
Hl. spisová značka Označení případu Popis případu

MUSO/23388/2019/OŽP/NICHU Demolice bytového domu čp. 558 - ul. Vítězná, Habartov Projektová dokumentace řeší odstranění objektu bytového 

domu.

MUSO/40106/2019/OŽP/NICHU Stavební úpravy rodinného domku - bourání Josefov č. p. 41, st. p. č. 107

MUSO/114692/2018/OŽP/NICHU Rodinný dům 1 a 2 v Lokti na parcele p. č. 715/163 2x plynový kondenzační kotel, typ - ZEM 2-17C 

(GEMINOX), výkon 2,7 - 18,8 kW

2x krbové těleso vnitřní podle požadavků investora se 

samostatným komínem

2x krbové těleso venkovní podle požadavků investora se 

samostatným komínem

MUSO/115906/2018/OŽP/NICHU Novostavba výrobní haly - lakovna na p. č. 3010/7 Krásno Plynový kondenzační kotel thermona Therm 28 KDC.A o 

maximálním příkonu 28 kW.

Plynový infrazářič lersen CompactTOP 05 o příkonu 

maximálně 30kW. 

MUSO/118066/2018/OŽP/NICHU Přístavba rodinného domu Projektová dokumentace řeší úmysl stavebníka vybudovat 

přístavbu ke stávajícímu rodinnému domu, která rozšíří 

přízemí rodinného domu o krytou terasu. 

MUSO/125985/2018/OŽP/NICHU Rodinný dům

MUSO/127745/2018/OŽP/NICHU Novostavba RD na p. č. 324/19, k. ú. Stará Chodovská Krbová vložka Romotop HEAT S 50 o příkonu do 8,5 kW

Výstavba rodinného domu.

MUSO/128813/2018/OŽP/NICHU Stavební úpravy BJ Krbová kamna Guča Eliptiko o příkonu do 9,5 kW

Jedná se o stavební úpravy stávající bytové jednotky a 

opravu havarijního stavu obvodové zdi suterénu objektu.

MUSO/129920/2018/OŽP/NICHU Stavební úpravy části objektu č. p. 466 v Sokolově 8 x Plynový kotel Dakon LUX HL P18 o příkonu do 18 kW

1x Plynový ktoel Immergas VICTRIX 12 X TT 2 ErP o 

příkonu do 12kW

Záměrem je provést stavební úpravy stávajícího objektu, 

který dříve sloužil jako sídlo cizinecké policie, ve kterém 

budou ve 2,3 a 4. NP zřízeny bytové jednotky. V 1. NP 

budou v rámci této stavby zlegalizoványstávající prodejny.



MUSO/57281/2018/OŽP/KAPE Rekonstrukce zdroje tepla, bytový dům nám. SNP 382, Kynšperk nad Ohří 2x Plynový kotel kondenzační kotel Viessmann Vittodens 

200-W o příkonu do 49 kW (celkový příkon do 98 kW)

MUSO/63764/2018/OŽP/KAPE VIT - úprava rozvodny R245 kV, včetně zaústění Stavební práce, které jsou zdrojem prachu

MUSO/61950/2018/OŽP/KAPE  Obytná zóna U Tesca, p.p.č. 584/1, 584/4, k.ú. Habartov Stavební práce, které jsou zdrojem prachu

MUSO/62126/2018/OŽP/KAPE Změna užívání bytového prostoru -  Pivní lázně, Zámecká 70/8, Loket Plynový kotel kondenzační ACV WaterMaster 45 o příkonu 

45 kW

MUSO/63619/2018/OŽP/KAPE Novostavba RD a garáže s dílnou a skladem v k.ú. Loket na poz. č. 715/192 Krbová kamna na pevná paliva  o příkonu do 10 kW

MUSO/58058/2018/OŽP/KAPE Rodinný dům Horní Slavkov p.p.č. 2252/55,56 Kotel na zemní plyn kondenzační GEMINOX ZEM 2-17 C 

o tepelném příkonu 17,6 kW

MUSO/58487/2018/OŽP/KAPE Rodinný dům Habartov Krbová kamna KINGFIRE GRANDE S na pevná paliva o 

tepelném příkonu 9,1 kW

MUSO/59383/2018/OŽP/KAPE Novostavba rodinného domu se skladem, přístřeškem a přípojkami IS, p.p.č. 968/28, 

