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MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN
Odbor životního prostředí

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV
Datová schránka: xQhbpfn

Číslo jednací:
Spisová zn.:
Počet listů:
Počet příloh:

Vyřizuje:
Telefon:
Fax:
E-mail:

Děčín
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Be. Kateřina Svitáková
412591 461
412591 473
katsvit@mmdecin.cz

21.09.2021

Statutární město Děčín
M irové nám. 1175/5
405 02 DĚČÍN IV-Podmokly

které zastupuje

AŽ Consult spol. s.r.o.
Klíšská 1334/12
400 01 ÚSTÍ NAD LABEM

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ

Výroková část
Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí jako vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2
písm. c) a věcně příslušný dle ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách
a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní
zákon"), speciální stavební úřad § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „stavební zákon") a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b)
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád"),
ve společném územním a stavebním řízení přezkoumal podle § 94j až 94p stavebního zákona
žádost o vydání společného povolení,

účastníkovi řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu), kterým je:
Statutární město Děčín, 1C: 002 61 238, Mírové nám. 1175/5, 405 02 Děčín IV-Podmokly

a na základě tohoto přezkoumání
vydává

podle § 94p stavebního zákona, § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

SPOLEČNÉ POVOLENÍ

stavebního záměru (dále jen „stavba"): "Revitalizace veřejného prostranství panelového
sídliště Březiny - rozšíření IV. etapy, V. etapa - část kanalizace" na pozemcích
parc. č. 276/8, 787, 830/1 , 864, 868 v katastrálním území Březiny u Děčína, umístěného
v kraji: Ústeckém
v okrese: Děčín
v obci: Děčín
v katastrálním území: Březiny u Děčína

E-mail: Dosta@mmdecin.cz
Internet: www.mmdecin.cz



na pozemcích: parc. č. 276/8, 787, 830/1, 864, 868 v katastrálním území Březiny u Děčína
hydrogeolociickv rajón: 4650 „Křída Dolní Ploučnice a Horní Kamenice"
číslo hvdroloaického pořadí: 1-14-03-1020-0-00

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Základní údaje o povolované stavbě:
KTDN/ID300,dl.160m
Povolovaná vodní díla:
Kanalizační soustava:
Charakter kanalizační soustavy:
Druh stokové sítě:
Kanalizační stoky:

10 01 Splašková kanalizace - prodloužení stoky

splašková kanalizace
kanalizace pro veřejnou potřebu
jednotná
gravitační
kameninové hrdlové trouby a tvarovky,
glazované (DN/ID) 300 mm třídy 160, vč.

oboustranně
5 ks nových

Celková délka stok:
Nejmenší jmenovitá světlost stoky:
Největší jmenovitá světlost stoky:

typových kanalizačních šachet DN 1000 z betonových dílců
s poklopem DN 600 pro třídu zatížení D400
160m
DN 300
DN 300

Počet povolovaných odlehčovacích komor: O
Počet povolovaných čerpacích stanic: O

Nová splašková gravitační kanalizace začíná zaústěním do stávající splaškové kanalizace ve
stávající šachtě SS 13 v ulici Za Sadem a končí u č.p. 128 v ulici Českolipská. Součástí stavby
kanalizace není přepojení přípojek ani jejich budování.

Základní údaje o povolované
KT DN/ID 300, dl. 50 m
Povolovaná vodní díla:
Kanalizační soustava:
Charakter kanalizační soustavy:
Druh stokové sítě:
Kanalizační stoky:

Celková délka stok:
Nejmenší jmenovitá světlost stoky:
Největší jmenovitá světlost stoky:

stavbě: 10 02 Splašková kanalizace - nová stoka

splašková kanalizace
kanalizace pro veřejnou potřebu
jednotná
gravitační
kameninové hrdlové trouby a tvarovky, oboustranně
glazované (DN/ID) 300 mm třídy 160, vč. 2 ks nových
typových kanalizačních šachet DN 1000 z betonových dílců
s poklopem DN 600 pro třídu zatížení D400
50 m
DN 300
DN 300

Počet povolovaných odlehčovacích komor: O
Počet povolovaných čerpacích stanic: O

Nová splašková gravitační kanalizace začíná zaústěním do stávající splaškové kanalizace ve
stávající šachtě SŠ 12 v ulici Za Sadem a končí u č.p. 53 v bezejmenné ulici. Součástí stavby
kanalizace není přepojení přípojek ani jejich budování.

