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ROZHODNUTÍ 

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 10-43/2021 

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 18.08.2021 podala 

a.s. ČEZ Distribuce, IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 
2, kterou zastupuje spol. s r.o. RYDVAL - ELEKTRO, IČO 25298194, plk. Truhláře č.p. 114, 
512 51  Lomnice nad Popelkou, 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-Janov-Hřensko, sel. kabelizace VN 10kV 
 

(dále jen "stavba") na pozemcích st.p.č. 155  zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 144/1  lesní 
pozemek, 144/11  lesní pozemek, 146/1  lesní pozemek, 152/1  lesní pozemek, 152/2  lesní 
pozemek, 152/3  lesní pozemek, 152/4  lesní pozemek, 157/12  ostatní plocha, 353/1  
ostatní plocha v katastrálním území Hřensko, jak je zakresleno v situaci v měřítku 1:1000.  

 

Druh a účel umisťované stavby: 

- Síť technické infrastruktury.  
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Popis stavby: 

- Stávající nadzemní vedení VN typu AIFe6 3x95mm2 bude demontováno mezi stávajícím 
podpěrným bodem č. 27 a demontovaným podpěrným bodem č. 33, včetně podpěrných 
bodů č. 28-32. Demontovaný podpěrný bod č. 28 se nahradí novým koncovým 
příhradovým stožárem umístěným v linii demontovaného vedení přibližné 6 m od 
demontovaného podpěrného bodu č. 28. Mezi stávající podpěrný bod č. 27 a nově 
postavený podpěrný bod č. 28 se natáhne nové nadzemní vedení VN typu 100-AL1/25-
ST1A, které bude ukončeno na dvou svislých úsekových odpínačích. Nově osazený 
bezkomorový úsekový odpínač (ozn. US_DC_290) bude odpojovat nově natažené 
nadzemní vedení VN typu 100-AL1/25-ST1A mezi nové postaveným podpěrným bodem č. 
28 a stávající transformační stanicí DC_1899 - Čerpací stanice (tzv. opětovné přepojení 
stávající TS). Z druhého nového svislého komorového úsekového odpínače (ozn.  
US_DC_291) bude pres konzolu s omezovači připojeno nové kabelové vedení VN typu 
3x35kV-AXEKVCE 1x240/25 vedené v linii demontované trasy nadzemního vedení VN 
směrem k demontovanému podpěrnému bodu č. 33, kde bude pomocí kabelové spojky 
napojeno na stávající kabelové vedení VN směr TS_DC_1907 - Křižovatka (demontovaný 
kabelový svod z podpěrného bodu č. 33). Do nové kabelové trasy VN bude připoložena 
HDPE trubka pro budoucí možné zafouknutí optického kabelu 48 vláken (součást 
distribuční sítě). HDPE trubka bude tažena z podpěrného bodu č.28 přes novou kabelovou 
komoru umístěnou v blízkosti PB č. 28 v souběhu s novým kabelovým vedením VN  
k plánovanému spojkovišti pro kabely VN, kde bude ukončena v nové kabelové komoře 
umístěné v blízkosti demontovaného podpěrného bodu č. 33. 

 

II. Stanoví podmínky pro umístění a provedení stavby: 

1) Stavba bude umístěna na pozemcích st.p.č. 155, parc. č. 144/1, 144/11, 146/1, 152/1, 152/2, 
152/3, 152/4, 157/12, 353/1 v katastrálním území Hřensko, jak je zakresleno v situaci 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. 
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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. 
 
10) Stavbou musí být respektována veškerá stávající nadzemní i podzemní zařízení jiných 
správců (vlastníků) sítí. Před zahájením zemních prací je nutno veškeré podzemní sítě (včetně 
domovních přípojek) nechat vytýčit. O vytýčení bude vydán protokol.  
 
11) 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. 
 
12) Pozemky (jejich povrch) budou nákladem investora uvedeny do původního stavu.  
 
13) 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, nebylo narušeno stávající silniční odvodnění a nebyla ohrožena 
bezpečnost silničního provozu v dotčeném úseku. 
 
14) Stavba kteroukoliv svojí částí, včetně oplocení či jiných souvisejících drobných a dočasných 
objektů, nezasáhne do silničního tělesa ani do silničního pozemku (§ 11 zák.č. 13/1997 Sb.), tj. 
nezasáhne k silnici blíže než je stávající podpěrný bod číslo 33. 
 
15) Zahájení stavby bude minimálně 14 dní předem oznámeno na Lesní správu Děčín, přičemž 
veškeré činnosti na lesních pozemcích, včetně zásahů do porostu, budou předem konzultovány 
na venkovním šetření s místně příslušným revírníkem, panem Janem Nohejlem, tel. 724 524 
941, požadavky revírníka budou akceptovány. 
 
16) Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Správy Národního parku České 
Švýcarsko č.j. SNPCS 03582/2021 ze dne 03.06.2021: 
- Pracovníkům Správy, odd. územního plánování a staveb bude alespoň 10 dnů před zahájením 
stavby oznámen začátek prací a nacionále firmy (název, IČO a adresa) a jejího zástupce 
zodpovědného za řešení této konkrétní stavby, která bude stavbu realizovat a budou přizváni k 
předání staveniště, a to min. 7 dní před termínem jeho konání, (vše postačí e-mailem na 
adresu: r.stastna@npcs.cz; podatelna@npcs.cz). 
- Pracovníci Správy, oddělení územního plánování a staveb, budou přizváni ke každému 
kontrolnímu dni (prohlídce), a to min. 7 dní před termínem jeho konání (postačí emailem na 
adresu: r.stastna@npcs.cz; podatelna@npcs.cz). 
- Při výkopových pracích je třeba se vyhnout rostlé skále, tzn. ji obejít. Případný nezbytný zásah 
do skalního podloží je předem třeba konzultovat se Správou (telefonicky na 725 812 082 - 
Šťastná). 
- V případě potřeby konání mimořádného kontrolního dne bude Správa také neprodleně 
informována (telefonicky na 725 812 082 - Šťastná). 
- Práce budou probíhat mimo hnízdní období ptáků, tj. od srpna do 15. března kalendářního 
roku. 
- Veškeré zemní práce budou omezeny na nejnutnější míru, budou provedeny šetrným 
způsobem k půdnímu krytu a okolní vegetaci; pojezdy techniky budou rovněž omezeny na 
nejnutnější míru. 
- Proti případným únikům ropných látek, chemikálií, tuků aj. z mechanizace do půdy budou 
zhotovitelem přijata účinná opatření. 
- Všechny pozemky, vč. komunikací využívaných v rámci stavby budou uvedeny do původního 
stavu (nikde nezůstanou vyjeté koleje, apod.); veškerý demontovaný materiál (stožáry betonové 
základy, atd.) nevyužitý výkopový materiál a nepoužitý materiál bude z místa stavby odvezen a 
zlikvidován v souladu s platnými právními předpisy. 
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17) Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Magistrátu města Děčín odboru životního 
prostředí č.j. MDC/47477/2021 ze dne 25.05.2021: 
- 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 před znehodnocením, odcizením nebo únikem dle ust. § 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 ust. § 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. 
 
18) Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Magistrátu města Děčín odboru životního 
prostředí č.j. MDC/51597/2021 ze dne 26.05.2021: 
- Investor zajistí, že stavba bude provedena způsobem a v rozsahu tak, jak je zakresleno v 
mapových situacích připojených ke spisu č. MDC/51597/2021. 
- 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. 
 

19) Stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu. 
 

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 18.08.2021 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. 

Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její 
řádné posouzení, byl žadatel dne 18.08.2021 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo 
přerušeno. Žádost byla doplněna dne 29.09.2021. 

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným 
orgánům. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na 
místě na den 18.11.2021, o jehož výsledku byl sepsán protokol. 
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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: 

- ČEZ Distribuce č.j.  0101519301 ze dne 04.05.2021 

- ČEZ ICT Services č.j. 0700376356 ze dne 04.05.2021 

- Telco Pro Services č.j. 0201237222 ze dne 04.05.2021 

- CETIN č.j. 647325/21 ze dne 04.05.2021 

- Severočeské vodovody a kanalizace č.j. SCVKZAD60998 ze dne 13.01.2020 

- Severočeské vodovody a kanalizace č.j. O21690048668/UTPCUL/Ha ze dne 05.05.2021 

- GasNet Služby č.j. 5002372549 ze dne 04.05.2021 

- České Radiokomunikace č.j. UPTS/OS/274388/2021 ze dne 05.05.2021 

- ČEPRO ze dne 04.05.2021 

- T-Mobile Czech Republic č.j. E23477/21 ze dne 04.05.2021 

- Vodafone Czech Republic č.j. MW9910173545289823 ze dne 04.05.2021 

- Povodí Ohře č.j. POH/21577/2021-2/032100 ze dne 05.05.2021 

- Správa a údržba silnic Ústeckého kraje č.j. 19-252-E-1 ze dne 21.03.2021   

- Správa Národního parku České Švýcarsko č.j. SNPCS 03582/2021 ze dne 03.06.2021 

- Lesy ČR č.j. LCR240/000968/2021(95) ze dne 11.06.2021 

- Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí č.j. MDC/47477/2021 ze dne 25.05.2021 

- Magistrát města Děčín, odbor stavební úřad č.j. MDC/48555/2021 ze dne 06.05.2021 

- Magistrát města Děčín, odbor stavební úřad č.j. MDC/57205/2021 ze dne 26.05.2021 

- Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí č.j. MDC/51597/2021 ze dne 26.05.2021 

- Obec Hřensko ze dne 12.05.2021 

- Magistrát města Děčín, odbor stavební úřad č.j. MDC/102552/2021 ze dne 27.09.2021 

 

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: 

- Obec Hřensko, Správa Národního parku České Švýcarsko, Lesy České republiky, s.p., 
Lesní správa Děčín, Severočeská vodárenská společnost a.s., CETIN a.s., Severočeské 
vodovody a kanalizace, a.s., Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková 
organizace. 