57/1, k.ú. Dolní Rychnov

Krbová vložka na pevná paliva Malvik III o tepelném 

příkonu 9,3 kW

MUSO/69231/2018/OŽP/KABR Stavební úpravy - Kynšperk, Sokolovská 232 Bourací práce

MUSO/63995/2018/OŽP/KAPE Demolice objektu č.p. 54 - Vintířov Bourací práce - odstranění stavby

MUSO/60563/2018/OŽP/KAPE Výměna plynových kotlů, Libavské Údolí č.p. 64-65 2x Kotel na zemní plyn kondenzační Baxi  LUNA DUO-

TEC MP+ o tepelném příkonu jednoho kotle 46,3 kW

MUSO/60562/2018/OŽP/KAPE Výměna plynových kotlů, Libavské Údolí č.p. 105 Kotel na zemní plyn kondenzační Baxi LUNA DUO-TEC 

MP+ o celkovém tepelném příkonu 56 kW

MUSO/65303/2018/OŽP/KAPE Novostavba RD, p.č. 236/1, 236/2 a 236/3, k.ú. Hrádek u Krajkové Krbová kamna na pevná paliva AVESTA o tepelném 

příkonu 12,6 kW

MUSO/61939/2018/OŽP/KAPE Modernizace mostu ev. č. 210 29 - 2 Sokolov Bourací práce a stavební práce

MUSO/63651/2018/OŽP/KAPE Odstranění objektu - Královské Poříčí, st.p.č. 181/1 Bourací práce - odstranění stavby

MUSO/65578/2018/OŽP/KAPE Rekonstrukce rodinného domu na p.p.č. 2101 a 2102/1, k.ú. Sokolov Kotel na zemní plyn kondenzační CerapurSmart ZSB  22-

3 CE o tepelném příkonu 20,8 kW

Krbová vložka na pevná paliva UNIFLAM 600 s klapkou o 

tepelném příkonu 11,4 kW

MUSO/66817/2018/OŽP/KAPE Svatava - výstavba RD na p.č. 661/6, k.ú. Svatava Krbová kamna na pevná paliva ALEDO 02 o tepelném 

příkonu 9,3 kW



MUSO/66808/2018/OŽP/KAPE  Novostavba dílny a garáží BSS - Autobusy, p.č. 3934/10 k.ú. Sokolov Kotel na zemní plyn kondenzačníecoTEC pro VU 146 o 

tepelném příkonu 14,3 kW

Ohřívač vzduchu plynový Ohřívač vzduchu o příkonu 22 

kW

MUSO/65623/2018/OŽP/KAPE Novostavba rodinného domu, p.p.č. 88, k.ú. Stará Chodovská, Chodov Kotel na zemní plyn kondenzační VAILLANTVUW 286/5-3 

o tepelném příkonu 24,5 kW

MUSO/66136/2018/OŽP/KAPE Přístavba k RD, Rodinná mlékárna, k.ú. Šabina, p.č. 33,34 Krbová vložka na pevná paliva o tepelném příkonu do 16,4 

kW

MUSO/66518/2018/OŽP/KAPE Plynová kotelna, Jana Nerudy 471-472, Kynšperk nad Ohří 2x Kotel na zemní plyn kondenzační THRs 10-50C o 

tepelném příkonu 49,5 kW

MUSO/67151/2018/OŽP/KAPE Novostavba objektu pro individuální rekreaci na p.č. 377/42 k.ú. Březová Krbová kamna na pevná paliva VAASA PLUS I o 

tepelném příkonu 10,8 kW

MUSO/67580/2018/OŽP/KAPE Odstranění schdiště Horní Slavkov, st.p.č. 897 Bourací práce - odstranění stavby

MUSO/68739/2018/OŽP/KABR Novostavba RD, k.ú. Vintířov u Sokolova, parc. č. 459/23 Kotel na zemní plyn kondenzační Geminox THRs/THs 2-

17 DC o tepelném příkonu 16,9 kW

Krbová vložka na pevná paliva Kago o tepelném příkonu 

do 10 kW

MUSO/66539/2018/OŽP/KAPE RD Petrikovi, k.ú.Loučky u Lokte p.p.č. 208/9, 208/1 Krbovámodul na pevná paliva Kongfire Parat o tepelném 

příkonu 8,7 kW

MUSO/70935/2018/OŽP/KABR Rodinný dům Krajková, p.p.č. 1361/25, k.ú. Krajková Krbová kamna na pevná paliva HAAS + SOHN Vaasa 

