
 

 
 
Spis.zn.: 14009/SÚ/21/Šv Karlovy Vary, dne 26.1.2022 
Č.j.: 1191/SÚ/22 

Vyřizuje: Ivana Švarcová  
tel. 353152508, e-mail: i.svarcova@mmkv.cz 
Spisový znak: 328.3 
Skartační znak: A/5 

 

ROZHODNUTÍ 

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 

 

Výroková část: 

Magistrát města Karlovy Vary, Úřad územního plánování a stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle               
§ 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),                   
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle §§ 84 až 90 
stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění 
stavby"), kterou dne 22.10.2021 podala 

Obec Sadov, zastoupená Eduardem Frischem, starostou, Sadov 34, 362 61  Sadov, 
kterou zastupuje Meritum Kladno - Projekce, s.r.o., Lomená 4, 273 08  Pchery 

 (dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení: 

 
I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 

územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 

r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y 

Lesov VO - Na Krachu 

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 28 (ostatní plocha), parc. č. 52 (ostatní plocha), parc. č. 53/1 (ostatní 
plocha), parc. č. 55/5 (trvalý travní porost), parc. č. 57 (ostatní plocha), parc. č. 71/1 (trvalý travní porost), parc. 
č. 88 (trvalý travní porost), parc. č. 89 (ostatní plocha), parc. č. 111/1 (ostatní plocha), parc. č. 111/2 (ostatní 
plocha), parc. č. 112 (ostatní plocha), parc. č. 124/1 (lesní pozemek) v katastrálním území Lesov, pozemcích 
parc. č. 190/2 (ostatní plocha), parc. č. 269/7 (trvalý travní porost), parc. č. 269/14 (ostatní plocha), parc.                    
č. 274/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Sadov, vše obec Sadov. 

 

Druh a účel umisťované stavby: 

Nové veřejné osvětlení (VO), které bude osvětlovat veřejné plochy v lokalitě Lesov, Na Krachu. Trasa 
kabelového vedení VO je vedena po veřejných a soukromých pozemcích podél oplocení. Nové kabelové 
rozvody VO budou napájeny z nově zřízeného zapojovacího bodu - rozvaděč VO na pozemku parc. č. 55/5              
v k. ú. Lesov.  

Na pozemku parc. č. 274/1 v k. ú. Sadov se nachází stávající kabelové vedení VO, které je v současné době 
napojeno z venkovních rozvodů VO (stávající betonový sloup se svítidlem a pojistkovou skříní). Po demontáži 
betonového sloupu bude stávající kabelový rozvod připojen  přes kabelovou spojku SSU 0-L/4X10 CU na nový 
rozvod VO (lampa A40). Dále bude proveden samostatný výkop vedle komunikace (p. p. č. 269/14                        
v k. ú. Sadov), přičemž budou na nově instalovaný kabel napojeny stávající stožáry VO, na kterých dojde 
k výměně stávajících svítidel.  
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II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Umístění stavby „Lesov VO - Na Krachu“ na pozemcích parc. č. 28, 52, 53/1, 55/5, 57, 71/1, 88, 89, 111/1, 

111/2, 112, 124/1 v katastrálním území Lesov, pozemcích parc. č. 190/2, 269/7, 269/14, 274/1                      

v katastrálním území Sadov, vše obec Sadov, bude situováno dle předložené a schválené situace vedení 

VO - výkresu č. VO1, vyhotoveném v měřítku 1:500, 07/2021, který je grafickou přílohou a nedílnou 

součástí dokumentace předložené k územnímu řízení.  

2. Na stavbu bude zpracována projektová dokumentace dle současně platných předpisů, ve které budou 

respektovány připomínky dotčených subjektů veřejné správy a organizací. 

3. Investor zajistí vytyčení veškerých stávajících sítí technického vybavení od příslušných správců sítí a zajistí 

jejich ochranu eventuálně přeložení, křížení a souběh dle příslušných norem a předpisů. 

4. Budou splněny podmínky společnosti ČEZ Distribuce, a. s., uvedené v souhlasu ze dne 30.3.2021                    

pod zn. 079/1114426999: 

Budou splněny podmínky ČSN 736005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“, zejména pak 

článek 4.7.3. a 4.7.4. uložení a respektovány podmínky ČEZ Distribuce, a.s., uvedené ve vyjádření 

k existenci zařízení distribuční soustavy. 

