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Spis. zn. MěÚO/18855/2022/výst Ostrov, dne 26.5.2022  

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ  

  

Nemocnice Ostrov s.r.o., Na Florenci 2116, 110 00  Praha 1-Nové Město, IČ: 47714913  

  

Stavební úpravy objektu, U Nemocnice 1161, 363 01 Ostrov - Pobytové zařízení sociálních služeb  
- domov se zvláštním režimem - 2. etapa, Ostrov, U Nemocnice č.p. 1161  

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 2277/1 v katastrálním území Ostrov nad Ohří.  

Stavební úpravy se týkají levé části jihovýchodního křídla v 5.NP stávajícího objektu. Řešená část 
objektu je momentálně nevyužívaná a prostory jsou prázdné. Záměrem je provést ve výše vymezeném 
prostoru nové – pobytové zařízení sociálních služeb – domov se zvláštním režimem.  

…………………………………………………………………………………………………………  

Spis. zn. MěÚO/18875/2022/výst            Ostrov dne 7.4.2022  

SOUHLAS  

S PROVEDENÍM OHLÁŠENÉHO STAVEBNÍHO ZÁMĚRU  
  

Město Ostrov, Jáchymovská 1, 363 01  Ostrov, IČ 254843  

  

Renovace atributů a klenotů Bílé brány  

(dále jen "stavební záměr") na pozemku parc. č. 2510 v katastrálním území Ostrov nad Ohří, sousední 
parcela: parc. č. 2502/8 v katastrálním území Ostrov nad Ohří.  

Cílem prací je provedením nutných restaurátorských a konzervačních prací přispět ke zlepšení 
současného stavu památky, k její rehabilitaci při zachování jejích historických, kulturních a 
uměleckořemeslných hodnot.  

……………………………………………………………………………………………………………  

Spis. zn. MěÚO/26549/2022/výst            Ostrov, dne 23.6.2022  

ROZHODNUTÍ Společné povolení  

  

Město Ostrov, Jáchymovská 1, 363 01  Ostrov, IČ 254843  

  

Volnočasový areál za klášterem - 2. etapa  

(dále jen "stavba") na pozemcích st. p. č. 2901 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1448/1 (ostatní 
plocha), parc. č. 1448/3 (ostatní plocha) v katastrálním území Ostrov nad Ohří.  



SO 21 - Rekonstrukce haly, SO 22 - Vnitřní skatepark, SO 23 - Venkovní prostor  

Spis zn. MěÚO/11958/2022/výst Ostrov, dne 22.4.2022  

ROZHODNUTÍ Společné povolení  

  

Město Hroznětín, Krušnohorské náměstí 1, 362 33  Hroznětín, IČ 00254592  

  

REKONSTRUKCE OBJEKTU, Hroznětín, Nádražní č.p. 224  

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 305 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 809/5 (ostatní plocha), 
parc. č. 810/6 (ostatní plocha), parc. č. 2394/2 (ostatní plocha), parc. č. 2509/6 (ostatní plocha) v 
katastrálním území Hroznětín.  

Předmětem jsou stavební úpravy stávajícího objektu dopravy využitý jako nádražní budova a objekt k 
bydlení.  

……………………………………………………………………………………………………………  

Spis zn. MěÚO/16632/2022/výst            Ostrov, dne 27.5.2022  

ROZHODNUTÍ Společné povolení  

  

Chladící společnost CZ s.r.o., Vančurova 945, Stará Role, 360 17  Karlovy Vary 17, IČ 26409925  

  

3  STAVBY PRO RODINNOU REKREACI , Hroznětín, Velký Rybník  

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 390 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 1243 (zastavěná plocha a 
nádvoří), parc. č. 1364/6 (ostatní plocha).  

Předmětem je jednopodlažní, přízemní stavba bez podsklepení, pro rodinnou rekreaci s pultovou 
střechou ve třech totožných vyhotoveních přístupny z areálové komunikace. Zastavěná plocha 1 chaty 
je 106,25 m2 (rozměr 12,5 x 8,5 metru) a max. výška střechy 3,7 metru.  

