ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD
Silniční správní úřad

Dle rozdělovníku!

ČJ.:
SP. ZNAČKA:
VYŘIZUJE:
TEL.:
E-MAIL:

MMCH/127814/2018
SZ MMCH/127814/2018/8
BC. Vladislav Rybář
474 637 924
v.rybar@chomutov-mesto.cz

DATUM:

9.5.2019

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Magistrát Města Chomutova, odbor stavební úřad, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40
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 podle § 15 odst. 1c) zákona č. 183/2006., o územním plánování
a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") ve společném územním a
stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání
společného povolení, kterou dne 30.11.2018 podalo
Statutární město Chomutov, se sídlem Zborovská 4602, 430 28 Chomutov, IČ: 00261891
v řízení zastoupené firmou firmou NE2D Projekt s.r.o., Prokopa Holého 2007/11, 434 01 Most, IČ:
22801014 (dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení:

I.

Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona

schvaluje stavební záměr
na stavbu:

„Rekonstrukce ulice náměstí Dr. Beneše v úseku Školní - Čechova“
(dále jen "stavba") na pozemcích p.č. 2910/1, 2846/1, 2686/1, 2841/1, 2841/2, 2842, 2841/9, 2844,
2845/1 v katastrálním území Chomutov I.

Stavba obsahuje:
Jedná se o stavební úpravy místních komunikací (vozovka, chodníky) na výše uvedeném úseku.
Magistrát města Chomutova
Zborovská 4602, 430 28 Chomutov | tel.: +420 474 637 111 | fax: +420 474 652 777| email: podatelna@chomutov-mesto.cz
Datová schránka: 497beyz | IČ: 00261891 | DIČ: CZ 00261891 | číslo účtu: KB-19-0000626441/0100 | www.chomutov-mesto.cz
Úřední dny a hodiny : pondělí, středa 08.00-17.00 hodin úterý, čtvrtek 08.00-15.00 hodin

Vozovka
Vozovka bude provedena z asfaltové konstrukce o celkové tloušťce 100 mm. Dojde k odfrézování
asfaltové vrstvy v této tloušťce. Dále je uvažováno přibližně v polovině plochy s lokálními opravami
konstrukce o celkové tloušťce 450 mm. Vozovka bude provedena v celkové šířce 4,00 m. Na vozovku
bude napojeno šikmé parkovací stání o šířce 4,70 m. Celkem bude provedeno 51 parkovacích míst (z
toho 3 pro osoby ZTP). Jednotlivá stání budou provedena o šířce 2,50 m, v případě krajních stání pak
2,75 m. Stání budou ve sklonu 60 st. Odvodnění je řešeno spádem do stávajících uličních vpustí.
Chodníky
Kryt chodníků bude proveden z betonové dlažby. Celková délka chodníků je 490 m, Příčný sklon bude
1 – 2 %. Podélný sklon bude kopírovat vozovku. Odvodnění je řešeno příčným a podélným spádem do
zeleně popř. do vozovky a odtud do stávajících uličních vpustí.
Podrobný popis je popsán v projektové dokumentaci.
Kontejnerová stání a veřejné osvětlení nejsou součástí tohoto povolení.

