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MĚSTSKÝ ÚŘAD HOŘOVICE

Palackého náměstí 2

HOŘOVICE

26801 Hořovice
ODBOR VÝSTAVBY A ŽIVOTNíHO
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čj.: MUHO/12044/2019
vyřizuje: Marek Strejc
datum: 28.6.2019
tel: 311545374
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Obec Olešná,
IČO 00233676,
Olešná 104,
267 64 Olešná u Hořovic,
zastoupena společností,
Kluber Metrology s. r. o.,
IČO 24132942,
Šafaříkova 277,
Mladá Boleslav III,
293 O 1 Mladá Boleslav 1

ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:
Městský úřad Hořovice, odbor výstavby a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný podle § 13
odst. 1 písmo 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 29.3 .20 19 podala
Obec Olešná, IČO 00233676, Olešná 104,267 64 Olešná u Hořovic, zastoupena společností,
K1iiber Metrology s. r. o., IČO 24132942, Šafaříkova 277, Mladá Boleslav ID, 29301 Mladá
Boleslav 1
(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
rozhodnutí
Oprava veřejného

o umístění

stavby

osvětlení v obci Olešná u Hořovic
(nové VO)

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 10 (ostatní plocha), parc. č. 124/1 (ostatní plocha), parc. č.
124/2 (ostatní plocha), parc. č. 163/2 (vodní plocha), parc. č. 164/1 (ostatní plocha), parc. č. 164/2
(ostatní plocha), parc. č. 164/3 (ostatní plocha), parc. č. 238 (ostatní plocha), parc. č. 441 (ostatní
plocha), parc. č. 472 (ostatní plocha), parc. č. 485 (ostatní plocha), parc.
489 (ostatní plocha), parc.
502/11 (ostatní plocha), parc. č. 553/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Olešná u Hořovic.
č.

č.

Druh a účel umisťované stavby:
Stavba veřejného osvětlení v obci Olešná u Hořovic zahrnuje výměnu kabelového vedení NN,
včetně uzemnění a umístění nových LED svítidel, včetně osvětlovacích stožárů s výložníky. Součástí
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stavby je demontáž vybraných stávajících stožárů včetně výložníků a částečné odstranění
betonových základů osvětlovacích stožárů pod úroveň terénu. Celá stavba bude rozdělena do dvou
oblastí a to podle toho, z kterého rozvaděče bude osvětlení napájeno.
Oblast

Č.

1

Bude napájena z rozvaděče RVO umístěného na parcele č. 553/1 před objektem stávající zděné
trafostanice BE3465. Oblast Č. 1 tvoří hlavní kabelový úsek vedoucí z rozvaděče RVO u TS
BE3465 p.č. 553/1 nejprve protlakem pod komunikací a dále vede podél komunikace III 117 přes
jednotlivé sloupy VO až na hlavní křižovatku obce, kde bude na parcele Č. 164/1 umístěn po
demontáži betonového sloupu distribučního vedení ČEZ umístěn nový sloup VO Č. O I00. V tomto
sloupu se hlavní kabelový úsek rozdělí na dvě větve, přičemž jedna větev bude po parcele Č. 553/1
dále pokračovat podél komunikace do středu obce jižně směrem k obecnímu úřadu, kde se na parcele
Č. 164/1 v novém sloupu Č. 093 větev dále rozdělí na další dvě kabelové větve. Jedna větev dále
pokračuje po stejné parcele Č. 164/1 přes nové sloupy osvětlení až do posledního sloupu Č. 096
umístěného na stejné parcele poblíž vodního koryta. Druhá větev bude vedena přes komunikaci p.č.
124/2 a dále podél plotů jednotlivých pozemků až do posledního sloupu Č. 091 umístěného na stejné
parcele v blízkosti rozhraní parcely Č. 406 ač. 408. Ze sloupu Č. 0100 na parcele Č. 164/1 bude z
hlavního kabelového úseku odbočovat protlakem pod komunikací druhá větev, kde se v novém
sloupu Č. 098 umístěném na parcele Č. 441 poblíž přechodu pro chodce rozdělí na dvě větve, přičemž
jedna větev bude pokračovat po parcele Č. 502/11 po nově vybudovanými chodníky směrem na sever
až ke konci obce do sloupu Č. 0116 umístěného na parcele Č. 553/1 pod stávajícími chodníky podél
průjezdního úseku komunikace až do posledního sloupu Č. 008 umístěného na stejné parcele poblíž
hranice s parcelou Č. 387. Součástí výstavby VO v této oblasti bude i nový kabelový úsek, který
bude na rozhraní parcely Č. 485 a Č. 472 naspojkován na stávající kabelové vedení a dále novým
kabelovým vedením přes sloup Č. O I07 veden podél nově budovaných chodníků až do nového
sloupu Č. 0109.
Oblast

