MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEMOŠNÁ
Sídliště 992, Třemošná PSČ 330 11

STAVEBNÍ ODBOR
Č.j.: MUTE-3344/2022/STO/MBo
Spis. zn.: 2387/2022/Boc
Vyřizuje: Bocková, tel. 373034433
E-mail: marta.bockova@tremosna.cz

Třemošná, dne 22.8.2022

Martin Kurc, Všeruby č.p. 295, 330 16 Všeruby

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Městský úřad Třemošná, stavební odbor, 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"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení")
posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 26.5.2022
podal
Martin Kurc, nar. 20.8.1987, Všeruby č.p. 295, 330 16 Všeruby
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
I.

Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
schvaluje stavební záměr

na stavbu:
rodinný dům, parkovací stání, žumpa, oplocení, zpevněné plochy
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 1646/8 (trvalý travní- porost) v katastrálním území Žilov.
Stavba obsahuje:
Jednopodlažní rodinný dům a obytným podkrovím o zastavěné ploše cca 177m2 a kryté parkovací stání o
zastavěné ploše cca 38,5m2 . Novostavba rodinného domu je navržena 2,50 m od sousedního

pozemku č.k. 1646/23 (soukromý majitel) a 26,60 m od sousedního pozemku č.k. 1646/6
(soukromý majitel), 12,60 m od sousedního pozemku č.k. 1264/8 (soukromí majitelé) a 11,95 m
od sousedního pozemku č.k. 1330 (soukromí majitelé).
Novostavba krytého parkovacího stání je navržena 2,20 m od sousedního pozemku č.k. 1646/23
(soukromý majitel) a 45,17 m od sousedního pozemku č.k. 1646/6 (soukromý majitel), 20,15 m
od sousedního pozemku č.k. 1264/8 (soukromí majitelé) a 4,55 m od sousedního pozemku č.k.
1330 (soukromí majitelé). Na pozemku investora se zřídí nová studna, která bude řešená samostatnou
PD a bude na ní vydáno samostatné povolení. Z této studny bude napojena novostavba RD novým
domovním vodovodním rozvodem a zajistí se tak pitná a užitková voda pro tento objekt.
Na pozemku investora se zřídí nová jímka na splašky (akumulaci odpadních vod). Z novostavby RD
budou novým venkovním domovním rozvodem odvedeny splaškové vody gravitačně do této jímky, která
bude pravidelně vyvážena.
Dešťové vody z nově navrhovaných objektů RD a zastřešeného parkovacího
stání, budou svedeny ze střech přes žlaby, svody a lapače střešních splavenin do
nového domovního rozvodu dešťové kanalizace, který bude ukončen v typové plastové
retenční nádrži na dešťovou vodu o objemu 6 m3 včetně ponorného čerpadla. Z této
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nádrže budou využívány dešťové vody pro zalévání zahrady a nevyužité dešťové vody
budou odvedeny přepadem do nové vsakovací jímky umístěné také na pozemku
investora.
Nově bude také pozemek investora č.k. 1646/8 zasíťovaný elektro přípojkou na
základě Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického
zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN). Elektro přípojka je
řešená samostatnou PD, kterou si zajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a.s. včetně
realizace této přípojky. Elektro přípojka bude ukončená v nové pojistkové skříni, která
bude součástí a majetku řešené přípojky touto společností. Na náklady investora se na
hranici parcely zřídí nový elektro pilíř v západní části v novém oplocení, ve kterém se
umístí pojistková skříň a vedle ní nová skříň s elektroměrovým rozvaděčem. Před
elektroměrem bude osazen hlavní jistič. Z instalační elektro skříně s elektroměrovým
rozvaděčem umístěné v oplocení, která bude volně přístupná z venkovního volného
prostoru, bude veden nový venkovní domovní elektro rozvod do hlavního rozvaděče
umístěného v novostavbě rodinného domu. Z hlavního rozvaděče v objektu budou
vyvedeny další domovní venkovní elektro rozvody.
Obvodové nosné zdi a vnitřní nosné zdi objektu budou vyzděny z cihelných bloků. Tloušťka nosných
konstrukcí je navržena 300 mm. RD bude zateplen fasádní tepelnou izolací z polystyrénu. Střešní
konstrukce pultových střech je řešena dřevěným krovem, kde jsou pozednice kotveny do žb věnců.
V jihozápadní části bude krov přetažen nad zpevněnou plochu, která bude kryta přetaženým střešním
pláštěm.
Vytápění rodinného domu je navrženo pomocí tepelného čerpadla vzduch/voda (typ NIBE F2120-8),
doplněné krbem. Venkovní jednotka TČ je navržena na jihozápadní straně fasády.
Kryté parkovací stání je navržené z nosné ocelové konstrukce z jaklových profilů a ze severovýchodní
strany se zřídí žb stěna z bednících dílců. Ocelová konstrukce bude kotvena do základové konstrukce.
Střešní plášť bude z plechové falcové krytiny. Střecha je navržena plochá s minimálním spádem 2% do
okapového žlabu.
Vymezení území dotčeného vlivy stavby.
Vymezení území dotčeného vlivy stavby je v podstatě dáno určením okruhu účastníků společného
povolení. Jedná se o žadatele, Obec a o vlastníky dotčených a sousedních pozemků, jejichž vlastnické
nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbách na nich může
být projednání stavby společným povolením přímo dotčeno. Stavební úřad vymezil okruh pozemků a
staveb a tyto vlastníky zahrnul mezi účastníky řízení společného povolení.
I.