Základní údaje o povolované
KTDN/ID300,dl.138m
Povolovaná vodní díla:
Kanalizační soustava:
Charakter kanalizační soustavy:
Druh stokové sítě:
Kanalizační stoky:

stavbě: 10 03 Splašková kanalizace - nová stoka

splašková kanalizace
kanalizace pro veřejnou potřebu
jednotná
gravitační
kameninové hrdlové trouby a tvarovky, oboustranně
glazované (DN/ID) 300 mm třídy 160, vč. 5 ks nových
typových kanalizačních šachet DN 1000 z betonových dílců
s poklopem DN 600 pro třídu zatížení D400
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Celková délka stok: 138 m
Nejmenší jmenovitá světlost stoky: DN 300
Největší jmenovitá světlost stoky: DN 300
Počet povolovaných odlehčovacích komor: O
Počet povolovaných čerpacích stanic: O

Nová splašková gravitační kanalizace začíná zaústěním do stávající splaškové kanalizace
ve stávající šachtě SS 13 v bezejmenné ulici u č.p. 81 a končí šachtou pro přepojení septiku
pro č.p. 190 v ulici Českolipská. Součástí stavby kanalizace není přepojení přípojek ani jejich
budování.

Základní údaje o povolované stavbě:
DN/ID 300, dl 41 m
Povolovaná vodní díla:
Kanalizační soustava:
Charakter kanalizační soustavy:
Druh stokové sítě:
Kanalizační stoky:

10 04 Splašková kanalizace - prodloužení stoky KT

splašková kanalizace
kanalizace pro veřejnou potřebu
jednotná
gravitační
kameninové hrdlové trouby a tvarovky,
glazované (DN/ID) 300 mm třídy 160, vč.

oboustranně
2 ks nových

Celková délka stok:
Nejmenší jmenovitá světlost stoky:
Největší jmenovitá světlost stoky:

typových kanalizačních šachet DN 1000 z betonových dílců
s poklopem DN 600 pro třídu zatížení D400
41 m
DN 300
DN 300

Počet povolovaných odlehčovacích komor: O
Počet povolovaných čerpacích stanic: O

Nová splašková gravitační kanalizace začíná zaústěním do stávající splaškové kanalizace
ve stávající šachtě SŠ 12 v bezejmenné ulici u č.p. 54 a končí šachtou pro přepojení septiku
pro č. p. 100 v ulici Českolipská. Součástí stavby kanalizace není přepojení přípojek ani jejich
budování.

Podrobný popis stavby, technické provedení a její umístění je patrné z projektové
dokumentace č. 029/20, kterou vypracoval Ing. Martin David, CKAIT 0401558, v 01/2021.

l. Stanoví podmínky pro umístění stavby:
1. Stavba bude umístěna na pozemcích pare. č. 276/8, 787, 830/1, 864, 868 v katastrálním
území Březiny u Děčína. Umístění stavby bude v souladu s grafickou přílohou společného
povolení, která tvoří jeho nedílnou součást a obsahuje situaci, která je přiložena k tomuto
rozhodnutí.

2. Zařízení staveniště bude umístěno dle dohody s vlastníkem pozemku, dotčeného tímto
umístěním. Staveniště nesmí svými účinky, zejména exhalacemi, hlukem, otřesy, prachem
apod. působit na okolí nad přípustnou míru.

II. stanovuje, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu

Před dokončením stavby tedy podá stavebník na Magistrát města Děčín, odbor životního
prostředí v souladu s § 122 stavebního zákona žádost o vydání kolaudačního souhlasu
s uvedením identifikačních údajů o stavbě a předpokládaným termínem dokončení stavby.
Žádost podá stavebník na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 12
vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu
a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu a k žádosti stavebník připojí doklady
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uvedené v § 11a vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření
vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu.

III. ukládá stavebníkovi povinnost oznámit:
- minimálně 15 dní předem:
1. Termín zahájení stavby.
2. Název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.