Plus I o tepelném příkonu do 10,9 kW

Kotel na zemní plyn kondenzační THRs 1-10B-120 o 

tepelném příkonu 9,3 kW

MUSO/72326/2018/OŽP/KABR Přístavba výrobní haly WELAU, Hasičská 1021, 357 31 Horní Slavkov Plynový infrazářič tmavý KASPO K-100 o tepelném 

příkonu do 90 kW

MUSO/74055/2018/OŽP/KABR Novostavba rodinného domu na parc. č. 715/186 v kat. území Loket Krbová kamna na pevná paliva o tepelném příkonu do 10 

kW

MUSO/74642/2018/OŽP/KABR Zateplení panelového bytového domu Krajková č.p. 80, 342

MUSO/75397/2018/OŽP/KABR Novostavba rodinného domu a přípojky IS, p.p.č. 715/1, 715/194, k.ú. Loket - změna 

stavby před dokončením

Krbová kamna na pevná paliva Haas + Sohn Malvik III o 

tepelném příkonu 9,3 kW

MUSO/75398/2018/OŽP/KABR Novostavba rodinného domu s garáží a přípojkami IS, p.p.č. 227, 226/1, 75, k.ú. 

Lítov, obec Habartov

Krbová kamna na pevná paliva ABX PORI 4671-7 o 

tepelném příkonu 10,2 kW

MUSO/76468/2018/OŽP/KABR Novostavba rodinného domu p.č. 1010/86 k.ú. Nové Sedlo u Lokte Krbová kamna na pevná paliva Blisk BE-1 o tepelném 

příkonu 10,2 kW

MUSO/79871/2018/OŽP/KABR Demolice objektu  č.p.175 v ulici Dlouhá, Kynšperk nad Ohří Bourací práce - odstranění stavby

MUSO/77563/2018/OŽP/KABR Zemník na pozemku p.p.č. 3482/18, v k.ú. Horní Slavkov



MUSO/82777/2018/OŽP/KABR Oprava objektu a stavební úpravy pro penzion a restauraci, Nové Sedlo u Lokte, 

Masarykova č.p. 512

Krbová vložka teplovodní na pevná paliva Kratki Amelia 30 

kW DECO o tepelném příkonu 46,6 kW

MUSO/83569/2018/OŽP/KABR Novostavba rodinného domu na p.p.č. 262/81, k.ú. Týn u Lomnice, Sukova ul., obec 

Lomnice

Krbová kamna Romotop ALEDO 01 o tepelném příkonu 

9,3 kW

MUSO/84474/2018/OŽP/KABR Výstavba rodinného domu, k.ú. Citice, p.p.č. 332/52 a 227/1 Krbová vložka na pevná paliva Spartherm - Mini 2L-4S o 

tepelném příkonu 11,6 kW

MUSO/84475/2018/OŽP/KABR Stavební úpravy objektu stavby občanského vybavení s BJ č.p. 519, k.ú. Nové Sedlo 

u Lokte, p.p.č. 1388/1 a 1383/1

Kotel na zemní plynmmergas VICTRIX Superior o 

tepelném příkonu 32 kW

MUSO/86253/2018/OŽP/KABR Novostavba RD - Krásno, Háje nad Teplou, k.ú. Háje nad Teplou, p.p.č. 146/7 Krbová vložka na pevná paliva CARDIFF o tepelném 

příkonu 12,6 kW

MUSO/87737/2018/OŽP/KABR Žádost o závazné stanovisko / Plynové hořáky - Dehonit Falke - POSTOUPENÍ

MUSO/88377/2018/OŽP/KABR Novostavba rodiného domu s přípojkami IS, p.p.č. 218/2, 34/1, 34/2, k.ú. Zlatá u 

Kynšperka nad Ohří

Krbová vložka na pevná paliva KFD ECO 70 o tepelném 

příkonu do 22kW

MUSO/90131/2018/OŽP/JISK Komunitní centrum v obci Lomnice 2x kondenzační plynový kotel JUNKERS ZBR 42-3 A 23 