Č.

2

Bude napojena z rozvaděče RVO umístěného na parcele Č. 238 v blízkosti obecního úřadu. Oblast č.
2 bude tvořena pouze jednou větví, vedoucí z rozvaděče RVO umístěného na parcele Č. 238 a dále
protlakem pod komunikací p.p.č. 553/1 a Č. 164/1. Kabel bude dále veden okrajem parcely Č. 164/1
pod stávajícím chodníkem, dále zeleným pásem k hranici vodního koryta a poslední úsek povede
protlakem pod vodním korytem p.p.č. 163/2 až do posledního sloupu Č. 090 umístěného na parcele Č.
124/1 poblíž vodního koryta.
Součástí výstavby VO bude i demontáž vybraných stávajících sloupů a to z důvodu sjednocení rázu
osvětlení a z důvodu nevyhovujících světelných podmínek těchto lokalit. V rámci demontáže
některých stávajících sloupů VO bude kompletní přemístění systému obecního rozhlasu na nové
sloupyVO.
Převážná část kabelového vedení VO bude uložena do společných kabelových výkopů společně s
novými kabely ČEZ Distribuce a.s. v rámci stavby "Obnova NN".
Bude použit kabel CYKY-J 4x16 mm", celková délka výkopu oblast
č.2 je cca 120 m.

Č.

1je cca 849 m a délka úseku

Všechny sloupy budou umístěny mimo průchozí profil chodníku tzn. u vodící linie (u oplocení) nebo
za obrubou v zeleném pásu.
Osvětlovací stožáry a výložníky budou ocelové s antikorozní ochranou povrchové úpravě patina.
Svítidla fy. Artechic-Schreder, a.s. typ ISLA schválený NPÚ Praha. Výška osvětlovacích stožárů
bude 5m a 6m. Osvětlení bude LED provedení 51W, 42W a 26W.
Umístění stavby na pozemku:
(dále jen "stavba") na pozemcích parc. Č. 1O (ostatní plocha), parc. Č. 124/ 1 (ostatní plocha), parc. Č.
124/2 (ostatní plocha), parc. Č. 163/2 (vodní plocha), parc. Č. 164/1 (ostatní plocha), parc. Č. 164/2
(ostatní plocha), parc. Č. 164/3 (ostatní plocha), parc. Č. 238 (ostatní plocha), parc. Č. 441 (ostatní
plocha), parc. Č. 472 (ostatní plocha), parc. Č. 485 (ostatní plocha), parc. Č. 489 (ostatní plocha), parc.
Č. 502/11 (ostatní plocha), parc. Č. 553/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Olešná u Hořovic
Určení prostorového řešení stavby:
Dle projektové dokumentace pro územní řízení, vypracované Ing. Liborem Machů, ČKAIT1302313.
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Vymezení území dotčeného vlivy stavby:
pozemky parc. č. 10 (ostatní plocha), parc. č. 124/1 (ostatní plocha), parc.
124/2 (ostatní plocha),
parc. č. 163/2 (vodní plocha), parc. č. 164/1 (ostatní plocha), parc.
164/2 (ostatní plocha), parc. č.
164/3 (ostatní plocha), parc. č. 238 (ostatní plocha), parc. č. 441 (ostatní plocha), parc. 472 (ostatní
plocha), parc.
485 (ostatní plocha), parc. č. 489 (ostatní plocha), parc. č. 502111 (ostatní plocha),
parc. č. 553/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Olešná u Hořovic
č.