II.
1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.
a)

Stanoví podmínky pro umístění a provedení stavby:
Stavba bude umístěna na výše uvedených pozemcích.
Stavba bude provedena podle projektové dokumentace zpracované projekční NE2D Projekt
s.r.o., Prokopa Holého 2007/11, 434 01 Most, (zak. č. 803), IČ: 22801014, zodpovědný
projektant autorizovaný technik v oboru dopravních staveb – specializace nekolejová doprava
Ing. Jiří Nedvěd (ČKAIT 0402268)., která byla ověřená ve stavebním řízení a která je součástí
tohoto rozhodnutí. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení
speciálního stavebního úřadu.
Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo
stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět včetně doložení dokladu o oprávnění
firmy provádět stavební práce.
Na stavbě bude veden stavební deník, který bude na vyžádání k dispozici speciálnímu
stavebnímu úřadu.
Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek o
povolení stavby, který obdrží stavebník, jakmile rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí
být chráněn, aby údaje na něm zůstaly čitelné a ponechán na místě do vydání kolaudačního
souhlasu.
Během výstavby bude dbáno na ochranu inženýrských sítí dle příslušných předpisů. Před
zahájením stavebních prací budou podzemní vedení v souladu s projektovou dokumentací
řádně vytyčeny a jejich správci budou o započetí prací informováni. Pokud dojde k poškození
média, bude okamžitě vyzván jeho majitel ke konzultaci a na náklady stavby bude zajištěna
náprava.
Majitelé sousedních nemovitostí nesmí být z důvodu provádění stavby na svých právech
poškozeni ani kráceni.
Stavební materiál ani jiná zařízení nebudou skladovány na komunikacích. Okolí stavby a
veškeré používané veřejné komunikace nesmí být znečišťovány provozem stavby.
Provozem stavby nesmí docházet k poškozování a znečišťování komunikací, dopravního
značení a odvodnění komunikací.
Při provádění stavby musí být dodrženy podmínky:
České telekomunikační infrastruktury a.s. obsažené ve stanovisku č.j. POS – 508695/18 ze dne
30.10.2018, které je součástí dokladové části ověřené projektové dokumentace.
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b)

ČEZ Distribuce, a.s. obsažené v souhlasu s činností a umístěním stavby v ochranném pásmu
elektrického zařízení, č.j. 1101139631 ze dne 9.11.2018, který je součástí dokladové části
ověřené projektové dokumentace.

c)

Severočeských
vodovodů
a
kanalizací,
a.s.
obsažené
ve
vyjádření
č.j.
O18610308856/UTPCMO/Or ze dne 28.11.2018, které je součástí dokladové části ověřené
projektové dokumentace.

d)

GridServices, s.r.o. obsažené ve vyjádření č.j. 5001817753 ze dne 9.11.2018, které je součástí
dokladové části ověřené projektové dokumentace.

e)

InfoTel, spol. s r.o. obsažené ve vyjádření č.j. A0185/2018 ze dne 11.1.2018, které je
součástí dokladové části ověřené projektové dokumentace.

f)

ČD – Telematika a.s. obsažené v souhrnném stanovisku č.j. 1201900304 ze dne 7.1.2019,
které je součástí dokladové části ověřené projektové dokumentace.

g)

Telco Pro Services, a.s. obsažené ve vyjádření ze dne 9.1.2019, které je součástí dokladové
části ověřené projektové dokumentace.

g)

CC INTERNET s.r.o. obsažené ve vyjádření ze dne 30.1.2019, které je součástí dokladové části
ověřené projektové dokumentace.

11.