CERAPUR COMFORT o maximálním tepelném příkonu 

40,8 kW

MUSO/91890/2018/OŽP/KABR Rekonstrukce střechy na st. p.č. 29/1, k.ú. Kamenný Dvůr Kotel na pevná paliva Viadrus Hercules U24 o tepelném 

příkonu do 22 kW

MUSO/93114/2018/OŽP/KABR Přístavba garáže k RD na p.p.č. 384/10, k.ú. Loučky u Lokte, DSP Kotel na zemní plyn kondenzační Vitopend 100-W o 

tepelném příkonu 26,7 kW

MUSO/88875/2018/OŽP/KABR Rekonstrukce objektu Sokolovská č.p. 449, se změnou užívání na muzeum Kotel na pevná paliva ATMOS C 40 S o tepelném příkonu 

do 48 kW

MUSO/93963/2018/OŽP/KABR Novostavba rodinného domu a garáže na parcele p.č. 715/206 v k.ú. Loket Krbová vložka na pevná paliva BeF Flat 8 o tepelném 

příkonu 9,4 kW

MUSO/97862/2018/OŽP/KABR Rodinný dům - novostavba, kú. Březová u Sokolova, č.poz. 421/66 Krbová kamna na pevná paliva MORSO 1412 o tepelném 

příkonu do 9,7 kW

MUSO/100551/2018/OŽP/KABR Odstranění objektu SO 717, areál Synthomer a.s., Sokolov Bourací práce - odstranění stavby

MUSO/100594/2018/OŽP/KABR Odstranění objektu SO-705, areál Synthomer a.s., Sokolov

MUSO/100614/2018/OŽP/KABR Těšovice - p.p.č. 1358/60, Rodinný dům, včetně přípojek inženýrských sítí Krbová vložka na pevná paliva o tepelném příkonu do 8 

kW

Kotel na zemní plyn o tepelném příkonu do 12 kW

MUSO/101200/2018/OŽP/KABR Novostavba rodinného domu + Garáž, p.č. 1010/84, Nové Sedlo Krbová kamna na pevná paliva  BLISK BE-1 7-8 kW o 

příkonu do 10,3 kW

MUSO/103889/2018/OŽP/KABR Stavební úpravy - Řadová garáž na p.p.č. 741/2, k.ú. Sokolov Bourací práce - odstranění části stavby garáže

MUSO/103580/2018/OŽP/KABR Přistavba rodinného domu - Svatava, Podlesí 74 Kotel na pevná paliva Dakon DOR 4F 24 o příkonu do 

27,6 kW



MUSO/103045/2018/OŽP/KABR Novostavba rodinného domu, Krupičná ul., k.ú. Nové Sedlo u Lokte, p.p.č. 1010/86 Kotel na zemní plyn kondenzační Vilant - VU 146/5-5 

ecoTECo tepelném příkonu max 16,3 kW

MUSO/104874/2018/OŽP/KABR Novostavba rodinného domu Vintířov p.p.č. 512/6 Krbová vložka na pevná paliva PATEO 5613-7 o tepelném 

příkonu do 12,5 kW

MUSO/105453/2018/OŽP/KABR Rekonstrukce areálu firmy Sajbriels, Kynšperk nad Ohří 2x Kotel na zemní plyn kondenzační VAILANT VU 356/5-5 

ecoTEC plus o max tepelném příkonu jednoho kotle do 

38,8 kW

MUSO/96233/2018/OŽP/KABR Rodinný dům, Dlouhá 83/4, st.p.č. 563, Kynšperk nad Ohří Kotel na zemní plyn kondenzační Baxi LunaDuotec+ o 

tepelném příkonu 28 kW

MUSO/110598/2018/OŽP/NICHU Stavební úpravy kuchyně 1. ZŠ Sokolov Předmětem stavby jsou stavební úpravy kuchyňského 

provozu v 1.np základní školy. Cílem stavby je výměna 

morálně a technicky zastaralého vybavení stávající 

kuchyně a přizpůsobení charakteru gastroprovozu 

současné platné legislativě.

MUSO/111200/2018/OŽP/NICHU RD Habartov, parc. č. 1202/11 k.ú. Habartov Stavba rodiiného domu, řešená jako samostatně stojící 

objekt. Dům je přízemní, nepodsklepený. Součástí stavby 

bude i napojení na inženýrské sítě, zpevněné plochy, 

hospodářský sjezd a oplocení.Foto

MUSO/110985/2018/OŽP/NICHU Zámečnická dílna parc. č. 3932/3 energetické úspory Stavební úpravy objektuzámečnické dílny spočívají v 

provedení komplexního zateplení vnější obálky budovy 

včetně výměny všech vnějších výplní otvorů, provedení 

nového systému ustředního vytápění a instalací nového 

zdroje tepla - plynový kotel.