č.

č.

č.

II.

Stanoví podmínky pro umístění a provedení stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného
stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným
umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a
sousedních staveb.
2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.
9.
10.
11.

12.

13.
14.

Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Libor Machů,
ČKAlT - 1302313, ověřené v územním řízení. Případné změny nesmí být provedeny bez
předchozího povolení stavebního úřadu.
Stavba bude provedena dodavatelsky právnickou osobou nebo fyzickou osobou oprávněnou k
provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů.
Doklad o oprávnění vybrané osoby předloží stavebník stavebnímu úřadu nejméně 15 dnů před
zahájením prací.
Při realizaci stavby musí být veden stavební deník.
Před zahájením stavby musí stavebník zajistit vytyčení prostorové polohy stavby odborně
způsobilými osobami. Výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně oprávněným zeměměřickým
inženýrem.
Před zahájením stavby 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 místě
do kolaudace stavby.
Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických
zařízení, zejména vyhlášku č. 60 ]/2006 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při
stavebních pracích a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi.
Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky
26812009Sb. o technickýchpožadavcíchna stavby a na
ně navazující ustanovení českých technických norem.
Přeložky inženýrských sítí, ochrana, souběh a křížení stavby s dotčenými inženýrskými sítěmi
budou v souladu s podmínkami uvedenými ve vyjádřeních jednotlivých správců sítí.
Stavební materiál bude stavebník skladovat na vlastním pozemku. Na cizích pozemcích (vč.
veřejných prostranství) může být skladován pouze se souhlasem vlastníků těchto pozemků.
Před zahájením stavby vyvolá stavebník jednání se správci všech podzemních sítí, které mohou být
stavbou dotčeny, za účelem vytyčení jejich trasy a ochranného pásma a případně požádá o povolení
vstupu do ochranného pásma. Podmínky správců sítí na způsob provádění prací v ochranném pásmu
musí být splněny.
Souběhy a křižovatky s elektrickým vedením musí být provedeny v souladu s platnými normami a
předpisy, zejména ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a PNE 33 3301, ČSN EN
50341-3 pro venkovní vedení VN, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení a ČSN
730005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení. Práce budou provedeny v souladu
s vyhláškou ČÚBP a vČBÚ č. 50/1978 Sb.
Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákona č.458/2000 Sb. Ve znění pozdějších
předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
Před zahájením výkopových prací na veřejném pozemku požádá stavebník o povolení zvláštního
užívání silnic, podle zákona
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (výkopové povolení)
příslušný orgán státní správy.
Stavebník bude provádět stavební práce v souladu s podmínkami ve vyjádřeních jednotlivých
správců inženýrských sítí a dotčených orgánů
Před zakrytím podzemního vedení vyzve stavebník/zhotovitel stavby příslušné správce dotčených
inž. sítí ke kontrole.
Při provádění zemních prací musí být postupováno tak, aby nedošlo ke změně prostorového
uspořádání ostatních podzemních inž. sítí. Prostorová poloha musí být ověřena sondami. V případě
č,

č.

