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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
Magistrát města Děčín, odbor správních činností a obecní živnostenský úřad – oddělení
silničního správního a dopravního úřadu, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 15
odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), a podle § 40 odst. 4) písm. a) zákona č.
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve zněních pozdějších předpisů (dále jen zákona o
PK), vydává

stavební povolení
podle ustanovení § 16 zákona o PK a ustanovení § 115 stavebního zákona k provedení stavby
„Cyklostezka Ploučnice“:
Úsek „A“ Děčín – Březiny
SO A001 Bourání
SO A101 Komunikace živičná
SO A102 Komunikace dlážděná
SO A103 Kalená štěrková vozovka
SO A151 Zábradlí
SO A201 Gabionové opěrné, zárubní zdi
SO A202 Rekonstrukce objektu km 1,325
SO A203 Úprava lávky přes Ploučnici km 1,690
SO A204 Opěrné zdi z palisád
na pozemcích: p.č. 2636/4, 2636/8, 2636/9, 2658/1, 2658/14, 2670, 2947, 2949/1, 3011/3,
3022/64 v katastrálním území Děčín, na pozemcích p.č. 305/3, 306/2, 306/3, 306/6, 306/7,
306/8, 306/9, 1032, 1042, 1048/1, 1070 v katastrálním území Děčín-Staré město a na
pozemcích p.č. 30, 38/11, 184/3, 184/11, 184/12, 241, 324/1, 428/4, 446/1, 449, 450/1, 453/1,
453/4, 453/6, 453/8, 840/2, 848/3, 860/1, 879/1, 900/1, 902/1, 907, 911, 1301/1 v katastrálním
území Březiny u Děčína.
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Úsek „B“ Soutěsky – Benešov nad Ploučnicí
SO B101 Komunikace živičná
SO B103 Kalená štěrková vozovka typu „Zvláštní vozovka – PZ-2“
SO B201 Gabionové opěrné, zárubní zdi
SO B202 Propust vody zakrytý trámy
na pozemcích: p.č. 19/3, 20/2, 20/3, 21/3, 22/1, 26/1, 760, 761, 766/3, 770, 1353/1, 1353/3,
1361/1, 1377/1, 1377/2, 1378/1, 1378/5, 1409, 1460/1, 1461/1, 1495, 1525/1, 1525/2, 1532/1
v katastrálním území Malá Veleň a na pozemcích: p.č. 397/1, 397/7, 399/1, 399/6, 399/9,
399/10, 399/12, 400/1, 401/1, 401/2, 401/3, 401/4, 401/5 v katastrálním území Benešov nad
Ploučnicí.
Úsek „C“ Benešov nad Ploučnicí – Františkov nad Ploučnicí
SO C101 Komunikace živičná
SO C103 Kalená štěrková vozovka typu „Zvláštní vozovka – PZ-2“
SO C201 Gabionové opěrné, zárubní zdi
na pozemcích: p.č. 397/6, 875, 890, 914/5, 1276/2 v katastrálním území Benešov nad
Ploučnicí a na pozemcích p.č. 397/1, 414/1, 472, 476, 517/1, 520, 523, 551/1, 585/1, 585/2,
586, 592 v katastrálním území Františkov nad Ploučnicí.
Úsek „D“ Františkov nad Ploučnicí – Starý Šachov
SO D101 Komunikace živičná
SO D103 Kalená štěrková vozovka typu „Zvláštní vozovka – PZ-2“
SO D151 Zábradlí
SO D201 Gabionové opěrné, zárubní zdi
na pozemcích: p.č. 76/1, 76/2, 76/5, 76/7, 76/8, 499, 500/1, 501/1, 510/1,526/4, 546/2, 548,
549/1, 566/1, 566/2, 576/1, 577/1, 579/2, 625, 631, 656/1, 656/2, 657 v katastrálním území
Starý Šachov a na na pozemcích: p.č 110/3, 110/8, 110/15, 350, 351/4, 356, 370, 372/2,
376/1, 376/3, 383/1, 413/1, 413/2, 538, 557, 559 v katastrálním území Oldřichov nad
Ploučnicí.
Součástí povolení nejsou inženýrské sítě.
Podrobný popis stavby, technické provedení a umístění je patrné z projektové dokumentace
zak. č. 9-2-222 z roku 2010, ověřené autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby Ing.
Petrem Hájkem, ČKAIT č. 0009661.
Pro stavbu bylo vydáno územní rozhodnutí:
č. 4044/2010, č.j. OSU/41458/2010/Fi ze dne 26.04.2010.
Stavba odpovídá dlouhodobým záměrům v rozvoji cyklistické dopravy v Ústeckém kraji.
V koridoru vymezeném řekou Ploučnice není v současné době registrována žádná cyklistická
trasa. Cyklisté využívají stávající místní komunikace a silnici II. třídy, která vede z Děčína ve
směru na Českou Lípu.
Předmětné území je zhruba vymezeno údolím řeky Ploučnice. V některých úsecích je trasa
odchýlena mimo údolní nivu a je vedena v trase mimo bezprostřední kontakt s řekou. Území
podél řeky je pro realizaci liniové stavby výhodné, i když v případě řeky Ploučnice je místy
komplikované. Úzký, sevřený prostor je téměř celý vyplněn již existujícími liniovými
stavbami nebo zástavbou objektů a volný prostor pro novou cyklistickou trasu je velmi
omezen.
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Pro provedení stavby se současně stanoví následující připomínky:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace zak. č. 9-2-222 ověřené ve
stavebním řízení, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí. Případné změny nesmí být
provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní
prohlídky stavby:
a. Převzetí staveniště.
b. Závěrečná kontrolní prohlídka po ukončení stavby.
4. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
5. Stavba bude prováděna dodavatelsky.
6. Před zahájením stavby stavebník oznámí stavebnímu úřadu zhotovitele stavby, doloží
výpis z obchodního rejstříku, popř. živnostenský list a prohlášení oprávněné osoby, že
bude vykonávat dozor nad prováděním stavby.
7. Stavbu smí provádět pouze oprávněná právnická nebo fyzická osoba.
8. Na stavbě bude veden řádný stavební deník (§ 157 odst. 1 stavebního zákona).
9. Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby orgánem nebo organizací k tomu
oprávněnou, doklad bude předložen se žádostí o kolaudační souhlas.
10. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, část pátá, upravující obecné
technické podmínky na pozemní komunikace a ustanovení obsažená v příslušných
normách, uvedených v této vyhlášce.
11. Pro provedení stavby budou použity k trvalému zabudování jen takové výrobky, které
splňují technické požadavky dle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na
výrobky a ustanovení § 156 stavebního zákona.
12. Stavebník zajistí účinná technická a organizační opatření k tomu, aby v souvislosti se
stavbou nedošlo ke znečištění nebo poškození pozemní komunikace. Vozidla vyjíždějící
ze staveniště musí být řádně očištěna, aby neznečišťovala veřejná prostranství a pozemní
komunikace, pokud přesto dojde ke znečištění pozemní komunikace, stavebník zajistí
prostřednictvím zhotovitele bezodkladné provedení úklidu. Stavební práce musí být
realizovány tak, aby nemohlo dojít ke kontaminaci podzemních a povrchových vod.