Stanoví podmínky pro umístění a provedení stavby:
1.

Společné povolení stavby řeší umístění a provedení stavby na pozemku parc. č.1646/8 v
katastrálním území Žilov, stavba bude umístěna a provedena dle dokumentace, kterou
vypracovala Ing. Viola Vaňková, Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT –
0201750 v 05/2022, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení
stavebního úřadu.

2.

Umístění a provedení stavby musí být v souladu se stanovisky jednotlivých správců
podzemních sítí, před zahájením výkopových prací zajistí stavebník vytýčení inženýrských
sítí, podmínky správců podzemních sítí a zařízení musí být respektovány.

3.

Zásobování stavby musí být prováděno v souladu se zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s
důrazem na bezpečnost chodců a ostatních účastníků silničního provozu. Při provádění stavby
musí být provedena taková opatření, aby nedocházelo k znečištění komunikací.

4.

14 dní před zahájením výkopových prací ověří stavebník u jednotlivých správců stav všech
podzemních sítí a zajistí jejich vytýčení. Podmínky správců podzemních sítí a zařízení musí
být respektovány. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 733050, v případě
křížení sítí technického vybavení je nutno dodržet ČSN 736005.

5.

Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických
zařízení při stavebních prací, dbát o ochranu zdraví osob na staveništi zejména nařízení vlády
č. 591/2006 Sb.
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6.

Odpady vznikající v průběhu stavby budou zneškodňovány nebo využity v souladu se
zákonem č. 185/2001 Sb., v platném znění, ve znění pozdějších předpisů.

7.

Budou splněny podmínky koordinovaného stanoviska Městského úřadu Nýřany, pracoviště
Plzeň, odboru životního prostředí, č.j. OŽP-LEV/11312/2022, ze dne 4.4.2022, závazného
stanoviska OŽP-Fer/11729/2022 ze dne 6.4.2022 a závazného stanoviska odboru územního
plánování č.j. MUNY/OÚP-Van/9785/2022 ze dne 24.3.2022.

8.
9.

Budou splněny podmínky ČEZ Distribuce, a.s., zn: 0101404049 ze dne 26.10.2020.
Splnit podmínky požárně bezpečnostního řešení stavby, splnit veškeré požadavky na zajištění
požární bezpečnosti vyplývající z norem a technických předpisů.
Žadatel oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby. Zhotovitel ručí za bezpečné
provádění stavby dle schváleného projektu a platných předpisů.
Žadatel oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
dokončení stavby.
Pro stavbu budou použity pouze výrobky, materiály a konstrukce v souladu s ustanovením §
156 stavebního zákona.
Po ukončení stavby, před jejím užíváním, požádá stavebník o závěrečnou kontrolní
prohlídku, přílohou žádosti budou revize inženýrských sítí, tlakové zkoušky, geometrický
plán, revizní zpráva hasicího přístroje, doklady o požární odolnosti, certifikáty výrobků a
další doklady.

