OBEC

KOLOVÁ

Věc: Odpověď na žádost o poskytnutí informace – spis. zn.938/21
Vážený pane,

na Vaši žádost ze dne 20.9. 2021 v souladu se zákonem č. 106/1999, naše č.j. 983/21 si Vám dovolujeme
odpovědět následující:

1, otázka: Jak se projekt změnil? Jak řeší vjezdy k rodinným domům na okraji obce?
Odpověď: Při vjezdu k RD č.p. 1 (p. Naumov) je navržena výšková korekce terénu. Vjezd na obecní
pozemek p. č. 743 byl rozšířen a uzpůsoben pro pohyb velké zemědělské techniky. Plánovaný chodník byl
přesunut na pozemky ve vlastnictví obce p. č. 743 a pozemek p. č. 744, k. ú. Kolová.

3, otázky: S jakými dotčenými orgány státní správy byl projekt projednán a s jakým výsledkem?
Odpověď: Projekt byl projednán a součástí projektové dokumentace jsou souhlasná stanoviska těchto
orgánů státní správy:
1, MMKV, úřad územního plánování a stavební úřad, vyjádření k PD

2, Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN)

3, Povodí Ohře, s. p.

4, MMKV, odbor životního prostředí (z hlediska ochrany přírody, ochrany ZPF, ochrany ovzduší, z
hlediska odpadového hospodářství, z hlediska státní správy lesů)

5, Policie ČR, Dopravní inspektorát Karlovy Vary

6, MMKV, vodoprávní úřad

7, Ministerstvo zdravotnictví, odbor zdravotní péče, oddělení Český inspektorát lázní a zřídel,
8, ČEZ Distribuce, a.s.,

9, Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

10, Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.

11, Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje

12, Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje

13, Závazné stanovisko - souhlas k trvalému odnětí zemědělské půdy ze ZPF

14, Krajská správa a údržba silnic

15, Smlouva o užívání pozemku pro provedení a umístění stavby - zařízení mezi Obci Kolová a KSÚS
16, Smlouva o výpůjčce mezi obcí Kolová a KSÚS

17, MMKV, úřad územního plánování a stavební úřad, závazné stanovisko z hlediska vztahu k územnímu
plánu
18, MMKV, odbor dopravy, stanovisko k PD

19,
20,

Krajská správa a údržba silnic, Stanovisko k odstranění dřevin u silnice III/20811
Obecní úřad Kolová, Stanovisko k odstranění dřevin u silnice III/20811.

V Kolové, dne 1.12. 2021

S pozdravem
Ing. Kateřina Pašková
místostarostka obce Kolová