IV. stanovuje termín pro dokončení stavby: do 31.10.2023

V. stanovuje podmínky
pro provedení stavby vodního díla, podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a § 115
odst. 1 stavebního zákona:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace č. 029/20, kterou vypracoval
Ing. Martin David, ČKAIT 0401558, v 01/2021 ověřené ve vodoprávním řízení, případné
změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.

2. Stavebník je povinen vodoprávnímu úřadu oznámit za účelem provedení kontrolní prohlídky
stavby tyto fáze výstavby:
- po provedení výkopových prací
- před zahrnutím potrubí
- po dokončení stavby

3. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek
„Stavba povolena", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci.
Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly
čitelné a ponechán na stavbě do kolaudace stavby.

4. O průběhu stavby bude veden stavební deník.
5. Při vypouštění odpadních vod do stávající veřejné kanalizace ve správě

spol. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. budou dodrženy limity na vypouštění
odpadních vod dle platného kanalizačního řádu pro tuto kanalizaci.

6. Budou dodrženy následující podmínky:
a) Závazné stanovisko Mm Děčín, odbor životního prostředí - odpadové hospodářství,
č.j. MDC/32812/2021 ze dne 21.04.2021:
• Investor (stavebník) zabezpečí využití nebo odstranění všech odpadů, které v rámci akce

vzniknou, a to tak, že veškeré odpady (tzn. i odpady odstraňované zhotovitelem stavby)
budou předány do zařízení určeného pro nakládání s odpady, případně osobám, které mají
oprávnění odpad převzít dle § 13 zákona o odpadech.

• Před předáním odpadů budou odpady soustřeďovány utříděné podle jednotlivých druhů
a kategorií a zabezpečeny pře znehodnocením, odcizením nebo únikem dle ustanovení § 13
zákona o odpadech.

• Doklady o odstranění či využití odpadů (vážní lístky, faktury atd.) budou předloženy
do 10 dnů od ukončení akce nebo spolu se žádostí o vyjádření ke kolaudačnímu souhlasu,
popř. užívání stavby, kolaudačnímu řízení apod. na Magistrát města Děčín, odbor životního
prostředí. Tyto doklady bude investor pro účely případné kontroly archivovat po dobu 5 let.
Prohlášení o odstranění odpadů není plnohodnotným dokladem potvrzujícím nakládání
s odpady.

• Upozorňujeme, že pokud stavební odpad investor sám nezpracuje, musí mít jejich předání
podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech v odpovídajícím množství zajištěno
písemnou smlouvou již před jejich vznikem.

• Se zeminou pocházející z pozemků mimo ZPF musí být nakládáno v souladu s ustanovením
§ 2 odst. 1 zákona o odpadech, tzn. nekontaminovanou zeminu vytěženou během stavební
činnosti lze využít pouze v přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byla
vytěžena, v jiném případě je se zeminou nakládáno jako s odpadem, bude tedy odvezena
na skládku nebo zařízení k tomu určené.
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• Dále uvádíme, že pokud asfaltová směs nesplní kritéria uvedená v ustanovení § 3 vyhlášky
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, bude s ní nakládáno jako s odpadem.

b) Vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. zn. 1112787637 ze dne 27.01.2021:
• Stavba bude zahájena až poté, co bude písemně udělen souhlas s činností a umístěním

stavby v ochranném pásmu elektrického vedení na základě podané písemné žádosti.
• Před zahájením stavby dojde k vytýčení podzemního kabelového vedení v majetku

CEZ Distribuce a.s.
• Před zahájení stavby stavebník požádá vlastníka podzemního kabelového vedení společnost

ČEZ Distribuce, a. s. o vypnutí vedení na dobu nezbytně nutnou, tak aby výkopové
a stavební práce v blízkosti vedení byly prováděny za beznapěťového stavu.

• Při stavbě bude dodržena prostorová norma ČSN 736005, s ohledem na stávající podzemní
kabelové vedení v majetku ČEZ Distribuce, a.s.

• Při velkém odkrytí podzemního kabelového vedení v majetku CEZ Distribuce, a.s., bude toto
vedení ve výkopu zajištěno mechanickou ochranou proti jeho poškození a přístupu k němu,
dále po min. 1 m úsecích bude vyvěšeno.