Použitá mechanizace bude zajištěna proti úkapům pohonných hmot.
13. Při provádění stavby budou dodrženy předpisy týkající se bezpečnosti práce a ochrany
zdraví, zejména zákon č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 362/2005 Sb. a č. 591/2006 Sb.
o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na
staveništích. Stavba bude zajištěna proti vstupu třetích osob.
14. Stavebník ve spolupráci s vlastníkem komunikace a dodavatelem prací vyzve v souladu
s ustanovením § 36 odst. 5 zákona o PK vlastníka dotčeného vedení o bezúplatné zajištění
potřebných podkladů pro odborný dozor.
15. Před zahájením výkopových prací si stavebník zajistí vytyčení všech stávajících sítí
technického vybavení u orgánu nebo organizací k tomu oprávněných a zabezpečí jejich
ochranu proti poškození dle stanovisek správců. Zahájení zemních prací oznámí předem
správcům dotčených sítí a bude se řídit jejich pokyny. Před zakrytím-záhozem musí být
bezpodmínečně zástupci správců inženýrských sítí vyzváni k provedení kontroly těchto
zařízení. K záhozu je nutné mít písemný souhlas správců dotčených sítí, který musí být
předložen se žádostí o kolaudační souhlas stavby. Zejména je nutné doložit doklady o
souběhu případném křížení, včetně způsobu ochrany stávající inženýrské sítě.
16. Stavebník splní podmínky rozhodnutí MM Děčín, Odboru životního prostředí č.j.
OZP/77688/08/69692/LT ze dne 01.07.2008, dále podmínky závazného stanoviska č.j.
OZP/85597/2008/KS ze dne 22.07.2008, stanoviska č.j. OZP/54131/08/HUL ze dne
03.06.2008 a č.j. OZP/24557/2011/KS ze dne 03.03.2011, zejména:
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a. Investor zajistí dodržení základních povinností ochrany pozemků určených k plnění
funkcí lesa uvedené v § 13 odst. 3 lesního zákona.
b. Investor zajistí, že stavba bude provedena způsobem a v rozsahu tak, jak je zakresleno
v mapových situacích připojených ke spisu č. 85597/2008.
c. Investor zajistí, že v souvislosti se stavbou nedojde k dotčení ustanovení uvedených v
§ 20 lesního zákona, zejména nebudou předmětné lesní pozemky znečišťovány
odpadovým materiálem ze stavby.
d. Vzhledem k tomu, že v souvislosti se stavbou dojde k dotčení pozemků určených na
funkci lesa p.č. 38/4, 140/2, 38/11, 38/4 v k.ú. Březiny u Děčína, p.č.1378/5, 1378/1,
1361/1, 1353/3 v k.ú. Malá Veleň, p.č. 399/9, 399/6, 399/10, 399/12, 399/1 v k.ú
Benešov nad Ploučnicí a p.č. 546/2 v k.ú. Starý Šachov, zajistí investor, že předmětné
části těchto lesních pozemků budou před realizací stavby odňaty z lesního půdního
fondu.
e. Jelikož se stavba nachází v záplavovém území vodního toku Ploučnice, je ke stavbě
třeba doložit souhlas vodoprávního úřadu podle § 17 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a
o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Investor má povinnost zajistit odstranění či využití odpadů vzniklých realizací stavby.
17. Stavebník splní podmínky rozhodnutí MM Děčín, Odboru správních činností a obecní
živnostenský úřad č.j. OSC/13/37090/09/n ze dne 30.03.2009.
18. Stavebník splní podmínky rozhodnutí MÚ Benešov nad Ploučnicí, Odboru výstavby a
životního prostředí č.j. 3790/2008 – VŽP/Vra ze dne 25.11.2008.
19. Stavebník splní podmínky rozhodnutí OÚ v Malé Veleni č.j. 1/OU09 ze dne 30.03.2009.
20. Stavebník splní podmínky rozhodnutí OÚ ve Františkově nad Ploučnicí ze dne
21.11.2008.
21. Stavebník splní podmínky rozhodnutí OÚ ve Starém Šachově č.j. 01/09 ze dne
12.06.2009.
22. Stavebník splní podmínky souhlasu ke zřízení stavby Drážního úřadu, Sekce stavební č.j.
10-0050/08-1923-DÚ/Ce ze dne 01.09.2008.
23. Stavebník splní podmínky stanoviska Národního institutu pro integraci osob s omezenou
schopností pohybu a orientace České republiky, o.s. č.j. Ci/0006000003 ze dne
21.09.2010:
a. Základní šířka cyklostezky je 3,00 m. Cyklostezka je lemována betonovými
zahradními obrubníky, obrubník na odtokové hraně je zapuštěný, druhý je o výšce 60
mm jako vodící linie pro nevidomé. Z hlediska požadavků vyhl. č. 398/2009Sb. lze
výše uvedenou stavbu posuzovat dle § 2 odst. 1 pism. a) a odst. 2.. Bod 1.2.5. přílohy
č. 2 k této vyhlášce – na rozhraní mezi pásem pro chodce a pásem pro cyklisty
s výškovým rozdílem menším než 80 mm musí být zřízen hmatný pás, který je
součástí bezpečnostního odstupu.
24. Stavebník splní podmínky závazného stanoviska Správy chráněné krajinné oblasti České
středohoří č.j. 03477/CS/2010-Vl ze dne 22.07.2010, zejména:
a. Před realizací stavby bude se Správou CHKO České středohoří projednán typ zábradlí
a svodidel a jejich konkrétní umístění.
a. Veřejné osvětlení trasy cyklostezky bude instalováno pouze v úsecích vedoucích
zastavěným územím obcí.
b. Na přístupových cestách k cyklostezce budou umístěny informační tabule s mapou
území, kterým cyklostezka prochází, a provizorním řádem zohledňujícím požadavky
ochrany přírody na území EVL Dolní Ploučnice. Technické řešení těchto tabulí a
jejich umístění bude projednáno se Správou CHKO České středohoří.
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25. Stavebník splní podmínky „Závěru zjišťovacího řízení“ č.j. 3090/ZPZ/2009/596-záv. ze
dne 17.01.2010:
a. Veškeré práce budou probíhat šetrně k přírodnímu prostředí. Použité technologie
v jednotlivých úsecích budou předem konzultovány s orgánem ochrany přírody.
b. Veškeré zásahy do biotopů budou minimalizovány (časově i prostorově). Plánované
terénní práce budou v území přesně vymezeny a označené hranice nebudou
překročeny.
c. V případě aktuálního zjištění výskytu zvláště chráněných druhů živočichů v trase
plánované cyklostezky bude proveden záchranný transfer těchto živočichů na náhradní
lokalitu mimo prostor terénních úprav. O umístění odchycených exemplářů, zvláště
chráněných druhů rozhodne příslušný orgán v oblasti ochrany přírody.
d. Pro snížení negativních dopadů na dotčené biotopy jsou vhodné minimální zásahy do
břehových porostů. V místech, kde jsou nutné terénní zásahy v březích, budou
provedeny pouze takové stavební úpravy, které později umožní zahnízdění původních
druhů.
e. Po ukončení prací bude zajištěna náhrada chybějící zeleně původními druhy. Náhradní
výsadba bude konzultována s příslušným orgánem v oblasti ochrany přírody a krajiny.
