*MULNX010IXJI*
*MULNX010IXJI*

Městský úřad Louny
odbor stavebního úřadu
Mírové náměstí 35, 440 01 Louny
Spisová značka:
Číslo jednací:

MULN/2019/2020/SU/PB
MULNCJ 50984/2020

Oprávněná
úřední osoba:
Sídlo:
Telefon:
E-mail:

Petr Blahout
Pod Nemocnicí 2379
415621286
p.blahout@mulouny.cz

Louny 20.07.2020

ROZHODNUTÍ
SPOLEČNÉ POVOLENÍ
veřejnou vyhláškou
Výroková část:
Městský úřad Louny, odbor stavebního úřadu, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40
odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný
podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném řízení přezkoumal podle § 94j
stavebního zákona žádost o společné povolení, kterou dne 13.01.2020 podala
Obec Dobroměřice, IČO 00831786, Pražská 53, Dobroměřice, 440 01 Louny 1
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:
Podle § 94p stavebního zákona a 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
schvaluje

stavební záměr

Dobroměřice, ul. A. Jiráska - rekonstrukce komunikací
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 90/24, 90/103, 90/154, 90/155, 90/156, 90/169, 90/211,
90/212, 90/213, 90/228, 90/229, 90/230, 90/231, 90/232, 90/233, 90/234, 90/251, 90/252,
90/253, 100/19, 100/21, 612/3, 632 v katastrálním území Dobroměřice.
Stavba obsahuje:
- Rekonstrukce komunikace v ul. A. Jiráska v Dobroměřicích. Nové situační řešení a šířkové
uspořádání vychází ze stávajícího uličního prostoru ohraničeného hranicemi sousedních
parcel a okolní zástavbou a z návrhu/změny lokality na obytnou zónu. Šířka vozovek
s povrchem z AB je navržena právě s ohledem na obytnou zónu, nejmenší průjezdná šířka je
tak navržena 4,0 m u obousměrné komunikace a 3,5 m u jednosměrných komunikací, u
řadových garáží je zachována původní šířka 6,0 m, u napojení na silnici III/25013 v ul. 5.
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května je vozovka navržena v šířce 5,0 m, zbylá část komunikací je pak navržena v šíři 4,5
m. Součástí návrhu jsou pak nové parkovací plochy, jedná se o parkovací plochy/pásy s
kolmým, podélným a šikmým stáním podél jednotlivých částí komunikace. Tyto parkovací
plochy jsou navrženy s celkovou kapacitou 76 osobních automobilů (OA), z čehož 65
parkovacích míst je podélných, 5 parkovacích míst je kolmých a 6 parkovacích míst je
šikmých (45°). Parkovací stání budou provedena s povrchem z betonové vegetační dlažby
600/400 v šedé barvě (výplň spár hrubozrnným štěrkem). Dále bude provedena rekonstrukce
stávajících vjezdů a vstupů k jednotlivým parcelám/RD/garážím, vstupy budou provedeny s
povrchem z betonové dlažby 200/100/60 v šedé barvě, vjezdy pak z betonové dlažby
200/100/80 v barvě červené. Součástí vstupů a vjezdů jsou pak navržené prvky pro
bezbariérové užívání. Přesto, že se jedná o obytnou zónu, jsou navrženy bezbariérové prvky
u vstupů a vjezdu na komunikaci a to z důvodu bezpečnosti.
Odvodnění povrchové vody z navržených zpevněných ploch bude řešeno povrchovým
vsakováním v místě parkovacích míst s povrchem z vegetačních tvárnic (vysypáno
