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ČEZ Distribuce, a. s.
Teplická č.p. 874/8
Děčín IV-Podmokly
405 02 Děčín 2

ROZHODNUTÍ
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"), na podkladě žádosti o prodloužení platnosti územního rozhodnutí, kterou dne
03.09.2019 podala
a.s. ČEZ Distribuce, IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín
2, kterou zastupuje GEZ spol. s r.o., IČO 27297438, Československých letců č.p. 1122,
407 47 Varnsdorf 1
(dále jen "žadatel"), podle § 93 odst. 3 stavebního zákona
prodlužuje
o 2 roky ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí platnost územního rozhodnutí, které
vydal stavební úřad Magistrátu města Děčín dne 04.08.2017 pod č.j. MDC/73417/2017 na
stavbu
DC_Janov, ppč. 157/13, nové kNN
(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 157/3, 157/13, 157/17 v katastrálním území Hřensko.
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:
Vydané územní rozhodnutí platí ve smyslu § 93 odst. 1 stavebního zákona dva roky ode dne,
kdy nabylo právní moci. Před uplynutím této lhůty požádal žadatel o prodloužení jeho platnosti
z toho důvodu, že termín plánovaného zahájení stavby je odsunut.
Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení dotčeným orgánům, účastníkům řízení a
veřejnosti a upozornil je v souladu s § 93 odst. 3 stavebního zákona na lhůtu pro podání
závazných stanovisek, námitek a připomínek.
Stavební úřad posoudil důvody, pro které nebylo požádáno o vydání stavebního povolení.
Protože předpoklady, za kterých bylo územní rozhodnutí vydáno, zůstaly nezměněny, stavební
úřad žádosti vyhověl.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních
předpisů ve výroku uvedených.
Účastníci řízení - další dotčené osoby:
- Obec Hřensko, Michaela Česneková, Vratislav Číla, Zdeňka Čílová, Ladislav Friš,
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s.,
Hypoteční banka, a.s.
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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.
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.

[otisk úředního razítka]
Ivana Šejnohová
pověřená zastupováním vedoucího odboru stavební úřad

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno minimálně po dobu 15 dnů
Vyvěšeno dne ………………………

Sejmuto dne ……………………

Doručí se:
I. Účastníci řízení podle § 85 odst. 1) písm. a) a b) stavebního zákona (do vlastních rukou)
GEZ spol. s r.o., IDDS: z478ar6
sídlo: Československých letců č.p. 1122, 407 47 Varnsdorf 1
Obec Hřensko, IDDS: y4rbg7d
sídlo: Hřensko č.p. 71, 407 17 Hřensko
II. Účastníci řízení podle § 85 odst. 2) písm. a) a b) stavebního zákona (do vlastních rukou)
Michaela Česneková, IDDS: qt5bjtg
trvalý pobyt: Hřensko č.p. 140, 407 17 Hřensko
Vratislav Číla, Hřensko č.p. 139, 407 17 Hřensko
Zdeňka Čílová, Hřensko č.p. 139, 407 17 Hřensko
Ladislav Friš, Hřensko č.p. 139, 407 17 Hřensko
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns
sídlo: Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice 1
Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., IDDS: vf4e8u8
sídlo: Bělehradská č.p. 222/128, 120 00 Praha 2-Vinohrady
Hypoteční banka, a.s., IDDS: 5azegu5
sídlo: Radlická č.p. 333/150, 150 57 Praha 5 - Radlice
Dotčené orgány
Magistrát města Děčín, Odbor životního prostředí, Ožp, Mírové nám. č.p. 1175/5, Děčín IVPodmokly, 405 02 Děčín 2
Správa Národního parku České Švýcarsko, IDDS: u85x3zd
sídlo: Pražská č.p. 457/52, 407 46 Krásná Lípa u Rumburka