Žadatel zajistí umístění dopravního značení (dále jen „DZ“) prostřednictvím osoby oprávněné
k instalaci DZ (totéž platí i pro opravu, údržbu či výměnu DZ) v souladu se „Zásadami pro
dopravní značení na pozemních komunikacích“ (TP 65), „Zásadami pro vodorovné dopravní
značení na pozemních komunikacích (TP 133), a vyhláškou MD č. 30/2001 Sb., v platném
znění a příslušných norem ČSN.
DZ bude umístěno dle situace odsouhlasené MMCH, odborem DaSČ, č.j.:
MMCH/124927/2018/ODaSČ.
DZ bude po celou dobu udržováno čisté a nepoškozené. Případné závady musí být ihned
odstraňovány.
Při stavbě pozemních komunikací budou aplikovány české technické normy uvedené v příloze
č. 1 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zák. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích
a příslušné technické podmínky ministerstva dopravy.
Po dobu realizace stavby musí být zajištěn přístup na sousední nemovitosti.
Případnou žádost o uzavírku nebo o zvláštní užívání místní komunikace v průběhu stavby musí
investor nebo zhotovitel podat u příslušného silničního správního úřadu ve lhůtě min. 30 dnů
před zahájením vlastních prací.
Termín zahájení stavby bude obyvatelům dotčené ulice oznámen minimálně 10 dní před
započetím prací včetně předložení harmonogramu prací a termínů kontrolních prohlídek
stavby.
Stavební mechanizace bude v dobrém technickém stavu, aby nedocházelo k úniku pohonných
hmot, maziv a jiných provozních kapalin do prostředí, nadměrnému šíření hluku a emisím
znečišťujících látek do ovzduší.
Během stavby budou provedena a podniknuta taková opatření, aby obyvatelé dotčené ulice
nebyli nepřiměřeně obtěžováni hlukem stavební mechanizace a přílišnou prašností (za
větrného a suchého počasí budou úložiště suchých materiálů zajištěna proti odnášení prachu
větrem).
Při výstavbě budou v případě nutnosti stavební plochy skrápěny, aby nedocházelo
k obtěžování obyvatel obytných domů zvýšenou prašností.
Nebude docházet ke znečišťování veřejného prostranství a fasád objektů čp. 1233 – 1919
(bude prováděn pravidelný úklid).

12.
13.
14.

15.
16.

17.

18.

19.

20.
21.
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22.

23.
24.

Stavebník oznámí zdejšímu silničnímu správnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní
prohlídky stavby:
 Prohlídka před vydáním kolaudačního souhlasu.
Stavba bude dokončena do 36 měsíců ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů:
Statutární město Chomutov, ČEZ Distribuce, a.s., Severočeská vodárenská společnost a.s., ČEZ
Teplárenská, a.s., GasNet, s.r.o., Ministerstvo vnitra, Česká telekomunikační infrastruktura a.s.,
Ústecký kraj, ČD - Telematika a.s.
Odůvodnění:
Dne 30.11.2018 podal stavebník žádost o vydání společného povolení na výše uvedenou stavbu,
uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.
Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné
posouzení, byl stavebník dne 4.1.2019 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla
doplněna dne 4.3.2019.
Dne 13.3.2019 speciální stavební úřad oznámil veřejnou vyhláškou zahájení společného řízení
známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Speciální stavební úřad 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 stavebního
záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15.4.2019 mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené
orgány svá stanoviska.
V této lhůtě dne 29.3.2019 obdržel speciální stavební úřad námitky účastníků řízení Miroslava
Černaje, Bc. Lenky Černajové, Mgr. Jaroslava Hejcmana, Mgr. Zuzany Hejcmanové, Ing. Jiřího Zemana,
Ing. Moniky Zeman, Mgr. Michaely Koťátkové, Hany Pačanové, Ing. Miloše Zatloukala, Ing. Lucie
Zatloukalové, Ing. Jaroslava Hyhlána, Mgr. Drahoslavy Hihlánové, Ing. Arch. Rudolfa Wiszcora, MgA.
Pavly Wiszczorové, Jaroslava Slivinského, Aleny Bulantové, Aliny Traibergové, Martina Černého, Bc.
Jiřího Rytíře, Radka Klicpery, Veroniky Klicperové, Vladislavy Prollové (dále jen "účastníci řízení").
Námitky účastníků řízení:


Oznámení stavby bude oznámeno obyvatelům dotčené ulice min. 10 dní před započetím prací.
Speciální stavební úřad námitku posoudil jako odůvodněnou a podmínkou č. 17 tohoto
rozhodnutí jí vyhověl.



Obyvatelům dotčené ulice bude nejméně 5 dní předem zahájením stavby předložen
harmonogram prací včetně termínů kontrolních prohlídek.
Speciální stavební úřad námitku posoudil jako odůvodněnou a podmínkou č. 17 tohoto
rozhodnutí jí vyhověl.