……………………………………………………………………………………………………………  

Spis. zn. MěÚO/19053/2022/výst            Ostrov, dne 3.5.2022  

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ  

  

ELEKTRO S - Štěpánek s.r.o.,  

výměna 2 ks osobních výtahů  
(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 1076/2 v katastrálním území Ostrov nad Ohří.  

Demontáž původního nevyhovujícího výtahového zařízení ze šachty a strojovny, provedení drobných 
zednických/zámečnických prací, instalace nového výtahu do šachty - elektrický, trakční, pásový, 
bezpřevodový výtah typ S3000+.  

Spis. zn. MěÚO/23534/2022/výst Ostrov, dne 8.6.2022  



ÚZEMNÍ SOUHLAS  
  

WITTE ACCESS TECHNOLOGY s.r.o., Průmyslová 1500, 363 01  Ostrov nad Ohří,  

  
výstavba nabíjecích stanic pro elektromobily ve stávajícím parkovišti  

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 3245 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 2181/1 (orná půda) v 
katastrálním území Ostrov nad Ohří.  

Stavba nabíjecích stanic pro nabíjení elektromobilů se nacházejí v prostorech současného parkoviště 
před budovou společnosti Witte.  

……………………………………………………………………………………………………………  

Spis. zn. MěÚO/25361/2022/TP            Ostrov, dne 10.5.2022  

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ   

  

Město Ostrov, Odbor městských investic a správy, Jáchymovská 1, 363 01  Ostrov nad Ohří,  

  
Úpravy interiéru OD Brigádník, Ostrov, Brigádnická č.p. 707 – 712  

  
(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 778/2, 778/3, 778/4, 778/5, 778/6, 778/7 v katastrálním území 
Ostrov nad Ohří.  

Jedná se o stávající objekt s max. 6 NP a jedním podzemním podlažím. Rekonstrukce bude probíhat 
pouze v 1.NP a z části v 1.PP, kde se nachází obchody. Změna užívání části tohoto objektu nebude 
dotčena. Orientační zastavěná plocha určená k rekonstrukci činí 1 055 m2. Stavební úpravy zahrnují 
bourací práce vnitřních stávajících dispozičních řešení (předělů) včetně sociálního zázemí a vnitřní 
technické infrastruktury. Současně proběhne výměna výkladců, oken a dveří včetně zárubní. Dále budou 
sjednoceny vstupní dveře z Mírového náměstí.  

……………………………………………………………………………………………………………  

Spis. zn. MěÚO/25451/2022/výst            Ostrov, dne 6.6.2022  

ROZHODNUTÍ Společné povolení  

  

Obec Doupovské Hradiště, Lučiny 1, Doupovské Hradiště, 362 72  Kyselka,  

  
Stavební úpravy a přístavba objektu obecního úřadu  

  
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 1155 (zastavěná plocha a nádvoří), sousední: parc. č. 1829/1 
(ostatní plocha), parc. č. 405/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Doupovské Hradiště.  

Předmětem stavebních úprav je přístavba A - společenský sál a přístavba B - kuchyňka, sklad a vstupní 
prostory. Střešní nástavba dopomůže k venkovskému vzhledu stavby.  

Spis. zn. MěÚO/26972/2022/TP  Ostrov, dne 9.6.2022  



ROZHODNUTÍ Společné povolení  

  

Město Ostrov, Odbor městských investic a správy, Jáchymovská 1, 363 01  Ostrov nad Ohří  

  

Nástavba a přístavba objektu družiny, Ostrov, Májová č.p. 997  

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 823 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 224/5 (zahrada), parc. č. 
224/333 (ostatní plocha) v katastrálním území Ostrov nad Ohří.  

Záměrem je nástavba na tuto budovu a vybudování kompletně bezbariérového přístupu celé školy a 
přístavba schodiště.  

……………………………………………………………………………………………………………  

  

  