• V případě obnažení podzemního vedení v majetku ČEZ Distribuce, a.s., bude provedena
kontrola uložení kabelu z důvodu kontroly nepoškození izolace kabelu, uložení a dodržení
prostorové normy ČSN 736005, kde požadujeme zajistit zápis do stavebního deníku
zástupcem společnosti CEZ Distribuce, a. s., oddělení Sítě.

• V místě stavby se nachází nadzemní vedení nízkého vedení do 1 kV, která nejsou chráněna
ochrannými pásmy. Při činnosti v jejich blízkosti je však třeba dodržovat minimální
vzdálenost 1 metr od neizolovaných živých částí a pro stavby a konstrukce je třeba dodržet
vzdálenosti dané v ČSN EN 50110-1 ed. 2.

• Stavbou nebude narušena statika podpěrného bodu nadzemního vedení nízkého napětí
v majetku ČEZ Distribuce a.s. V případě zemních prací blíže než 1 metr v každém směru
od podpěrných bodů nízkého napětí v majetku ČEZ Distribuce a.s. požadujeme provedení
statického zajištění v místě stavby.

• V případě, že budou probíhat manipulační práce v blízkosti nadzemního vedení v majetku
ČEZ Distribuce, a.s., stavebník požádá vlastníka vedení společnost ČEZ Distribuce, a.s.
o vypnutí vedení na dobu nezbytně nutnou, tak aby práce v blízkosti vedení byly prováděny
za beznapěťového stavu.
Naše společnost nepřevezme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou
stavebníkovi následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných
okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.

c) Vyjádření Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o. ze dne 19.02.2021 zn. 05-121-K-4
SUSUKDC/SPL/13365/2019:
• 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. 2 tohoto vyjádření), nebylo narušeno
stávající silniční odvodnění a nebyla ohrožena bezpečnost silničního provozu v dotčeném
úseku.

• Narušení živičného krytu vozovky podélným či příčným výkopem bude provedeno
v minimálním, nezbytně nutném plošném rozsahu, přičemž jeho úprava po dokončení
výkopových prací bude provedena dle směrnice „Technické podmínky pro podélné a příčné
překopy vozovek, odstavec B1", viz příloha k vyjádření.

• Narušení zeleného pásu bude provedeno v minimálním, nezbytně nutném plošném rozsahu,
po skončení výkopových prací bude uveden do původního stavu.

• Výkopové práce nebudou zahájeny před podpisem smlouvy o úpravě vzájemných práv
a povinností souvisejících se vstupem do tělesa silnice a smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi investorem stavby a naší organizací jako
majetkovým správcem dotčené komunikace.

• Budou dodrženy další podmínky uvedené ve vyjádření ze dne 19.02.2021 zn. 05-121-K-4
SUSUKDC/SPL/13365/2019.
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•

•

•

•

•

d) Vyjádření Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., k dokumentaci pro stavební
povolení vodohospodářské stavby a staveb s ní souvisejících
zn. 021690095885/UTPCL/nfla ze dne 17.09.2021:

• V případě, že budete v budoucnu žádat o předání stavby do provozování SčVK, bude
posuzováno naplnění technických standardů SčVK platných v době vydání vyjádření.

• Veškerá manipulace na stávající vodovodní síti spojená s napojením nového vodovodního
řadu či přípojky na stávající provozovanou síť bude vykonávána pouze pracovníky SčVK.

