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MĚSTSKÝ ÚŘAD RUMBURK
STAVEBNÍ ÚŘAD
Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk, tel.: 412 356 228
Č. j.: OSÚ/34654-17/Ra OSÚ/4929-2017
Oprávněná úřední osoba: Ranušová

Rumburk, 5. února 2018

E-mail: sarka.ranusova@rumburk.cz
Stavebník:

ČEZ Distribuce, a. s., IČO 247 29 035, Teplická čp. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
zast.: OMEXOM GA Energo s.r.o., IČO 491 96 812, Na Střílně čp. 1929/8, Bolevec, 323 00 Plzeň 23

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Územní rozhodnutí
Výroková část:
Dne 31.08.2017 podali ČEZ Distribuce, a. s., IČO 247 29 035, Teplická čp. 874/8, Děčín IV-Podmokly,
405 02 Děčín 2, zast.: OMEXOM GA Energo s.r.o., IČO 491 96 812, Na Střílně čp. 1929/8, Bolevec, 323
00 Plzeň 23 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: kabelové vedení NN - obnova vedení
NN na pozemcích stavební parcela číslo 810, 811, 823/1, 849, 856, 860, 876, 1074, 1080, 1147, 1154,
1210, 1211, 1214, 1227, 1230, 1244, 1247, 1248, 1249, 1256, 1260, 1263, 1264, 1265, 1266, 1268, 1278,
1307, 1312, 1314, 1321, 1322, 1323, 1325, 1326, 1328, 1332, 1347, pozemková parcela číslo 5142/5,
5145/1, 5167, 5171/1, 5180/2, 5180/3, 5186/2, 5189/1, 5190/1, 5190/2, 5190/3, 5195/1, 5200/2, 5202/3,
5218/2, 5234/1, 5242/1, 5244/1, 5244/9, 5244/10, 5245/3, 5247/1, 5249/1, 5249/2, 5249/3, 5251/2, 5252/1,
5254/1, 5268, 5270, 5276/2, 5276/4, 5277, 5278/1, 5278/2, 5284/3, 5284/5, 5300/1, 5300/2, 5302/3, 5306/1,
5306/2, 5307, 5315/1, 5316, 5405, 5491, 6506, 6517/3, 6521, 6522, 6523, 6524, 6525, 6527, 6528, 6530/2,
6537 v katastrálním území Filipov u Jiříkova.

Jedná se o řízení s velkým počtem účastníků řízení ve smyslu § 144 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád v platném znění (dále jen „správní řád“).
Městský úřad Rumburk, odbor stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále
jen "stavební zákon"), posoudil žádost podle § 84 až 91 stavebního zákona a na základě tohoto posouzení
vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů
rozhodnutí o umístění stavby:
kabelové vedení NN - obnova vedení NN na pozemcích stavební parcela číslo 810, 811, 823/1, 849, 856,
860, 876, 1074, 1080, 1147, 1154, 1210, 1211, 1214, 1227, 1230, 1244, 1247, 1248, 1249, 1256, 1260,
1263, 1264, 1265, 1266, 1268, 1278, 1307, 1312, 1314, 1321, 1322, 1323, 1325, 1326, 1328, 1332, 1347,
pozemková parcela číslo 5142/5, 5145/1, 5167, 5171/1, 5180/2, 5180/3, 5186/2, 5189/1, 5190/1, 5190/2,
5190/3, 5195/1, 5200/2, 5202/3, 5218/2, 5234/1, 5242/1, 5244/1, 5244/9, 5244/10, 5245/3, 5247/1, 5249/1,
5249/2, 5249/3, 5251/2, 5252/1, 5254/1, 5268, 5270, 5276/2, 5276/4, 5277, 5278/1, 5278/2, 5284/3, 5284/5,
5300/1, 5300/2, 5302/3, 5306/1, 5306/2, 5307, 5315/1, 5316, 5405, 5491, 6506, 6517/3, 6521, 6522, 6523,
6524, 6525, 6527, 6528, 6530/2, 6537 v katastrálním území Filipov u Jiříkova .

Popis:

Stávající vrchní vedení NN bude nahrazeno novým kabelovým vedením. Bude provedena demontáž
stávajícího vrchního vedení NN a dojde ke zřízení nových přípojek. Dále dojde k výměně transformační
stanice a rozvaděče NN, ke stavbě nových rozpojovacích skříní a přípojkových skříní. Délka celé nové trasy
kabelového vedení NN bude 2 700 m. Nový kabel bude uložen v krajích místních komunikací a zeleném
pásmu ve výkopu 0,35 x 0,80 m. V případě překopu komunikace a v komunikaci bude uložen ve výkopu
0,50 x 1,2 m v kabelové chráničce.
Členění stavby:
PS 01 rozvaděč NN
SO 01 příhradová transformační stanice
SO 02 kabelové vedení NN
SO 03 demontáž.
Stavební úřad stanovuje podmínky pro umístění stavby:

1.

Stavba bude umístěna na pozemku stavební parcela číslo 810, 811, 823/1, 849, 856, 860, 876, 1074,
1080, 1147, 1154, 1210, 1211, 1214, 1227, 1230, 1244, 1247, 1248, 1249, 1256, 1260, 1263, 1264,
1265, 1266, 1268, 1278, 1307, 1312, 1314, 1321, 1322, 1323, 1325, 1326, 1328, 1332, 1347,
pozemková parcela číslo 5142/5, 5145/1, 5167, 5171/1, 5180/2, 5180/3, 5186/2, 5189/1, 5190/1,
5190/2, 5190/3, 5195/1, 5200/2, 5202/3, 5218/2, 5234/1, 5242/1, 5244/1, 5244/9, 5244/10, 5245/3,
5247/1, 5249/1, 5249/2, 5249/3, 5251/2, 5252/1, 5254/1, 5268, 5270, 5276/2, 5276/4, 5277, 5278/1,
5278/2, 5284/3, 5284/5, 5300/1, 5300/2, 5302/3, 5306/1, 5306/2, 5307, 5315/1, 5316, 5405, 5491,
6506, 6517/3, 6521, 6522, 6523, 6524, 6525, 6527, 6528, 6530/2, 6537 v katastrálním území Filipov
u Jiříkova, jak je zakresleno v situačním výkresu v měřítku 1:1000, který je součástí dokumentace.

2.

