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ROZHODNUTÍ 

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 4911/2021 

VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU 
 
 

Výroková část: 
 

Stavební úřad Magistrátu města Děčín, jako stavební úřad příslušný podle § 13 zákona  
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále 
jen stavební zákon), v územním řízení posoudil podle § 84 až § 90 stavebního zákona žádost 
o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), 
kterou dne 01.12.2020 podala 

a.s. ČEZ Distribuce, IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 
2, kterou zastupuje a.s. Chládek & Tintěra, IČO 62743881, Nerudova č.p. 1022/16, 
Předměstí, 412 01  Litoměřice 1, kterou zastupuje Bc. Josef Šišovský, IČO 87724847, 
Tylova č.p. 1035/8, Předměstí, 412 01  Litoměřice 1 

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení: 

 

I. 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 

r o z h o d n u t í  o  u m í s t ě n í  s t a v b y  

DC_Jalůvčí_DC_1897, nové kVN 

(dále jen "stavba") na pozemcích st.p.č. 593, 751, parc. č. 845/8, 845/18, 845/22, 861/3, 951/4, 
1253/1, 1268/1 v katastrálním území Prostřední Žleb, jak je zakresleno v situacích v měřítku 
1:1000.  

 

Druh a účel umisťované stavby: 

- Síť technické infrastruktury.  

Popis stavby: 

- První část: Z nově umístěné kompaktní transformační stanice DC_0228 - Sv. Čecha bude  
z rozvaděče VN vyvedeno nové kabelové vedení VN typu 3x1-22kV-AXEKVCE 
1x240/25mm2 vedené kolmo přes místní komunikaci a dále podélně ve zpevněné 
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komunikaci po pozemku parc. č. 1253/1 v katastrálním území Prostření Žleb do místa 
plánovaného spojkoviště, které bude umístěno v zeleném ostrůvku na pozemku parc.  
č. 861/3 v katastrálním území Prostřední Žleb ve středu točny autobusů před místní školou  
v ulici Sv. Čecha, kde bude pomocí kabelové spojky typu POLJ-24 naspojkován na nový 
kabel VN typu 3x1-22kV-AXEK\/CĚ 1x240/25mm2 plánovaný v rámci zpracovávané 
projektové dokumentace IE-12-4004532. Kabelové vedení bude uloženo v betonových 
žlabech. Pouze v místech vjezdů a křižovatek bude kabelové vedení uloženo v chráničce 
PVC DN160. Do společného výkopu bude položena chránička KORUFLEX DN160 pro 
ochranu dvou trubek HDPE. 
Druhá část: Z nově umístěné kompaktní transformační stanice DC_0228 - Sv. Čecha bude 
z rozvaděče VN vyvedeno nové kabelové vedení VN typu 3x1-22kV-AXEKVCE 
1x240/25mm2 vedené kolmo přes místní komunikaci a dále podélně ve zpevněné 
komunikaci po pozemku parc. č. 1253/1 v katastrálním území Prostření Žleb ve společném 
výkopu s kabely VN z první části a dále bude pokračovat v ulici Luční po pozemku parc.  
č.  1268/1 v katastrálním území Prostření Žleb v souběhu s kabely NN a přípoloží trubek 
HDPE pro budoucí ZOK směrem ke stávající DTS DC_1836 - U Sjezdovky, kde kabelové 
vedení VN bude zapojeno v rozvaděči VN a trubka HDPE ukončena v kabelové komoře. 
Kabelové vedení bude uloženo v betonových žlabech. Pouze v místech vjezdů a křižovatek 
bude kabelové vedení uloženo v chráničce PVC DN160. Do společného výkopu bude při 
položena chránička KORUFLEX DN160 pro ochranu dvou trubek HDPE. 

 

II. Stanoví podmínky pro umístění a provedení stavby: 

1) Stavba bude umístěna na pozemcích st.p.č. 593, 751, parc. č. 845/8, 845/18, 845/22, 861/3, 
951/4, 1253/1, 1268/1 v katastrálním území Prostřední Žleb, jak je zakresleno v situacích v 
měřítku 1:1000. 
 
2) Pracovníci, kteří budou provádět zemní práce, budou prokazatelně seznámeni s polohou 
vedení stávajících inženýrských sítí a to tak, aby nedošlo k poškození stávajících inženýrských 
sítí. Je třeba vzít na zřetel možnou odchylku uložení stávajících inženýrských sítí při jejich 
vytýčení. 
 
3) Odkryté inženýrské sítě budou zabezpečeny proti poškození, odcizení či prověšení. 
 
