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PROTOKOL

Protokol o úkonu, který provedl Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí ve věci

vydání společného povolení
na stavbu:

„Novostavba COV v rámci stavby Návštěvnického centra IVIezní Louka"

na pozemku st. p. 78, parc. č. 315/2 v katastrálním území Mezná u Hřenska v řízení zahájeném
na žádost, kterou dne 27.03.2020 podala Správa Národního parku České Švýcarsko, IČO
06342477, Pražská 457/52, 407 46 Krásná Lípa, kterou zastupuje Design By Hy, s.r.o., IČO
27634329, Mezivrší 1813/6, 147 00 Praha-Braník.

Úkon byl zahájen v 09:00 hodin dne 04.05.2020.

Přítomni:

Mm Děčín, OŽP, oddělení vodoprávní úřad - Chaloupková
Design By Hy, s.r.o, IČO 27634329, Mezivrší 1813/6, 147 00 Praha-Braník - p. Hynek Petřina

K věci:

Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí oznámil zahájení společného povolení
předmětné stavby a vodoprávního řízení dne 27.03.2020 účastníkům řízení a dotčeným
orgánům státní správy zahájení řízení a stanovil termín na 04.05.2020 k ústnímu projednání, a
to vzhledem k tomu, že stavba je umisťována v obci Hřensko, která nemá platnou územně
plánovací dokumentaci. Dle stavebního zákona je šetření na místě povinné.

Průběh úkonu:

Přítomní byli seznámeni s předmětem společného a vodoprávního řízení.
Zástupce stavebníka dodatečně doloží 2x originál PD a doplněk k hydrogeologickému posudku.

Závěr:

Stavba bude povolena dle předložené PD ke společnému řízení. Společné řízení bude vydáno
po doložení PD a doplňku k hydrogeologickému posudku.

Podpisy všech přítomných: 2x nečitelný podpis
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Podkladem pro sepsání tohoto protokolu je jeho koncept, který byl pořízen při místním šetření a
ústním jednání a byl podepsán všemi přítomnými účastníky. Tento koncept je uložen na odboru
ZP, Magistrátu města Děčín v příslušné složce.

Úkon byl skončen v 10:00 hodin dne 04.05.2020.
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