
Městský úřad Toužim, stavební úřad 
364 20 Toužim, Sídliště 428 

 
 

SPIS. ZN.: Výst/00516/17    
Č.J.: Výst/P/00924/17   

 

 

 
VYŘIZUJE: 

TEL.: 

E-MAIL: 

Jaroslav Poláček 
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OZNÁMENÍ 

ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI 

 

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

Karlovy Vary 7, 

které zastupuje Ing. Jiří Chochol, nar. 21.7.1958, Celní 888/11, 360 05  Karlovy Vary 5 

(dále jen "žadatel") podal dne 3.2.2017 žádost o prodloužení platnosti rozhodnutí o umístění stavby: 

Bečov - VDJ Krásné Údolí a zásobní řád 

 

na pozemku parc. č. 2923/1, 2923/2, 2927/1, 2951/1, 2951/2, 3112, 3163, 3164/2 v katastrálním území 

Bečov nad Teplou, parc. č. 200/3, 214, 219/1, 315/2 v katastrálním území Chodov u Bečova nad Teplou, 

parc. č. 863/1, 867/1, 867/4, 867/10, 895/2, 899/2, 943/1, 943/3, 943/10, 1029, 1233/43, 2382/2, 2414/1 v 

katastrálním území Krásné Údolí. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o prodloužení platnosti 

územního rozhodnutí vydaného dne 8.4.2015 pod spis.zn. Výst/00276/15, č.j. Výst/P/00959/15 do 

30.4.2019. 

 

Stavební úřad Městského úřadu v Toužimi, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) 

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

předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního 

řízení. Veřejné ústní jednání se podle § 93 odst. 3 stavebního zákona nekoná a závazná stanoviska, 

námitky a připomínky lze podat do 

15 dnů ode dne doručení, 

jinak se k nim nepřihlíží. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (stavební úřad 

Městského úřadu v Toužimi, úřední dny Po, St 8 - 11 a 12 - 17 a Út 8 - 11). 

Vzhledem k tomu, že jeden účastník zemřel a dědicové v současné době nejsou známi, bylo použito 

ustanovení § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

"správní řád") doručování veřejnou vyhláškou i osobám které nejsou známi. 

 

Žadatel podle § 87 odst. 2 stavebního zákona zajistí, aby informace o žadateli, předmětu územního řízení 

a veřejném ústním jednání byla bezodkladně vyvěšena do doby konání veřejného ústního jednání na 

místě: 

 

Městský úřad Bečov nad Teplou – úřední deska 

Městský Úřad Krásné Údolí – úřední deska 

Obecní úřad Chodov – úřední deska 
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Poučení: 

Účastníci řízení mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. V územním řízení platí koncentrační zásada 

(§ 89 odst. 1 stavebního zákona) a uvedená lhůta je současně lhůtou pro nahlížení do spisu (§ 38 

správního řádu), pro vyjadřování se k podkladům rozhodnutí (§ 36 odst. 3 správního řádu), pro podání 

navrhovaných důkazů (§ 36 odst. 1 správního řádu) a pro podání námitek ovšem s důrazem, že námitky 

lze uplatnit ve stanovené lhůtě, jinak se k nim nepřihlíží.  

Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění 

úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu 

stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo 

opatření. 

Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, 

kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního 

zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo 

stavbu.  

Účastníci řízení nebo jejich zástupci jsou ve smyslu § 36 odst. 4 správního řádu na požádání správního 

orgánu povinni předložit průkaz totožnosti, tj. občanský průkaz nebo jiný doklad, který je veřejnou 

listinou, z něhož lze ověřit podobu, jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu.  

Podle § 38 odst. 4 správního řádu mají účastnici řízení právo činit si ze spisu výpisy a současně mají 

právo na to, aby jim správní orgán pořídil kopii spisu nebo jeho části. Pořízení kopie se provádí za úplatu 

dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o 

správních poplatcích"), položky č. 3 sazebníku, ve výši 15,- Kč za každou započatou stránku formátu A4.  

Ve smyslu § 52 správního řádu jsou účastníci řízení povinni správnímu orgánu označit důkazy na 

podporu svých tvrzení.  

Podle § 89 odst. 3 stavebního zákona je účastník řízení povinen ve svých námitkách uvést skutečnosti, 

které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení a důvody podání námitek; k námitkám, které 

překračují rozsah stanovený v § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží.  

Obec uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je 

účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) a b) stavebního zákona, může uplatňovat námitky proti 

projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení 

podle § 85 odst. 2 písm. c) stavebního zákona, může v územním řízení uplatňovat námitky pouze v 

rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního 

předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží (§ 89 odst. 4 stavebního 

zákona).  

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo 

regulačního plánu, se nepřihlíží.  

Účastník řízení si může zvolit zmocněnce. Zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí. 

Plnou moc lze udělit i ústně do protokolu. V téže věci může mít účastník současně pouze jednoho 

zmocněnce (§ 33 odst. 1 správního řádu). 

. 