15.
16.
17.
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zjištění rozporů mezi předpokládanou a skutečnou polohou sítí je stavebník povinen neprodleně
přerušit práce a skutečnost nahlásit příslušné organizaci správce sítě.
18. Stavebník dodrží podmínky závazného vyjádření MěÚ Hořovice, odb. výstavby a ŽP, naše zn.: SMUH0/7608/2019/ABM,
ze dne 16.5.2019:
• Stavební záměr bude proveden dle předložené dokumentace pro vydání rozhodnutí o
umístění stavby vypracované Ing. Liborem Machů, arch.č. KM-3-19002, datum 1.2.2019
• Budou dodrženy podmínky Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
č.: 009/955/2019/Šaš uzavřené mezi Obcí Olešná a s.p. Lesy České republiky
• Při realizaci stavby nedojde k poškození koryta vodního toku a podélné úpravy vodního
toku "TZ Milina ř.km 1,800-2,300" - vodohospodářské stavby ve správě LČR ST-OP
Berounky vedené pod inv. č. 753371. Odstranění případných škod provede investor na
vlastní náklady.
• Bude zamezeno transportu sedimentu do vodního toku
• Správa toků - oblast povodí Berounky bude informován O průběhu prací, týkajících se toku
je jejich správě. Zahájení a ukončení prací bude oznámeno správci toku. Případné závady
budou odstraněny dle připomínek správce toku na náklady investora akce.
• Uskladňování PHM, olejů a ostatních závadných látek včetně doplňování do strojů bude
prováděno výhradně mimo záplavová území, kde by mohlo dojít ke splavení látek do toku.
• Bude zamezeno ukládání jakýchkoliv odpadů a stavebního materiálu v blízkosti toku.
• LČR ST-OP Berounky ani vodoprávní úřad nenesou odpovědnost za škody způsobené
vodním tokem na majetku v rámci stavebního záměru.
• Během provádění stavebních prací bude stavba a staveniště zajištěna tak, aby nedošlo ke
znečištění vody ve vodním toku. Strojní a stavební mechanizmy a dopravní prostředky
budou zajištěny proti úkapům. Stavební materiál bude zajištěn proti odplavení.
• Do vodního toku se nesmí dostat zvlášť nebezpečné a závadné látky. V případě jakékoliv
mimořádné události musí být LČR ST-OP Berounky včas informováni.
• Výstavbou nebudou znečištěny povrchové a podzemní vody.
• Křížení vodního toku bude provedeno v souladu s ČSN 75 2130 Křížení a souběhy vodních
toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními (únor 2012)
• LČR ST-OP Berounky bude před kolaudací stavby přizván ke kontrolní prohlídce stavby.
19. V průběhu stavby musí být zajištěn přístup na přilehlé pozemky. O době zrušení vjezdů na přilehlé
pozemky musí investor (zhotovitel stavby) včas uvědomit vlastníky nebo uživatele těchto pozemků.
20. Hlučnost při provádění stavby nepřekročí ekvivalentní hladinu hluku LAekv= 60 dB(A) v denní době
od 07 - 21 hodin. Mimo tuto dobu nesmí být hlučné stavební práce prováděny.
21. Výkop stavby bude ohrazen a zaj ištěn proti vniknutí a pádu osob, nebo opatřen poklopem
zajištěným tak, aby ho nebylo možné po zaklopení odstranit nebo poškodit. Poklop musí mít
únosnost zamezující propadnutí dospělých osob.
22. Výkopové práce v blízkosti podzemních inž. sítí musí být provedeny ručně. U venkovních vedení
nesmí dojít k narušení stability podpěrných bodů a uložení uzemnění.
23. Před zasypáním inž. sítí a přípojek a po dokončení vrchní stavby zajistí stavebník její zaměření
odborně způsobilou osobou.
24. V souladu s ust. § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění platných
předpisů, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit
Archeologickému ústavu AV ČR, Letenská 4, Praha 1 a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci
provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.
25. Stavba bude dokončena nejpozději do dvou let od nabytí právní moci.
26. Při žádosti o kolaudační souhlas stavebník předloží geodetické zaměření skutečného provedení
stavby, atesty všech výrobků a zabudovaného technologického zařízení, příslušné revizní zprávy,
stavební deník, doklad o nakládání s odpady, předávací protokoly od vlastníků stavbou dotčených
nemovitostí, protokoly od správců inženýrských sítí o kontrole jej ich zařízení po dokončení stavby.
27. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
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Obec Olešná, Olešná 104, 267 64 Olešná u Hořovic
Klííber Metrology s. r. o., Šafaříkova 277, Mladá Boleslav lll, 29301 Mladá Boleslav 1
Obec Olešná, Olešná 104, 267 64 Olešná u Hořovic
Lesy České republiky, S.p., oblast povodí Berounky, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové,
500 08 Hradec Králové 8

