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SOUHLAS
S PRoVEDENÍM oHLÁŠENÉHosTAvEBNÍIIo ZÁtuĚnu
Městský úřad Sokolov, odbor stavebnía územníhoplánování,jako stavebníúřad příslušnýpodle $ 13
odst.l písm.c)zákona č. l83i200ó Sb., o územnímplánovánía stavebnímřádu (stavebnízákon)' ve znění
pozdějšíchpředpisů(dá1ejen ''stavebnízákon'.),posoudil ohlášenístavebníhozáměru podle $ 105 a
zákona,kterédne 31'08.2015podal
$ 106 odst. 1 stavebního
Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Kar|ovarského kraje. Ing. Michae| Rund, IČo 7205380
Zámecká 1' 35ó 01 Soko|ov 1 (zastupujícína základě plné moci ze dne 01'08.20]2 vlastníka _
Karlovarslg, kraj, Ztj,vodní353/88,Dvory, 360 06 Karlovy Vary), kdy byl pro ryffzení oh|ášenípověřen
k zastupování Ing. Radovan Ka|ivoda, nar. 08.01.19ó9' Roosewe|tova 1453' 35ó 01 Sokolov 1
(dálejen ''stavebník''),
a na základě tohotoposouzenípodle $ l06 stavebního
zákona
vydává

souhlas

s provedenímohIášerrého
stavebníhozáměru:

stavební
úprarypodle $ l04 odst.1písm.j) stavebního
zákona

Sokolov' u|. Zámeckáěp.2
(dálejen',stavební
záměr..)
na pozemkuparc.č.34l0v katastrálním
území
Sokolov.
Popis druhua účelu
stavebního
záměru:
- opra\rymístností,
kterése nacházív severozápadním
křídle objektu v příménávaznostina hlavní
schodištěa průběŽnou
spojovacíchodbu.
- budouprovedenyopraly poškozených
omítekna stěnách,Stropecha celková Výmalbav místnostech
209.210.211
v 2. NP.
- bude odstraněnstáVajícízátěŽo\"ýkobereca dřevotřískové
desky z podlahovýchkonstrukcí'které
budou nahrazenynovými oSB deskamina pero a dráŽkutl l8 mm. Na oSB desky bude nalepen
nový zátěžovýkoberec.
. provedenínovéelektroinstalace
- zásuvkovérozvodya osazenínovýchlustrův kaŽdémístnosti
- budeprovedenademontážstáVajících
TRASCO rozvodůa nátěrypotrubíatěles vytápění.
- v rámci stavbybudouvyměněna2 původní
profilacích
dřevěnáoknaza okna dřevěná,v původních
jiŽ
provedenýcha vyměněnýchoken. Současněu těchto oken budou provedenynové
d|e vzoru
venkovníměděnéparapety.
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- dokončení:
stavbv:zaháiení:
10/2015
Provedení
12i2015
_
stavbabude provedenadodavatelsky zhotovitelstavbyje povinenprovádětstavbuV souladuse

soúlasem s prováděnímohlášenéstavby a s ověřenou projektovoudokumentací,dodrŽet obecné
poŽadavkyna výstavbu,popřípadějiné technicképředpisy a technickénorÍnya zajistit dodržování
povinnostík ochraněŽivota,zdraví,životního
prostředía bezpečnosti
práce vyplýajícíchze zvláštních
právních
předpisů
j