Stavební mechanizace bude v dobrém technickém stavu, aby nedocházelo k úniku pohonných
hmot, maziv a jiných provozních kapalin do prostředí, nadměrnému šíření hluku a emisím
znečišťujících látek do ovzduší.
Speciální stavební úřad námitku posoudil jako odůvodněnou a podmínkou č. 18 tohoto
rozhodnutí jí vyhověl.
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Během stavby budou provedena a podniknuta taková opatření, aby obyvatelé dotčené ulice
nebyli nepřiměřeně obtěžováni hlukem stavební mechanizace a přílišnou prašností (za větrného
a suchého počasí budou úložiště suchých materiálů zajištěna proti odnášení prachu větrem).
Speciální stavební úřad námitku posoudil jako odůvodněnou a podmínkou č. 19 tohoto
rozhodnutí jí vyhověl.



Nezpevněné plochy a části staveniště, které mohou emitovat prach budou zkrápěny vodou a
budou omezeny činnosti, které by vedly k emisím prachu.
Speciální stavební úřad námitku posoudil jako odůvodněnou a podmínkou č. 20 tohoto
rozhodnutí jí vyhověl.



Nesmí docházet ke znečišťování veřejného prostranství a fasád objektů čp. 1233 – 1919 (bude
prováděn pravidelný úklid).
Speciální stavební úřad námitku posoudil jako odůvodněnou a podmínkou č. 21 tohoto
rozhodnutí jí vyhověl.


Mezideponie nebude umístěna na celé části pozemku p.č. 2870/23 v k.ú. Chomutov I.
V projektové dokumentaci stavby, resp. D.1.1.1 technické zprávě je uvedeno: Velikost plochy
záboru bude co nejmenší a doba trvání co nejkratší v souladu s časovým harmonogramem
stavby. Zařízení staveniště bude umístěno tak, aby neomezilo zásobování okolních objektů.
Speciální stavební úřad námitku posoudil a vzhledem k tomu, že je řešena projektovou
dokumentací stavby se s ní dále nezabýval.



Realizace stavby bude zkoordinována se stavbou úpravy pozemku p.č. 2870/23 k.ú. Chomutov I
(musí být zajištěn vjezd k objektům čp. 1233 až 1919 v ul. Nám. Dr. Beneše, Chomutov).
Speciální stavební úřad námitku posoudil, ale dále se s ní nezabýval neboť výše uvedená stavba
je již dokončena.



Omezení pozemku stavebními úpravami bude na nezbytně nutnou dobu, tak, aby nebylo
bráněno parkování v ulici.
Speciální stavební úřad nemůže v rámci společného řízení rozhodovat o případné uzavírce nebo
její délce neboť není příslušným správním orgánem k takovému rozhodnutí. O případné uzavírce
nebo částečné uzavírce bude v souladu s § 24 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích před
zahájením nebo v průběhu stavby rozhodovat příslušný silniční správní úřad. Obecně je doba
uzavírky řešena v § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích, kde je stanovena povinnost
příslušného silničního správního úřadu při rozhodování dbát, aby uzavírka byla vždy omezena
na co nejkratší možnou dobu.
Speciální stavební úřad námitku posoudil a na základě výše uvedeného ji zamítl.