 

 

 

Jaroslav Poláček 

vedoucí stavebního úřadu 

  

  

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: 

účastníci řízení podle § 85 odst. 1 stavebního zákona (dodejky do vlastních rukou) 
Ing. Jiří Chochol, Studentská č.p. 328/64, 360 07  Karlovy Vary 7 

Město Bečov nad Teplou, IDDS: szbbfjh 

Město Krásné Údolí, IDDS: yynax3j 

Obec Chodov, IDDS: kxxjdw2 

 

účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona (dodejky do vlastních rukou) 
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, IDDS: z49per3 

Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Toužim, IDDS: e8jcfsn 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Karlovy Vary, IDDS: zjq4rhz 

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., IDDS: kwtgxs4 

GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 

ČEZ Zákaznické služby, s.r.o., IDDS: 6wyxkwh 

ČEZ ICT Services, a. s., Poskytování sítí, IDDS: zbsdk9i 

Alena Račanská, IDDS: uhz89ui 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 

 

účastníci řízení podle § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004Sb., správní řád (veřejnou vyhláškou) 

Emilie Malhovzová, Krásné Údolí č.p. 97, 364 01  Toužim – (zemřela dědické řízení není uzavřeno) 

 

účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona (veřejnou vyhláškou) 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

st. p. 560, parc. č. 363/2, 368/2, 370/2, 370/3, 376, 377/1, 2816/1, 2818/2, 2818/4, 2820/2, 2820/3, 

2820/4, 2822, 2823, 2826, 2844/1, 2868/1, 2869/2, 2877/4, 2877/5, 2877/6, 2877/7, 2877/51, 

2877/59, 2877/62, 2877/63, 2877/64, 2877/69, 2877/71, 2877/74, 2915/1, 2920/1, 2920/2, 2920/3, 

2938, 2942, 2943, 2946/1, 2950/1, 2951/3, 2951/4, 2951/9, 2951/12, 2956/1, 2956/2, 2981/1, 2981/5, 

2986/1, 3068/1, 3068/5, 3106, 3156/2, 3160/1, 3161/2, 3164/1, 3165, 3211/2 v katastrálním území 

Bečov nad Teplou,  

parc. č. 179/1, 188, 200/1, 200/2, 219/2, 223/1, 223/2, 230/1, 230/2, 230/3, 230/4, 230/6, 234, 239, 

246, 283, 312, 314, 315/1, 316, 319, 321 v katastrálním území Chodov u Bečova nad Teplou,  

st. p. 75/1, 79/1, 123, 124, 130, 135, 136, 137, 142, 146, 150, 152, 184, parc. č. 24/4, 92, 270, 273, 

274/1, 293/10, 293/11, 293/12, 293/13, 293/14, 293/17, 293/22, 293/28, 293/29, 293/30, 293/34, 

807/1, 807/3, 807/4, 837/2, 837/4, 867/2, 867/3, 867/5, 867/9, 867/11, 867/12, 868/1, 892, 905, 

907/1, 907/2, 910/1, 910/3, 910/4, 920/1, 920/2, 920/3, 920/5, 922/2, 922/4, 939/1, 940, 943/4, 

943/5, 943/6, 943/8, 943/9, 943/11, 943/12, 943/13, 943/14, 943/15, 943/16, 969, 970/1, 970/3, 

970/4, 970/5, 1049/1, 1049/3, 1049/4, 1049/5, 1049/6, 1049/7, 1110/1, 1110/5, 1175/1, 1175/2, 

1178/1, 1178/2, 1233/1, 1233/20, 1233/21, 1233/31, 1233/41, 1233/42, 1233/44, 1386/1, 1386/2, 

1405/1, 1556/1, 1556/6, 1556/7, 1556/8, 1591, 1615/4, 2112/44, 2277/7, 2277/9, 2277/10, 2289/1, 

2289/6, 2299/4, 2300/1, 2300/2, 2304/2, 2339/1, 2339/2, 2339/14, 2339/31, 2339/32, 2339/36, 

2339/37, 2363/1, 2368, 2378, 2380/1, 2380/2, 2380/4, 2385, 2394/3, 2401/1, 2401/2, 2401/3, 2414/2, 

2414/4, 2414/5, 2414/6, 2414/7, 2414/8, 2414/9, 2414/10, 2414/11, 2414/12, 2419, 2442, 2447 v 

katastrálním území Krásné Údolí,  

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Bečov nad Teplou č.p. 416,   

Krásné Údolí č.p. 70, č.p. 89, č.p. 108, č.p. 152, č.p. 111, č.p. 150, č.p. 115, č.p. 117, č.p. 119 a č.p. 

144 

 

dotčené správní úřady: 

Správa CHKO Slavkovský les, IDDS: dkkdkdj 

Magistrát města Karlovy Vary, odbor životního prostředí, IDDS: a89bwi8 

Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm 

Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech, IDDS: t3jai32 

Karlovarský kraj, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: siqbxt2 

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, IDDS: xknaa7s 
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Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, IDDS: z49per3 

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, IDDS: dkkdkdj 

Magistrát města K. Vary, úřad územního plánování a stavební úřad - vodoprávní úřad, IDDS: a89bwi8 

 

ostatní 

Policie ČR, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, IDDS: 5ixai69 
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