stavba vodního díla sestává z těchto objektů:
SO 01 Vodovodní řad Velichov – Vojkovice
SO 02 Křížení řeky Ohře
Dotčené pozemky stavbou vodního díla: p.p.č. 262/11, 247/4 (vl. Dipl.Ing. Czernin), 262/7, 262/5, 247/2
(vl. K. a . Pospíšilovi), 1106/1 (vl. Čr-Povodí Ohře, s.p.) v k.ú. Velichov; p.p.č. 320 (Ing. Fajkoš), 309/1
(vl. A. a D. Vrbkovi), 1004 (KSÚS), 960/1, 383/3, 383/2, , 964/4, st.p.č. 13 a 12/2 (vše vl. Vojkovice)
v k.ú. Vojkovice nad Ohří
Sousední pozemky: p.p.č. 262/12, 262/13, 262/15, 262/9, 262/8 v k.ú. Velichov; st.p.č. 154, 16, 131, 14,
12/1, 20, p.p.č. 302/2, 325/6, 384/1, 302/1, 325/7, 385/3, 301/20, 325/8, 385/2, 988, 318/11, 318/10, 318/9,
324/5, 324/6, 324/4, 324/3, 309/2, 312/1, 302/3, 302/4, 325/11, 324/10, 302/6, 303/3, 325/10, 325/9, 303/1,
957, , 325/5, 325/4, 325/3, 305, 325/1, 327, 987, 1007, 385/4, 384/3, 388/2, 21, 19/2, 1009/1, 15/1, 15/2,
14/2 v k.ú. Vojkovice nad Ohří
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.
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Poučení o odvolání
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání podle ustanovení § 81 a násl.
správního řádu, 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, Jáchymovská 1, 363 01 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. Jindra Jerglová
vedoucí odboru životního prostředí
Toto rozhodnutí (písemnost) musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ v Ostrově a na
úřední desce OÚ Kyselka, Velichov a Vojkovice. Dále se též zveřejní způsobem umožňujícím dálkový
přístup, tj. na úřední desce internetových stránek města Ostrov a obcí Kyselka, Velichov a Vojkovice. 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.
Navrhovatel – zástupce žadatele (na doručenku):
 Ing. Jan Šinták – I.P.R.E., sídlem Kolová 2, 362 14 Kolová (zástupce žadatele)
Dotčené orgány – doručení jednotlivě dle § 112 odst. 1 stavebního zákona:
 Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, Závodní 205, 360 06 Karlovy Vary
 Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje, Závodní 94, 360 21 Karlovy Vary
 Městský úřad Ostrov, odbor dopravně správní, Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov
 Městský úřad Ostrov, odbor rozvoje a územního plánování, Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov
 Městský úřad Ostrov, odbor životního prostředí (ZPF, OPK), Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov
 Policie ČR - Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Dopravní inspektorát Karlovy Vary,
Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary
 Drážní úřad, stavební sekce - oblast Plzeň, Škroupova 11, 301 36 Plzeň
 Obecní úřad Vojkovice, silniční správní úřad, Vojkovice 57, 362 73 Vojkovice
 Obecní úřad Velichov, OPK, Velichov č.p. 13, 363 01 Ostrov
Účastníci řízení – doručení jednotlivě dle § 112 odst. 1 stavebního zákona:
(dle § 109 písm. a) až d) stavebního zákona):
 Czernin Karl-Eugen Dipl.Ing., Schloßstraße 40, 2551 Enzesfeld-Lindabrunn, Rakousko
 Fajkoš Alfréd Ing., Nádražní 306, 36301 Ostrov
 Pospíšil Karel, č. p. 62, 36301 Velichov
 Pospíšilová Marcela, č. p. 62, 36301 Velichov
 Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
 Vrbka Aleš, Koptova 1230/7, 36001 Karlovy Vary
 Vrbková Danuše, Koptova 1230/7, 36001 Karlovy Vary
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ČD Telematika a.s., Pod Táborem 369/8a, 190 00 Praha 9
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
ČEZ Distribuce, a.s. oblast Plzeň, Teplická 874, 405 02 Děčín
GridServices, s.r.o., Plynárenská 499, 602 00 Brno
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kaje, p.o., Chebská 282, 356 04 Sokolov
Obec Vojkovice, č. p. 57, 36273 Vojkovice
Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary

Účastníci řízení – doručení veřejnou vyhláškou dle § 112 odst. 1 stavebního zákona:
dle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona:
 k.ú. Velichov – p.p.č. 262/8, 262/9, 262/12, 262/13, 262/15
 k.ú. Vojkovice nad Ohří:
 p.p.č. 14/2, 15/1, 15/2, 19/2, 21, 301/17, 301/20, 302/1, 302/2, 302/3, 302/4, 302/5, 302/6, 303/1,
303/3, 305, 306, 308/1, 309/2, 318/1, 324/3, 324/4, 324/5, 324/6, 324/10, 325/1, 325/3, 352/4, 325/5,
325/6, 325/7, 325/8, 325/9, 325/10, 325/11, 327, 384/1, 384/3, 385/2, 385/3, 385/4, 388/2, 392/4,
954/3, 956/1, 957, 987, 988, 998/1, 1007, 1009/1, 5005,
 st.p.č. 12/1, 14/ č.p. 23, 16/ č.p. 37, 18/ č.e. 38, 20/ č.p. 17, 20/ č.p. 17, 60/ č.e 22, 61, 80/ č. 25, 81/ č.e.
27, 116/ č.e. 87, 131/ č.p. 80, 154, 168/ č.e. 6, 169/ č.e. 5, 170/ č.e. 4, 171/ č.e. 3, 172/ č.e. 12, 173/ č.e.
2, 174/ č.e. 8, 175/ bez čp/če, 176/ č.e. 11, 177/ č.e. 1, 178/ č.e. 24, 179/ č.e. 23, 180/ č.e. 18, 181/ č.e.
19, 182/ č.e. 20, 183/ č.e. 21, 184/ č.e. 17, 185/ č.e. 16, 186/ č.e. 15, 187/ č.e. 14, 188/ č.e. 13, 189/ č.e.
7, 205/ č.e. 34, 218/ bez čp/če, 225/ č.e. 37, 226/ č.e. 43, 236/ č.e. 39, 239/ č.e. 10, 242/ č.p. 127, 243/
č.e. 42, 244/ bez čp/če, 262/ bez čp/če
Na vědomí:
 Obecní úřad Kyselka, stavební úřad
 Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Závodní 353/88, 360 06
Karlovy Vary – OPK
Dále obdrží:
 Obecní úřad Kyselka s tím, aby vyhláška byla zveřejněna způsobem v místě obvyklém
 Obecní úřad Velichov s tím, aby vyhláška byla zveřejněna způsobem v místě obvyklém
 Obecní úřad Vojkovice 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 – vodovod do Vojkovic“.
2. Ověřená projektová dokumentace vodního díla „Velichov – vodovod do Vojkovic“ pro obce Velichov
a Vojkovice.
3. Štítek ”Stavba povolena” s uvedením údajů podle ustanovení § 18d vyhlášky č. 503/2006 Sb., o
podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších
předpisů.
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