odůvodnění:
Dne 31.08.2015podal stavebníkMuzeum Sokolov, příspěvkováorganizaceKarlovarskéhokraje. tČo
7205380|'Zámecká1, 356 01 Sokolov1, zastoupená
ředitelemlng. MichalemRundem,jako správce
nemovitostive v]astnictví
kraje ohlášení
stavbv ve smyslu8 104 odst.1 oísm.j) stavebního
zákona.
Stavebnízáměrse ýká úpravv objektučp.2na pozemkup.ě.34l0 k.ú.Sokolov spoěívající
ve stavebních
úpraváchmuzeave 2. NP _ rozšíření
r"ýstavní
expozicečást3.' kterýje dle r".foisuk Katastrunemovitostí
ze dne 06.11.2014nemoútoukultumípamátkou.Vlastníkemobjektučp.2na pozemkuparcelníčíslo
3410 v katastrálnímúzemíSokolov je Karlovarslcýkaj se sídlemZávodní 353188,Dvory, 360 06
příspěvkové
Karlolry Vary, ktenýdne 0l.08.20l2 udělil plnou moc pro zastupování
organizaciMuzeum
Sokolovse sídlemZámecká 1,35601 Sokolov.
Pro zastupováníve věci výšeuvedeného
záměru byl dne 22.09.2014pověřen Ing. RadovanKalivoda
7453,35ó0l Sokolov.
nar.dne
08.0l.1969byem Rooseveltova
Dle $ 103 odst.l stavebního
zákona stavebnípovoleníani ohlášení
nelyŽadují_ dle písm.c)udržovací
práce,jejichŽ provedenínemůŽenegativněovlivnit zdravíosob, poŽárníbezpečnost,
stabilitu,vzhled
p!iq9!4s!aybLk!qrá je kultumí
při uŽívání
stavby,Životníprostředínebobezpečnost
a nejdeo udrŽovací
úřaduvyžaduj
í dle písmj) udržovacípráce
oamátkou.Dle $ l04 odst.l písm.j) ohlášenístavebnímu
v s 103odst.1písm.c)stavebního
zákona.
neuvedené
Stavebník
doloŽil:
. projektovoudokumentaci:Stavebníúprar,ymuzeav Sokolově_ rozšíření
výstavníexpozicečást3
společností
JURICA a.s',362 62 BožiDar 1.7
6, |C 26384 795,Ate|iérSokolov:KříŽová
zpracovaná
1z1,356 01 Sokolov,Ing.Pavel Borák - Autorizovanýtechnikpro pozemnístavbyCKAIT 030l232
datum:03/2015
- \"ipis z katastrunemovitostí
ze dne 8.7.2015
- kopiekatastráInimapyze dne 8.7.2015
. kopieověřeného
výpisuz obchodního
rejstříkuze dne l8.9'20l4
- fotodokumentace
předmětnýchmístností
- kopiezřizovacílistinylydanéKarlovarskýmkajem dne |5.12'2009
- kopie plné moci pro statutámíorgiínpro zastupoviíLrrí
rrydanouKarlovarským kajem
ze dne
r.8.20t2.
plánování_ památková péče_ lydal ,závazné
Městský úřad Sokolov, odbor stavebnía úZerTiního
stanoviskoze dne 02.09.2015pod č. spisu: 58288i20l5/osUPiJAST a čj, 7359612015/OSUP/JAST
kteréjsouzakotvenyv projektové
dokumentaci'kdyje přípustnárealizacezáměruza šesti
s podmínkami,
podmínkyve shodném
podmínek.Stavebníkdo technické
zprávy zapracovaluvedené
znění.

Poučení:
Souhlas se doručujestavebníkovispolu s ověřenou dokumentacínebo projektovou dokumentacía štítkem
obsahujícímidentifikačníúdaje o ohlášenémstavebnímzáměru. Současněse souhlas doručíosobám
uvedeným v $ 105 odst. 1 písm.f) stavebního zákona a vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.
Místně příslušnémuobecnímuúřadu' pokud není stavebnímúřadem,se souhlas doručíspolu s ověřenou
dokumentacínebo projektovou dokumentací'
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dnem doručenístavebníkovi.Platí po dobu 21et ode dne vydríní.
Souhlas nabývá právníchúčinků
Platnost
stavebnímáměrem započato.
Nepozbýá všakplatnosti'pokud v tétodobě bylo s ohlríšeným
souhlasunelzeprodloužit.
Souhlass provedenímohliíšené
stavbyje přezkoumatelnáodboremstavebníhoúřaduMěÚ Sokolov ve
smyslu $ 156 správníhoÍádu lzákona ě.50012004Sb./ a v případě nečinnostiKrajským úřadem
Karlovarského
kaje ve smyslu$ 80 správnfuořádu.
!
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MĚsrsxÝÚŘm
soKolov
p|á1ovánÍ

odboÍ
slavebnía
úzernri|]o

Lenka Motlová l
vedoucíoddělenídtavebního
úřadu
Poplatek:
Správnipoplatekpodlezíkonač.634/2004Sb.,o správníchpoplatcíchpoložkyl8 odst.4 ve ýši 500 Kč
byl zaplacendne21.09.2015doklademč.PK02l502595.

obdrží:
(dodejkv)
účastníci
l. Ing.RadovanKalivoda,Rooseweltovač'p.1453'35601 Sokolov l
zastupující
na ák|adě p|némoci
Muzeum Sokolov,příspěvkováorganizaceKarlovarského
kaje sídlo:Zámeckáč.p.| ' 356 0l Sokolov
Karlovarslcýkraj sídlo:Závodníě.p.353/88'Dvory' 360 06 Karlovy Vary 6
dotčengsprávníúřady
2. MěU Sokolov,. památkovápéče,
Rokycanovač.p.|929' 356 0| Sokolov l

$TNUBIPOUOlEilN
Stavba a ieiíúče|: Stavebníúpravymuzea v Sokolově - rozšíření
výstavníexpozice část3
Stavebník:
Stavební . ..
oodnikatel:

MuzeumSoko|ov,příspěvkováorganizaceKar|ovarskéhokraje

Údaje o stavebnímpodnikate|i
:
(uvedestavebník,
po jeho oznámenístavebnímu
úřadu'předzahájenÍmreaIizacestavby)

Stavbupovo|i|:

MěstskýÚřad Soko|ov,odborstavebnía územního
p|ánování
souhlass provedenímohlášeného
stavebníhozáměru vydán dne 2|.09.2o14pod číslemspisu č.j.

suPt72734t201slJtSP
TermÍn
dokončení:1212015
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