Pro uskutečnění navrhované stavby se jako stavební pozemek vymezuje část pozemku stavební
parcela číslo 810 zastavěná plocha a nádvoří, 811 zastavěná plocha a nádvoří, 823/1 zastavěná
plocha a nádvoří, 849 zastavěná plocha a nádvoří, 856 zastavěná plocha a nádvoří, 860 zastavěná
plocha a nádvoří, 876 zastavěná plocha a nádvoří, 1074 zastavěná plocha a nádvoří, 1080 zastavěná
plocha a nádvoří, 1147 zastavěná plocha a nádvoří, 1154 zastavěná plocha a nádvoří, 1210 zastavěná
plocha a nádvoří, 1211 zastavěná plocha a nádvoří, 1214 zastavěná plocha a nádvoří, 1227 zastavěná
plocha a nádvoří, 1230 zastavěná plocha a nádvoří, 1244 zastavěná plocha a nádvoří, 1247 zastavěná
plocha a nádvoří, 1248 zastavěná plocha a nádvoří, 1249 zastavěná plocha a nádvoří, 1256 zastavěná
plocha a nádvoří, 1260 zastavěná plocha a nádvoří, 1263 zastavěná plocha a nádvoří, 1264 zastavěná
plocha a nádvoří, 1265 zastavěná plocha a nádvoří, 1266 zastavěná plocha a nádvoří, 1268 zastavěná
plocha a nádvoří, 1278 zastavěná plocha a nádvoří, 1307 zastavěná plocha a nádvoří, 1312 zastavěná
plocha a nádvoří, 1314 zastavěná plocha a nádvoří, 1321 zastavěná plocha a nádvoří, 1322 zastavěná
plocha a nádvoří, 1323 zastavěná plocha a nádvoří, 1325 zastavěná plocha a nádvoří, 1326 zastavěná
plocha a nádvoří, 1328 zastavěná plocha a nádvoří, 1332 zastavěná plocha a nádvoří, 1347 zastavěná
plocha a nádvoří, pozemková parcela číslo 5142/5 zahrada, 5145/1 ostatní plocha, 5167 trvalý travní
porost, 5171/1 trvalý travní porost, 5180/2 trvalý travní porost, 5180/3 zahrada, 5186/2 zahrada,
5189/1 trvalý travní porost, 5190/1 zahrada, 5190/2 zahrada, 5190/3 zahrada, 5195/1 trvalý travní
porost, 5200/2 trvalý travní porost, 5202/3 zahrada, 5218/2 zahrada, 5234/1 trvalý travní porost,
5242/1 trvalý travní porost, 5244/1 trvalý travní porost, 5244/9 zahrada, 5244/10 ostatní plocha,
5245/3 ostatní plocha, 5247/1 trvalý travní porost, 5249/1 zahrada, 5249/2 zahrada, 5249/3 zahrada,
5251/2 zahrada, 5252/1 trvalý travní porost, 5254/1 zahrada, 5268 zahrada, 5270 zahrada, 5276/2
zahrada, 5276/4 zahrada, 5277 trvalý travní porost, 5278/1 zahrada, 5278/2 trvalý travní porost,
5284/3 ostatní plocha, 5284/5 ostatní plocha, 5300/1 zahrada, 5300/2 zahrada, 5302/3 trvalý travní
porost, 5306/1 zahrada, 5306/2 trvalý travní porost, 5307 zahrada, 5315/1 zahrada, 5316 trvalý travní
porost, 5405 trvalý travní porost, 5491 trvalý travní porost, 6506 ostatní plocha, 6517/3 ostatní
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plocha, 6521 ostatní plocha, 6522 ostatní plocha, 6523 ostatní plocha, 6524 ostatní plocha, 6525
ostatní plocha, 6527 ostatní plocha, 6528 ostatní plocha, 6530/2 ostatní plocha, 6537 v katastrálním
území Filipov u Jiříkova, jak je zakresleno v situačním výkresu v měřítku 1:1000.
3.

Vzhledem k malému rozsahu stavby se nebudou objekty zařízení staveniště realizovat.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené v územním řízení. Případné změny nesmí být
provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
3. Před zahájením zemních prací je stavebník povinen zajistit vytyčení všech podzemních i nadzemních
sítí, aby nedošlo k jejich případnému poškození.
4. O vytyčení veškerých podzemních sítí a zařízení ve staveništi bude proveden písemný záznam do
stavebního deníku (nebo sepsán samostatný protokol) a bude podepsán příslušným správcem těchto sítí a
zařízení a zhotovitelem stavby a příp. stavebníkem.
5. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci
na staveništi.
6. Pro stavbu smí být použity pouze materiály a zařízení s příslušnými atesty (atesty státní zkušebny,
osvědčení ITI, prohlášení o shodě apod.).
7. Zhotovitel stavby je povinen vést přehledně záznamy o stavbě (stavební deník).
8. Stavebník dále zajistí, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a
všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie.
9. Stavba bude prováděna dodavatelsky - dodavatel bude určen ve výběrovém řízení a před zahájením
realizace stavby oznámí stavebník stavebnímu úřadu název a sídlo dodavatele a doloží oprávnění
dodavatele k provádění staveb.
10. Stavbou dotčené pozemky budou po dokončení stavby uvedeny do původního stavu a v případě vzniklé
škody provede nápravu.
11. Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
12. Budou dodrženy požadavky obsažené v závazném stanovisku:
a) Městského úřadu Rumburk - odboru životního prostředí, orgánu ochrany ovzduší, ze dne
03.10.2016 pod čj.: OŽP/33920-16/1-16/mat



v době realizace záměru bude vhodnými prostředky minimalizována sekundární prašnost.
Vnášení tuhých znečišťujících látek do ovzduší je třeba snižovat a vyloučit v maximální míře,
která je prakticky dosažitelná, tj. na všech místech a při operacích, kde dochází k emisím tuhých
znečišťujících látek do ovzduší (dle povahy procesu např. vodní clona, skrápění, odprašovací
nebo mlžící zařízení atd.). Dopravní prostředky budou řádně očištěny před vjezdem na veřejnou
komunikaci a přepravovaný materiál bude řádně zajištěn před vznosem do ovzduší (neplnit až po
okraj, popř. zaplachtování).

b) Městského úřadu Rumburk - odboru životního prostředí, orgánu ochrany zemědělského
půdního fondu, ze dne 03.10.2016 pod čj.: OŽP/33920-16/1-16/mat




Zábor zemědělské půdy nebude trvat déle než jeden rok, včetně doby potřebné k uvedení
zemědělské půdy do původního stavu.
Termín zahájení nezemědělského užívání zemědělské půdy bude nejméně 15 dní předem
písemně oznámen orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, MěÚ Rumburk.
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c) Městského úřadu Rumburk - odboru životního prostředí, vodoprávního úřadu, ze dne
31.05.2017pod čj.: OŽP/21452-17/3088-17/kol, lat











Pro dobu stavby bude vypracován havarijní plán dle vyhlášky č. 450/2005 Sb., v platném znění a
povodňový plán dle TNV 75 2931. Tyto plány budou po výběru zhotovitele stavby předloženy
Povodí Ohře k vyjádření. Následně bude havarijní plán předložen ke schválení vodoprávnímu
úřadu a povodňový plán bude předložen Obci Staré Křečany k zajištění souladu s povodňovým
plánem této obce. To vše před zahájením stavby.
Při křížení trasy kabelového vedení NN s koryty vodních toků budou dodržena ustanovení ČSN
75 2130 „Křížení a souběhy vodních toků s drahami, pozemními komunikacemi a vedeními“
Zahájení a ukončení prací bude s předstihem (min. 7 dní) oznámeno Povodí Ohře, státní podnik,
provozu Česká Lípa.
Kabel bude uložen v chráničce min. 1,2 m pod rostlé dno (ne náplavu).
Křížení koryt vodních toků překopem budou na obou březích vyznačena patníky nebo tyčemi.
Pokud dojde k porušení koryt vodních toků, budou koryta neprodleně uvedena investorem stavby
do náležitého stavu.
Umístění nových přípojkových skříní v blízkosti vodního toku (IDVT 10229484) bude
odsouhlaseno pracovníkem provozního střediska Česká Lípa.
Po kompletním ukončení prací bude přizván pracovník provozního střediska Česká Lípa ke
kontrole provedení stavby, kde mu bude předána dokumentace skutečného provedení stavby
včetně detailů v místech křížení vodních toků (v situaci a příčném řezu) a konečný stav bude
tímto pracovníkem protokolárně odsouhlasen.