• V případě, že budete v budoucnu žádat o předání stavby do provozování SčVK, vlastník
předloží „Zápis o předání a převzetí stavby do majetku (ZoPPS)", včetně technického
zmapování stavu veškerého zařízení k datu předání a všech požadovaných dokladů a
vypořádání služebnosti inženýrské sítě (věcných břemen - za účelem zpracování návrhu
kontaktuje vlastník provozovatele).
Zahájení prací nám bude 15 dní předem písemně nebo e-mailovou poštou oznámeno včetně
jména a telefonického spojení na stavební dozor a zhotovitele stavby.
Před započetím prací požádá stavebník o vytýčení vodohospodářského zařízení. Vytýčení
skutečného umístění zařízení ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace,
a.s. a jeho následné zakreslení do situace je nutné objednat na tel. 840111111,
info@scvk.cz.
V případě nejasností budou provedeny kopané sondy či vytýčení inspekční kamerou.
Stavebník je povinen neprodleně ohlásit případné poškození vodohospodářského zařízení
provozovateli. Stavebník odpovídá za eventuální škodu na vodohospodářském zařízení
způsobenou svojí činností.
Případná existence vodovodních či kanalizačních přípojek není předmětem thoto stanoviska.
Naše společnost není jejich správcem (viz § 3, odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb.,
o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění), se žádostí o informaci
o existenci přípojek se obraťte na jejich vlastníky, tedy na vlastníky nemovitostí, jejichž
pozemky budou stavbou dotčeny.
Jakákoli změna oproti schválené dokumentaci musí být předložena ke schválení naší
společnosti před dalším postupem prací.
Požadujeme být přizváni k předání staveniště, na kontrolní dny v průběhu realizace stavby,
k zahájení a v průběhu zkušebního provozu a ke kolaudaci stavby. Před uvedením stavby
do provozu požadujeme přizvat k závěrečné kontrole provedení díla a úplnosti
požadovaných dokladů uvedených v příloze tohoto stanoviska.
Požadujeme být přizváni ke kontrole pokládky potrubí před záhozem, k tlakovým zkouškám
a zkouškám vodotěsnosti, ke komplexnímu vyzkoušení strojního a technologického zařízení.
Kontrolu celistvosti vodícího pásku požadujeme provést našimi pracovníky.
Podmínky 4, 5 a 6 požadujeme stvrdit zápisem pracovníka SčVK ve stavebním deníku.
Požadujeme být přizváni ke každé činnosti v ochranném pásmu námi provozovaného
zařízení.
Bude dodržena podmínka č. 15) převzetí stavby do majetku SVS ohledně služebnosti
inženýrské sítě (věcných břemen) uvedená ve vyjádření zn. 021690095885/UTPCL/Ma
ze dne 17.09.2021.

i) Statutární město Děčín, Mm Děčín, OMH č.j. MDC/9000/2021 ze dne 19.01.2021:
Investor před zahájením stavby písemně požádá odbor místního hospodářství (dále
jen „OMH") o zatížení pozemků, jichž se dotkne nově vedená trasa příslušným věcným
břemenem.
Pozemky (jejich povrch) budou nákladem investora uvedeny do původního stavu
a to do 10 dnů pro ukončení prací.
Dodavatel se zavazuje uvést na vlastní náklady veřejnou zeleň po ukončení prací
do původního stavu, včetně založení nového trávníku, kompletního úklidu.
Vzhledem k tomu, že dojde k omezení průjezdnosti pozemků pare. č. 868, 864, 276/8
v katastrálním území Březiny u Děčína je zhotovitel povinen před zahájením prací písemně
informovat Technické služby Děčín, a.s. Dále je zhotovitel povinen zajisti průběh
pravidelného svozu směsného komunálního odpadu v lokalitě a řídit se pokyny zástupců
Technických služeb Děčín, a.s.
Splašková kanalizace bude uložena tak, aby svou polohou nezamezovala pokládku nového

•

•
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zemního kabelového vedení VO a to v důsledku k prostorovým normám ostatních
inženýrských sítí v ulici Českolipská. V místě, kde se budou umísťovat pouzdra pro stožáry
VO bude trasa splaškové kanalizace umístěna min. 60 cm od hranice pozemku.

• Ve zbývajícím zájmovém území připravované stavby se nachází nové zemní kabelové
rozvody sítě VO v majetku statutárního města Děčín. Před zahájením stavby bude
provedeno skutečné vytýčení sítě. Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu
bude správcem sítě provedena kontrola. O provedené kontrole bude proveden zápis
do stavebního deníku. Veškeré práce v ochranném pásmu našeho vedení musí být
prováděny pouze ručně.

f) Budou dodrženy veškeré všeobecné podmínky uvedené ve vyjádření Česká
telekomunikační infrastruktura a.s. č.j. 622935/20 ze dne 30.04.2020.

g) Budou dodrženy veškeré všeobecné
zn. 0101539973 ze dne 02.06.2021.

podmínky uvedené ve ČEZ Distribuce, a.s.