10.
11.
12.
13.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Martin Kurc, nar. 20.8.1987, Všeruby č.p. 295, 330 16 Všeruby
Odůvodnění:
Dne 26.5.2022 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno
společné řízení.
Stavební úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným
orgánům. Současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na 3.8.2022, o jehož výsledku byl
sepsán protokol.
Žadatel požádal v rámci společného řízení o umístění a povolení stavby: rodinný dům o zastavěné ploše
cca 177m2, parkovací stání, žumpa oplocení a zpevněné plochy.
Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost a dokumentaci. Podkladem pro rozhodnutí ve věci
stavebnímu úřadu byla kladná stanoviska dotčených orgánů a projektová dokumentace, kterou
vypracovala Ing. Viola Vaňková, Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT – 0201750
v 05/2022. Umístění a provedení stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací dle
souhlasného závazného stanoviska územního plánování č.j. OÚP-Van/9785/2022 ze dne 24.3.2022 a
vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné
požadavky na výstavbu.
Pozemek par.č. 1646/8 v katastrálním území Žilov se nachází ve vymezeném zastavěném území obce
Žilov. Pozemek leží v části obce, která slouží k bydlení a je zde zástavba rodinných domů venkovského
charakteru a bytový dům. Funkční využití pozemku není definováno, protože obec nemá platný územní
plán.
Stavební úřad v provedeném společném řízení přezkoumal předloženou žádost a dokumentaci s vydanými
závaznými stanovisky dotčených orgánů a stanovisky dalších dotčených účastníků a organizací, která
zahrnul do podmínek rozhodnutí.
Podklady a stanoviska pro vydání společného povolení:
- Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje, se sídlem v Plzni, č.j. KHSPL/9033/21/2022 ze dne
19.4.2022.
- Městský úřad Nýřany, pracoviště Plzeň, odbor životního prostředí, OŽP-LEV/11312/2022 ze dne
4.4.2022, OÚP-Van/9785/2022 ze dne 24.3.2022, OŽP-Fer/11729/2022 ze dne 6.4.2022.
- ČEZ Distribuce, a.s., zn: 0101404049 ze dne 26.10.2020
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., č.j. 611215/22 ze dne 11.4.2022
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-