13. Budou dodrženy požadavky obsažené ve vyjádření:
a) MěÚ Rumburk, odbor stavební úřad – úsek silniční správní úřad, čj.: OSÚ-SSÚ/2055217/236-2017/Tu ze dne 26.06.2017

- Před zahájením stavebních prací se zásahem do silničního pozemku si stavebník zajistí na
odboru stavební úřad – úsek silniční správní úřad MěÚ Rumburk povolení ke zvláštnímu
užívání komunikace. Součástí žádosti bude souhlas Krajského ředitelství policie, územního
odboru Děčín, dopravní inspektorát.
b) Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Dubí u Teplic 3, zn.: 26238-2-E ze dne 02.05.2017

1. Budou předem zajištěna taková účinná opatření, aby v průběhu prací ani později po jejich
dokončení nedocházelo k znečištění či jinému poškození vozovky, ani ostatních silničních
součástí a příslušenství (kromě výjimek dle bodu č. 3 tohoto vyjádření), nebylo narušeno
stávající silniční odvodnění a nebyla ohrožena bezpečnost silničního provozu v dotčeném
úseku.
2. Stavba kteroukoliv svojí částí, včetně oplocení či jiných souvisejících drobných a dočasných
objektů (kromě výjimek dle bodu č. 3 tohoto vyjádření), nezasáhne do silničního tělesa ani do
silničního pozemku (§ 11 zák. č. 13/1997 Sb.), tj. nezasáhne do vzdálenosti min. 1,0 m kolmo
od přilehlé hrany stávajícího živičného krytu vozovky.
3. Narušení živičného krytu vozovky příčným výkopem bude provedeno v minimálním, nezbytně
nutném plošném rozsahu, přičemž jeho úpravy po dokončení výkopových prací bude provedena
dle směrnice „Technické podmínky pro podélné a příčné překopy vozovek.
4. Před zahájením prací v pozemcích ve správě SÚS ÚK, p.o. vyzve investor SÚS ÚK, p.o.
k protokolárnímu předání silnice.
5. Investor protokolárně předá zpět místo zásahu ÚK, p.o. nejpozději v den vypršení platnosti
rozhodnutí o zvláštním užívání silnice.
c) Město Jiříkov, čj.: Výst.: D/3634/2016 ze dne 01.11.2016

- Veškerý stavební materiál při realizaci stavby bude uložen na pronajatých pozemcích v
katastrálním území Filipov u Jiříkova.

Č.j.: OSÚ/34654-17/Ra OSÚ/4929-2017

4

- V průběhu realizace stavby bude dbáno na minimalizaci hluku při stavebních pracích a tyto
nebudou prováděny v pozdních nočních hodinách. Dále budou provedena účinná opatření proti
prašnosti ze stavby.
- Zařízení staveniště bude zajištěno na pronajatých pozemcích v katastrálním území Filipov u
Jiříkova.
- Prostor stavby bude při realizaci zajištěn proti vniknutí nepovolaných osob na stavbu.
- V případě nutnosti provádění stavebních prací v silničním pozemku a v tělese komunikace (nebo
nového dopravního napojení) si stavebník požádá na odboru MH a BH MěÚ v Jiříkově o
provedení záboru veřejného prostranství.
- V rámci provádění zemních prací nedojde k znečištění přilehlé komunikace. V případě jejího
znečištění zabezpečí stavebník ihned odklizení nánosů na komunikaci.
- Při realizaci stavby nedojde k omezení provozu na přilehlé komunikaci.
d) GridServices, s.r.o. Brno, zn.: 5001532442 ze dne 12.07.2017

Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (ochranné pásmo je souvislý prostor
v bezprostřední blízkosti plyn. zařízení vymezený svislými rovinami vedenými ve vodorovné
vzdálenosti 1,0 m na obě strany od půdorysu plyn. zařízení). V tomto pásmu nesmí být umisťovány
žádné pevné ani dočasné stavby, prováděna skládka materiálu a výšková úprava terénu a pojížděno
těžkou technikou. V ochranném pásmu plynárenského zařízení budou práce prováděny výhradně
ručním způsobem.
Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:
1. Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné
v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynových přípojek (tzn. i bezvýkopové
technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly
ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací
práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).
2. Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto
stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68
zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího
souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských
sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
3. Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytýčení trasy a přesné určení uložení
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytýčení trasy provede příslušná provozní
oblast. O vytyčení trasy bude sepsán protokol. Bez vytýčení a přesného určení uložení
plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytýčení plynárenského zařízení
považujeme za zahájení stavební činnosti.
4. Budou dodrženy příslušné ČSN, zákon č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, případně
další předpisy související s uvedenou stavbou.
5. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito
podmínkami.
6. Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník
povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních
přípojek nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného
nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových
a motorových nářadí.
7. Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení
stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození.
8. V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavebních
činností provedeno obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení.
V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
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9. Neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení a plynovodních
přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.
10.Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro
stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede
příslušná provozní oblast. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo
odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být
plynovodní zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše
uvedené podmínky je povinen stavebník na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho
zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby - nebo provést
kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.
11.Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a
obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy,
vše v souladu s příslušnými ČSN.
12.Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní
prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.
13.Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč.
hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a
funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
14.Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno
mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li uvedeno jinak).
15.Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li
uvedeno jinak).
16.Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd
přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložením panelů v místě přejezdu
plynárenského zařízení.
e)

Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., Teplice zn.: SCVKZAD4753/UTPCUL/Se ze dne
07.07.2017

-

Zahájení prací nám bude předem písemně oznámeno nebo e-mailovou poštou oznámeno,
včetně jména a telefonického spojení na stavební dozor a zhotovitele stavby.
Před započetím prací požádá stavebník o vytyčení vodohospodářského zařízení. Vytyčení
skutečného umístění zařízení – vodovodu a kanalizace v komunikaci ul. Pražská (p.p.č.
2870/1) ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., Teplice a jeho
následné zakreslení do situace je nutné objednat (tel. 840 111 111; info@scvk.cz).
V případě nejasností budou provedeny kopané sondy či vytyčení inspekční kamerou.
Stavebník je povinen neprodleně ohlásit případné poškození vodohospodářského zařízení
provozovateli.
Jakákoliv změna oproti schválené projektové dokumentaci musí být předložena ke
schválení naší společnosti před dalším postupem prací.
V případě, že dojde při realizaci stavby k nalezení dalšího vodohospodářského zařízení,
které není uvedeno v dokumentaci stavby, požadujeme provést samostatné jednání o
způsobu ochrany zařízení nebo o jeho eventuální přeložce nebo zrušení.
Požadujeme být přizváni ke každé činnosti v ochranném pásmu námi provozovaného
zařízení.

-

f)

Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., Praha, čj. POS-75/17 ze dne 19.06.2017

1.
2.

Během stavby budou zajištěna taková opatření, aby nedošlo k poškození tel. vedení a
zařízení (trasu vytyčit, prokazatelně seznámit pracovníky provádějící zemní práce
s průběhem, tel. vedení, zemní práce v blízkosti vedení SEK provádět ručně).
V oblasti stavby se nachází naše vedení a zařízení, které požadujeme respektovat a
chránit před poškozením. Nad trasou a v ochranném pásmu našeho vedení nesmí dojít ke
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3.
4.
5.
6.