f. Zásah do biotopu nebude prováděn v období od 1.3. do 15.8. běžného kalendářního
roku, kdy dochází k rozmnožování zvláště chráněných druhů obojživelníků a plazů a
současně probíhá hnízdní období ptáků na druhy, které nejsou uvedeny v seznamu
zvláště chráněných druhů, se vztahuje podle zákona o ochraně přírody a krajiny
obecná ochrana. Zásahem do biotopu jsou chápány činnosti související s terénními
úpravami, které razantně mění stav biotopů – zejména skrývka či navážka zeminy a
kácení dřevin.
g. Před započetím prací zajistit případný záchranný pobyt a transfer zvláště chráněných
druhů z konkrétních míst, kde budou aktuálně probíhat terénní úpravy, v případě
křížení plánované trasy a kolonie zvláště chráněných mravenců bude nutné provést
záchranný transfer.
h. Při veškerých zásazích v terénu zajistit kontrolní činnost odborně způsobilé osoby
v oblasti ochrany přírody nebo pracovníků příslušných orgánů v oblastiochrany
přírody.
i. Při pracích u Malé Veleně je nutné nezasahovat při provádění prací do míst, kde se
vyskytuje kolonie Formica polyctena a Formica rufa.
j. Před uvedením do provozu jednotlivých úseků bude úsek vybaven příslušnými
dopravními značkami.
k. Pro snížení možnosti kolizí s živočichy migrujícími přes cyklostezku lze doporučit
označení úseků s větší migrační aktivitou (např. obojživelníků, místa s hojným
výskytem plazů, apod.).
l. Opěrné zdi budou provedeny tak, aby zde byla možnost vytvoření vhodných úkrytů
pro živočichy (včetně vydry).
m. Na cyklostezce bude zakázán pohyb volně se pohybujících psů.
n. Po dokončení prací bude provedeno následné sledování (monitoring) přítomnosti
původní fauny a flóry se zaměřením na výskyt zvláště chráněných druhů.
o. V celé délce stezky, kde bude použit živičný nebo dlážděný povrch, nebude
překročena šíře vozovky 3,0 m s krajnicemi 0,25 m po obou stranách, tím nebude
omezen podíl zpevněných ploch v území a současně možnost využívání stezky pro
provoz motorových vozidel.
p. V celé délce stezky, kde bude použit přírodní povrch nebude překročena maximální
šíře 3,5 m.
q. V úseku km 7,7 – 9,5 v prostoru spojitých lučních a lesních společenstev bude použita
zásadně vozovka s přírodním povrchem nebo bude zachován současný povrch
komunikace.
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r. Od km 9,5 a dále k nádraží může být zachován navrhovaný živičný povrch jako
přístup k nemovitosti za přejezdem a jako nástupní místo pro lesní mechanizaci.
s. V úseku km 10,975 – 12,895 nebude použito živičného povrchu, akceptovatelná bude
vozovka s přírodním povrchem nebo cesta stávajícího povrchu v šíři stávající cesty.
t. V úseku km 15,6 – 16,3 bude ponechána stávající cesta bez úprav nebo bude použita
vozovka s přírodním povrchem s výjimkou km 15,6 – 15,9, kde lze uvažovat i o
živičném povrchu, který zmírní ve stoupání projevy eroze.
u. V místech sjezdů cyklostezky z veřejných komunikací budou oboustranně instalovány
dopravní značky zamezující provoz motorových vozidel nebo budou použita k témuž
jiná technická opatření.
v. Vyjma zastavěných území obcí nebudou v trase cyklostezky umisťovány odpočívky,
lavičky apod.
w. Budou minimalizovány zásahy do doprovodné zeleně toku Ploučnice, v případě
nezbytných zásahů do zeleně bude toto projednáno se Správou CHKO České
středohoří a kalkulovat s náhradní výsadbou v místě stavby dle pokynů Správy CHKO
České středohoří.
x. Zařízení staveniště v rámci vlastní výstavby nebude zřízeno mimo zastavěná území
obcí v plochách s dochovanými přírodními poměry.
26. Stavebník splní podmínky vyjádření Povodí Ohře, s.p. č.j. 0311001-2995/2010 ze dne
14.07.2010, zejména:
a. Vzhledem k tomu, že stavba bude realizována ve stanoveném záplavovém území
vodního toku Ploučnice, je k ní dle § 17 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 254/2001 Sb., o
vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, třeba souhlasu
příslušného vodoprávního úřadu.
b. Pro dobu stavby bude vypracován havarijní a povodňový plán. Tyto plány budou
předloženy Povodí Ohře, s.p. závodu Terezín k vyjádření a poté budou schváleny
příslušným vodoprávním úřadem. To vše ještě před zahájením stavby.
c. Během realizace stavby nesmí dojít ke znečištění povrchových a podzemních vod
látkami závadnými vodám.
d. Ve stanoveném záplavovém území vodního toku Ploučnice nebudou skladovány
snadno rozpojitelné a odplavitelné materiály ani látky závadné vodám, pokud nebudou
zabezpečeny proti průtokům velkých vod.
e. Stavbou cyklostezky nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů ani ke vzniku
bezodtokých míst.
f. Stavba cyklostezky bude koordinována se stavbou „Labe, Děčín – zvýšení ochrany
městské zástavby hrázemi – část PPO pravý břeh Labe“.
g. Cyklostezka bude zahrnuta v povodňových plánech příslušných obcí s tím, že bude
stanoveno její uzavírání (nebo jejích částí) během povodňových situací.
h. Konstrukce, kryt a založení stezky budou navrženy tak, aby nedošlo při průtoku
velkých vod k destrukci stezky a k odnosu materiálu a následnému zanášení koryta
toku.
i. Zásahy do břehového porostu vodního toku Ploučnice včetně zajištění podmínek pro
jeho odtěžení a vysázení náhradní zeleně budou projednány s Povodí Ohře, s.p.
provozním střediskem v České Lípě a odsouhlaseny příslušným orgánem ochrany
přírody.
j. Těleso cyklostezky včetně souvisejících staveb nepřevezme Povodí Ohře, s.p. do své
správy.
k. K dopravnímu značení u vjezdu na cyklostezku (u zimního stadionu) bude přidána
doplňková tabulka s informací, že vjezd Povodí Ohře, státní podnik je povolen.
l. Únosnost cyklostezky v Děčíně v úseku od zimního stadionu k jezu bude provedena na
3,5 t.