Ostatní podmínky, obsažené ve vyjádřeních či stanoviscích jednotlivých účastníků řízení
a dotčených orgánů, které nebyly citovány v podmínkách tohoto rozhodnutí, vyplývají
z jednotlivých ustanovení příslušných právních předpisů a jejich zohlednění by v tomto
rozhodnutí bylo nadbytečné, případně byly projektantem zohledněny v projektové
dokumentaci pro stavební povolení či předem projednány s jednotlivými účastníky řízení
a dotčenými orgány.

Odůvodnění

Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí obdržel dne 04.06.2021 žádost, kterou podalo
Statutární město Děčín, 1C: 002 61 238, Mírové nám. 1175/5, 405 02 Děčín IV-Podmokly,
které zastupuje AŽ Consult, spol. s r.o, 1C: 445 67 430, Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad
Labem, o společné povolení k provedení stavby vodního díla "Revitalizace veřejného
prostranství panelového sídliště Březiny - rozšíření IV. etapy, V. etapa - část kanalizace"
na pozemcích parc. č. 276/8, 787, 830/1, 864, 868 v katastrálním území Březiny u Děčína.
Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady dle ustanovení § 941 stavebního zákona a § 10
vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu
a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu:
- plná moc
- výpis z KN
- vyjádření ČR - Ministerstvo obrany, Oddělení ochrany územních zájmů ze dne 25.1.2021,
č.j. 120129/2021-1150-OŮZ
- vyjádření T-Mobile Czech Republic a.s. ze dne 2.6.2021, zn.E29264/21
- vyjádření Vodafone Czech Republic a.s., ze dne 2.6.2021, zn.210602-1334301137
- vyjádření České Radiokomunikace, a.s., ze dne 2.6.2021, zn.UPTS/OS/276951/2021
- vyjádření CETIN, a. s. ze dne 30.4.2020, č.j. 622935/20
- sdělení ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 2.6.2021, zn. 0101539973
- vyjádření ČEZ Distribuce, a. s. k PD ze dne 27.1.2021, zn.1112787637
- sdělení Telco Pro Services, a.s. ze dne 2.6.2021, zn.0201253534
- vyjádření SČVaK, a.s. ze dne 9.2.2021, zn. 021690008057/UTPCUL/Ma
- vyjádření SČVaK, a.s ze dne 1.4.2021, zn. 021690022956/UTP
- vyjádření SČVaK, a.s ze dne 17.9.2021, zn. 021690095885/UTPC/Ma
- stanovisko Grid Services, s. r.o. ze dne 30.4.2020, zn.5002137664
- stanovisko ČD-Telematika a.s.ze dne 30.4.2020, č.j. 1202007838
- vyjádření Magistrát města Děčín, odbor komunikací a dopravy ze dne 19.5.2020, č.j.
MDC/47075/2020
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- sdělení ČEZ ICT Services a.s. ze dne 2.6.2021, zn.0700392608
- sdělení Správa CHKO České Středohoří ze dne 16.2.2021, č.j. SR/0404/UL/2019-15
- závazné stanovisko Mm Děčín, OŽP ze dne 21.4.2021, č.j. MDC/32812/2021
- vyjádření Mm Děčín, OŽP ze dne 12.5.2021, č.j. MDC/51173/2021
- stanovisko Mm Děčín, OŽP ze dne 28.7.2021, č.j. MDC/74208/2021
- vyjádření MM Děčín, OMH ze dne 19.1.2021, č.j. MDC/9000/2021
- vyjádření Policie ČR-dopravní inspektorát ze dne 23.1.2021, č.j. KRPU-14006-1/ČJ-2021-
040206
- vyjádření Krajská hygienická stanice UK, ÚP Děčín ze dne 26.1.2021, č.j. KHSUL 9703/2021
- závazné stanovisko Hasičský záchranný sbor UK, DO Děčín ze dne 19.2.2021,
č.j. HSUL 626-16/DC-2021
- závazné stanovisko Mm Děčín, OSČaOŽÚ ze dne 22.1.2021, č.j. MDC/9285/2021
- rozhodnutí Mm Děčín, OSČaOŽÚ ze dne 15.4.2021, č.j. M DC/40019/2021
- závazné stanovisko Mm Děčín, OSU ze dne 4.2.2021, č.j. MDC/14435/2021
- vyjádření Správa a údržba silnic Usteckého.kraje, ze dne 19.2.2021, zn. 05-121-K-4
- smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě ČEŠ 1089/2021/PANO
- smlouva o úpravě vzájemných práv a povinností se vstupem do tělesa silnice X/1073/2021/DC
- souhlas se stavbou Bachanová Eva ze dne 3.2.2021
- souhlas se stavbou Havelka Jiří a Havelková Jana ze dne 27.1.2021
- souhlas se stavbou Zrna Ondřej ze dne 21.4.2021
- vyjádření TERMO Děčín a.s. ze dne 21.7.2021
- souhlas se stavbou SJM Holes Jiří a Holešova Miloslava,
- souhlas se stavbou Ruml Jakub ze dne 29.1.2021
- souhlas se stavbou Švarc Petr ze dne 13.4.2021
- souhlas se stavbou Štěrba Miloš ze dne 27.1.2021
- souhlas se stavbou SJM Šenfeld Jiří a Šenfeldová Miluše ze dne 4.2.2021
- souhlas se stavbou Klouda Milan, Kloudová Jitka, SJM Dvořák Pavel a Dvořáková Taťana
ze dne 2.2.2021
- souhlas se stavbou Nový Josef Ing., ze dne 29.1.2021
- souhlas se stavbou Koštíř Radek ze dne 29.1.2021
- souhlas se stavbou SJM Hradecký František Mgr. a Hradecká Zuzana Mgr. ze dne 27.1.2021
- souhlas se stavbou SJM Zajíc Pavel a Zajícova Irena ze dne 3.2.2021
- Severočeská vodárenská společnost a.s. - spolufinancování stavby č.j. 91/2021 a smlouva
o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti ČEŠ 1249/2021/PANO
- vyjádření Nej.cz, s. r.o. zn. VYJNEJ-2020-02203-01 ze dne 07.05.2020
- vyjádření Krajského úřadu UK, OŽPaZ, č.j. KUUK/20579/2019/V-3304 ze dne 04.03.2019