4) Při provádění stavby je nutné dodržovat ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
 
5) Křížení a souběh vedení budou provedeny v souladu s příslušnými předpisy. Budou 
dodržena ochranná pásma ze zákona a podmínky jednotlivých vlastníků (správců) inženýrských 
sítí pro práci v ochranných pásmech. Těsné souběhy a křížení v otevřené rýze budou 
geodeticky zaměřeny. 
 
6) Před zakrytím podzemních zařízení a zahrnutím rýhy budou správci (vlastníci) stávajících 
inženýrských sítí vyzváni ke kontrole kabelového lože a o kontrole bude proveden zápis do 
stavebního deníku, který bude na stavbu veden.  
 
7) V případě přejíždění tras inženýrských sítí vozidly nebo mechanizmy je třeba provést 
ochranu těchto sítí proti mechanickému poškození.  
 
8) Bez předchozího souhlasu vlastníka nebo správce inženýrské sítě je zakázáno zvyšovat 
nebo snižovat vrstvu zeminy nad touto sítí. 
 
9) V případě, že by při výkopových pracích došlo k porušení sítě jiného správce (vlastníka), je 
nutno toto ihned nahlásit správci (vlastníku) sítě. Náprava bude učiněna na náklady stavebníka. 
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10) Pokud dojde při realizaci k zachycení archeologického nálezu, je stavebník povinen dle 
ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 
předpisů oznámit záměr Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci 
provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. 
 
11) Pozemky (jejich povrch) budou nákladem investora uvedeny do původního stavu. 
 
12) Hloubené výkopy pro inženýrské sítě a stavby související musí být vedeny takovým 
způsobem, aby nedošlo k zásahům do kořenové zóny zeleně. Za kořenovou zónu se pokládá 
plocha půdy pod korunou stromů (ohraničená okapovou linií koruny) zvětšená o 1,5 m po celém 
obvodu koruny (okapové linii), u sloupovitých forem dřevin o 5 m. Výkopy nesmí zasáhnout ani 
kořenový systém keřů. Je-li nevyhnutelné vést hloubené výkopy kořenovou zónou, musí být tyto 
prováděny ručně a nesmí vést blíže než 2,5 m od paty kmene stromu. Při pokládání sítí 
technického vybavení se doporučuje vést je pokud možno pod kořenovým prostorem tzv. 
protlakem. Při hloubení výkopů nesmějí být přerušeny kořeny o průměru větším než 3 cm. 
Případná poranění je nutno ošetřit.  Kořeny je možné přerušit pouze nožem a řezná místa 
zahladit. Konce kořenů o průměru menším než 2 cm je nutno ošetřit růstovými stimulátory, 
kořeny o průměru větším než 2 cm pak ošetřit prostředky k ošetření ran. 
 
13) V kořenové zóně dřevin nesmí být prováděna navážka, snižování ani zhutňování terénu, 
skladován stavební materiál, suť, škodlivé látky pro dřeviny a půdu (např. minerální látky, 
rozpouštědla, oleje, barviva atp.), zřizovány deponie či mezideponie zeminy, nebo umisťováno 
zařízení staveniště. 
 
14) Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Magistrátu města Děčín odboru životního 
prostředí č.j. MDC/117772/2019 ze dne 20.11.2019: 
- Zemina (výkopek, ornice) vzniklá při realizaci výše citované stavby, bude využita na terénní 
úpravy v okolí stavby. V případě přebytku, bude předána oprávněné osobě k odstranění. 
- Dále uvádíme, že asfaltová směs se stává vedlejším produktem nebo přestává být odpadem v 
případě splnění podmínek stanovené vyhláškou č. 130/2019 Sb., Ministerstva životního 
prostředí a Ministerstva průmyslu a obchodu, o kritériích při jejichž splnění je asfaltová směs 
vedlejším produktem nebo přestává být odpadem. 
- Investor (stavebník), zabezpečí využití nebo odstranění všech odpadů, které v rámci stavby 
vzniknou, a to tak, že veškeré odpady předá oprávněné osobě dle § 12 odst. 3 zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. 
- Investor (stavebník) předloží doklady o využití či odstraněni odpadů do 10 dnů od ukončení 
akce na Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí, odpadové hospodářství. Prohlášení 
o odstranění odpadů není plnohodnotným dokladem. 
 
15) Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Magistrátu města Děčín odboru životního 
prostředí č.j. MDC/5065/2021 ze dne 22.01.2021: 
- Investor zajistí, že stavba bude provedena způsobem a v rozsahu tak, jak je zakresleno v 
mapových situacích připojených ke spisu č. MDC/5065/2021. 
- Investor dále zajistí, že stavbou nebudou přímo dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa 
(PUPFL). 
- Investor zajistí dodržení základních povinností ochrany PUPFL uvedené v § 13 odst. 3 lesního 
zákona, zejména provedení stavebních prací tak, aby na pozemcích a lesních porostech 
docházelo k co nejmenším škodám; k odstranění případných škod učiní bezprostředně 
potřebná opatření. 
- Investor zajistí, že v souvislosti se stavbou nedojde k dotčení ustanovení uvedených v § 20 
lesního zákona, zejména nebudou předmětné lesní pozemky znečišťovány odpadovým ani 
jiným materiálem ze stavby. 
- Platnost tohoto souhlasu trvá po dobu realizace a existence předmětné stavby v rozsahu 

posuzované dokumentace. 

 

16) Stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu.  
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Účastník řízení, na něhož se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 
- ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 

 

Odůvodnění: 

Dne 01.12.2020 podal žadatel žádost o vydání územního souhlasu. Vzhledem k tomu, že 
žádost o územní souhlas nesplňovala podmínky pro vydání územního souhlasu, bylo stavebním 
úřadem Magistrátu města Děčín pod č.j. MDC/3920/2021 ze dne 12.01.2021 rozhodnuto o 
projednání záměru v územním řízení. Žádost o územní souhlas se považuje za žádost o 
územní rozhodnutí.  

Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její 
řádné posouzení, byl žadatel dne 12.01.2021 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo 
přerušeno. Žádost byla doplněna dne 29.01.2021. 

Stavební úřad oznámil dne 17.02.2021 zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou známým 
účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního 
zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost 
poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů ode 
dne doručení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky, dotčené orgány svá závazná 
stanoviska. 

Návrh na vydání územního rozhodnutí (i v průběhu územního řízení) byl doložen dokumentací 
stavby, výpisy z katastru nemovitostí, informacemi o parcelách, snímkem katastrální mapy, 
plnou mocí a dále těmito rozhodnutími, vyjádřeními a souhlasy: 

- Magistrát města Děčín, OSČaŽÚ, odd. silničního správního a dopravního úřadu č.j. 
MDC/10883/2021 ze dne 27.01.2021 

- Magistrát města Děčín odbor životního prostředí č.j. MDC/5065/2021 ze dne 22.01.2021 

- Správa Národního parku České Švýcarsko č.j. SNPCS 00336/2021 ze dne 15.01.2021  

- ČEZ Distribuce č.j. 0101418802 ze dne 23.11.2020 

- ČEZ ICT Services č.j. 0700194060 ze dne 08.04.2020 

- CETIN č.j. 833545/20 ze dne 25.11.2020 

- Severočeské vodovody a kanalizace č.j. O20690029159/UTPCUL/WJ ze dne 20.04.2020 

- GasNet Služby č.j. 5002266522 ze dne 26.11.2020 

- České Radiokomunikace č.j. UPTS/OS/243611/2020 ze dne 09.04.2020 

- T-Mobile Czech Republic č.j. E15780/20 ze dne 09.04.2020 

- Vodafone Czech Republic č.j. 200409-0931160711 ze dne 09.04.2020 

- Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje č.j. HSUL-160/DC-2019 ze dne 13.12.2019 

- Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje č.j. KHSUL 55412/2019 ze dne 18.11.2019 

- Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech č.j. 64/CHT ze dne 
13.11.2019 

- Lesy ČR č.j. LCR240/002390/2019(188) ze dne 21.11.2019 

- KŘP Ústeckého kraje dopravní inspektorát č.j. KRPU-194233-1/ČJ-201-040206 ze dne 
04.11.2019 

- Povodí Ohře č.j. POH/50865/2019-2/032100 ze dne 05.11.2019 

- Magistrát města Děčín odbor životního prostředí č.j. MDC/117772/2019 ze dne 20.11.2019    

- Statutární město Děčín odbor místního hospodářství č.j. MDC/117274/2019 ze dne 
31.10.2019 

- Statutární město Děčín odbor místního hospodářství č.j. MDC/33996/2020 ze dne 
21.05.2020 

- Magistrát města Děčín odbor stavební úřad č.j. MDC/120184/2019 ze dne 07.11.2019 

- Magistrát města Děčín odbor stavební úřad č.j. MDC/126703/2019 ze dne 25.11.2019 
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- Magistrát města Děčín odbor stavební úřad č.j. MDC/134940/2019 ze dne 16.12.2019 

 

Stanoviska dotčených orgánů a ostatních účastníků územního řízení byla zkoordinována a 
zahrnuta do podmínek tohoto rozhodnutí. V případě nepřítomnosti zástupců jednotlivých 
dotčených orgánů při jednání byla použita jejich původní stanoviska předložená k návrhu. 