Vodárna Plzeň a.s.,č.j. ES/2020/4070 ze dne 26.10.2020

-

Katastrální mapa a výpisy z KN

Stavební úřad v rámci společného územního a stavebního řízení dle § 94o stavebního zákona, posoudil, že
záměr žadatele je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů,
zejména s obecnými požadavky na využívání území, s požadavky na veřejnou dopravní a technickou
infrastrukturu, s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle
zvláštních právních předpisů. Stavební úřad ověřil, že dokumentace je úplná, přehledná, v odpovídající
míře jsou řešeny obecné požadavky na výstavbu. Příjezd ke stavbě je zajištěn. Stavba je v souladu s
požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních
předpisů, k žádosti bylo doloženo stanovisko Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje a Městského
úřadu Nýřany, pracoviště Plzeň. Soulad s platnou územně plánovací dokumentací obce, s cíli a úkoly
územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a
urbanistických hodnot v území, posoudil dotčený orgán Městský úřad Nýřany, pracoviště Plzeň, odbor
územního plánování č.j. OÚP-Van/9785/2022 ze dne 24.3.2022, pro posouzení požární bezpečnosti
stavebník doložil „Požárně bezpečnostní řešení stavby“, předložené podklady vyhovují požadavkům
uplatněným dotčenými orgány. Průkaz energetické náročnosti budovy eč. 417856.0 ze dne 7.3.2022
zpracoval energetický specialista: Servismann s.r.o. – Jan Klícha osvědčení č. 1981.
Stavební úřad posuzoval navrhovaný záměr před vlastním vydáním tohoto rozhodnutí ve vazbě na platné
právní předpisy, dle § 94o a § 94p stavebního zákona, vymezil pozemky pro realizaci stavebního záměru
a stanovil podmínky pro umístění a provedení stavby. Přezkoumání stavby z hlediska zájmů chráněných
dle zvláštních předpisů bylo provedeno dotčenými orgány. Jejich kladná stanoviska byla k žádosti
doložena a žádná z nich nejsou ve vzájemném rozporu. Po posouzení věci s přihlédnutím k povaze
zamýšlené stavby a z ní plynoucích dopadů, stavební úřad rozhodl, že stavba je v souladu se stavebním
zákonem, vyhovuje obecným požadavkům na využívání území, projektová dokumentace stavby splňuje
obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily
umístění a povolení záměru.
Stavební úřad v rámci společného územního a stavebního řízení dle § 94o stavebního zákona, posoudil, že
záměr žadatele je v souladu s požadavky stavebního zákona ve znění pozdějších předpisů a jeho
prováděcích právních předpisů a jejich změn provedených dalšími vyhláškami, zejména s obecnými
požadavky na využívání území vyhlášky č. 501/2006 Sb. a vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických
požadavcích na stavby, s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu k možnosti a
způsobu napojení, k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem, s požadavky zvláštních
právních předpisů a se závaznými stanovisky a s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních
právních předpisů.
Stavební úřad dále ověřil, že dokumentace je úplná, přehledná, jsou v odpovídající míře řešeny obecné
požadavky na výstavbu a požadavky na využívání území, je zajištěn příjezd ke stavbě.
Vybudování technického vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním
právním předpisem je zajištěno, vydána stanoviska správců sítí k možnému napojení. Z výše uvedeného
je patrno, že je možné rovněž ověřit účinky budoucího užívání stavby.
Stavební úřad ve společném územním a stavebním řízení posoudil stavební záměr a došel k závěru, že
schvaluje stavební záměr ve společném povolení. Vymezil pozemky pro jeho realizaci, stavba na
pozemku parc. č. 1646/8 v katastrálním území Žilov a stanovil podmínky pro umístění a provedení
stavby, viz. výroková část.
Podmínkami stavební úřad zabezpečil ochranu veřejných zájmů a stanovil návaznost na jiné podmiňující
stavby a zařízení, dále zajistil dodržení obecných požadavků na výstavbu a technických norem.
Stanovil, které fáze výstavby mu stavebník oznámí za účelem provedení kontrolních prohlídek stavby a
uložit zpracování dokumentace pro provádění stavby, dle požadavku statického posudku. Statický
výpočet zpracoval Ing. Zdeněk Kovařík, Autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb ČKAIT
0202181. S ohledem na charakter konstrukce a podmínky zakládání je nutné vypracování prováděcí
dokumentace, která bude rozvíjet dokumentaci pro stavební povolení v souladu s vyhl. 405/2017 Sb.
Stavební úřad zjistil, že dokumentace v odpovídající míře řeší obecné požadavky na využívání území a na
výstavbu, stavební úřad posoudil projektovou dokumentaci, stavba je v souladu s požadavky zvláštních
právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, k žádosti byla
doložena stanoviska a závazná stanoviska Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje, Městského úřadu
Nýřany, pracoviště Plzeň. Soulad s platnou územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního

Č.j. MUTE-3344/2022/STO/MBo

str. 5

plánování, posoudil dotčený orgán Městský úřad Nýřany, pracoviště Plzeň, odbor územního plánování.
Stavební úřad ve společném řízení přezkoumal dokumentaci s vydanými závaznými stanovisky dotčených
orgánů a stanovisky dalších dotčených účastníků, organizací, správců a vlastníků inženýrských sítí a
zahrnul jejich podmínky do rozhodnutí.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve
výroku uvedených.
Stanovení okruhu účastníků:
Stavební úřad se zabýval otázkou účastníků společného územního a stavebního řízení, dle § 94k
stavebního zákona. Při posuzování vlastnického nebo jiného práva stavební úřad vycházel z listin
doložených stavebníkem a z dostupných údajů katastru nemovitostí. Při posuzování existujícího práva
stavební úřad vzal v úvahu druh, rozsah a účel předmětné stavby včetně možného dopadu na zájmy
chráněné stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy a dospěl k závěru, že rozhodnutím mohou být
přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva k pozemkům, na kterých bude stavba umístěna, k sousedním
mezujícím pozemkům i dalším pozemkům ve větší části uličního bloku stávajících rodinných domů s
přihlédnutím na vlastnická práva, dle toho vymezil stavební úřad okruh účastníků společného řízení.
Stavební úřad doručoval zahájení společného řízení v souladu s § 94m, účastníci společného územního a
stavebního řízení dle § 94k písm. a) až d) obdrželi jednotlivě, účastníci řízení dle § 94k písm. e) osoby
s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům a stavbám obdrželi jednotlivě
v souladu s § 87 odst. (2) doručoval stavební úřad oznámení o zahájení řízení veřejnou vyhláškou.