hrubozrnným štěrkem), součástí konstrukční skladby parkovacích míst je pak sorpční
geotextilie zabraňující vsakování potencionální úkapů z ropných látek do podloží. V rámci
stavby bude pro odvodnění rovněž využita 1 stávající uliční vpust na začátku ul. A. Jiráska,
tato vpust bude kompletně vyměněna za novou s nepatrným posunutím za účelem její
funkčnosti vzhledem ke sklonovému řešení komunikace. Zbylá část zpevněných ploch bude
odvodněna do přilehlých zelených ploch/ploch z recyklátu (umožněno zapuštěnými
obrubníky na rozhraní vozovka/zeleň/recyklát).
Stanoví podmínky pro umístění a provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace (pod názvem „Rekonstrukce
komunikací – obec Dobroměřice, ul. A. Jiráska“) ověřené ve společném řízení,
vypracované projekční kanceláří Michal Čížek, IČO: 65109911, Boženy Němcové 818, 438
01 Žatec, z 06/2019, zodpovědný projektant p. Petr Koubík, ČKAIT 0402047 (autorizovaný
technik v oboru dopravních staveb – specializace nekolejová doprava), případné změny
nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
4. Stavba bude prováděna dodavatelsky na základě výběrového řízení.
5. Stavbyvedoucí je povinen splnit ustanovení § 153 stavebního zákona.
6. Stavebník je povinen dodržet ustanovení § 152 stavebního zákona.
7. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a
technických zařízení, zejména zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění, a NV č. 591/2006 Sb., a dbát o
ochranu zdraví osob na staveništi.
8. Pro provedení stavby budou použity jen takové výrobky, které splňují technické požadavky
dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a ustanovení § 156
stavebního zákona.
9. Před zahájením prací je investor povinen požádat o vytýčení všech inženýrských sítí a
zařízení a důsledně dodržet všechny podmínky stanovené jejich správci.
10. Před realizací stavby zajistí stavebník u příslušného silničního správního úřadu vydání
rozhodnutí dle § 24 a § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů a § 77 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a povolení dopravního značení, popř.
částečné uzavírky.
11. Zahájení stavby oznámí investor minimálně 14 dní předem majitelům (uživatelům)
dotčených pozemků a v průběhu stavby zajistí přístup ke všem sousedícím objektům a
nemovitostem.
12. Uvedení do provozu bude provedeno po přejímacím řízení stavby na základě kolaudačního
souhlasu, ve smyslu stavebního zákona.
13. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu bude předloženo:
- stanovisko Policie ČR DI Louny
- stanovisko Státního pozemkového úřadu (pozemek p. č. 90/234 v k.ú. Dobroměřice)
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stanovisko Správy a údržby silnic ÚK (pozemek p. č. 612/3 v k.ú. Dobroměřice)
dokumentace skutečného provedení stavby
geometrické zaměření stavby
doklady o zkouškách, atesty, prohlášení o shodě
doklad o likvidaci vzniklého odpadu
další doklady podle stavebního zákona