snížení, či ke zvýšení stávající nivelity terénu. V místě kolize stavby s naším vedením
požadujeme dodržet ČSN 73 6005.
Pokud bude budován nový vjezd nad trasou SEK, požadujeme ochránit stávající SEK
doplňkovou mechanickou ochranou (dělené chráničky, kabelové žlaby). Uložení a způsob
provedení budou předem projednány se správcem sítě.
Případné kolize budou řešeny na místě se správcem sítě CETIN.
Před záhozem a při každé kolizi stavby s naším vedením požadujeme přizvat k jeho
kontrole. O provedené kontrole bude pracovníkem CETIN proveden zápis do stavebního
deníku.
V průběhu stavebních prací požadujeme dodržení všech podmínek platného vyjádření o
existenci sítě elektronických komunikací čj.: 0639163/17 ze dne 13.06.2017, za kterých
lze provádět zemní práce v blízkosti tel. vedení:
Podmínky ochrany SEK společnosti CETIN (dojde ke střetu)
I. Obecná ustanovení
1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv
činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování
staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami
(včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými
postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo
ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti CETIN a je
výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou
zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo
podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení.
2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba,
povinen respektovat ochranné pásmo PVSEK a NVSEK tak, aby nedošlo k poškození
nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen
řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně
doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při
jakékoliv činnosti ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy
PVSEK je povinen nepoužívat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby,
založené „Podmínkami ochrany SEK společnosti CETIN“, je stavebník, nebo jím
pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN
vzniknou porušením jeho povinností.
II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK
1. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS.
Oznámení dle předchozí věty je povinen učinit elektronicky, či telefonicky na
telefonní číslo shora uvedené, přičemž takové oznámení bude obsahovat číslo
Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.
2. Před započetím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím
pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu dle
polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí
všechny osoby, které budou anebo by mohly činnosti provádět.
3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu,
jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou
polohu PVSEK příčnými sondami a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení
středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením
PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
4. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí
osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo
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prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená
třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je
stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu zastavit
práce a zjištění rozporu oznámit POS a v přerušených pracích pokračovat teprve poté,
co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v přerušených pracích.
6. V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je
stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou
mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce
v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo
k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických
a odborných norem (včetně doporučených), správné praxi v oboru stavebnictví
a technologických postupů.
7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník,
nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához
je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS.
8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty
kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti
CETIN.
9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku
přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně
zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba,
je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě
vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím
pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí.
10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně
ochranného pásma) jakkoliv měnit nivelitu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit
rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).
11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy
zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních
a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenosti menší než 1 m od
NVSEK.
12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na POS v průběhu
stavby, a to ve všech případech, kdy by i nad rámec těchto „Podmínek ochrany SEK
společnosti CETIN“ mohlo dojít ke střetu stavby se SEK.
13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat
a odstraňovat technologické ochranné a pomocné prvky SEK.
14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání
s POS jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou
skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či
jakýmkoliv jiným zařízením SEK. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je
výslovně srozuměn s tím, že technologická rezerva představuje několik desítek metrů
kabelu stočeného do kruhu a ochranou optické spojky je skříň o hraně cca 1 m.
15. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK
ihned, nejpozději však do 24 hodin od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit
POS. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen oznámení učinit na
poruchové službě společnosti CETIN.
III. Práce v objektech a odstraňování objektů
1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací
v objektu, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazatelně kontaktovat POS a
zajistit u společnosti CETIN bezpečné odpojení SEK a bude-li to vyžadovat ochrana
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stávající SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit
dočasné, případně trvalé přeložení SEK.
2. Při provádění činností v objektu je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v
souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně
doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy
provést mimo jiné průzkum vnějších a vnitřních vedení SEK na omítce a pod ní.
IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby
1. Pokud by činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení
správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení
SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS
a předložit zakreslení SEK do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační,
koordinační atp.).
2. V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba
povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím
pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy SEK i s příslušnými kótami do
zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánek), ze které bude zcela patrná
míra dotčení SEK.
3. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových
elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením
správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení
silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím
pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS, předat dokumentaci stavby a výpočet
nebezpečných a rušivých vlivů (včetně návrhu opatření) ke kontrole. Stavebník, nebo
jím pověřená třetí osoba, není oprávněn do doby, než obdrží od POS vyjádření
o správnosti výpočtu nebezpečných a rušivých vlivů, jakož i vyjádření k návrhu
opatření, zahájit činnost, která by mohla způsobit ohrožení či poškození SEK.
Způsobem uvedeným v předchozí větě je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba,
povinen postupovat také při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky
produktovodů s katodovou ochranou.
4. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu
radiových tras společnosti CETIN a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a
to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději
však před zahájení správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo
jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS za účelem projednání podmínek
ochrany těchto radiových tras.
5. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN)
společnosti CETIN je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením
správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím
pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat
POS.
6. Pokud by budované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy
zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem,
je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby
mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití otevřeného plamene a
podobných technologií.
V. Přeložení SEK
1. V případě nutnosti přeložení SEK nese stavebník, který vyvolal překládku
nadzemního nebo podzemního vedení SEK, náklady nezbytné úpravy dotčeného
úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.
2. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu poté,
kdy zjistí potřebu přeložení SEK, nejpozději však před počátkem zpracování projektu
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stavby, která vyvolala nutnost přeložení SEK, kontaktovat POS za účelem projednání
podmínek přeložení SEK.
3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen uzavřít se společností CETIN
„Smlouvu o provedení vynucené překládky SEK“.
VI. Křížení a souběh se SEK
1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě,
kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit
tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší jak 0,6 m a optické
nebyly umístěny v hloubce menší jak 1 m. V opačném případě je stavebník, nebo jím
pověřená osoba, povinen kontaktovat POS.
2. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení technické
infrastruktury se SEK ukládat ostatní sítě technické infrastruktury tak, aby tyto byly
umístěny výhradně pod SEK, přičemž SEK je povinen uložit do chráničky s přesahem
minimálně 1 m na každou stranu od bodu křížení. Chráničku je povinen utěsnit
a zamezit vnikání nečistot.
3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK
s pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK
v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem
minimálně 0,5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit
a zamezit vnikání nečistot.
4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi,
podezdívky, apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od
krajního vedení PVSEK.
5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit
(např. zabetonováním).
6. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí
technické infrastruktury s kabelovodem, povinen zejména:
v případech, kdy plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury
budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při
křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod
kabelovodem, předložit POS a následně s POS projednat zakreslení v příčných
řezech,
do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě
technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve
vzdálenosti kratší než 2 m,
neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické
infrastruktury,
předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany
tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
projednat, nejpozději ve fázi projektové přípravy, s POS jakékoliv výkopové
práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo
kabelové komory,
projednat s POS veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtů a protlaků ve
vzdálenosti bližší než 1,5 m od kabelovodu.

Označení účastníků řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "správní řád"):
ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická čp. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
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Odůvodnění:
Dne 31.08.2017 podal ČEZ Distribuce, a. s., IČO 247 29 035, Teplická čp. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405
02 Děčín 2, zast.: OMEXOM GA Energo s.r.o., IČO 491 96 812, Na Střílně čp. 1929/8, Bolevec, 323 00
Plzeň 23 žádost o vydání rozhodnutí o umístění výše uvedené stavby. Uvedeným dnem bylo řízení zahájeno.
Stavební úřad nepodával informace o zahájení územního řízení občanským spolkům, jejichž náplní je
ochrana životního prostředí, protože orgán ochrany přírody a krajiny, kterým je odbor životního prostředí
MěÚ Rumburk, vydal stanovisko, ve kterém uvedl, že předmětnou stavbou není dotčen veřejný zájem, který
chrání (předmětná stavba bude umístěna v území urbanizovaném a v současně zastavěném území obce).
Stavební úřad opatřením ze dne 21.09.2017 oznámil zahájení řízení všem známým účastníkům řízení,
dotčeným orgánům a upozornil je v souladu s § 89 odst. 1 stavebního zákona na lhůtu pro podání závazných
stanovisek, námitek a připomínek.
Okruh účastníků řízení byl vymezen následovně:
podle § 85 odst. 1 stavebního zákona

a) žadatel
ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická čp. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn
Město Jiříkov, Náměstí čp. 464/1, Starý Jiříkov, 407 53 Jiříkov, DS: 34mbzwf
podle § 85 odst. 2 stavebního zákona

a) vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem,
nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě
Oldřich Smetana, Přítkovská čp. 1503/42, Trnovany, 415 01 Teplice 1
Jaroslava Smetanová, Přítkovská čp. 1503/42, Trnovany, 415 01 Teplice 1
Oldřich Záveský, Filipov čp. 85, 407 53 Jiříkov
Linda Záveská, Filipov čp. 85, 407 53 Jiříkov
Vratislav Otradovský, Filipov čp. 49, 407 53 Jiříkov
Marek Jasa, Lesní čp. 2967, 407 47 Varnsdorf 1
Zuzana Buriková Jasová, Filipov čp. 121, 407 53 Jiříkov
Václav Pazdera, Filipov čp. 113, 407 53 Jiříkov
Jitka Pazderová, 17. listopadu čp. 1185/20, Děčín I-Děčín, 405 02 Děčín 2
Karel Exner, Filipov čp. 124, 407 53 Jiříkov
Květuše Exnerová, Filipov čp. 124, 407 53 Jiříkov
Anežka Jandová, Filipov čp. 134, 407 53 Jiříkov
Milena Svobodová, Filipov čp. 162, 407 53 Jiříkov
Zuzana Cíglerová, Daškova čp. 3073/8, Modřany, 143 00 Praha 412
Petr Krásl, Arnoltice čp. 190, 407 14 Arnoltice u Děčína
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Ing. Jitka Blehová, Arnoltice čp. 190, 407 14 Arnoltice u Děčína
JUDr. Karel Humplik, Jaselská čp. 418/6, Řetenice, 415 03 Teplice 3
Jarmila Humpliková, Jaselská čp. 418/6, Řetenice, 415 03 Teplice 3
Iva Přibylová, Filipov čp. 173, 407 53 Jiříkov
Blanka Mynářová, Filipov čp. 172, 407 53 Jiříkov
Eva Matyásková, Sněžná čp. 44, Krásná Lípa, 407 47 Varnsdorf 1
Věra Zlatová, Filipov čp. 181, 407 53 Jiříkov
Naděžda Vaiglová, Filipov čp. 9, 407 53 Jiříkov
Jan Demeter, Filipov čp. 190, 407 53 Jiříkov
Albert Demeter, Filipov čp. 190, 407 53 Jiříkov
Květa Demeterová, Filipov čp. 190, 407 53 Jiříkov
Alena Kašparová, Filipov čp. 193, 407 53 Jiříkov
Marie Marešová, Filipov čp. 194, 407 53 Jiříkov
Josef Mareš, Kotvová 1538/5, 408 01 Rumburk
Pavlína Slaná, Karoliny Světlé 232/6, 408 01 Rumburk
Jan Frič, Filipov čp. 195, 407 53 Jiříkov
František Mrázek, Filipov čp. 196, 407 53 Jiříkov
Tělocvičná Jednota Sokol Filipov, Filipov čp. 207, Jiříkov
Hana Tatíčková, Filipov čp. 235, 407 53 Jiříkov
Hana Krupičková, Filipov čp. 235, 407 53 Jiříkov
Věra Šléglová, Filipov čp. 240, 407 53 Jiříkov
Michaela Zavadilová, Filipov čp. 243, 407 53 Jiříkov
Filip Zavadil, Filipov čp. 243, 407 53 Jiříkov
Jiří Skala, Filipov čp. 248, 407 53 Jiříkov
Oldřich Podzimek, Filipov čp. 249, 407 53 Jiříkov
Ludmila Podzimková, Filipov čp. 249, 407 53 Jiříkov
Jaroslav Máchal, Filipov čp. 250, 407 53 Jiříkov
Milan Volek, Filipov čp. 250, 407 53 Jiříkov
Pavel Martínek, Bezručova čp. 118/8, Loučné, 407 53 Jiříkov
Otto Farský, Filipov čp. 255, 407 53 Jiříkov
Dagmar Farská, Filipov čp. 255, 407 53 Jiříkov
Danuše Kúdelová, Filipov čp. 260, 407 53 Jiříkov
Smion Ryzhak, Paculova čp. 1110/2, Černý Most, 198 00 Praha 98
Elena Ryzhak, Paculova čp. 1110/2, Černý Most, 198 00 Praha 98
PaedDr. Oto Louka, Hanzlíčkova čp. 1980/4, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem 11