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m. Koryto vodního toku nebude znečištěno stavebním materiálem. Veškerý materiál
napadaný do koryta vodního toku Ploučnice musí být okamžitě odstraněn.
n. Pokud dojde k porušení stávajícího opevnění koryta vodního toku Ploučnice, bude toto
opevnění uvedeno do náležitého stavu.
o. S Povodí Ohře, s.p. závod Terezín (oddělení péče o DHIM v Terezíně, Pražská 319,
411 55 Terezín – paní Letadlová, tel. 416 707 815, letafkova@poh.cz) bude do
zahájení stavebního řízení vyřešeno právo užívání pozemků, ke kterým má právo
hospodařit Povodí Ohře, s.p., po dobu stavby a budoucí majetkoprávní vypořádání
stavbou trvale dotčených pozemků. Vyřešení majetkoprávních vztahů je podmínkou
pro vydání stavebního povolení.
p. Zahájení a ukončení prací bude s dostatečným časovým předstihem (min. 7 dní)
oznámeno provoznímu středisku Povodí Ohře, státní podnik v České Lípě,
Litoměřická 91, 470 01 Česká Lípa – Dubice, tel.: 487 882 893, 487 823 650, mobil:
606 757 477 – Ing. Blahník.
q. Po kompletním ukončení prací bude přizván pracovník provozního střediska v České
Lípě (viz. kontakt výše) ke kontrole provedení stavby a konečný stav bude tímto
pracovníkem protokolárně odsouhlasen.
r. Provoznímu středisku Povodí Ohře, státní podnik v České Lípě bude předána
dokumentace skutečného provedení stavby.
27. Stavebník splní podmínky souhrnného stanoviska SŽDC, s.o. ke stavebnímu řízení č.j.
951/10-SDC UNL-411/Ko ze dne 05.10.2010, zejména:
a. Stavba musí být v souladu s aktuálně platnými stavebními předpisy (stavební zákon,
zákon o drahách a jeho prováděcí vyhlášky v platném znění atd.), nařízeními,
vyhláškami a ostatními předpisy s využitím nejnovějších technických řešení,
technologií provádění, pracovních postupů a materiálů s cílem dosáhnout, při
dodržování zásad hospodárnosti a ochrany životního prostředí, co nejvyšší kvality a
životnosti stavby.
b. Během stavby učiní investor na vlastní náklady taková opatření, aby nebyla ohrožena
bezpečnost provozu na železnici a nedošlo k narušení jakékoliv drážní činnosti.
c. Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení v majetku ČRSŽDC, s.o., rovněž nesmí být narušena stabilita tělesa železničního spodku.
d. Stavba bude realizována takovým způsobem, aby ani v budoucnu nebyla poškozována
a nebylo omezeno její užívání vlivem provozu dráhy.
e. V případě zásahů do drážního tělesa, mostních objektů, objektů mostům podobných a
nebo dalších drážních zařízení si SŽDC, s.o., Správa dopravní cesty Ústí nad Labem
vyhrazuje právo na dočasné zastavení prací v případě ohrožení bezpečnosti
provozování dráhy a drážní dopravy.
f. Pokud při realizaci stavby bude narušena plynulost železniční dopravy popř. vznikne
potřeba dodatečných úprav drážního zařízení včetně zavedení pomalé jízdy, výluky
koleje nebo trakčního vedení, půjdou náklady s tím spojené na účet investora.
g. Výše uvedenou stavbu je nutno nechat prokazatelně odsouhlasit v souvislosti se
stavbou dráhy „Racionalizace trati Děčín – Česká Lípa“, kdy zpracovatelem
projektové dokumentace je SUDOP Praha, Olšanská 1 a, 130 80 Praha 3, HIP Ing.
Martin Raibr, tel. 267 094 155.
h. Odvodnění srážkových vod bude řešeno směrem od železniční tratě a pozemků ve
správě ČR-SŽDC, s.o.. Při napojení cyklostezky na železniční úrovňový přejezd,
nesmí tato voda zaplavovat železniční konstrukci.
i. Veškeré stávající vjezdy a přístupy na železniční těleso a pozemky vlastnictví ČRSŽDC, s.o. budou zachovány.
j. Cyklostezka bude v celé délce železniční tratě v úseku od km 7,5 – 9,5 (drážní km
11,181 trati Děčín – Jedlová) nadále trvale přístupná pro mechanizační prostředky
nutné k zajišťování udržovacích prací dráhy, popř. k likvidaci mimořádné události.
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Z tohoto důvodu požadujeme podél železničního náspu konstrukci vozovky se
zatížením min. do 7,5 t a šíře min. 3,00 m.
k. Vlastní realizací stavby nesmí být zasahováno do statického systému základů a opěr
mostů v naší správě, rovněž nesmí být poškozeny jakékoliv jejich části (most v km
4,103 a 12,384 trati Děčín – Jedlová a v km 455,709 trati Všetatky – Děčín).
l. Zahájení stavby bude ohlášeno minimálně 14 dní před započetím SŽDC, s.o., SDC
Ústí nad Labem, Správa tratí ústecko-litoměřická, vedoucí provozního střediska STO
Česká Kamenice, p. Šemík, tel. 972 433 678 nebo 724 346 591, se kterým bude
projednán technologický postup veškerých prací, včetně napojení cyklostezky na
pozemky ve správě SŽDC, s.o., uvedení termínu zahájení a poté ukončení prací. Výše
jmenovaný zajistí případný technický dohled.
m. Před zahájením stavby v blízkosti železničních mostů (v km 4,103 a 12,384 trati Děčín
– Jedlová a v km 455,709 trati Všetatky – Děčín) požadujeme v předstihu minimálně
tří pracovních dnů informovat SŽDC, s.o., SDC Ústí nad Labem, Správa mostů a
tunelů, místní správce p. Špinka Václav, tel. 972 424 253 nebo 724 803 965, za
účelem vykonání technického dohledu.
n. Stavebník rovněž písemně oznámí zahájení a ukončení prací na stavbě a zašle
minimálně 14 dní předem na adresu SŽDC, s.o. SDC Ústí nad Labem, Technický
odbor, Železničářská 31, 400 03 Ústí nad Labem.
o. Toto souhrnné stanovisko se týká pouze rozsahu stavby dle předložené dokumentace,
platí dva roky ode dne vydání tj. do 5.10.2012 a nenahrazuje souhlas drážního úřadu
ani souhlas příslušného stavebního úřadu.
28. Stavebník splní podmínky stanoviska RWE Distribuční služby, s.r.o. č.j. 545/11/178 ze
dne 07.02.2011, zejména:
a. V bezpečnostním pásmu VTL RS neumisťujte žádné objekty (stavební buňky,
maringotky apod.) stavební mechanizmy ani neskladujte žádný stavební materiál.
b. Stavební činností a mechanizací nepoškoďte ani nenarušte statiku objektu VTL RS ani
jeho oplocení.
c. Po celu dobu výstavby musí být zajištěn bezproblémový přístup do objektu VTL RS.
d. Stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat
pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto
podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné
v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 odst. 6 zák. č.
670/2004 Sb. a zák. č. 458/2000 Sb. za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při
každé změně projektu nebo stavby (zejména navrhovaných inženýrských sítí) je nutné
požádat o nové stanovisko k této změně.
e. Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude
provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušné regionální
centrum. Žádost o vytyčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným
vytyčením.
f. Bude dodržena ČSN 736005, ČSN 733050, TPG 702 04 – tab. 8, zák. č. 458/2000 Sb.
ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
29. Stavebník splní podmínky vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. č.j. 001031852097 ze dne
25.01.2011 a č.j. 001032019572 ze dne 25.01.2011.
30. Stavebník splní podmínky vyjádření ČEZ ICT Services, a.s. č.j. P1A11000021034 ze dne
25.01.2011.
31. Stavebník splní podmínky vyjádření Telefónica O2 Czech Republic, a.s. č.j.
137462/09/CUL/M00 ze dne 27.11.2009, č.j. 136028/10 ze dne 09.11.2010, č.j.
