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ROZHODNUTÍ 

STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 7018 

 

Výroková část: 

Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad - oddělení silničního správního 

a dopravního úřadu, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 1 zákona č. 13/1997 

Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních 

komunikacích"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) 

zákona o pozemních komunikacích, vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích 

na využívání území, ve znění pozdějších předpisů a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební 

zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až 114 stavebního zákona žádost 

o stavební povolení, kterou dne 01.09.2017 podal a dne 05.12.2017 doplnil  

Ústecký kraj, IČ 70892156, Velká Hradební 3118/48, 400 02  Ústí nad Labem, 

zastoupený firmou AZ CONSULT  spol. s r.o., IČ 445 67 430, Klíšská 12, 400 01  Ústí 

nad Labem 1, 

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání: 

 

I. Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou 

se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu 

 

stavební povolení  
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na stavbu: 

„REKO SILNICE II/262 STARÝ ŠACHOV - DĚČÍN„ stavební objekt 

 

SO 213 – Starý Šachov – rekonstrukce mostu ev.č. 262-024 

 

na pozemku p.č. 686/2, 714, 708/2, 150/2 a st.p.č. 10/1, k.ú. Starý Šachov a p.č.  2399/1, 

k.ú. Malý Šachov. 

 

Stavba obsahuje: 

Rekonstrukce mostní konstrukce sloužící k převedení silniční komunikace II/262 

přes Ploučnici ve Starém Šachově. 

Most o dvou polích. Nosnou konstrukci tvoří 8 ks železobetonových nosníků KA 73 

na pískovcových opěrách. Původní klenba byla zesílena betonovou skořepinou. Čela mostu 

jsou vyzděna z plynosilikátových tvárnic, které jsou omítnuty. Římsy jsou železobetonové 

monolitické. Opěry i střední pilíř jsou zděny z masivního pískovce. Šířka mostu je 8,80 m. 

Délka PŘEMOSTĚNÍ JE 24,25 M. Rozpětí polí 2 x 11,30 m (kolmá světlost 2 x 11,30 m). 

Spodní líc vrcholu klenby je minimálně 4,50 m nade dnem vodoteče.   

 

Stanoví podmínky pro provedení stavby: 

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace č.z. dz 0114 z 01/2014, ověřené 

ve stavebním řízení, kterou vypracoval Ing. Daneš Horák, autorizovaný inženýr 

pro mosty a inženýr. Konstrukce, statiku a dynamiku staveb, ČKAIT 0401423, 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: 

- odkrytí rubu nosníků KA 73, 

- prostorové vytyčení stavby a vytyčení inženýrských sítí, 

- závěrečná kontrolní prohlídka. 

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 SZ). 
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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 požadavky 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 SZ. 

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, zajistit 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., ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády 

č. 362/2005 a 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích. Stavba bude zajištěna proti vstupu třetích 

osob.  

14. Zařízení staveniště v nezbytném rozsahu bude na pozemcích stavebníka.  

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 vyzváni zástupci správců inž. sítí 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 příp. křížení vč. způsobu ochrany stávající inž. sítě. Pokyny správců sítí 

k jejich ochraně (které se týkají i ochranného pásma) investor obdržel a je povinen se 

jimi řídit.  

16. Budou dodrženy podmínky souhrnného stanoviska Správy železniční dopravní cesty, 

státní organizace, č.j. 13177/2017-SŽDC-OŘ-HKR-NT ze dne 03.05.2017: 

a) při realizaci stavby nesmí dojít k přiblížení pracovníků zhotovitele, jeho mechanizmů 

a stavebních dílů na vzdálenost menší než 3 m od osy krajní koleje bez vědomí 

a souhlasu odpovědného zástupce OŘ HKR – vedoucího TO Česká Lípa, p. Chod, 

tel. 607 713 902. Prostor do vzdálenosti 2,5 m od osy koleje je prostorem veřejnosti 

nepřístupným (§4a zákona č. 266/1994 Sb. v platném znění), 
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b) stavebními pracemi nebudou nijak dotčeny pozemky SŽDC, nebude na ně ukládán 