14. Budou respektovány podmínky vyjádření CETIN a.s., čj. 640176/19, ze dne 24.05.2019.
15. Budou respektovány podmínky vyjádření Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s., zn.
O20690059559/OTPCMO/VR, ze dne 09.07.2020.
16. Budou respektovány podmínky vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., zn. 1109354887, ze dne
01.07.2020.
17. Budou respektovány podmínky vyjádření GridServices, s.r.o., zn. 5001934226, ze dne
10.06.2019.
18. Budou respektovány podmínky vyjádření ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o., zn. EC 4005/36/20,
ze dne 09.06.2020.
19. Budou respektovány podmínky vyjádření Telco Pro Services, a.s., zn. email, ze dne
09.07.2020.
20. Budou splněny podmínky uvedené v
čj. MULNCJ 44483/2020, ze dne 23.06.2020:

koordinovaném

závazném

stanovisku

Městský úřad Louny, odbor stavebního úřadu, oddělení stavebního řádu, jako
příslušný silniční správní úřad (dále jen SSÚ) podle § 40 odst. 5) písm. c) zákona č.
13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů k výše uvedené
stavbě vydal stanovisko ze dne 23.03.2020, č.j. MULNCJ 22188/2020 souhlasí:
• V případě stavebních prací na silnici č. III/25013, investor min. 30 dní před zahájením
požádá SSÚ o vydání rozhodnutí o zvláštním užívání dotčené komunikace. K žádosti
investor doloží souhlasné stanovisko vlastníka komunikace – Ústeckého kraje v
zastoupení Správy a údržby silnic ÚK.
• V případě potřeby použití silnice č. III/25013 pro skládku materiálu či zařízení staveniště,
investor min. 30 dní před zahájením prací požádá SSÚ o vydání rozhodnutí o zvláštním
užívání dotčené komunikace. K žádosti investor doloží souhlasné stanovisko vlastníka
komunikace – Ústeckého kraje v zastoupení Správy a údržby silnic ÚK.
• V případě omezení dopravy na silnici č. III/25013, investor s min. 30denním předstihem
požádá SSÚ o stanovení dopravního značení, případně i o vydání rozhodnutí o uzavírce
dotčené komunikace. Pro povolení uzavírky investor doloží souhlasné stanovisko
Dopravního inspektorátu Policie České republiky, okresní ředitelství Louny. V případě
omezení autobusové dopravy, investor doloží vyjádření příslušného dopravce.
• V případě stavebních prací na místní komunikaci v ul. A. Jiráska v Dobroměřicích,
investor min. 30 dní před zahájením požádá SSÚ o vydání stanovení dopravního
značení. K žádosti investor doloží souhlasné stanovisko Dopravního inspektorátu Policie
České republiky, okresní ředitelství Louny.
Městský úřad Louny, odbor životního prostředí příslušný podle § 61 odst. 1 písm. c) a §
66 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, § 2 odst. 1
zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí
s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů, jako správní orgán věcně a místně
příslušný dle § 10 a § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „správní řád“), vydal dne 12.03.2020 č.j. MULNCJ 21420/2020 k výše
uvedené věci toto závazné stanoviska:
Odpadové hospodářství:
Po prostudování projektové dokumentace orgán odpadového hospodářství zjistil, že
předložená žádost poskytuje dostatečný podklad pro její posouzení a vydává následně
závazné stanovisko k výše uvedenému záměru za předpokladu plnění následujících
podmínek:
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1. Po dokončení stavby budou doklady o předání druhů odpadů do zařízení (vážní lístky ze
zařízení, faktury, apod.) předloženy orgánu odpadového hospodářství, který závazné
stanovisko vydal.
2. Písemné doklady o odstranění odpadů budou doloženy v rozsahu druhů odpadů –
dřevo, zemina a kamení, plastové obaly, asfaltové směsi bez obsahu dehtu, stavební a
demoliční odpady, zbytky geotextilií, železo.
Ochrana zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“):
Orgán ochrany ZPF po prostudování podání zjistil, že předložená žádost poskytuje
dostatečný podklad pro její posouzení a vydává souhlasné závazné stanovisko dle § 9
odst. 1 a odst. 8 zákona o ZPF k trvalému odnětí zemědělské půdy ze ZPF o výměře 430
m2 v katastrálním území Dobroměřice na pozemku KN p. č. 90/103 (88 m2), 90/212 (156