136038/10 ze dne 09.11.2010, č.j. 135639/10 ze dne 09.11.2010 a č.j. 136044/10 ze dne
10.11.2010, zejména:
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a. Před započetím zemních prací zajistí stavebník vyznačení trasy PVSEK na terénu
podle obdržené polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně
seznámí pracovníky, kteří budou stavební práce provádět.
b. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK postupuje tak, aby nedošlo ke změně
hloubky uložení nebo prostorového uspořádání komunikační sítě. Odkryté vedení je
povinen zabezpečit proti poškození, odcizení a porušení.
c. Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností
zastaví práce a věc oznámí zaměstnanci společnosti Telefónica O2 Czech Republic,
a.s., pověřeného ochranou sítě Dušan Kojetín tel.: 475 553 312, 606 757 180).
d. Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVSEK, je povinen vyzvat POS ke
kontrole vedení před zakrytím. Až při následné kontrole je oprávněn provést zához.
e. Na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) není oprávněn měnit niveletu terénu,
vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např.
komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).
32. Stavebník splní podmínky vyjádření UPC Česká Republika, a.s. č.j. A0260/2011 ze dne
19.01.2011, zejména:
a. Před započetím zemních prací zajistí stavebník vytýčení a vyznačení trasy PVVKS na
místě stavby (GEODEX pan pan Tomáš Rossiwal- tel. 606 807 233. S vyznačenou
trasou PVSEK prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou stavební práce provádět.
33. Stavebník splní podmínky vyjádření Vegacom a.s. č.j. VGC/P51909/09/RT ze dne
09.12.2009.
34. Stavebník splní podmínky vyjádření Sitel a.s. č.j. 131100423 ze dne 26.01.2011.
35. Stavebník splní podmínky souhlasu Vojenské ubytovací a stavební správy Praha č.j.
36317-ÚP/2010-7103/44 ze dne 26.01.2010.
36. Stavebník splní podmínky souhlasu Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. č.j.
TPCS/Ma/2011 ze dne 18.01.2011, zejména:
a. Při souběhu a křížení s námi provozovaným vodohospodářským zařízením bude
dodržena ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“ a další
zákony a předpisy pro ukládání inž. sítí. Dále požadujeme dodržet ochranná pásma
vodohospodářského zařízení dle zák. č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro
veřejnou potřebu o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů při
umisťování souvisejících objektů k inž. sítím. Požadujeme provést následnou úpravu
povrchových znaků na st. vodohospodářském zařízení do nové úpravy nivelety terénu.
b. Před zahájením stavebních (výkopových) prací si investor zajistí vytýčení stávajícího
vodohospodářského zařízení na místě, přímo ve staveništi (trase) a prostoru potřebném
pro provádění stavby. Provede vod. a kan. provoz Děčín (p. Plzák, tel 412 535 012 na
základě objednávky.
c. Investor stavby prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět práce,
s polohou tohoto vedení a zařízení, včetně jeho profilu, upozorní organizace
provádějící práce na možnou polohovou odchylku uložených sítí od výkresové
dokumentace.
d. Zahájení prací nám bude s předstihem písemně oznámeno, včetně jména a
telefonického spojení stavebního dozoru a dodavatele stavby, aby v případě sporů
mohla být rychle a účelně sjednána náprava. Rovněž bude písemně provozu vodovodů
a kanalizací oznámeno ukončení stavebních prací.
e. Požadujeme být přizvání ke každé činnosti v ochranném pásmu námi provozovaného
vodohospodářského zařízení, ke kontrole pokládky inž. sítí před záhozem a
k závěrečným kontrolním prohlídkám stavby nebo ke kolaudačnímu řízení.
f. Každé poškození sítí či zařízení musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provozu
vodovodů a kanalizací v Děčíně. Upozorňujeme, že při porušení námi provozovaných
sítí budou veškeré náklady na opravu a náhradní zásobování účtovány investorovi
stavby. Při provádění stavby bude dodržena ČSN 73 3050 „Zemní práce“.
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37. Stavebník splní podmínku vyjádření společnosti Vodafone Czech Republik a.s. ze dne
20.01.2011.
38. Stavebník splní podmínku vyjádření společnosti Lesy České republiky, s.p., č.j.
1022/2010/240/255/312.4(331) ze dne 06.09.2011:
a. Na pozemku p.č. 38/4 v k.ú. Březiny u Děčína nedojde k poškození porostů ani
kořenových systémů. Po dokončení stavby bude tento pozemek uveden do původního
stavu. Na dobu stavby bude tento pozemek dočasně odňat z PUPFL.
b. Na všechny dotčené části pozemků bude uzavřena nájemní smlouva.
c. Trvale zabrané části pozemků budou po dokončení stavby geometricky zaměřeny na
náklady zhotovitele stavby a majetkově vypořádány.
39. Stavebník splní podmínky stanoviska Policie ČR, KŘP Ústeckého kraje č.j. KRPU51677-2/ČJ-2011-040206 ze dne 20.05.2011.
40. Pro práce, které si vyžádají zábor a omezení užívání komunikace, požádá investor,
popřípadě zhotovitel v dostatečném předstihu o potřené povolení příslušný silniční správní
úřad.
41. Pozemní komunikace nesmí být využívány pro technologické potřeby stavby mimo rozsah
povolený dle § 25 zákona č. 13/1997 Sb. o PK, ve znění pozdějších předpisů.
42. V dostatečném předstihu před dokončením stavby stavebník předloží návrh trvalého
dopravního značení na MM Děčín, Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad –
oddělení silničního správního a dopravního úřadu k odsouhlasení a stanovení.
43. Stavba bude opatřena tabulkou „Stavba povolena“.
44. Prováděním prací nesmí být poškozeni ve svých právech uživatelé nebo vlastníci
sousedních nemovitostí a prostor. Sousední pozemky přilehlé stavbě potřené pro přístup
budou užity pouze v rozsahu dohodnutém před realizací s jednotlivými vlastníky a
uvedeny do náležitého stavu, v jakém byly před užitím. Doklad o vypořádání s vlastníky
dočasně užitých pozemků bude předložen k žádosti o kolaudační souhlas. Sjednání
příslušné dohody a náhrady škody je povinen provádět investor – zhotovitel. Veškeré
škody způsobené stavbou hradí investor.
45. K žádosti o kolaudační souhlas bude přiložen mimo závazných stanovisek dotčených
orgánů dle § 122 SZ, zaměření stavby, geometrický plán a ostatní doklady uvedené
v podmínkách stavebního povolení.