Okruh účastníků řízení byl vymezen následovně:
Část A - společné povolení:

Podle § 94k stavebního zákona
a) stavebník

Statutární město Děčín, 1C: 002 61 238, Mírové nám. 1175/5, 405 02 Děčín IV-Podmokly
b) vlastníci pozemku, na kterém má být stavba prováděna, může-li být jeho vlastnické

právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno

Statutární město Děčín, 1C: 002 61 238, Mírové nám. 1175/5, 405 02 Děčín IV-Podmokly
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: 6hevxje
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c) vlastníci sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jejich vlastnické právo
prováděním stavby přímo dotčeno a vlastníci či provozovatelé sítí technické
infrastruktury

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: Shevxje
CETIN a.s, IDDS: qa7425t
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns
Vlastníci pozemků, staveb a osoby, které mají jiné věcné právo k pozemkům st. č. 243, 505,
609, 501, 256, 257, 222, 340, 192, 174, 158, 288/4, 288/1, 227, 228, 351, 278, 163, 164, 226,
564, 136, parc.č. 276/91, 276/27, 276/36, 276/14, 276/12, 276/5, 276/3, 276/10, 380/14, 373/1,
380/7, 380/4, 372/1, 373/3, 373/2, 371/2, 368/3, 340/6, 273/8, 342, 274/2, 269/2, 271/21,
271/22, 380/2,372/2, 418, 412/4, 412/3, 795/1, 420/4, 372/3, 341/7, 1320

Podle ustanovení §115 vodního zákona a § 94m odst. 1 stavebního zákona a správního řádu
oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení správního řízení všem známým účastníkům řízení
a dotčeným orgánům opatřením č.j. MDC/73438/2021 ze dne 08.07.2021.
Vodoprávní úřad podle ustanovení § 94m odst. 3) stavebního zákona a § 115 odst. 8 vodního
zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, jelikož mu poměry byly dobře známy
a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů
ode dne doručení oznámení o zahájení řízení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky
a dotčené orgány svá stanoviska.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených
v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení
a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy
chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky
řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody
bránící povolení.