Bude řádně zajištěno staveniště.
V projektové dokumentaci stavby, resp. D.1.1.1 technické zprávě je uvedeno: Při provádění
stavby je nutné zabezpečit staveniště proti vstupu nepovolaných osob na staveniště a zajistit
přechodná dopravní opatření v okolí staveniště. Při provádění musí být dodržovány
bezpečnostní předpisy. Staveniště musí mít zabezpečený svůj obvod proti náhodnému vstupu
nepovolaných osob a musí být vyznačeno výstražnými značkami a v komunikacích dopravními
značkami.
Speciální stavební úřad námitku posoudil a vzhledem k tomu, že je řešena projektovou
dokumentací stavby se s ní dále nezabýval.
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Ostrůvek před č.p. 1233 je nadbytečný a požadujeme jeho vypuštění. Realizací dojde ke
zvýšenému průchodu chodců a zvýšeného rizika střetu chodců s projíždějícím automobilem.
Místo pro přecházení, tak jak je nyní v ulici je vzhledem k bezpečnosti dostačující. Realizace
ostrůvku předpokládá zabrání 2 parkovacích míst.
Společné řízení je návrhové řízení, tzn. speciální stavební úřad rozhoduje o podaném návrhu a je
jím vázán. Případné změny projektové dokumentace musí navrhovat stavebník a speciální
stavební úřad je projedná postupem dle stavebního zákona. V případě, že by speciální stavební
úřad posoudil, že stavební záměr není v souladu s požadavky uvedenými v § 94o stavebního
zákona byla by žádost o společné povolení zamítnuta. Nelze však podmínkami tohoto
rozhodnutí upravovat žádost nebo projektovou dokumentaci podanou stavebníkem. Tuto
námitku speciální stavební úřad posoudil v souladu s § 94m odst. 4 stavebního zákona na
základě obecných požadavků na výstavbu, závazných stanovisek, popř. rozhodnutí dotčených
orgánů nebo technických norem a došel k závěru, že stavební záměr je v souladu s výše
uvedenými požadavky. Vzhledem k tomu, že se tato připomínka týká převážně bezpečnosti
silničního provozu speciální stavební úřad uvádí, že předmětný stavební záměr byl posouzen
dopravním inspektorátem Krajského ředitelství Ústeckého kraje Policie České republiky jako
dotčeným orgánem ve věcech bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na základě tohoto
posouzení bylo vydáno souhlasné stanovisko, které je součástí dokladové části projektové
dokumentace.
Speciální stavební úřad námitku posoudil a na základě výše uvedeného ji zamítl.



Z důvodu plánované změny parkovacího systému pro město Chomutov je žádoucí již v rámci
rekonstrukce přemístění stávajícího parkovacího automatu umístěného naproti ppč 2876 na
nově budovaný ostrůvek ppč. 2842 k.ú. Chomutov I.
Předmětné společné řízení se týká pouze stavby (stavební úpravy) místní komunikace a všech
jejích součástí, viz. § 12 zákona o pozemních komunikacích. Uvedený parkovací automat není
součástí předmětné místní komunikace, ale je samostatnou věcí. Speciální stavební úřad není
příslušným správním úřadem ve věcech umístění předmětného parkovacího automatu.
Speciální stavební úřad námitku posoudil a na základě výše uvedeného ji zamítl.



Opětovně se odvoláváme na náš dopis ze dne 25.1.2019 (podatelnou přijato 30.1.2019), ve
kterém jsme žádali o změnu stanovení DZ (posíláme v příloze) a žádáme o úpravu OOP v rámci
územního a stavebního řízení.
Dopravní značení lze osazovat, odstraňovat, měnit pouze na základě stanovení místní úpravy
provozu na pozemní komunikaci (stanovení DZ). Speciální stavební úřad není příslušným
orgánem státní správy ve věcech vydání výše uvedeného stanovení a nemůže tedy v průběhu
společného řízení jakkoli návrh dopravního značení měnit, upravovat apod. Pro dopravní
značení navržené v projektové dokumentaci vydal Magistrát města Chomutova, odbor stavební
úřad opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci dne
15.1.2019, č.j. MMCH/124927/2018/ODaSČ. Toto opatření obecné povahy nabylo účinnosti dne
30.1.2019 a je platné.
Speciální stavební úřad námitku posoudil a na základě výše uvedeného ji zamítl.