m2) a 632 (186 m2) – orná půda.
Na pozemku je umístěna stavba místní komunikace. Záměr je dle územního plánu obce
Dobroměřice umístěn v zastavitelné ploše určené pro bydlení.
Souhlas k trvalému odnětí zemědělské půdy ze ZPF na shora uvedené parcele se uděluje
za podmínek, podle § 8 a § 9 zákona o ZPF:
- v průběhu stavební činnosti a s ní souvisejícími pracemi nesmí dojít k jejich překračování
a posunování na okolní zemědělské pozemky,
- na ploše pozemků dotčených odnětím se v souladu s ustanovením § 8 odst. 1 písm. a)
zákona uděluje výjimka z povinnosti provést skrývku kulturních vrstev půdy a to
vzhledem k tomu, že se jedná o již existující stavbu, kde skrývka proběhla běhen její
stavby.
Za trvalé odnětí zemědělské půdy ze ZPF pro stavbu komunikace nebudou žadateli
předepsány odvody dle § 11a odst. 1 písm. b) zákona.
Orgán ochrany ZPF se nevyjadřuje k pozemku p. č. 90/169 v k. ú. Dobroměřice, tento
pozemek byl již odňat ze ZPF dne 10.05.2011 pod spis. zn. 8572/2011/OŽP Městským
úřadem Louny.
21. Budou splněny podmínky uvedené ve vyjádření Správy a údržby silnic Ústeckého
kraje, příspěvková organizace, provoz Louny, ze dne 01.07.2019:
a) Práce budou provedeny dle předložené projektové dokumentace. Podél zeleného pásu
budou osazeny zapuštěné obrubníky.
b) Stávající uliční vpusť v MK (ul. A. Jiráska) bude posunuta s ohledem ke sklonovému
řešení komunikace tak, aby nedocházelo ke stékání srážkové vody na komunikaci
III/25013 a opačně.
c) V místě napojení MK na silnici III/25013 bude zachována stávající niveleta vozovky,
stávající asfaltový koberec bude zaříznut a vzniklá spára bude ošetřena silniční
asfaltovou emulzí a zaprachováním.
d) Na konečnou úpravu nebude použito recyklované obalované směsi a úpravu povrchu
provede výhradně odborná (akreditovaná firma).
e) O vlastní povolení zásahu do silničního tělesa je nutné požádat Městský úřad Louny,
odbor stavebního úřadu.
f) Zemina z výkopů nebude skladována na vozovce ani krajnici ve správě SÚS Ústeckého
kraje.
g) Před zahájením stavebních prací je nutné písemné převzetí dotčených silničních
pozemků investorem stavby a po jejím ukončení písemné předání zpět do správy SÚS
Ústeckého kraje, provoz Louny (pí Šánová 415 652 005).
h) Investor bude po dobu 60 měsíců ode dne zpětného převzetí dotčeného místa vozovky
SÚS Ústeckého kraje, provoz Louny průběžně a neprodleně zabezpečovat odstranění
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vzniklých závad a uhrazovat škody, které vzniknou v důsledku těchto závad na výše
uvedené vozovce.
i) Investor bude zodpovídat za škody prokazatelně zaviněné zásahem do dotčené vozovky i
po ukončení záruční doby.
j) Investor zajistí na své náklady projednání, osazení a údržbu dopravního značení
souvisejícího se stavbou a během stavby zabezpečí kontrolu.
k) Veškeré změny při provádění stavebních prací oproti původnímu záměru, které se
dotknou pozemků nebo komunikací v naší správě, budou předem s naší organizací
projednány.
l) Práce v silničních pozemcích nebudou prováděny v zimním období (tj. od 1.11. do 31.3.).
m) Investor uvede v případě znečištění nebo poškození vozovky vše do původního stavu.
n) Toto vyjádření má platnost 1 rok.
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Obec Dobroměřice, Pražská 53, Dobroměřice, 440 01 Louny 1
Odůvodnění:
Dne 13.01.2020 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou
stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.
Vzhledem k tomu, že stavební úřad shledal, že žádost neměla předepsané náležitosti, byl
žadatel dne 21.02.2020 vyzván k doplnění žádosti a z tohoto důvodu bylo též rozhodnuto o
přerušení společného řízení. Dne 23.06.2020 byla žádost doplněna o vyjádření Městského
úřadu Louny, odboru životního prostředí a souhlas s trvalým odnětím zemědělské půdy ze ZPF,
v rámci koordinovaného závazného stanoviska čj. MULNCJ 44483/2020 ze dne 23.06.2020.
Speciální stavební úřad oznámil dne 10.06.2020 zahájení společného řízení známým
účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního
zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly
dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve
lhůtě do 09.07.2020 mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá
stanoviska.
Speciální stavební úřad v provedeném společném řízení přezkoumal předloženou žádost a
projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo
užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho
provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na
výstavbu. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení
stavby.
Stanoviska sdělili:
- stanovisko – Policie ČR DI Louny, KRPU-108599-1/ČJ-2019-040706-2-IB, ze dne
12.06.2019;
- vyjádření - Správa a údržba silnic ÚK Dubí, p.o., úsek Louny, ze dne 01.07.2019;
- vyjádření - Ministerstvo obrany, sekce nakládání s majetkem MO, oddělení ochrany
územních zájmů Čechy, zn. ÚP-573/5-3023-2018, ze dne 21.01.2019;
- vyjádření - CETIN a.s., čj. 640176/19, ze dne 24.05.2019;
- vyjádření - Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., zn. O20690059559/OTPCMO/VR, ze
dne 09.07.2020;
- vyjádření - ČEZ Distribuce, a.s., zn. 1109354887, ze dne 01.07.2020;
- vyjádření - GridServices, s.r.o., zn. 5001934226, ze dne 10.06.2019;
- vyjádření - ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o., zn. EC 4005/36/20, ze dne 09.06.2020;
- vyjádření - Telco Pro Services, a.s., zn. email, ze dne 09.07.2020;
- vyjádření – T-Mobile Czech Republic a.s., zn. E02278/19, ze dne 17.01.2019;
- vyjádření – InfoTel, spol. s r.o., zn. A0151/2019, ze dne 21.01.2019;
- vyjádření - Vodafone Czech Republic a.s., zn. MW9910123740106395, ze dne 17.01.2019;
- vyjádření - GRAPE SC a.s., čj. 017/01/2019, ze dne 24.01.2019;
- vyjádření – NET4GAS, s.r.o., zn. 447/19/OVP/N, ze dne 17.01.2019.
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Stavebník dále doložil:
- projektovou dokumentaci ve 2 vyhotoveních;
- závazné stanovisko - Hasičský záchranný sbor ÚK Žatec, čj. HSUL-3415-2/Ža-2019, ev. č.
295 PD/PRE-Kn/2019, ze dne 26.06.2019;
- závazné stanovisko - Krajská hygienická stanice ÚK, pracoviště Louny, čj.: KHSUL
29982/2019, sp. zn. S-KHSUL 29392/2019, ze dne 26.06.2019;
- koordinované závazné stanovisko - MÚ Louny, čj. MULNCJ 44483/2020, ze dne
23.06.2020;
- závazné stanovisko – souhlas k trvalému odnětí zemědělské půdy ze ZPF - MÚ Louny,
odbor životního prostředí, čj. MULNCJ 9087/2020, ze dne 31.01.2020;
- souhlas s opravou komunikace – Státní pozemkový úřad, zn. SPU 212990/2019, ze dne
28.05.2019.
Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených
orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení
právních předpisů ve výroku uvedených.
Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Ústecký kraj, zastoupen Správou a údržbou silnic ÚK, provoz Louny
Státní pozemkový úřad, Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov
CETIN a.s., Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice 1
GridServices, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Brno-střed, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o., Novodvorská č.p. 1010/14, Praha 4-Lhotka, 142 00 Praha 411
Telco Pro Services, a. s., Duhová č.p. 1531/3, 140 00 Praha 4-Michle
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
st. p. 169, 170/1, 195, 196, 197, 198, 218, 219, 314, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609,
610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 786, 808, parc. č. 90/17, 90/18,
90/19, 90/20, 90/21, 90/22, 90/23, 90/25, 90/26, 90/27, 90/28, 90/29, 90/30, 90/31, 90/32,
90/33, 90/34, 90/35, 90/36, 90/37, 90/38, 90/39, 90/40, 90/41, 90/42, 90/45, 90/46, 90/77,
90/78, 90/82, 90/83, 90/97, 90/100, 90/111, 90/112, 90/135, 90/146, 90/153, 90/157,
90/158, 90/159, 90/160, 90/161, 90/162, 90/168, 90/170, 90/179, 90/180, 90/181, 90/182,
90/183, 90/184, 90/186, 90/187, 90/189, 90/191, 90/203, 98/13, 99/7, 100/2, 100/12,
100/20, 633, 634, 725 v katastrálním území Dobroměřice
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Dobroměřice č.p. 179, č.p. 178, č.p. 206, č.p. 190, č.p. 203, č.p. 177, č.p. 254, č.p. 227 a
č.p. 193
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Č.j. MULNCJ 50984/2020