Vodoprávní úřad posoudil umístění stavby a shledal, že její umístění je v souladu seschválenou
územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území
stanovených vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, věznění
pozdějších předpisů.

Umístění stavby je v souladu s územním plánem statutárního města Děčín.

Z hlediska zájmů daných Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Ohře, dolního
Labe a ostatních přítoků Labe, je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat,
že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů
povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod,
a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.

Vodoprávní úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených
orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních
předpisů ve výroku uvedených.

Upozornění pro stavebníka

Stavebník a osoba vykonávající stavební dozor odpovídá za soulad prostorové polohy stavby
s ověřenou projektovou dokumentací (§ 153 odst. 3 stavebního zákona).

Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických
zařízení, zejména NV č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost
a ochranu zdraví při práci na staveništi.

Při provádění stavby budou dodrženy obecné technické požadavky na výstavbu vodních děl,
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zejména podle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 správního
řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný
rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo,
ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje se sídlem
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem podáním učiněným u Magistrátu města Děčín,
odboru životního prostředí.
Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení
rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené
rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu
orgánu a aby každý účastník dostat jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet
stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.
Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci,
nebude stavba zahájena.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.
Po nabytí právní moci stavebník obdrží ověřenou projektovou dokumentaci a kartu „Stavba
povolena".

Ing. Zdeněk tíájius
vedoucí odbpr^i^ t

/^y
í^  l 1:1

®w
\ '•v^'v"

o prostředí

Ł>.
s

ř&J

*

Tento dokument spolu s přehlednou situací bude vyvěšen nejméně po dobu 15 dnů na úřední
desce Statutárního města Děčín a zveřejněn též způsobem umožňující dálkový přístup.

Vyvěšeno dne
razítko, podpis

Sejmuto dne..
razítko, podpis

Přílohy
1 x situace stavby
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Obdrží:
Účastníci společného územního a stavebního řízení o povolení stavby:
Účastníci řízení podle § 94R SZ a § 27 odst. 1) SR (do vlastních rukou)
Statutární město Děčín, 1C: 002 61 238, Mírové nám. 1175/5, 405 02 Děčín IV-Podmokly, které
zastupuje AŽ Consult, spol. s r.o., IDDS: z9vp5js

Účastníci řízení podle § 94k SZ a § 27 odst. 2) SR (do vlastních rukou)
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: 6hevxje
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns

II. Známí účastníci řízení podle 94k SZ a § 27 odst. 3) SR (doručeno veřejnou vyhláškou)
Vlastníci pozemků, staveb a osoby, které mají jiné věcné právo k pozemkům st. č. 243, 505,
609, 501, 256, 257, 222, 340, 192, 174, 158, 288/4, 288/1, 227, 228, 351, 278, 163, 164, 226,
564, 136, parc.č. 276/91, 276/27, 276/36, 276/14, 276/12, 276/5, 276/3, 276/10, 380/14, 373/1,
380/7, 380/4, 372/1, 373/3, 373/2, 371/2, 368/3, 340/6, 273/8, 342, 274/2, 269/2, 271/21,
271/22, 380/2,372/2, 418, 412/4, 412/3, 795/1, 420/4, 372/3, 341/7, 1320

Dotčené orgány a ostatní
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, regionální pracoviště Správa ChlKO České
středohoří, IDDS: 6npdyiv
Magistrát města Děčín, Odbor životního prostředí, oddělení vodoprávní úřad a ochrany
prostředí, Ožp, Mírové nám. č.p. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 405 38 Děčín 2
Magistrát města Děčín, Odbor komunikací a dopravy, IDDS: x9hbpfn
Magistrát města Děčín, Odbor místního hospodářství, Mírové nám. č.p. 1175/5, Děčín IV-
Podmokly, 405 02 Děčín 2
Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, územní odbor Děčín, IDDS: auyaa6n
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, územní pracoviště
Děčín, IDDS: 8p3ai7n
Magistrát města Děčín, OSČaŽÚ, odd. silničního správního a dopravního úřadu, Ose, Mírové
nám. č.p. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 405 38 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
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