5. Budou splněny podmínky společnosti Vodárny a kanalizace Karlovy Vary a. s., uvedené ve vyjádření                

ze dne 17.2.2021 pod č. j. 01457/220/21/Ko-18, zejména: 

1) Práce budou v předstihu nahlášeny na provoz vodovodů Karlovy Vary PS 02 (p. Pištej, tel: 602178384, 

e-mail: mpistej@vodakva.cz ) a kanalizace PS 09 (p. Dietl, tel.: 602 835 474, e-mail: rdietl@vodakva.cz) 

a bude postupováno dle jejich pokynů.  

2) Souběhy a křížení nově navržených kabelů s vodovodním a kanalizačním potrubím budou v souladu            

s ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání vedení technického vybavení. Křížení s našimi sítěmi 

požadujeme min. pod úhlem 45°. 

3) Korekce trasy nově navržených kabelů v místě souběhu nebo křížení se zařízením ve správě Vodakvy 

bude na místě konzultována s příslušným provozem kanalizace PS 09  a vodovodů PS 02. 

4) Při realizaci stavby nesmí dojít k výrazným změnám v krytí našeho stávajícího zařízení, ani k jeho 

poškození.  

5) Požadujeme respektovat  ochranné  pásmo  vodovodu a  kanalizace (např. při situování pilířů), které je 

min. 1,5 m od  líce  potrubí na obě strany (u potrubí     do prům. 500 mm) a    min, 2,5 m od líce potrubí                 

na obě strany (u  potrubí  nad  prům. 500 mm). U potrubí o průměru nad 200 mm včetně, jejichž dno je 

uloženo  v  hloubce  větší  než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují              

o 1,0 m.  Korekce  umístění  pilířů  atd., v  blízkosti  našich  zařízení, bude  na  místě   konzultována 

s příslušným provozem kanalizace a vodovodů.  

 

6. Budou splněny podmínky společnosti GasNet s.r.o., uvedené ve stanovisku ze dne 7.7.2021 pod zn. 

5002400344: 