 

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

Účastníci řízení - další dotčené osoby: 
- Statutární město Děčín, Josef Hrabaň, Anita Hrabaňová, Severočeská vodárenská 

společnost a.s., CETIN a.s., GasNet, s.r.o., Jan Marguš, Petr Baštrnák, Renata 
Baštrnáková, Iva Bédiová, Jana Podhorská, Jan Kabátník, Petr Látal, Josef Kučera, MUDr. 
Karel Krátký, Radoslava Krátká, vlastníci pozemků, staveb a osoby, které mají jiné věcné 
právo k pozemkům st.p.č. 339, 349, 368, 232, 405 parc. č. 951/2, 952/3, 947/2, 947/3, 
944/2, 1248, 938, 927/2, 1249, 925/2, 950/2, 1263, 942, 941/3, 941/2, 1268/2, 861/2, 874/3, 
874/4, 874/5, 874/7, 845/24, 845/20, 845/2, 845/6, 845/7, 845/13 v katastrálním území 
Prostřední Žleb, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., GasNet Služby s.r.o., Lesy ČR, 
Lesní Správa Děčín. 

 

Stavební úřad posoudil umístění stavby podle § 90 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a shledal, že její umístění odpovídá 
hlediskům péče o životní prostředí. Umístění vyhovuje obecným technickým požadavkům na 
stavby stanoveným vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby i 
předpisům, které stanoví hygienické a protipožární podmínky a vyhovuje obecným požadavkům 
na využívání území stanovených vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na 
využívání území, ve znění pozdějších předpisů. 

Stavba není v rozporu s platnou územně plánovací dokumentací města Děčín a OZV č. 3/2002 
o závazné části územního plánu města Děčín - čl. 7, odst. 3, kdy umísťování a povolování 
staveb technického vybavení pro obsluhu jednotlivých zón je přípustné, pokud nemají vliv na 
jejich dominantní funkci. Záměr není v rozporu s přípustným využitím plochy a dále není v 
rozporu s požadavky, vyplývajícími z Politiky územního rozvoje České republiky 2008 
(schválená usnesením vlády ČR č. 929 dne 20.07.2009) ani s požadavky Zásad územního 
rozvoje Ústeckého kraje (vydané dne 05.10.2011 na základě usnesení č. 23/25Z/2011 ze dne 
07.09.2011 s nabytím účinnosti dne 20.10.2011).  
Rozhodnutí či jiná opatření vydaná dotčenými orgány pro umístění stavby, žádost o vydání 
územního rozhodnutí respektuje a není s nimi v rozporu. S ohledem na povahu a rozsah 
záměru jeho umístění dospěl stavební úřad k závěru, že umístění stavby si nevyžádá žádné 
opatření v území, není v rozporu s žádným předchozím rozhodnutím o území, nezasahuje do 
rozsahu žádného rozhodnutí o chráněném území ani není v území, pro které bylo rozhodnuto o 
stavební uzávěře.  
Stavební úřad podklady pro vydání územního rozhodnutí ve vztahu k výše uvedenému 
vyhodnotil a k tomuto uvádí, že umístění stavby zkoumal ve spolupráci s dotčenými orgány 
spolupůsobícími v řízení a hájícími zájmy společnosti na úseku svých speciálních předpisů. 
Stavební úřad sice o umístění stavby rozhodl, avšak nemohl sám o sobě vydat kladné 
rozhodnutí bez přímé součinnosti těchto dotčených orgánů. 

 

Poučení účastníků: 

• Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému 
úřadu Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem podáním u zdejšího správního 
orgánu. 
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• Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal 
správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník 
potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. 

• Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší 
ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

• Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá dokumentaci s ověřenou grafickou 
přílohou žadateli, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby 
týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu. 

• Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Nepozbude však 
platnosti, jestliže v této lhůtě bude započato se stavbou.  

• Stavba nevyžaduje v souladu s ustanovením § 103 odst. 1 písm. e) bod 5 stavebního 
zákona stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu. 

 
 
 
 
 
 
Ivana Šejnohová  
pověřená zastupováním vedoucího odboru stavební úřad  
 
 otisk úředního razítka 
 podepsáno elektronicky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu nejméně 15 dnů. 