Účastníci řízení a další dotčené osoby:
Ing. Helena Jaklová, nar. 8.11.1976, Gerská č.p. 1251/42, 323 00 Plzeň
Ing. Jiří Kubíček, nar. 2.3.1971, Manětínská č.p. 1546/75, 323 00 Plzeň
Aleš Kumpf, nar. 18.6.1981, Generála Holeky č.p. 741, 330 23 Nýřany
Martin Kumpf, nar. 27.1.1975, Přehýšov č.p. 203, 330 23 Přehýšov
Marcela Jacobsonová, nar. 27.2.1944, Vinohradská 19, 301 00 Plzeň
Pavel Teřl, nar. 2.1.1975, Stýskaly č.p. 59, 330 14 Žilov
Obec Žilov, Žilov č.p. 54, 330 11 Žilov
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická č.p. 874/8, 405 02 Děčín
CETIN a.s., Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha

Odůvodnění:
Dne 26.5.2022 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno
společné řízení.
Stavební úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným
orgánům. Současně nařídil ústní jednání na 3.8.2022, o jehož výsledku byl sepsán protokol.
Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými
orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním 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 využívání území.
Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení
neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.
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.
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Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vyhodnocení připomínek veřejnosti:
Veřejnost neuplatnila připomínky
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 regionálního rozvoje
Krajského úřadu Plzeňského kraje v Plzni 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 výroku o umístění stavby doručí žadateli stejnopis písemného
vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou,
stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci doručí také místně
příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16
stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.
Stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby zašle žadateli jedno vyhotovení
ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další
vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není žadatelem. Žadatel 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.
Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena,
dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Marta Bocková
oprávněná úřední osoba,
odborný referent stavebního odboru
Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce obce Žilov po dobu 30-ti dnů. Dokument je
vyvěšen na úřední desce a webových stránkách MěÚ Třemošná, po dobu 30-ti dnů.
V písemné a elektronické podobě vyvěšeno dne:……………………………………………….
V písemné a elektronické podobě vyvěšeno dne:…………………………………………………..
Podpis pověřeného zaměstnance a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí vyhlášky:

………………………………………………………………………………………………………………
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Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
položky 18 odst. 1 písm. a) ve výši 5000 Kč, položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 1000 Kč, položky 17
odst. 1 písm. e) ve výši 1000 Kč, celkem 7000 Kč byl zaplacen.
Obdrží:
účastníci řízení
Martin Kurc, Všeruby č.p. 295, 330 16 Všeruby u Plzně
Ing. Helena Jaklová, Gerská č.p. 1251/42, Bolevec, 323 00 Plzeň 23
Ing. Jiří Kubíček, Manětínská č.p. 1546/75, Bolevec, 323 00 Plzeň 23
Aleš Kumpf, Generála Holeky č.p. 741, 330 23 Nýřany
Martin Kumpf, Přehýšov č.p. 203, 330 23 Nýřany
Marcela Jacobsonová, Vinohradská 19, 301 00 Plzeň 1
Pavel Teřl, Stýskaly č.p. 59, Žilov, 330 14 Ledce u Plzně
Obec Žilov, IDDS: tntajex
sídlo: Žilov č.p. 54, 330 11 Třemošná u Plzně
ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Podmokly, 405 02 Děčín 4
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, Libeň, 190 00 Praha
dotčené orgány
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje, se sídlem v Plzni, IDDS: samai8a
sídlo: Skrétova č.p. 15, 303 22 Plzeň
Městský úřad Nýřany, pracoviště Plzeň, odbor životního prostředí, IDDS: 8hrbtcq
sídlo: Americká tř. 39, 304 66 Plzeň
Městský úřad Nýřany,pracoviště Plzeň, odbor územního plánování, IDDS: 8hrbtcq
sídlo: Americká č.p. 39, 304 66 Plzeň