MUSO/113713/2018/OŽP/NICHU Novostavba rodinného domu, k. ú. Šabina, parc. č. 150/43 Teplovzdušná krbová vložka o příkonu do 9,4 kW.

MUSO/111986/2018/OŽP/NICHU Změna v užívání stavby-stavební úpravy,ul Nádražní,č.p.1781,35601 Sokolov, p. č. 

827/1, k.ú. Sokolov

Záměrem je provést stavební úpravy a rekonstrukci 

objektu na obchod s potravinami, bufet + kuchyň v 1. NP a 

2 bytové jednotky ve 2. NP.

MUSO/115889/2018/OŽP/NICHU Novostavba RD19z - Plutos Krbová kamna EMG Dvořák II o příkonu do 7 kW.

MUSO/118044/2018/OŽP/NICHU Byt ve 2. NP -  Sokolov. Josefa Kajetána Tyla 277 Změna využití části stavby ve 2. NP . Ze stávajících 

prostor bude vytvořena bytová jednotka 3+KK.



MUSO/119043/2018/OŽP/NICHU Stavba RD 3+KK, přípojky, p.p.č. 13/1, k. ú. Luh nad Svatavou Krbová kamna o výkonu do 10 kW.

MUSO/118812/2018/OŽP/NICHU Rodinný dům p.p.č. 359/4, k. ú. Lomnice u Sokolova Projektová dokumentace řeší vytápění jednopodlažního 

nepodsklepeného rodinného domu teplovodním systémem 

podlahového a radiátorového vytápění s nuceným oběhem 

vytápěcí vody. objekt bude zásobovaný teplem na 

výtápění z vlastního tepelného čerpadla umístěného v 

technické místnosti. 

MUSO/119822/2018/OŽP/NICHU Občerstvení na adrese Dasnice č. p. 58 - Kotel na pevná paliva MOC – Eko 20 kW o příkonu do 22 

kW 

MUSO/119977/2018/OŽP/NICHU Odstranění stavby - zásobník 377 a mlýn M1, Vřesová, p. č. 3/1 a 3/14 k. ú. Vřesová Demolice staveb Zásobník 377 a mlýn M1, Vřesová.

MUSO/119777/2018/OŽP/NICHU Obytná zóna č. 1 - výstavba RD a infrastruktury Krbová vložka Rubivia typ ROCAL Drop o příkonu do 12 

kW.

Projektová dokumentace řeší výstavbu RD na pozemku 

968/7 k. ú. Dolní Rychnov. Pro celou lokalitu řeší 

inženýrské sítě a dopravní infrastrukturu.

MUSO/120813/2018/OŽP/NICHU RD v k. ú. Krajková, pozemek p. č. 180 Plynový kombinovaný kotel Junkers ZWB 24 - 1 DE o 

příkonu do 26 kW.

Projektová dokumentace řeší výstavbu přízemního 

nepodsklepeného rodinného domu s obytným podkrovím.

MUSO/128298/2018/OŽP/NICHU Novostavba RD ASIST, Sokolov - p. . 423/4, k. ú. Sokolov Plynový kotel Vaillant VU eco TEC plus VU 206/5-5 o 

příkonu do 24,5 kW

Krbová kamna o příkonu do 12 kW

MUSO/128427/2018/OŽP/NICHU II/210 Napojení Podkrušnohorské výsypky v k.ú. Boučí - koodinované stanovisko Stavba komunikace, kdy stavební práce jsou zdrojem 

prachu.

MUSO/128958/2018/OŽP/NICHU Komunikační propojení Habartov, Muzeum - Lítov, k.ú. Habartov, Hor.Částkov, Lítov Projektová dokumentace řeší návrh dopravní infrastruktury 

v území - stezku pro pěší a cyklisty, s částečným 

pojezdem osobními automobily, ve dvou úsecích je 

komunikace řešena jako lesní cesta.

MUSO/130033/2018/OŽP/NICHU Novostavba RD Lomnice Krbová kamna na tuhá paliva Atlantik 5 do 7 kW

Projektová dokumentace pojednává o novostavbě 

rodinného domu.