Č.j.: OSÚ/34654-17/Ra OSÚ/4929-2017

12

JUDr. Jana Louková, Nová čp. 1402/28, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem 3
Jaromír Petr, Filipov čp. 31, 407 53 Jiříkov
Ilona Petrová, Filipov čp. 31, 407 53 Jiříkov
Miloš Kuboušek, Pecerady čp. 34, 257 41 Týnec nad Sázavou
Jan Mottl, Vlašimská čp. 1790, 256 01 Benešov u Prahy
Jana Lacinová, Filipov čp. 198, 407 53 Jiříkov
Pavel Semenov, Filipov čp. 198, 407 53 Jiříkov
AB 4 B. V., Strawinskylaan čp. 933, Amsterodam, Netherlands (the)
CDV-3, LTD, Fleet Street čp. 133, EC4A 2BB London, United Kingdom (the)
Miluše Mynářová, Filipov čp. 172, 407 53 Jiříkov
Pavel Mynář, Komenského čp. 450, Arnultovice, 473 01 Nový Bor
Eva Kolářová, Plzeňská čp. 1883, 407 47 Varnsdorf 1
Gabriela Kyjovská, Filipov čp. 234, 407 53 Jiříkov
František Rejha, Rolnická čp. 5/4, Rumburk 2 - Horní Jindřichov, 408 01 Rumburk
Zdeňka Grundzová, Čapkova čp. 471/9, Starý Jiříkov, 407 53 Jiříkov
Biskupství litoměřické, Dómské náměstí čp. 1/1, Za nemocnicí, 412 01 Litoměřice 1, DS: am6jt4y
Státní pozemkový úřad, Husinecká čp. 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3, DS: z49per3
Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem
(majetkový správce: Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská čp. 260/13,
Pozorka, 417 03 Dubí u Teplic 3, DS: 6hevxje)
Hypoteční banka, a.s., Radlická čp. 333/150, Radlice, 150 00 Praha 5, DS: 5azegu5
Komerční banka, a.s., Na příkopě čp. 969/33, Staré Město, 110 00 Praha 1, DS: 4ktes4w
Raiffeisenbank a.s., Hvězdova čp. 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, DS: skzfs6u
MĚSTO TURNOV, Antonína Dvořáka čp. 335, 511 01 Turnov 1, DS: vehbxe9
Generali Pojišťovna a.s., Bělehradská čp. 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, DS: bcmp6yp
Intrum Justitia Czech, s.r.o., Klimentská čp. 1216/46, Nové Město, 110 00 Praha 1, DS: ksiuzrv
CP Inkaso s.r.o., Opletalova čp. 1603/57, Nové Město, 110 00 Praha 1, DS: ahyjmb7
Město, Náměstí Míru čp. 219, 407 21 Česká Kamenice, DS: OVM, cu5bsdg
Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova čp. 1929/62, Krč, 140 00 Praha 4, DS: wx6dkif
Reality Deluxe s.r.o., Roháčova čp. 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, DS: fe8d4ax
MONETA Money Bank, a.s., Vyskočilova čp. 1422/1a, Michle, 140 00 Praha 4, DS: 3kpd8nk
Českomoravská stavební spořitelna, a.s., Vinohradská čp. 3218/169, Strašnice, 100 00 Praha 10, DS:
ukmjjq2
CDC-Liberec, s.r.o., U Hřiště čp. 154, Skorotice, 403 40 Ústí nad Labem 19, DS: 4stu98v
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská čp. 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, DS: qa7425t
GridServices, s.r.o., Plynárenská čp. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2, DS: jnnyjs6
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Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská čp. 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice 1, DS: f7rf9ns
BNP Paribas Personal Finance SA, odštěpný závod, Karla Engliše čp. 3208/5, Smíchov, 150 00 Praha 5, DS:
hznxmz3
CASPER UNION s.r.o., Olivova čp. 948/6, Nové Město, 110 00 Praha 1, DS: u6nzteb
b) osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo
stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno
vlastníci stavební parcely číslo: 809; 1244; 1304; 850; 917; 866/2; 866/1;
vlastníci pozemkové parcely číslo: 5493; 5282/1; 5282/2; 5272/2; 5284/4; 5283/1; 5284/1; 5285; 5286; 5297;
5298; 5308; 5309; 5301/1; 5302/2; 5253/1; 5322; 5320; 5134/1; 5134/2; 5141/3; 5138/2; 5138/3; 5138/1;
5138/4; 5139/1; 5143/2; 5143/1; 6506; 6510; 6511; 5149/4; 5169/1; 5170; 5171/1; 5149/1; 5200/1; 5204;
5202/3; 5195/2; 5221/1; 5222; 5230; 5180/5; 5182; 5184/1; 5180/6; 5186/1; 5186/4; 5185/2; 5181; 5177/2;
5178; 5175; 5227; 5232/2; 5235; 5237/1; 5237/2; 5241/2; 5272/9; 5244/5; 5270; 5244/6; 5244/7; 5245/3;
5246/1; 5248/3; 5257; 5258; 5264; 5265; 5268; 5251/1; 5312; 5303; 5492.
c) osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis
///
Při stanovení okruhu účastníků územního řízení posoudil stavební úřad předmětné řízení jako řízení
s velkým počtem účastníků, a proto v souladu s ustanovením § 144 odst. 2 správního řádu, vedl územní
řízení formou veřejné vyhlášky.
Žádost byla doložena dokumentací vypracovanou oprávněnou osobou, doklady, prokazujícími vlastnické
nebo jiné právo provést stavbu a těmito stanovisky dotčených orgánů, správců inženýrských sítí a účastníků
řízení:
 Dokumentace pro územní řízení vypracovaná firmou OMEXOM GA Energo s.r.o., Na Střílně čp. 1929/8,
Bolevec, 323 00 Plzeň, zodpovědný projektant: Jaroslav Dvořák, autorizovaný technik pro technologická
zařízení staveb ČKAIT - 03009536, ze srpna 2017.
 Stanovisko MěÚ Rumburk - odboru životního prostředí, orgánu veřejné správy v oblasti odpadového
hospodářství čj.: OŽP/33920-16/1-16/got, ze dne 21.10.2016, bez podmínek; orgánu ochrany přírody čj.:
OŽP/33920-16/1-16/got,lat, ze dne 21.10.2016, že není DO; orgánu ochrany zemědělského půdního
fondu čj.: OŽP/33920-16/1-16/mat, ze dne 03.10.2016, s podmínkou; orgánu státní správy lesů čj.:
OŽP/33920-16/1-16/raus, ze dne 03.10.2016, že není DO; orgánu státní správy myslivosti čj.:
OŽP/33920-16/1-16/raus, ze dne 03.10.2016, že není DO;
 Závazné stanovisko MěÚ Rumburk - odboru životního prostředí, orgánu ochrany ovzduší čj.:
OŽP/33920-16/1-16/mat, ze dne 03.10.2016 s podmínkou;
 Závazné stanovisko MěÚ Rumburk - odboru životního prostředí, vodoprávního úřadu čj.: OŽP/2145217/3088-17/kol,lat ze dne 31.05.2017, s podmínkami;
 Vyjádření Povodí Ohře, s.p. Chomutov, zn.: POH/45113/2016-2/032300 ze dne 07.11.2016.
 Vyjádření Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, čj.: 26-238-2-E,
SUSUKDC/SPL/15652/2016.
 Vyjádření MěÚ Rumburk, odboru stavební úřad - úsek silniční správní úřad, čj.: OSÚ-SSÚ/2055217/236-2017/Tu, ze dne 26.06.2017.
 Rozhodnutí MěÚ Rumburk, odboru stavební úřad - úsek silniční správní úřad, o povolení umístění inž.
sítí do silničního pozemku, čj.: OSÚ-SSÚ/20552-17/3573-2017/Tu, ze dne 26.06.2017, které nabylo
právní moci dne 15.07.2017.
 Závazné stanovisko Ministerstva obrany ČR, sekce ekonomické a majetkové MO, Oddělení ochrany
územních zájmů Praha, zn.: 90360/2016-8201-OÚZ-LIT, ze dne 23.09.2016.
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 Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru ÚK, územního odboru Děčín, bez podmínek, čj.
HSUL-261-192/DC-2017 ze dne 17.07.2017.
 Vyjádření města Jiříkov s podmínkami, čj.: D/3634/2016 ze dne 01.11.2016.
 Rozhodnutí MěÚ Jiříkov, odboru místního a bytového hospodářství o zvláštním užívání místní
komunikace, čj.: JirikovD/1574-4/2017/MH+BH/13/STR ze dne 07.06.2017, které nabylo právní moci
dne 23.06.2017.
 Vyjádření Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, že není DO, čj.:
KHSUL 33537/2017, ze dne 19.07.2017.
 Vyjádření Sč. vodovodů a kanalizací a.s., zn. SCVKZAD4753/UTPCUL/Se, ze dne 07.07.2017.
 Vyjádření UPC Česká republika, s.r.o., Praha, ze dne 13.06.2017.
 Vyjádření Telco Pro Services, a.s. Praha, zn.: 0200611148 ze dne 13.06.2017.
 Vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, ze dne 29.08.2017 zn.: 0100796391 a ze dne 16.06.2017 zn.:
1093335023.
 Vyjádření České telekomunikační infrastruktury a.s. Praha, čj.: 639163/17 ze dne 13.06.2017 a čj.: POS
75/17 ze dne 19.06.2017.
 Vyjádření GridServices, s.r.o., Brno, zn.: 5001532442 ze dne 12.07.2017.
 Souhlas oprávněného z exekuce, tj. Města Česká Kamenice se stavbou, ze dne 09.10.2017.
 Souhlasy všech vlastníků dotčených pozemků se stavbou.
 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva o právu provést
stavbu, uzavřená mezi stavebníkem a vlastníky dotčených pozemků
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných
zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení a podmínky stanovisek
zahrnul do podmínek tohoto rozhodnutí. Duplicitní podmínky uplatněné několika účastníky a dotčenými
orgány byly zapracovány vždy jako jedna připomínka.
Dne 27.09.2017, tj. ve stanovené lhůtě pro podání závazných stanovisek, námitek a připomínek stavební úřad
obdržel požadavek účastníka řízení paní Blanky Mynářové (evidovaný pod čj.: 38397-17), aby dotčené
pozemky v jejím vlastnictví byly uvedeny do původního stavu a nebyl porušen její plot. Stavební úřad
uvedenému požadavku vyhověl stanovením podmínky č. 10 v tomto rozhodnutí.
Ke stavbou dotčeným pozemkům má žadatel souhlasy jejich vlastníků.
Vlastníci dotčených pozemků Oldřich a Jaroslava Smetanovi a Jan Frič ve svých souhlasech vyjádřili
připomínky, kterým bylo vyhověno, a žadatel předložil dokumentaci, která již respektuje vyjádřené
připomínky.
Do podmínek územního rozhodnutí nebyly zahrnuty ty podmínky, kde povinnost jejich plnění vyplývá přímo
z platných právních předpisů a ty, které se týkají soukromoprávních vztahů účastníků.
Z hledisek, uvedených v § 90 stavebního zákona posoudil stavební úřad záměr žadatele takto:
Umísťovaná stavba je v souladu:

-

se schválenou územně plánovací dokumentací – stavba je v souladu s územním plánem města

Jiříkov, který nabyl účinnosti 22.10.2015, jedná se o území urbanizované, převážně plochu dopravy
silniční, plochu komunikací místních a obslužných na kterou navazuje plocha obytná v rodinných
domech, plocha občanského vybavení, plochy parků a historických zahrad a plochy výroby a
skladování; ve všech plochách je podmíněně přípustné využití pro zařízení technické infrastruktury
sloužící výhradně pro zásobení staveb na daných stavebních pozemcích.
-

s požadavky podle stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů - žádost obsahuje veškeré

náležitosti, které upravuje § 86 stavebního zákona, § 3 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů,
dokumentace stavby je v souladu s přílohou č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, je v
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souladu s ustanovením vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění
pozdějších předpisů, vyhláškou č. 398/2009Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících
bezbariérové užívání staveb, a dále je v souladu s obecnými požadavky na využívání území vyhlášky č.
501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.
-

s požadavky podle zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle
zvláštních právních předpisů - k umístění staveb byla vydána kladná stanoviska všech dotčených

orgánů, hájících zájmy chráněné zvláštními právními předpisy - Hasičský záchranný sbor Ústeckého
kraje, MěÚ Jiříkov - odbor místního a bytového hosp., MěÚ Rumburk - odbor stavební úřad (úsek
silniční správní úřad), MěÚ Rumburk - odbor životního prostředí (orgán ochrany ovzduší), MěÚ
Rumburk - odbor životního prostředí (orgán ochrany ZPF), MěÚ Rumburk - odbor životního prostředí
(orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství), MěÚ Rumburk - odbor životního prostředí
(vodoprávní úřad), Ministerstvo obrany - Sekce ekonomická a majetková MO, Oddělení ochrany
územních zájmů Praha.
-

s požadavky na dopravní a technickou infrastrukturu.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve
výroku uvedených.

Poučení:
Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky ode dne nabytí právní moci. Podmínky
rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich
konzumaci.
Územní rozhodnutí pozbývá platnosti, nebyla-li ve lhůtě platnosti podána úplná žádost o stavební povolení,
ohlášení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebylo-li
započato s využitím území pro stanovený účel, nebo bylo-li stavební nebo jiné povolovací řízení zastaveno
anebo byla-li podaná žádost zamítnuta po lhůtě platnosti územního rozhodnutí.
Územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od
záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje. To neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena.

Poučení o opravném prostředku:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odboru územního plánování a
stavebního řádu, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení podáním u zdejšího správního orgánu.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

„otisk úředního razítka“
Šárka Ranušová v. r.
referentka odboru stavební úřad
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Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
stanovený podle položky 17 odst. 1, písm. e) ve výši 1000,- Kč, sazebníku správních poplatků v celkové
hodnotě 1000,- Kč byl uhrazen dne 27.09.2017.
Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů (na úřední desce stavebního úřadu MěÚ
Rumburk a na úřední desce MěÚ Jiříkov) a současně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup
podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu 15. den je posledním dnem oznámení.

Datum vyvěšení: …………………….

Datum sejmutí: ……………………

………………………………………....................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení
Razítko:

………………………………………....................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko:

V elektronické podobě
zveřejněno od: ……………………………………

V elektronické podobě
zveřejněno do: ……………………………………

………………………………………....................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění
Razítko:

………………………………………....................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění
Razítko:

Příloha pro stavebníka

Stejnopis písemného vyhotovení opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou dokumentací k územnímu
řízení budou zaslány (předány) až po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
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Příloha: situační výkres
Rozdělovník:
Účastníci řízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona a dle § 144 odst. 6 správního řádu obdrží jednotlivě:
Datová schránka:
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická čp. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
doručí se zástupci: OMEXOM GA Energo s.r.o., Na Střílně čp. 1929/8, Bolevec, 323 00 Plzeň 23, DS: PO,
ryt33bf
Město Jiříkov, Náměstí čp. 464/1, Starý Jiříkov, 407 53 Jiříkov, DS: 34mbzwf
Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona a dle § 144 odst. 6 správního řádu obdrží
jednotlivě:
Oldřich Smetana, Přítkovská čp. 1503/42, Trnovany, 415 01 Teplice 1
Jaroslava Smetanová, Přítkovská čp. 1503/42, Trnovany, 415 01 Teplice 1
Oldřich Záveský, Filipov čp. 85, 407 53 Jiříkov
Linda Záveská, Filipov čp. 85, 407 53 Jiříkov
Vratislav Otradovský, Filipov čp. 49, 407 53 Jiříkov
Marek Jasa, Lesní čp. 2967, 407 47 Varnsdorf 1
Zuzana Buriková Jasová, Filipov čp. 121, 407 53 Jiříkov
Václav Pazdera, Filipov čp. 113, 407 53 Jiříkov
Jitka Pazderová, 17. listopadu čp. 1185/20, Děčín I-Děčín, 405 02 Děčín 2
Karel Exner, Filipov čp. 124, 407 53 Jiříkov
Květuše Exnerová, Filipov čp. 124, 407 53 Jiříkov
Anežka Jandová, Filipov čp. 134, 407 53 Jiříkov
Milena Svobodová, Filipov čp. 162, 407 53 Jiříkov
Zuzana Cíglerová, Daškova čp. 3073/8, Modřany, 143 00 Praha 412
Petr Krásl, Arnoltice čp. 190, 407 14 Arnoltice u Děčína
Ing. Jitka Blehová, Arnoltice čp. 190, 407 14 Arnoltice u Děčína
JUDr. Karel Humplik, Jaselská čp. 418/6, Řetenice, 415 03 Teplice 3
Jarmila Humpliková, Jaselská čp. 418/6, Řetenice, 415 03 Teplice 3
Iva Přibylová, Filipov čp. 173, 407 53 Jiříkov
Blanka Mynářová, Filipov čp. 172, 407 53 Jiříkov
Eva Matyásková, Sněžná čp. 44, Krásná Lípa, 407 47 Varnsdorf 1
Věra Zlatová, Filipov čp. 181, 407 53 Jiříkov
Naděžda Vaiglová, Filipov čp. 9, 407 53 Jiříkov
Jan Demeter, Filipov čp. 190, 407 53 Jiříkov
Albert Demeter, Filipov čp. 190, 407 53 Jiříkov
Květa Demeterová, Filipov čp. 190, 407 53 Jiříkov
Alena Kašparová, Filipov čp. 193, 407 53 Jiříkov
Marie Marešová, Filipov čp. 194, 407 53 Jiříkov
Josef Mareš, Kotvová 1538/5, 408 01 Rumburk
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Pavlína Slaná, Karoliny Světlé 232/6, 408 01 Rumburk
Jan Frič, Filipov čp. 195, 407 53 Jiříkov
František Mrázek, Filipov čp. 196, 407 53 Jiříkov
Tělocvičná Jednota Sokol Filipov, Filipov čp. 207, Jiříkov
Hana Tatíčková, Filipov čp. 235, 407 53 Jiříkov
Hana Krupičková, Filipov čp. 235, 407 53 Jiříkov
Věra Šléglová, Filipov čp. 240, 407 53 Jiříkov
Michaela Zavadilová, Filipov čp. 243, 407 53 Jiříkov
Filip Zavadil, Filipov čp. 243, 407 53 Jiříkov
Jiří Skala, Filipov čp. 248, 407 53 Jiříkov
Oldřich Podzimek, Filipov čp. 249, 407 53 Jiříkov
Ludmila Podzimková, Filipov čp. 249, 407 53 Jiříkov
Jaroslav Máchal, Filipov čp. 250, 407 53 Jiříkov
Milan Volek, Filipov čp. 250, 407 53 Jiříkov
Pavel Martínek, Bezručova čp. 118/8, Loučné, 407 53 Jiříkov
Otto Farský, Filipov čp. 255, 407 53 Jiříkov
Dagmar Farská, Filipov čp. 255, 407 53 Jiříkov
Danuše Kúdelová, Filipov čp. 260, 407 53 Jiříkov
Smion Ryzhak, Paculova čp. 1110/2, Černý Most, 198 00 Praha 98
Elena Ryzhak, Paculova čp. 1110/2, Černý Most, 198 00 Praha 98
PaedDr. Oto Louka, Hanzlíčkova čp. 1980/4, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem 11
JUDr. Jana Louková, Nová čp. 1402/28, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem 3
Jaromír Petr, Filipov čp. 31, 407 53 Jiříkov
Ilona Petrová, Filipov čp. 31, 407 53 Jiříkov
Miloš Kuboušek, Pecerady čp. 34, 257 41 Týnec nad Sázavou
Jan Mottl, Vlašimská čp. 1790, 256 01 Benešov u Prahy
Jana Lacinová, Filipov čp. 198, 407 53 Jiříkov
Pavel Semenov, Filipov čp. 198, 407 53 Jiříkov
AB 4 B. V., id. Č. 34186049, Strawinskylaan 933, 1077xx Amsterodam, Nizozemsko, Netherlands (the)
CDV-3, LTD, id. Č. 8146233, 133 Fleet Street, EC4A 2BB London, Spojené království Velké Británie a
Severního Irska, United Kingdom (the)
Miluše Mynářová, Filipov čp. 172, 407 53 Jiříkov
Pavel Mynář, Komenského čp. 450, Arnultovice, 473 01 Nový Bor
Eva Kolářová, Plzeňská čp. 1883, 407 47 Varnsdorf 1
Gabriela Kyjovská, Filipov čp. 234, 407 53 Jiříkov
František Rejha, Rolnická čp. 5/4, Rumburk 2- Horní Jindřichov, 408 01 Rumburk
Zdeňka Grundzová, Čapkova čp. 471/9, Starý Jiříkov, 407 53 Jiříkov
Datová schránka:
Biskupství litoměřické, Dómské náměstí čp. 1/1, Za nemocnicí, 412 01 Litoměřice 1, DS: am6jt4y
ČR - Státní pozemkový úřad, Husinecká čp. 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3, DS: z49per3
Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem
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doručí se: Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská čp. 260/13, Pozorka, 417
03 Dubí u Teplic 3, DS: 6hevxje
Hypoteční banka, a.s., Radlická čp. 333/150, Radlice, 150 00 Praha 5, DS: 5azegu5
Komerční banka, a.s., Na příkopě čp. 969/33, Staré Město, 110 00 Praha 1, DS: 4ktes4w
Raiffeisenbank a.s., Hvězdova čp. 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, DS: skzfs6u
MĚSTO TURNOV, Antonína Dvořáka čp. 335, 511 01 Turnov 1, DS: vehbxe9
Generali Pojišťovna a.s., Bělehradská čp. 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, DS: bcmp6yp
Intrum Justitia Czech, s.r.o., Klimentská čp. 1216/46, Nové Město, 110 00 Praha 1, DS: ksiuzrv
CP Inkaso s.r.o., Opletalova čp. 1603/57, Nové Město, 110 00 Praha 1, DS: ahyjmb7
Město, Náměstí Míru čp. 219, 407 21 Česká Kamenice, DS: OVM, cu5bsdg
Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova čp. 1929/62, Krč, 140 00 Praha 4, DS: wx6dkif
Reality Deluxe s.r.o., Roháčova čp. 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, DS: fe8d4ax
MONETA Money Bank, a.s., Vyskočilova čp. 1422/1a, Michle, 140 00 Praha 4, DS: 3kpd8nk
Českomoravská stavební spořitelna, a.s., Vinohradská čp. 3218/169, Strašnice, 100 00 Praha 10, DS:
ukmjjq2
CDC-Liberec, s.r.o., U Hřiště čp. 154, Skorotice, 403 40 Ústí nad Labem 19, DS: 4stu98v
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská čp. 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, DS: qa7425t
GridServices, s.r.o., Plynárenská čp. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2, DS: jnnyjs6
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská čp. 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice 1, DS: f7rf9ns
BNP Paribas Personal Finance SA, odštěpný závod, Karla Engliše čp. 3208/5, Smíchov, 150 00 Praha 5, DS:
hznxmz3
CASPER UNION s.r.o., Olivova čp. 948/6, Nové Město, 110 00 Praha 1, DS: u6nzteb
Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona a dle § 144 odst. 6 správního řádu obdrží
veřejnou vyhláškou:
vlastníci stavební parcely číslo: 809; 1244; 1304; 850; 917; 866/2; 866/1;
vlastníci pozemkové parcely číslo: 5493; 5282/1; 5282/2; 5272/2; 5284/4; 5283/1; 5284/1; 5285; 5286; 5297;
5298; 5308; 5309; 5301/1; 5302/2; 5253/1; 5322; 5320; 5134/1; 5134/2; 5141/3; 5138/2; 5138/3; 5138/1;
5138/4; 5139/1; 5143/2; 5143/1; 6506; 6510; 6511; 5149/4; 5169/1; 5170; 5171/1; 5149/1; 5200/1; 5204;
5202/3; 5195/2; 5221/1; 5222; 5230; 5180/5; 5182; 5184/1; 5180/6; 5186/1; 5186/4; 5185/2; 5181; 5177/2;
5178; 5175; 5227; 5232/2; 5235; 5237/1; 5237/2; 5241/2; 5272/9; 5244/5; 5270; 5244/6; 5244/7; 5245/3;
5246/1; 5248/3; 5257; 5258; 5264; 5265; 5268; 5251/1; 5312; 5303; 5492.
Dotčené orgány:
MěÚ Rumburk - odbor stavební úřad (úsek silniční správní úřad), Třída 9. května čp. 1366/48, 408 01
Rumburk
MěÚ Rumburk - odbor životního prostředí (orgán ochrany ovzduší), Třída 9. května čp. 1366/48, 408 01
Rumburk
MěÚ Rumburk - odbor životního prostředí (orgán ochrany ZPF), Třída 9. května čp. 1366/48, 408 01
Rumburk
MěÚ Rumburk - odbor životního prostředí (orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství), Třída
9. května čp. 1366/48, 408 01 Rumburk
MěÚ Rumburk - odbor životního prostředí (vodoprávní úřad), Třída 9. května čp. 1366/48, 408 01 Rumburk
Datová schránka:
Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, Provaznická čp. 1394/10, 405 02 Děčín 2, DS: auyaa6n
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MěÚ Jiříkov - odbor místního a bytového hosp., Náměstí čp. 464/1, 407 53 Jiříkov, DS: OVM, 34mbzwf
Ministerstvo obrany - Sekce ekonomická a majetková MO, Oddělení ochrany územních zájmů Praha,
Hradební čp. 772/12, 110 05 Praha 05, DS: OVM, hjyaavk
Na vědomí:
Datová schránka:
MěÚ Jiříkov (pro vyvěšení na úřední desce), Náměstí čp. 464/1, 407 53 Jiříkov, DS: OVM, 34mbzwf
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