Pro realizaci stavby stanovujeme tyto podmínky:  
PŘED ZAHÁJENÍM PROTLAKŮ POZADUJEME PROVÉST KOPANÉ SONDY NA STÁVAJÍCÍM 
PLYNÁRENSKÉM ZAŘÍZENÍ [plynovody i plynovodní přípojky). V případě, že nebude tato podmínka 
dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.  
Upozorňujeme, že v zájmovém území je v současné době ve výstavbě plynárenské zařízení, které nebylo 
dosud převzato do provozování. Je nutná koordinace stavby s plánovanou výstavbou STL plynovodní 
přípojky. Investor (dodavatel) stavby Věra Musilová, Chomutovská 746111, Karlovy Vary. 
Dále upozorňujeme, že na plánované plynovody a plynovodní přípojky se již po nabytí právní moci 
územního rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu s umístěním stavby, pokud není podle 
stavebního zákona vyžadován ani jeden z těchto dokladů, potom dnem uvedení plynárenského zařízení    
do provozu vztahují OCHRANNÁ PÁSMA (dle čl. 225 zákona  č. 670/2004 Sb. - doplněním § 68 zákona         
č. 58/2000 Sb.)  
S výše uvedenou stavbou souhlasíme za podmínky koordinace stavby s plánovanou výstavbou PZ, tak aby 
nedošlo k vzájemnému maření investic.  
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Všechny osvětlovací body budou umístěny od plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (dále jen 
PZ) v minimální vzdálenosti 1 m od okraje plynového potrubí, měřeno kolmo na obrys plynového potrubí. 
Vzdálenost vnější hrany betonového základu stožáru od líce PZ musí být minimálně 500 mm. Hloubku 
základu stožáru nutno určit tak, aby stabilita stožáru zůstala zachována i při odkrytí sousedního PZ.  
- Křížení a souběh zemních (silových) kabelů se STL PZ musí být v souladu s ČSN 73 6005, tab. 1 a 2.  
- nejmenší svislá vzdálenost při křížení zemních (silových) kabelů, včetně chrániček 
zemních(silových)kabelů, s STL PZ bude min. 100 mm - silový kabel do 1 kV, 200mm - silový kabel                
do 10kV,35kV, 700mm - silový kabel do 220kV, za předpokladu umístění kabelů do chrániček                       
dle ČSN 73 6005  
- nejmenší vodorovná vzdálenost při souběhu zemních (silových)kabelů, včetně chrániček zemních 
(silových) kabelů, s STL PZ bude min. 600 mm  
- Úhel křížení PZ se zemním (silovým)vedením bude 90°, nelze-li tento úhel v odůvodněných případech 
dodržet, může být úhel křížení menší, nejméně však 60°.  
POŽADUJEME UMÍSTĚNÍ NOVÝCH SKŘÍNÍ (ROZPOJOVACÍ, POJISTKOVÉ, PŘÍPOJKOVÉ atd.)                   
A ROZVADĚČŮ, VČETNĚ PILÍŘŮ (základů pilířů, patek, popř. kotvení), V MINIMÁLNÍ VZDÁLENOSTI 1m 
OD OBRYSU STÁVAJÍCÍHO PZ, měřeno kolmo na obrys plynového potrubí (musí být respektováno 
ochranné pásmo dle zákona č. 458/2000 Sb).  
POŽADUJEME PŘI KŘÍŽENÍ ZEMNÍCH KABELŮ S PZ UMÍSTĚNÍ TĚCHTO KABELŮ DO CHRÁNIČEK 
PŘESAHUJÍCÍ PZ NA KAŽDOU STRANU O 1 000 mm.  
V případě křížení zemnící sítě s plynovodní sítí požadujeme provést následující opatření:  
- křížení bude kolmé nebo pod úhlem max. 60°.  
- při křížení zemnících pásků a plynovým potrubím PE bude realizována požární přepážka, která bude 
tvořena z betonové dlaždice 0,5x0,5x0,05m, která místo křížení přesáhne na každou stranu o 0,2m.  
- páska uzemnění bude uložena 0,1 m pod kabelem v hloubce 0,7m a položena v místě křížení                         
na betonovou dlaždici  
- uvedená opatření slouží k zamezení případných tepelných vlivů od uzemňovací pásky (zemnící sítě)               
na PZ  
- Při křížení PZ z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního vodiče.  
- Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy PZ, bude toto posuzováno jako 
přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby.  
STANOVISKO EPZ - VTL (Jiří Jetelina):  
K Vašemu požadavku sdělujeme, že ve Vaší oblasti (dle předložené situace), se nachází vysokotlaký (dále 
jen VTL) plynovod DN 100. Na tento plynovod je plánována rekonstrukce. Probíhá zpracování projektové 
dokumentace a přípravné práce.  
- ochranné pásmo VTL plynovodu je 4 m na obě strany od plynovodu;  
- bezpečnostní pásmo VTL Plynovodu DN 100 je 15 mna obě strany od plynovodu;  
Informace o poskytnutí polohy stávajících plynárenských zařízení v digitální podobě získáte na adrese: 
https://dpo.gasnet.cz/ zadost-o-vektorova-data.  
Styk Vašeho zařízení s VTL plynovody je nutno řešit s ohledem na zákon číslo 458/2000 Sb. (energetický 
zákon), ČSN EN 1594 a TPG 702 04 (Technická pravidla Gas).  
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ: 
- sloupy veřejného osvětlení umístit do vzdálenosti minimálně 4 m (a více) od vedení VTL plynovodu;  
- vzhledem ke katodické ochraně VTL plynárenského zařízení je nutné zemnící pásky sloupů VO vést 
směrem na druhou stranu od vedení VTL plynovodu;  
- uzemnění v místě křížení s VTL plynovodu umístit do mechanicky odolné chráničky;  
KABEL VN,NN: 
- nejmenší vzdálenost mezi povrchem plynovodu a kabelem při křížení je 0,3 m;  
- kabel se ukládá do tvárnicové chráničky nebo do betonového korýtka v délce 2 m od plynovodu na obě 
strany;  
-nejmenší vzdálenost mezi povrchem potrubí plynovodu a kabelem při souběhu jsou 4 m;  
- nad kabel uložit výstražnou fólii odpovídající barvy (označení);  
Nelze-li dodržet vzdálenost v souběhu 4 m, je nutné v celé délce ochranného pásma kabel nn uložit                   
do mechanicky odolné chráničky. Za těchto podmínek je možné se přiblížit k VTL plynovodu až na 2 m!  
PŘÍPOJKOVÝ PILÍŘ:  
- přípojkový pilíř umístit minimálně mimo ochranné pásmo VTL plynovodu (4 m na obě strany od stěny 
potrubí plynovodu).  
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY: - před zahájením prací Vám naše zařízení vytyčíme - žádost  o vytyčení                     
se nachází na internetových stránkách www.GasNet.cz/ 
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7. Veškeré zásadní změny v situování stavby budou předem projednány s Úřadem územního plánování                 

a stavebním úřadem Magistrátu města Karlovy Vary. 

