
 Obec Úherce, K Mexiku 94,     

Úherce, 330 23 Nýřany 
Tel. fax 377 931 314 

 

 

 

 
Váš dopis zn/ze dne: 6. 9. 2022 

Naše č. j. OU/ 868 /22 

Vyřizuje: starosta 

tel. 377931314 

 

 
 

Věc: Žádost o poskytnutí informací a dokumentů dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, v platném znění 

 

    Obec Úherce na základě Vaší žádosti o svobodném přístupu k informacím sděluje následující: 

Spisová služba obce byla založena v roce 2010 a proto nemáme všechny rozhodnutí ke stavbě 

komunikace od kruhového objezdu silnice II. 180 ke kruhovému objezdu v průmyslové zóně. 

V archivu se mi podařilo nalézt „Územní rozhodnutí o umístění stavby“ pro stavbu: Průmyslový 

areál Pilsen West na pozemcích v kat. území Úherce u Nýřan. 

Dále pak „Usnesení“ k předčasnému užívání stavby „Průmyslová zóna Pilsen West“. 

Posledním dokumentem je „Kolaudační souhlas s užíváním stavby“ 

Naskenované dokumenty přikládám. 

 

    Komunikace kruhový objezd silnice II. 180 a Líně je vedena v pasportu místních komunikací 

jako účelová komunikace č. 22. Komunikace od kruhového objezdu v průmyslové zóně směr 

Líně leží na pozemcích, které nejsou v majetku obce Úherce, ale v majetku firmy Limmo alpha 

s.r.o., se sídlem Nárožní 1359/11, 158 00 Praha 5. Tato firma plánuje přeložku této komunikace 

včetně přesunutí biokoridoru a vybudování cyklostezky. Komunikace bude v majetku obce 

Úherce, ale pozemky pod komunikací budou stále firmy Limmo alpha s.r.o. Projekční práce na 

přeložce obslužné komunikace č. 22 již byly zahájeny.  

    Vzhledem k tomu, že firma Limmo alpha s.r.o. projektuje dvě haly na jejich pozemcích včetně 

revitalizace odvodňovacího koryta z dálnice D5, které se bude bezprostředně dotýkat pozemků 

„Vlastníka“, doporučuji jednání přímo s firmou Limmo alpha s.r.o. 

 

    Obec Úherce nebyla ani investorem a ani stavitelem komunikace kruhový objezd na silnici II. 

180 a kruhový objezd průmyslová zóna. Proto nedisponujeme všemi rozhodnutími, které se 

k této komunikaci vážou. Doporučuji proto se obrátit na Stavební odbor města Nýřan, Benešova 

třída 295, 330 23  Nýřany, který bude mít veškeré dokumenty včetně ochrany přírody.      

    

 

   

V Úhercích dne 29. září 2022 

                                                                                  ______________________ 

 Za Obec Úherce – starosta obce 

                                                                                         Vlastimil Blažek 
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