V průběhu řízení speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 94o
stavebního zákona a posoudil shromážděná závazná stanoviska a připomínky. Zjistil, že projektová
dokumentace stavby je v souladu s ustanoveními a souvisejícími normami vyhlášky č. 104/1997 Sb. a
že uskutečněním stavby nebudou ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeně omezena či ohrožena
práva a oprávněné zájmy účastníků.
Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným
požadavkům na využívání území.
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Okruh účastník byl stanoven v souladu s ustanovením § 94k stavebního zákona.
Závazná stanoviska/stanoviska sdělili tyto dotčené orgány:
Policie České republiky, KŘP Ústeckého kraje, Dopravní inspektorát Chomutov
Ministerstvo obrany, SEM Praha
Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, ÚO Chomutov
Magistrát města Chomutova


orgán veřejné správy v oblasti územního plánování



orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství

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.

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k odboru dopravy a
silničního hospodářství Krajského úřadu Ústeckého kraje podáním u Magistrátu Města Chomutova,
odbor stavební úřad.
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 povoleném
stavebním záměru.
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 stavební povolení nenabude právní moci. Společné povolení
pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.
Otisk úředního razítka

Bc. Vladislav Rybář
referent odboru stavební úřad

Statutární město Chomutov je od správního poplatku osvobozeno podle § 8, odst. 1 písm. c) zák. č.
634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
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Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno minimálně 15 dní!

Vyvěšeno dne ........................................

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

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

......................................................................................

Účastníci řízení:
Ve smyslu ustanovení § 94 m odst. 2 stavebního zákona, se následujícím účastníkům řízení doručuje
toto oznámení jednotlivě:
Statutární město Chomutov, sídlo: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov, prostřednictvím zástupce:
NE2D Projekt s.r.o., Prokopa Holého 2007/11, 434 01 Most, IDDS: f4dnxyj
ČEZ Distribuce, a.s., sídlo: Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IDDS: v95uqfy
Severočeská vodárenská společnost a.s., sídlo: Přítkovská 1689, 41550 Teplice, IDDS: 7egf9my
ČEZ Teplárenská, a.s., sídlo: Bezručova 2212/30 , 251 01 Říčany, IDDS: 943dk9e
GasNet, s.r.o., sídlo: Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, IDDS: rdxzhzt
Ministerstvo vnitra, sídlo: Holešovice 936/3, 170 00 Praha, IDDS: 6bnaawp
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., sídlo: Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha, IDDS: qa7425t
Ústecký kraj, sídlo: Velká Hradební 3118/48, 40002 Ústí nad Labem, IDDS: t9zbsva
ČD - Telematika a.s., sídlo: Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3, IDDS: dgzdjrp
Ve smyslu ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu se dalším účastníkům řízení doručuje oznámení o
zahájení řízení veřejnou vyhláškou, vyvěšenou na úřední desce magistrátu města Chomutova po dobu
15 dnů:
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., sídlo: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
GridServices, s.r.o., sídlo: Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
Telco Pro Services, a. s., sídlo: Duhová 1531/3, Michle, 140 00 Praha 4
CC INTERNET s.r.o., Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1 Staré Město
InfoTel, spol. s r.o., sídlo: Novolíšeňská 2678/18, Líšeň, 628 00 Brno
Ve smyslu ustanovení § 94 m odst. 2 stavebního zákona, se následující účastníci řízení identifikují
označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí:
Vlastníci pozemků p.č. 2894, 2892, 2891, 2888, 2886, 2885, 2846/2, 2882, 2881, 2879, 2876, 2863,
2862, 2861/1, 2861/3, 2847, 2841/3 v katastrálním území Chomutov I.
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Dotčené orgány:
KŘP Ústeckého kraje, DI Chomutov, sídlo: Nám. T. G. M. 3100, 430 01 Chomutov, IDDS: a64ai6n
Hasičský záchranný sbor ÚK, ÚO Chomutov, sídlo: Beethovenova 1347/19, 430 01 Chomutov IDDS:
auyaa6n
Ministerstvo obrany ČR, SEM Praha, sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6, IDDS: hjyaavk
Magistrát města Chomutova, odbor RaI, orgán územního plánování, sídlo: Zborovská 4602, 430 28
Chomutov
Magistrát města Chomutova, odbor ŽP, odpadové hospodářství, sídlo: Zborovská 4602, 430
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