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního
řádu):
Ústecký kraj, IČ 70892156, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Odůvodnění:
Dne 27.10.2010 obdržel Magistrát města Děčín, odbor správních činností a obecní
živnostenský úřad – oddělení silničního správního a dopravního úřadu, jako speciální stavební
úřad žádost Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČ 70892156,
který je zastoupen společností CITYPLAN spol. s r.o., Jindřišská 17/889, 110 00 Praha 1, IČ
47307218, která je zastoupen společností VARIA s.r.o., Masarykova 1607/132, 400 01 Ústí
nad Labem: „Cyklostezka Ploučnice“, úseky:
Úsek „A“ Děčín – Březiny
SO A001 Bourání
SO A101 Komunikace živičná
SO A102 Komunikace dlážděná
SO A103 Kalená štěrková vozovka
SO A151 Zábradlí
SO A201 Gabionové opěrné, zárubní zdi
SO A202 Rekonstrukce objektu km 1,325
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SO A203 Úprava lávky přes Ploučnici km 1,690
SO A204 Opěrné zdi z palisád
Úsek „B“ Soutěsky – Benešov nad Ploučnicí
SO B101 Komunikace živičná
SO B103 Kalená štěrková vozovka typu „Zvláštní vozovka – PZ-2“
SO B201 Gabionové opěrné, zárubní zdi
SO B202 Propust vody zakrytý trámy
Úsek „C“ Benešov nad Ploučnicí – Františkov nad Ploučnicí
SO C101 Komunikace živičná
SO C103 Kalená štěrková vozovka typu „Zvláštní vozovka – PZ-2“
SO C201 Gabionové opěrné, zárubní zdi
Úsek „D“ Františkov nad Ploučnicí – Starý Šachov
SO D101 Komunikace živičná
SO D103 Kalená štěrková vozovka typu „Zvláštní vozovka – PZ-2“
SO D151 Zábradlí
SO D201 Gabionové opěrné, zárubní zdi
Speciální stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a
dotčeným orgánům a podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ústního
jednání a místního šetření, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost
poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby a stanovil, že do 10 dnů ode dne
doručení oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky, popř. důkazy a dotčené
organizace svá stanoviska.
Při vydání tohoto rozhodnutí vycházel speciální stavební úřad z těchto podkladů:
- plná moc k zastupování ze dne 29.06.2010,
- plná moc k zastupování ze dne 23.06.2010,
- Rozhodnutí, územní rozhodnutí č. 4044/2010 MM Děčín, stavebního úřadu č.j.
OSU/21445/2010, ze dne 26.04.2010,
- Souhlas MM Děčín, stavebního úřadu č.j. OSU/69224/2010, ze dne 14.07.2010,
- projektová dokumentace zak. č. 9-2-222 z roku 2010, ověřená autorizovaným inženýrem
pro dopravní stavby Ing. Petrem Hájkem, ČKAIT č. 0009661,
- souhlas MM Děčín, Odboru životního prostředí č.j. OZP/79933/2008/Chr ze dne
04.07.2008,
- rozhodnutí MM Děčín, Odboru životního prostředí č.j. OZP/77688/08/69692/LT ze dne
01.07.2008,
- závazné stanovisko MM Děčín, Odboru životního prostředí č.j. OZP/85597/2008/KS ze
dne 22.07.2008,
- stanovisko MM Děčín, Odboru životního prostředí č.j. OZP/54131/08/Hul ze dne
03.06.2008,
- rozhodnutí MM Děčín, Odboru životního prostředí č.j. OZP/24557/2011/KS ze dne
03.03.2011,
- vyjádření Městského úřadu Benešov nad Ploučnicí č.j. 2762/08-VŽP/Vra ze dne
11.09.2008,
- vyjádření Obecního úřadu v Malé Veleni č.j. OÚ/09 ze dne 20.05.2009,
- vyjádření Obecního úřadu Františkov nad Ploučnicí ze dne 25.11.2008,
- vyjádření Obecního úřadu ve Starém Šachově č.j. 02/09 ze dne 12.06.2009,
- Rozhodnutí MM Děčín, Odboru správních činností a obecní živnostenský úřad č.j.
OSC/13/37090/09/n ze dne 30.03.2009,
- rozhodnutí Městského úřadu Benešov nad Ploučnicí, Odbor výstavby a životního
prostředí č.j. 3790/2008-VŽP/Vra ze dne 25.11.2008,
- rozhodnutí Obecního úřadu v Malé Veleni č.j. 1/OU09 ze dne 30.03.2009,
- rozhodnutí Obecního úřadu Františkov nad Ploučnicí ze dne 21.11.2008,
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-

rozhodnutí Obecního úřadu ve Starém Šachově č.j. 01/09 ze dne 12.06.2009,
stanovisko Policie ČR, KŘP Ústeckého kraje č.j. KRPU-51677-2/ČJ-2011-040206 ze dne
20.05.2011,
souhrnné stanovisko České dráhy, a.s., Regionální správa majetku č.j. 4400/2010-OPT ze
dne 05.11.2010,
souhlas ke zřízení stavby Drážní úřad sekce stavební – oblast Praha č.j. 10-0050/08-1923DÚ/Ce ze dne 01.09.2008,
souhrnné stanovisko HZS Ústeckého kraje č.j. HSUL-J54/DC-PREV-SP-Zd-2010 ze dne
05.10.2010,
stanovisko Národního institutu pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a
orientace České republiky, o.s. č.j. Ci/0006000003 ze dne21.09.2010,
stanovisko Správy chráněné krajinné oblasti České středohoří č.j. 03477/CS/2010-Vl ze
dne 22.07.2010,
závěr zjišťovacího řízení Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a
zemědělství č.j. 3090/ZPZ/2009/596-záv ze dne 14.01.2010,
vyjádření Povodí Ohře, s.p. č.j. 031001-2995/2010 ze dne 14.07.2010,
souhrnné stanovisko SŽDC, s.o. ke stavebnímu řízení č.j. 951/10-SDC UNL-411/Ko ze
dne 05.10.2010,
souhrnné stanovisko SŽDC, s.o. ke stavebnímu řízení č.j. 3445/10-SDC LBC-Tech/CL ze
dne 09.11.2010,
vyjádření SUDOP Praha č.j. 208/1788/10 ze dne 06.10.2010,
vyjádření Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. č.j. TPCS/Ma/2011 ze dne
19.01.2011,
stanovisko RWE Distribuční služby, s.r.o. č.j. 545/11/178 ze dne 07.02.2011,
vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. č.j. 001031852097 ze dne 25.01.2011,
vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. č.j. 001032019572 ze dne 25.01.2011,
vyjádření ČEZ ICT Services, a.s. č.j. P1A11000021034 ze dne 25.01.2011,
vyjádření Telefónica O2 Czech Republic, a.s. č.j. 137462/09/CUL/M00 ze dne
27.11.2009,
vyjádření Telefónica O2 Czech Republic, a.s. č.j. 136028/10 ze dne 09.11.2010,