 

Obdrží: 

podle § 144 odst. 6 správního řádu, dotčeným orgánům a obci, která je účastníkem řízení podle 
§ 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona, se doručuje jednotlivě; účastníky řízení podle § 27 
odst. 1 správního řádu jsou vždy účastníci řízení podle § 85 odst. 1 písm. a) a § 85 odst. 2 
písm. a) stavebního zákona. 

I. Účastníci řízení podle § 27 odst. 1) správního řádu (do vlastních rukou) 
Bc. Josef Šišovský, IDDS: y8ig7dy 
 sídlo: Tylova č.p. 1035/8, Předměstí, 412 01  Litoměřice 1 
Statutární město Děčín, IDDS: x9hbpfn 
 sídlo: Mírové nám. č.p. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 
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Josef Hrabaň, Luční č.p. 176, Děčín XVII-Jalůvčí, 405 02  Děčín 2 
Anita Hrabaňová, Luční č.p. 176, Děčín XVII-Jalůvčí, 405 02  Děčín 2 
Severočeská vodárenská společnost a.s., IDDS: 7egf9my 
 sídlo: Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany, 415 01  Teplice 1 
CETIN a.s., IDDS: qa7425t 
 sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00  Praha 9-Libeň 
GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt 
 sídlo: Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 401 17  Ústí nad Labem 
Jan Marguš, IDDS: ceqxas6 
 trvalý pobyt: Luční č.p. 71, Děčín XVII-Jalůvčí, 405 02  Děčín 2 
Petr Baštrnák, Pod Úvozem č.p. 196, Děčín XVII-Jalůvčí, 405 02  Děčín 2 
Renata Baštrnáková, Pod Úvozem č.p. 196, Děčín XVII-Jalůvčí, 405 02  Děčín 2 
Iva Bédiová, Sv. Čecha č.p. 8, Děčín XVII-Jalůvčí, 405 02  Děčín 2 
Jana Podhorská, Radimovická č.p. 1424/33, Praha 4-Chodov, 149 00  Praha 415 
Jan Kabátník, Moskevská č.p. 2263/29, Ústí nad Labem-centrum, 400 01  Ústí nad Labem 1 
Petr Látal, IDDS: dr6svdj 
 trvalý pobyt: Luční č.p. 177, Děčín XVII-Jalůvčí, 405 02  Děčín 2 
Josef Kučera, Sv. Čecha č.p. 75, Děčín XVII-Jalůvčí, 405 02  Děčín 2 
MUDr. Karel Krátký, Luční č.p. 207, Děčín XVII-Jalůvčí, 405 02  Děčín 2 
Radoslava Krátká, Luční č.p. 207, Děčín XVII-Jalůvčí, 405 02  Děčín 2 

 
II. Účastníci řízení podle § 27 odst. 2) správního řádu (veřejnou vyhláškou) 
Vlastníci pozemků, staveb a osoby, které mají jiné věcné právo k pozemkům st.p.č. 339, 349, 
368, 232, 405 parc. č. 951/2, 952/3, 947/2, 947/3, 944/2, 1248, 938, 927/2, 1249, 925/2, 950/2, 
1263, 942, 941/3, 941/2, 1268/2, 861/2, 874/3, 874/4, 874/5, 874/7, 845/24, 845/20, 845/2, 
845/6, 845/7, 845/13 v katastrálním území Prostřední Žleb 
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany, 415 01  Teplice 1 
GasNet Služby s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, 602 00  Brno 2 
Lesy ČR, Lesní Správa Děčín, Sládkova 486/2, 405 02 Děčín 

  
Dotčené orgány 
Magistrát města Děčín, Odbor životního prostředí, Ožp, Mírové nám. č.p. 1175/5, Děčín IV-
Podmokly, 405 02  Děčín 2 
Magistrát města Děčín, OSČaŽÚ, odd. silničního správního a dopravního úřadu, Osc, Mírové 
nám. č.p. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 405 38  Děčín 2 
Správa Národního parku České Švýcarsko, IDDS: u85x3zd 
 sídlo: Pražská č.p. 457/52, 407 46  Krásná Lípa u Rumburka 
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, územní pracoviště 
Děčín, IDDS: 8p3ai7n 
 sídlo: Březinova č.p. 444/3, Děčín I-Děčín, 406 83  Děčín 2 
Magistrát města Děčín, Odbor stavební úřad, oddělení Úřad územního plánování, Osu, Mírové 
nám. č.p. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 – ing. Futera 
 
 
 
 
Poplatek 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů, ve výši 1000,- Kč byl zaplacen.  
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