  
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Obec Sadov, Sadov 34, 362 61  Sadov 
Vojenské lesy a statky ČR, s.p., Pod Juliskou 5, 160 00  Praha 
Michaela Skočdopolová, nar. 21.8.1983, Komenského 667, 375 01  Týn nad Vltavou 
Karlovarský kraj, Závodní 88, 360 06  Karlovy Vary 
CETIN a.s., GasNet Služby, s.r.o., ČEZ Distribuce, a. s., Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s. 

 
Odůvodnění: 

Dne 22.10.2021 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. 

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům. 
Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře 
známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě 
do 16 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá 
závazná stanoviska.  

Stavební úřad se v průběhu územního řízení zabýval účastníky řízení a po důkladném posouzení přiznal právo 
těm, na které má umístění stavby přímý vliv. Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem 
nemohou být tímto povolením přímo dotčena. 
 
Dle § 87 odst. 1 stavebního zákona v řízení s velkým počtem účastníků se „Rozhodnutí“ a další úkony v řízení 
doručují postupem podle § 144 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“) (§ 144 odst. 
1 správního řádu se jedná o řízení s velkým počtem účastníků více než 30 účastníků), dotčeným orgánům                  
a obci, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 1 písm. b),  se doručuje jednotlivě; účastníky podle § 27 odst. 
1 správního řádu jsou vždy účastníci podle § 85 odst. 1 písm. a) a § 85 odst. 2 a). U stavebních záměrů se                   
v řízení s velkým počtem účastníků oznámení o zahájení řízení a další úkony v řízení doručují vždy veřejnou 
vyhláškou podle § 25 odst. 3 správního řádu; jednotlivě se doručuje dotčeným orgánům a účastníkům řízení 
podle § 85 písm. a)  a b). Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) se v oznámení o zahájení řízení                      
a v dalších úkonech v řízení doručovaných veřejnou vyhláškou identifikují označením pozemků a staveb 
evidovaných  v katastru nemovitostí dotčených vlivem stavebního záměru. 

K posouzení návrhu z hlediska potřeb požadovaného opatření v území a jeho důsledků správní orgán 
konstatuje, že umístění předmětné stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací,                    
zde platným územním plánem města Karlovy Vary. 

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, 
veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním 
zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu                             
se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu. 

Správní orgán postupoval v řízení v souladu s ust. § 51 a § 52 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, k provedení 
důkazů použil všech důkazních prostředků, které byly vhodné ke zjištění stavu věci a které nebyly provedeny 
v rozporu s právními předpisy. 

Stanoviska sdělili: 

- Obec Sadov, vyjádření k dokumentaci ze dne 4.3.2021 pod zn. Sadov/126/21 
- Vojenské lesy a statky ČR, s.p., souhlasné vyjádření pod č. j. VLS-006984/2021/19  
- Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, smlouva o užívání pozemku 

pro provedení a umístění stavby ze dne 1.3.2021, vyjádření s podmínkami  ze dne 24.2.2021                                       
pod zn. KSÚSKK/SÚ-1639/2021-Bro   

- CETIN a.s., vyjádření ze dne 15.2.2021 pod č. j. 546294/21 
- GasNet Služby, s.r.o., stanovisko ze dne 7.7.2021 pod zn. 5002400340, nesouhlasné stanovisko                               

ze dne 1.3.2021pod zn. 5002310888 
- ČEZ Distribuce, a.s., sdělení o existenci ze dne 19.10.2021 pod zn. 0101621213, sdělení  o existenci                

ze dne 18.3.2021 pod zn. 0101487134, souhlas ze dne 30.3.2021 pod zn. 079/1114426999                                                                                     
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- Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., vyjádření ze dne 17.2.2021 pod č. j. 01457/220/21/Ko-18 
- Magistrát města Karlovy Vary, koordinované závazné stanovisko ze dne 24.2.2021                                        

pod spis. zn. 1836/21/Plh 
- Magistrát města Karlovy Vary, odbor dopravy, rozhodnutí zvláštní užívání silnice ze dne 6.4.2021                    

pod spis. zn. 3991/OD/21 
- Lesy České republiky, s. p., Lesní správa Horní Blatná, vyjádření s podmínkami ze dne 24.2.2021                            

pod č. j. LCR230/000333/2021 
- Telco Pro Services, a.s., sdělení o existenci ze dne 19.10.2021 pod zn. 0201317844,sdělení o existenci                   

ze dne 10.2.2021 pod zn. 0201191411 
- ČEZ ICT Services, a.s., sdělení o existenci ze dne 19.10.2021 pod zn. 0700456551,                                