str. 7

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu
Ústeckého kraje 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.
Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci společného povolení zašle stavebníkovi
jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje
o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby,
pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na
viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně
do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem
s uvedením údajů ze štítku.
Stavba nesmí být zahájena, dokud společné povolení nenabude právní moci. Společné
povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní
moci.

Ing. Kateřina Todtová
vedoucí odboru stavebního úřadu

Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce Obecního úřadu Dobroměřice a Městského
úřadu Louny po dobu nejméně 15 dnů. Poté je třeba potvrzené oznámení s vyznačením data
vyvěšení a sejmutí vrátit Městskému úřadu Louny, odboru stavebního úřadu, oddělení
stavebního řádu.
Vyvěšeno dne ......................................

Sejmuto dne ……......................................

Podpis, razítko ……………………………………..
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů se nevyměřuje.
Obdrží:
účastníci (dodejky)
Obec Dobroměřice, IDDS: hknausg, sídlo: Pražská č.p. 53, Dobroměřice, 440 01 Louny 1
Ústecký kraj, IDDS: t9zbsva, sídlo: Velká Hradební č.p. 3118/48, Ústí nad Labem-centrum, 400
01 Ústí nad Labem 1
v zastoupení
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: 6hevxje, sídlo: Ruská
č.p. 260/13, Dubí-Pozorka, 417 03 Pozorka
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Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3, sídlo: Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov
CETIN a.s., IDDS: qa7425t, sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy, sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02
Děčín 2
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns, sídlo: Přítkovská č.p. 1689/14,
Trnovany, 415 01 Teplice 1
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6, sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Brno-střed, Zábrdovice, 602
00 Brno 2
ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o., IDDS: k3h3xq2, sídlo: Novodvorská č.p. 1010/14, Praha 4Lhotka, 142 00 Praha 411
Telco Pro Services, a. s., IDDS: id6pgkc, sídlo: Duhová č.p. 1531/3, 140 00 Praha 4-Michle
účastníci dle § 94m odst. 2 stavebního zákona (veřejná vyhláška)
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
st. p. 169, 170/1, 195, 196, 197, 198, 218, 219, 314, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609,
610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 786, 808, parc. č. 90/17, 90/18,
90/19, 90/20, 90/21, 90/22, 90/23, 90/25, 90/26, 90/27, 90/28, 90/29, 90/30, 90/31, 90/32,
90/33, 90/34, 90/35, 90/36, 90/37, 90/38, 90/39, 90/40, 90/41, 90/42, 90/45, 90/46, 90/77,
90/78, 90/82, 90/83, 90/97, 90/100, 90/111, 90/112, 90/135, 90/146, 90/153, 90/157,
90/158, 90/159, 90/160, 90/161, 90/162, 90/168, 90/170, 90/179, 90/180, 90/181, 90/182,
90/183, 90/184, 90/186, 90/187, 90/189, 90/191, 90/203, 98/13, 99/7, 100/2, 100/12,
100/20, 633, 634, 725 v katastrálním území Dobroměřice
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Dobroměřice č.p. 179, č.p. 178, č.p. 206, č.p. 190, č.p. 203, č.p. 177, č.p. 254, č.p. 227 a
č.p. 193
dotčené správní úřady
Policie ČR KŘÚK DI Louny, IDDS: a64ai6n, sídlo: Náměstí Benedikta Rejta č.p. 2297, 440 01
Louny 1
Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, IDDS: auyaa6n, sídlo: Chmelařské náměstí č.p. 347,
Žatec, 438 01 Žatec 1
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje, územní pracoviště Louny, IDDS: 8p3ai7n, sídlo:
Moskevská č.p. 1531/15, 400 01 Ústí nad Labem 1
Městský úřad Louny, odbor SÚ, oddělení stavebního řádu, Pod Nemocnicí č.p. 2379, 440 23
Louny 1
Městský úřad Louny, odbor stavebního úřadu, oddělení územního plánování a památkové péče,
Pod Nemocnicí č.p. 2379, 440 01 Louny 1
Městský úřad Louny, odbor životního prostředí, Pod Nemocnicí č.p. 2379, 440 01 Louny 1
Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem MO, odbor ochrany územních zájmů, IDDS:
hjyaavk, sídlo: Tychonova č.p. 221/1, 160 00 Praha 6-Hradčany
ostatní
Finanční úřad v Lounech, IDDS: 6fun574, sídlo: Rybalkova č.p. 2376, 440 01 Louny 1