Odůvodnění:
Dne 29.3.2019 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. K žádosti žadatel doložil tyto
doklady:
Plná moc k zastupování
Závazné stanovisko MěÚ Hořovice, odb. výstavby aŽP, naše zn.: S-MUH0/7608/2019/ABM,
16.5.2019

ze dne

Závazné stanovisko MěÚ Hořovice, odb. výstavby a ŽP, naše zn.: S-MUH0/759712019IKAS,
10.5.2019

ze dne

Vyjádření CETIN, a.s., č.j.: 551641/19, ze dne 25.2.2019
Vyjádření Krajské ředitelství policie Stč. kraje, úz. odb., Dopravní inspektorát Beroun, č.j.: KRPS131650-2/ČJ-2019-010206, ze dne 14.5.2019
Stanovisko Povodí Vltavy, S.p., naše zn.: 28194/2019/342/Kai
Vyjádření Lesy ČR, s.p., čj.: LCR955/001344/2019,

SP-2019/7751, ze dne 6.5.2019

ze dne 25.4.2019

Vyjádření KSÚS Stč. kraje, p.o., naše zn.: 3061119/KSUSIKL TIPŘI, ze dne 9.5.2019
Vyjádření ÚAPP stř. Čech, p.o., naše zn.: 2021/2019, ze dne 22.5.2019
Vyjádření ÚAPP stř. Čech, p.O., naše zn.: 847/2019, ze dne 1.3.2019
Vyjádření
27.3.2019

MěÚ Hořovice,

Závazné stanovisko
5.4.2019

odb. výstavby

MěÚ Hořovice,

a ŽP, naše zn.: S-MUHO/4434120 19/Kync., ze dne

odb. výstavby a ŽP, naše č.j.: MUH0/7595/2019,

ze dne'

Závazné stanovisko KHS stč. kraje, č.j.: KHSSC 18122/2019, ze dne 9.4.2019
Vyjádření ČD-Telematika a.s., č.j.: 1201901922, ze dne 1.2.2019
Sdělení VAK Beroun, a.s., naše zn.: 019070086202,

ze dne 15.2.2019

Vyjádření CETIN, a.s., č.j.: 551641/19, ze dne 25.2.2019
Vyjádření obec Olešná, ze dne 9.3.20]9
Vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., naše zn.: ] 103171990/2019, ze dne 20.3.2019
Sdělení ČEZ ICT Services, a.s., naše zn.: 0700003010, ze dne 1.2.2019
Sdělení ČEZ Distribuce, a.s., naše zn.: O I01052802, ze dne 1.2.2019
3x projektová dokumentace, vypracovaná Ing. Liborem Machů, ze dne 1.2.2019
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č.: 009/955/2019/Šaš,

ze dne 26.3.2019

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným
orgánům. Protože poměry v území jsou stavebnímu úřadu známy, upustil v souladu s § 87 odst. 1
stavebního zákona od ústního jednání a stanovil lhůtu k podání námitek, připomínek a závazných
stanovisek v délce 15 dnů, ode dne doručení oznámení.
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

str. 6

Č.j. MUHO/12044/2019

stavebním zákonem, předpisy vydanými kjeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je
v souladu se schváleno u územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.
Stanoviska sdělili:
Závazné stanovisko MěÚ Hořovice, odb. výstavby a ŽP, naše
16.5.2019
Závazné stanovisko MěÚ Hořovice, odb. výstavby a ŽP, naše
10.5.2019
Stanovisko Povodí Vltavy, s.p., naše zn.: 28194/2019/342/Kai
Závazné stanovisko
5.4.2019

MěÚ Hořovice,

ZO.:

ZO.:

S-MUH0I7608/2019/ABM,

ze dne

S-MUH0I7597/2019IKAS,

ze dne

SP-201917751, ze dne 6.5.2019

odb. výstavby a ŽP, naše č.j.: MUH0I7595/2019,

ze dne

Závazné stanovisko KHS stč. kraje, č.j.: KHSSC 1812212019, ze dne 9.4.2019

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

stanovisek

dotčených

orgánů

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve
výroku uvedených.
Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Obec Olešná, Kliiber Metrology s. r. o., Lesy ČR s.p., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ČEZ
Distribuce, a. s., Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Povodí
Vltavy, státní podnik, závod Berounka
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

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 ke Krajskému úřadu Stč. kraje,
odb. územního plánování a stavebního řádu 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. I stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění
stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci kjejich konzumaci.