sdělení o existenci ze dne 10.2.2021 pod zn. 0700330770 
- Vodárna Sokolovsko s. r. o., vyjádření ze dne 12.2.2021 
- Obvodní báňský úřad pro území kraje Karlovarského, vyjádření ze dne 23.2.2021                                                 

pod zn. SBS/07363/2021/OBÚ-08 
- Česká geologická služba, sdělení ze dne 2.3.2021 pod zn. CGS600/21/610/II/82 
- Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s., vyjádření ze dne 17.3.2021 pod zn. 34/2021/SÚ-SM/Řez 
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných 

zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku 
uvedených. 

Účastníci řízení - další dotčené osoby: 
       Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

parc. č. 42/2, 45, 50/1, 55/3, 55/4, 60, 77/1, 82/1, 83/1, 84, 90, 92, 95, 97, 103, 105/1, 105/4, 108, 116/1, 
119/1, 122/1, 126/1, 127/1, 127/2, 127/3, 72/1, 73/1, 74/1, 75/1, 76/1 v katastrálním území Lesov, parc.              
č. 249/1, 269/2, 269/6, 271/1, 273, 274/12, 274/13 v katastrálním území Sadov 

       Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Sadov, Lesov č.p. 13, č.p. 86, č.p. 70 a č.p. 49 
 
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

-  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

Vyhodnocení připomínek veřejnosti: 
-  Veřejnost připomínky neuplatnila. 

 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru Stavební úřad Krajského 
úřadu Karlovarského kraje v Karlových Varech podáním u zdejšího správního orgánu. 

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby 
každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán 
na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší 
ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení 
územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného 
vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí, jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 
stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby. 

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby 
platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. 
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K žádosti o kolaudační souhlas (K oznámení zahájení užívání stavby) předloží stavebník v souladu s Obecně 
závaznou vyhláškou Města Karlovy Vary č. 5/2006 potvrzení firmy pověřené správou digitální technické mapy 
města (fa Kellner, Závodu míru 578, Karlovy Vary) o předání skutečného zaměření stavby a inženýrských sítí, 
které musí být zaměřeny postupně v průběhu stavby před jejich záhozem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Ladislav   V r b i c k ý 
vedoucí Úřadu územního plánování a stavebního úřadu  

Magistrátu města Karlovy Vary 
  
 
 
 
 
 

 
 
Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů položky 
17 odst. 1 písm. e) ve výši 1000 Kč byl zaplacen dne 22.11.2021. 
 
 

 

 

 

 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 

 

 

 

 

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

 

 

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

Magistrát města Karlovy Vary, OVV – INFO PULT  

Obecní úřad Sadov, IDDS: vzdbbke 
 
účastníci řízení dle ust. § 85 odst. 1  a odst. 2 písm. a) stavebního zákona 
Meritum Kladno - Projekce, s.r.o., IDDS: cm7madr  
       zastoupení pro: Obec Sadov, Sadov 34, 362 61  Sadov 
Vojenské lesy a statky ČR, s.p., IDDS: bjds93z 
Michaela Skočdopolová, Komenského č.p. 667, 375 01  Týn nad Vltavou 1 
Karlovarský kraj, IDDS: siqbxt2 
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, IDDS: 2kdkk64 
CETIN a.s., IDDS: qa7425t 
GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., IDDS: kwtgxs4 
  
účastníci řízení dle ust. § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona - veřejnou vyhláškou 
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

parc. č. 42/2, 45, 50/1, 55/3, 55/4, 60, 77/1, 82/1, 83/1, 84, 90, 92, 95, 97, 103, 105/1, 105/4, 108, 116/1, 
119/1, 122/1, 126/1, 127/1, 127/2, 127/3, 72/1, 73/1, 74/1, 75/1, 76/1 v katastrálním území Lesov, parc.               
č. 249/1, 269/2, 269/6, 271/1, 273, 274/12, 274/13 v katastrálním území Sadov 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Sadov, Lesov č.p. 13, č.p. 86, č.p. 70 a č.p. 49 
 
dotčené orgány 
Magistrát města Karlovy Vary, odbor životního prostředí, U Spořitelny 538/2, 361 20  Karlovy Vary 
Magistrát města Karlovy Vary, odbor dopravy, Moskevská 21, 361 20  Karlovy Vary 
Obecní úřad Sadov, IDDS: vzdbbke 
  
co:  
- vlastní  2x 
- a/a 
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