vyjádření Telefónica O2 Czech Republic, a.s. č.j. 136038/10 ze dne 09.11.2010,
vyjádření Telefónica O2 Czech Republic, a.s. č.j. 135639/10 ze dne 09.11.2010,
vyjádření Telefónica O2 Czech Republic, a.s. č.j. 136044/10 ze dne 10.11.2010,
vyjádření UPC Česká Republika, a.s. č.j. A0260/2011 ze dne 19.01.2011,
vyjádření Vegacom a.s. č.j. VGC/P51909/09/RT ze dne 09.12.2009,
podmínky vyjádření Sitel a.s. č.j. 131100423 ze dne 26.01.2011,
souhlas Vojenské ubytovací a stavební správy Praha č.j. 36317-ÚP/2010-7103/44 ze dne
26.01.2010,
souhrnné stanovisko ČD – Telematika a.s. č.j. 1693/2011-Če ze dne 21.01.2011,
vyjádření Technických služeb Děčín a.s. č.j. 199/JŠ-10 ze dne 24.11.2010,
vyjádření Českých radiokomunikací, a.s. č.j. ÚPTS/OS/65187/2011 ze dne 10.02.2011,
vyjádření Vodafone Czech Republik a.s. ze dne 20.01.2011,
vyjádření Lesy České republiky, s.p., č.j. 1022/2010/240/255/312.4(331) ze dne
06.09.2011,
Smlouva o výpůjčce pozemku p.p.č. 2658/1 v k.ú Děčín ze dne 03.12.2010,
Smlouva o výpůjčce pozemku p.p.č. 2658/14 v k.ú Děčín ze dne 27.12.2010,
Smlouva o výpůjčce pozemku p.p.č. 2636/4, 2636/8, 2636/9, 2947, 2949/1 v k.ú Děčín,
p.p.č. 305/3, 306/2, 306/6, 306/7, 306/9 v k.ú. Děčín-Staré Město, p.p.č. 241, 324/1,
428/4, 450/1, 848/3, 860/1, 879/1, 900/1, 1301/1 v k.ú Březiny u Děčína ze dne
19.10.2010,
Smlouva o výpůjčce pozemku p.p.č. 184/3 v k.ú Březiny u Děčína ze dne 11.12.2010,
Smlouva o výpůjčce pozemku p.p.č. 453/1 v k.ú Březiny u Děčína ze dne 08.12.2010,
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Smlouva o výpůjčce pozemku p.p.č. 184/11, 184/12 v k.ú Březiny u Děčína ze dne
07.02.2011,
Smlouva o výpůjčce pozemku p.p.č. 30 v k.ú Březiny u Děčína ze dne 27.01.2011,
Smlouva o výpůjčce pozemku p.p.č. 36/2, 38/11 v k.ú Březiny u Děčína ze dne
06.01.2011,
Smlouva o výpůjčce pozemku p.p.č. 875 v k.ú Benešov nad Ploučnicí ze dne 23.03.2011,
Smlouva o výpůjčce pozemku p.p.č. 914/5 v k.ú Benešov nad Ploučnicí ze dne
10.03.2011,
Smlouva o výpůjčce pozemku p.p.č 399/9, 399/10, 399/12 v k.ú Benešov nad Ploučnicí ze
dne 15.03.2011,
Smlouva o výpůjčce pozemku p.p.č. 399/6, 401/2, 401/3, 401/5, 890, 1276/2 v k.ú
Benešov nad Ploučnicí ze dne 25.10.2010,
Smlouva o výpůjčce pozemku p.p.č. 397/1 v k.ú Františkov nad Ploučnicí ze dne
27.12.2010,
Smlouva o výpůjčce pozemku p.p.č. 472, 585/1, 585/2, 586, 592 v k.ú Františkov nad
Ploučnicí, p.p.č. 356, 370, 372/2, 376/1, 376/3, 383/1, 413/1, 413/2 v k.ú Oldřichov nad
Ploučnicí, části pozemků p.p.č. 472, 585/1, 585/2, 586, 592 v k.ú Františkov nad
Ploučnicí, p.p.č. 356, 370, 372/2, 376/1, 376/3, 383/1, 413/1, 413/2 v k.ú. Oldřichov nad
Ploučnicí ze dne 18.10.2010,
Smlouva o výpůjčce pozemku p.p.č. 766/3, 1377/1 v k.ú Malá Veleň, p.p.č. 414/1, 476,
520, 523, 551/1 v k.ú Františkov nad Ploučnicí, p.p.č. 538 v k.ú. Oldřichov nad Ploučnicí
ze dne 20.09.2010,
Smlouva o výpůjčce pozemku p.p.č. 350, 351/4 v k.ú Oldřichov nad Ploučnicí ze dne
25.10.2010,
Smlouva o výpůjčce pozemku p.p.č. 1460/1, 1461/1, 1495, 1525/1, 1525/2, 1525/3 v k.ú
Malá Veleň ze dne 14.10.2010,
Smlouva o výpůjčce pozemku p.p.č. 26/1 v k.ú Malá Veleň ze dne 25.10.2010,
Smlouva o výpůjčce pozemku p.p.č. 1378/1 v k.ú Malá Veleň ze dne 22.03.2011,
Smlouva o výpůjčce pozemku p.p.č. 1361/1, 1378/5 v k.ú Malá Veleň ze dne 12.11.2010,
Smlouva o výpůjčce pozemku p.p.č. 19/3 v k.ú Malá Veleň ze dne 01.02.2011,
Smlouva o výpůjčce pozemku p.p.č. 1384, 1403/1, 1403/2, 1409 v k.ú Malá Veleň ze dne
08.12.2010,
Smlouva o výpůjčce pozemku p.p.č. 1377/2 v k.ú Malá Veleň ze dne 06.01.2011,
Smlouva o výpůjčce pozemku p.p.č. 625, 656/1, 656/2, 657 v k.ú Starý Šachov ze dne
16.12.2010,
Smlouva o výpůjčce pozemku p.p.č. 631 v k.ú Starý Šachov ze dne 14.01.2011,
Smlouva o výpůjčce pozemku p.p.č. 510/1 v k.ú Starý Šachov ze dne 13.01.2011,
Smlouva o výpůjčce pozemku p.p.č. 499, 500/1, 501/1, 526/4, 546/2, 548, 549/1, 566/2 v
k.ú Starý Šachov ze dne 27.12.2010,
Smlouva o výpůjčce nemovitosti č. 06/2010/UDC/SV ze dne 16.12.2010,
Smlouva č. 2967101711 o pronájmu pozemku Českých drah, a.s. (ČD) ze dne 18.02.2011,
Nájemní smlouva NS č. PO-15/SEKO/2010 – 07046/SEKO/2010 VS: 291 02 432/2010 ze
dne 30.11.2010,
Nájemní smlouva č. 15/10 na pronájem pozemkových parcel VS 8011001510 ze dne
21.02.2011,
Nájemní smlouva na p.p.č 3011/3 v k.ú. Děčín, p.p.č. 1048/1, 1070 v k.ú. Děčín-Staré
Město, p.p.č. 907 v k.ú Březiny u Děčína, p.p.č. 433/1, 559 v k.ú. Oldřichov nad Ploučnicí
ze dne 30.09.2010,
Nájemní smlouva na p.p.č. 902/1, 911 v k.ú Březiny u Děčína ze dne 05.04.2011,
Nájemní smlouva na p.p.č. 40, 908/2 v k.ú Březiny u Děčína ze dne 11.11.2010,
Nájemní smlouva na p.p.č. 399/1 v k.ú Benešov nad Ploučnicí ze dne 22.03.2011,
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Nájemní smlouva na p.p.č. 38/4 v k.ú Březiny u Děčína, p.p.č. 1353/3 v k.ú. Malá Veleň a
p.p.č. 401/1, 401/4 v k.ú Benešov nad Ploučnicí ze dne 25.11.2010,
Nájemní smlouva na p.p.č. 21/3, 761, 1532/1 v k.ú. Malá Veleň ze dne 14.11.2010,
Nájemní smlouva č. 101N10/11 ze dne 31.12.2010,
Smlouva o právu k provedení stavby č. 02/2010/UDC/PPS ze dne 16.12.2010,
Kupní smlouva na p.p.č. 20/3 v k.ú. Malá Veleň ze dne 01.02.2011,
Smlouva číslo: Z_S14_12_8120027604 ze dne 01.11.2010.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
- účastníci neuplatnili návrhy ani námitky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební
povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebude zahájena do dvou let ode dne, kdy nabylo
právní moci.
Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení předá stavebníkovi
jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o
povolené stavbě. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném
místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, popřípadě do vydání
kolaudačního souhlasu. Rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem a
uvedením údajů ze štítku.
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání podle § 81 a § 82 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen SŘ), do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke
Krajskému úřadu Ústeckého kraje v Ústí nad Labem, podáním učiněným u odboru správních
činností a živnostenského úřadu Magistrátu města Děčín (ust. § 86 odst. 1 SŘ). Včas podané
odvolání má odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
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 na jeho náklady Speciální stavební úřad.
Pokud Vám nebylo předmětné rozhodnutí doručeno poštovním doručovatelem přímo do
vlastních rukou, ale ve smyslu § 24 odst. 1 SŘ bylo uloženo na poště, potom se za den
doručení považuje desátý den od tohoto uložení, nikoliv až následné faktické převzetí
rozhodnutí po uplynutí této desetidenní lhůty. V tomto případě se lhůta pro případné podání
odvolání nepočítá od faktického převzetí předmětného rozhodnutí účastníkem řízení, ale už
od jedenáctého dne od uložení písemnosti na poště.

JUDr. Oldřich Tomášek
vedoucí odboru
z pověření Ing. Dalibor Deutsch
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Příloha pro stavebníka:
Ověřená dokumentace po nabytí právní moci stavebního povolení
Správní poplatek podle položky č. 17 i) sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004
Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů ve výši 3 000,- Kč byl zaplacen
příkazem k platbě ze dne 16.03.2011.

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů
Vyvěšeno dne ………………………….

Sejmuto dne ……………………………

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Rozdělovník:
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu
VARIA s.r.o., Masarykova 1607/132, 400 01 Ústí nad Labem
Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu
Statutární město Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV
Město Benešov nad Ploučnicí, nám. Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí
Obec Františkov nad Ploučnicí, Františkov nad Ploučnicí 79, 407 23
Obec Starý Šachov, č.p. 80, 405 02 Starý Šachov
Obec Malá Veleň, Malá Veleň 73, 405 02
Pozemkový fond České republiky, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha I
Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s, Masarykova 368, 400 10 Ústí nad Labem
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
ČEZ ICT Services, a.s.
Telefónica O2 Czech Republik, a.s. Masarykova 273/20, 403 40 Ústí nad Labem
RWE Distribuční služby s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o., Ruská 260, 417 03 Dubí 3
České Radiokomunikace, a.s., U Nákladového nádraží 3144, 130 00 Praha 3
SITEL, spol. s r.o., Nad Elektrárnou 411, 106 00 Praha 10
ČD-Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00Praha 3
T-MOBILE CR a.s.
GTS NOVERA
UPC Česká republika, a.s., Doubravská 1615/28, 415 01 Teplice
Správa železniční dopravní cesty, s.o., Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem
Technické služby Děčín, Březová 402 405 01 Děčín 3
Vlastníci pozemků, sousedních pozemků a staveb, které jsou spec. stav. úřadu známi – doručí
se veřejnou vyhláškou
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TKL Developement, a.s., Krokova 767/6, 405 96 Děčín I
ZinkPower Promptus s.r.o., Krokova 767/6, 405 02 Děčín I
ÚK – Školní statek Libverda, p.o., Benešovská 76, 405 02 Děčín XXVII - Březiny
Sportovní klub Březiny, 405 02 Děčín XXVII - Březiny
Třebenský Pavel a Třebenská Mária, Na Baních 1264, 156 00 Zbraslav
Tylová Kamila, Masarykova 1840/142, 400 01 Ústí nad Labem
Urbanová Ilona, Šturmova 402/14, 460 01 Liberec XI – Růžodol
Charous Zbyněk, Březiny 112, 405 02 Děčín XXVII – Březiny
Charousová Zdeňka, Březiny 112, 405 02 Děčín XXVII – Březiny
Tomášek Miloš, Kosmonautů 166, 405 02 Děčín XXVII – Březiny
Ing. Šlambor Milan, Ženíškova 2173/1, 400 11 Ústí nad Labem
A-ENERGY, s.r.o., Kartouzská 20/7, 150 00 Praha – Smíchov
Burock Rudolf, Malá Veleň 78, 405 02
Výborný Václav, Malá Veleň 77, 405 02
Chocel Pavel, Malá Veleň 23, 405 02
Harychová Miroslava, Folknáře 28, 405 02 Děčín XXVIII
Škodová Marie, Malá Veleň 53, 405 02
Lesa České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 501 68 Hradec Králové
České dráhy, a.s., nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha
Matějíček Petr, Lužická 1018/9, 470 06 Česká Lípa
Ignerová Jana, Žižkova 149, 407 22 Benešov nad Ploučnicí
Fotbalový klub FC, 407 23 Františkov nad Ploučnicí
Kofroň Miroslav, Františkov nad Ploučnicí 42, 407 23
Kofroňová Ivana, Františkov nad Ploučnicí 42, 407 23
Mgr. Tesarčík Luděk, Komenského 84/9, 460 05 Liberec V
Märzová Zuzana, Na Hutích 755/10, 160 00 Praha
ČR Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Nuselská 236/39, 140 00 Praha
Grznár Vojtěch, Novina 651, 407 22 Benešov nad Ploučnicí
Grznárová Zdeňka, Sosnová 96, 470 01 Sosnová
Slánská Dana, Starý Šachov 15, 405 02 Starý Šachov
Slánský Petr a Slánská Dana, Starý Šachov 15, 405 02 Starý Šachov
Dotčené orgány státní správy a ostatní
Magistrát města Děčín,Mírové náměstí č.p.1175/5, 405 38 Děčín
- odbor životního prostředí
- odbor rozvoje
- odbor stavební úřad
- odbor místního hospodářství a majetku města
Městský úřad Benešov nad Ploučnicí, nám. Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí
Obecní úřad Malá Veleň, Malá Veleň 73, 405 02
Obecní úřad Starý Šachov, č.p. 80, 405 02 Starý Šachov
Obecní úřad Františkov nad Ploučnicí, Františkov nad Ploučnicí 79, 407 23
Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, ÚO Děčín, Provaznická 1394/1, 405 02 Děčín
Správa CHKO České středohoří, Michalská 260/14, 412 01 Litoměřice
VUSS Litoměřice, Na Valech 76, 412 43 Litoměřice
Policie ČR- dopravní inspektorát , ul. Kaštanová, Děčín
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje, Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem
Státní plavební správa.pobočka Děčín, Labská 694/21, 405 02 Děčín
Drážní úřad, sekce stavební-oblast Praha, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2-Vinohrady
Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České
republiky, o.s., Konzultační středisko Ústeckého kraje, 28. října 29, 405 01 Děčín
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