 

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. 
Obec Hřensko nemá územní plán. Dle § 58 - § 60 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu bylo pro obec Hřensko vymezeno zastavěné území (nabytí 
účinnosti dne 13. 07. 2017).  Pozemky parc. č. 144/1, 144/11, 146/1, 152/1, 152/2, 152/3, 152/4, 
a část 353/1 v katastrálním území Hřensko se nachází v nezastavěném území.  
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V nezastavěném území obce, která nemá územní plán, lze dle § 18, odst. 5 stavebního zákona 
v souladu s jeho charakterem umisťovat stavby, zařízení, a jiná opatření pouze pro zemědělství, 
lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou 
dopravní a technickou infrastrukturu, přípojky a účelové komunikace, pro snižování nebezpečí 
ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a dále taková technická 
opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, 
například cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační centra; doplňková 
funkce bydlení či pobytové rekreace není u uvedených staveb přípustná. Uvedené stavby, 
zařízení a jiná opatření včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisejí včetně oplocení, lze 
v nezastavěném území umisťovat v případech, pokud je územně plánovací dokumentace z 
důvodu veřejného zájmu výslovně nevylučuje. Pozemek st.p.č. 155 a parc. č. 157/12 a část 
353/1 v katastrálním území Hřensko se nachází v zastavěném území. V zastavěném území 
obce, která nemá územní plán, lze dle § 20 odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných 
požadavcích na využívání území, v platném znění vymezovat pozemky a umísťovat stavby pro 
bydlení, pro rodinnou rekreaci, pro stavby občanského vybavení souvisejícího a slučitelného s 
bydlením a rekreací a pro stavby dopravní a technické infrastruktury a pozemky veřejných 
prostranství, vymezování jiných pozemků a umísťování dalších staveb na nich je možné, jen 
pokud tyto stavby nesnižují kvalitu životního prostředí nad limitní hodnoty stanovené jinými 
právními předpisy. Z výše uvedeného textu vyplývá, že je veřejná technická infrastruktura na 
pozemcích st.p.č. 155 a parc. č. 144/1, 144/11, 146/1, 152/1, 152/2, 152/3, 152/4, 157/12, 353/1 
v katastrálním území Hřensko přípustná. Záměr je s vymezeným zastavěným územím Hřensko 
v souladu.  
Záměr je s územně plánovací dokumentací města Děčín v souladu. Posouzením relativních 
ustanovení § 18 a 19 stavebního zákona, upravujících cíle a úkoly územního plánování, lze 
konstatovat, že realizací předmětné stavby dle předložené PD nedojde ke střetu s těmito 
ustanoveními. Záměr je v souladu s cíli a úkoly územního plánování.  
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. 

• 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.  



 
 
Číslo jednací: MDC/125310/2021 
Spisová zn.: MDC/87743/2021 Strana 7 z 7 

• 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. 
 
 
Doručí se 
I. Účastníci řízení podle § 85 odst. 1) písm. a) a b) stavebního zákona (do vlastních rukou) 
Bc. Josef Šišovský, IDDS: y8ig7dy 
 sídlo: Tylova č.p. 1035/8, Předměstí, 412 01  Litoměřice 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) 
Správa Národního parku České Švýcarsko, IDDS: u85x3zd 
 sídlo: Pražská č.p. 457/52, 407 46  Krásná Lípa u Rumburka 
Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Děčín, IDDS: e8jcfsn 
 sídlo: Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08  Hradec Králové 8 
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 
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns 
 sídlo: Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany, 415 01  Teplice 1 
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: 6hevxje 
 sídlo: Ruská č.p. 260/13, Dubí-Pozorka, 417 03  Pozorka 
  
Dotčené orgány 
Magistrát města Děčín, Odbor životního prostředí, Ožp, Mírové nám. č.p. 1175/5, Děčín IV-
Podmokly, 405 02  Děčín 2 
Správa Národního parku České Švýcarsko, IDDS: u85x3zd 
 sídlo: Pražská č.p. 457/52, 407 46  Krásná Lípa u Rumburka 
Magistrát města Děčín, OSČaŽÚ, odd. silničního správního a dopravního úřadu, Osc, 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 
 
Poplatek 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů, ve znění pozdějších předpisů, položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 1000 Kč byl 
zaplacen dne 23.11.2021. 
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