Č.j. MUH0/l2044/2019
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arek Strejc
samostatný odborný referent

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů, na úřední desce obce Olešná a MěÚ Hořovice a po
stejnou dobu bude rozhodnutí zveřejněno na webové adrese http://mesto-horovice.eu
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Sejmuto dne:

.

Sejmuto v el. podobě dne:

.

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

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona Č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písmo e) ve
výši 1000 Kč byl zaplacen dne 17.5.2019.

Obdrží:
účastnici řízeni, podle §85 odst. 1 pism. a) stavebniho zákona:
Obec Olešná, IDDS: miwb5bg
sídlo: Olešná č.p. 104,26764 Olešná u Hořovic
zmocněnec:
Kliiber Metrology S. r. o., IDDS: dym4jnr
sídlo: Šafaříkova č.p. 277, Mladá Boleslav III, 293 01 Mladá Boleslav 1
účastníci řízeni, podle §85 odst. 1 pism. b), odst. 2 písmo a) stavebního zákona:
Obec 01ešná, IDDS: miwb5hg
sídlo: Olešná č.p. 104, 267 64 Olešná u Hořovic
Lesy České republiky, S.p., oblast povodí Berounky, mDS: e8jcfsn
sídlo: Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8
účastnici řízeni, podle §85 odst. 2 pism. b) stavebniho zákona:

(veřejnou vyhláškou)

parc. č. 13, 164/4, 164/6,165,166,167,168,170,
178/2, 180/2, 182, 184, 185, 186,203/1,205/1,20512,
387,389,390,392,399,400,401,402,404,405,406,408,
410, 411, 412/1, 412/2, 417/1, 417/2, 424,
425,426, 427/1, 444, 445, 448, 451, 452, 473, 481, 486, 487, 502/26 v katastrálním území Olešná u
Hořovic
správci inženýrských sítí:

Č.j. MUH0/12044/2019
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Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
Obec Olešná, IDDS: miwb5hg
sídlo: Olešná č.p. 104, 267 64 Olešná u Hořovic
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín 2
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx
sídlo: Zborovská č.p. 81/11, 150 00 Praha 5-Smíchov
Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, IDDS: gg4t8hf
sídlo: Denisovo nábřeží č.p, 2430/14, 301 00 Plzeň I-Východní Předměstí
Lesy České republiky, S.p., Správa toků - oblast povodí Berounky, IDDS: e8jcfsn
sídlo: Slovanská alej č.p. 2323/36, 326 00 Plzeň
dotčené správní úřady:
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště Beroun, IDDS:
hhcai8e
sídlo: Politických vězňů č.p. 455, 266 44 Beroun 1
MěÚ Hořovice odbor výstavby a životního prostření, Palackého nám. č.p. 640,26801
Hořovice
Ústav archeologické památkové péče středních Čech, příspěvková organizace, IDDS: eaig3gd
sídlo: Nad Olšinami č.p. 448/3, Strašnice, 100 00 Praha 10
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor, Dopravní inspektorát Beroun, IDDS:
2dtai5u
sídlo: Na Baních č.p. 1535, Praha 5-Zbraslav, 15600 Praha 516
na vědomí:
Obecní úřad Olešná, IDDS: miwb5hg
(lx vyvěsit)
sídlo: Olešná č.p. 104,26764 Olešná u Hořovic
MěÚ Hořovice, odbor organizační, Palackého nám. č.p. 2, 268 01 Hořovice

(lx vyvěsit)