žádný stavební materiál, ani vytěžená zemina. Likvidaci příp. odpadů požadujeme 

řešit v souladu s platnou legislativou v aktuálním znění dle stupně jejich 

nebezpečnosti, nesmí dojít k ekologické zátěži pozemků SŽDC, 

c) pracovní činností nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti provozování dráhy a drážní 

dopravy. Při realizaci stavby musí být respektován provoz železniční dopravy 

a rozsah drážních zařízení včetně přístupu k nim v plném rozsahu, 

d) pokud při realizaci prací vznikne škoda na majetku ve správě SŽDC (např. dojde 

k znečištění štěrkového lože, přejezdu, poškození drážního zařízení, ohrožení 

stability drážního tělesa apod.), zhotovitel bude okamžitě o této skutečnosti 

informovat vedoucího TO a zajistí uvedení dotčeného úseku dráhy do původního 

stavu, a není-li to možné, do stavu odpovídajícího původnímu účelu nebo užití 

dotčeného úseku dráhy zcela na své náklady včetně finanční postihů z případného 

vyloučení dopravy, 

e) stavba bude provedena tak, aby ani v budoucnu nedošlo k porušení funkce objektu 

vlivem provozu dráhy, 

f) veškeré změny v projektové dokumentaci požadujeme předložit k novému posouzení 

a to ještě před zahájením prací.  

2. Budou dodrženy podmínky vyjádření Povodí Ohře, státní podnik, vydaného pod č.j. 

POH/09211/2017-2/301100 ze dne 10.03.2017: 

a) vzhledem k tomu, že stavba bude realizována na pozemku, na kterém se nachází 

koryto vodního toku Ploučnice a současně ve stanoveném záplavovém území 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 (podmínka splněna – závazné stanovisko Magistrát města Děčín, Odbor 

životního prostředí, č.j. MDC/31796/2017 ze dne 31.03.2017),   

b) během realizace stavby nesmí dojít ke znečištění povrchových a podzemních vod 

látkami závadnými vodám, 

c) v záplavovém území nebudou skladovány snadno rozpojitelné a odplavitelné 

materiály ani látky závadné vodám, pokud nebudou zabezpečeny před průtoky 

velkých vod, 

d) pro dobu stavby bude vypracován havarijní plán dle vyhlášky č. 450/2005 Sb., 

v platném znění a povodňový plán dle TNV 75 2931. Tyto plány budou po výběru 

zhotovitele stavby předloženy Povodí Ohře, státní podnik, závodu Terezín (Pražská 

319, 411 55 Terezín) k vyjádření. Následně bude havarijní plán předložen 

ke schválení příslušnému vodoprávnímu úřadu a povodňový plán příslušné obci 

k potvrzení souladu s povodňovým plánem obce. To vše před zahájením stavby, 

e) koryto vodního toku nebude znečištěno stavebním materiálem. Veškerý stavební 

materiál napadaný do koryta vodního toku bude neprodleně odstraněn, 
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f) stavebními pracemi nedojde k narušení opevnění koryta vodního toku a pozemků 

v naší správě nad rámec předmětné stavby. Případné poškození bude neprodleně 

nahlášeno Povodí Ohře, státní podnik, provoznímu středisku v České Lípě a uvedeno 

do náležitého stavu,   

g) 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 e-mail: blahnik@poh.cz), 

h) po kompletním ukončení prací bude přizván pracovník provozního střediska v České 

Lípě ke kontrole provedení stavby, bude mu předána dokumentace skutečného 

provedení stavby, včetně geodetického zaměření a konečný stav bude tímto 

pracovníkem protokolárně odsouhlasen, 

i) se závodem Terezín (oddělení péče o majetek, Pražská 319, 411 55  Terezín – paní 

Letafková, tel. 416 707 815, letafkova@poh.cz) bude do zahájení stavebního řízení 

vyřešeno užívání pozemku p.č. 708/2 k.ú. Starý Šachov a 2399/1 k.ú. Malý Šachov 

(popřípadě hmotného majetku), se kterým má právo hospodařit Povodí Ohře, státní 

podnik po dobu stavby a budoucí majetkoprávní vypořádání stavbou trvale dotčených 

pozemků (popřípadě hmotného majetku). Konkrétní způsob majetkoprávního 

vypořádání bude dohodnut před vypracováním návrhu smlouvy, 

j) Povodí Ohře, státní podnik neodpovídá za škody způsobené vodou včetně škod 

způsobených ledovými jevy.   

17. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Drážního úřadu, č.j. MP-SOP1032/17-

2/Pl ze dne 22.05.2017: 

a) stavba bude provedena podle projektové dokumentace přeložené Drážnímu úřadu. 

Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním 

úřadem, 

b) stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení, 

c) při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního 

provozu, 

d) na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly 

vést k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy, 

e) Po ukončení stavby požádá stavebník o vydání souhlasu k provozování stavby, který 

Drážní úřad vydává podle § 7 odst. 3 zákona. 

18. Bude dodržena podmínka vyjádření Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, p.o., č.j. 07-

841-O-1 ze dne 31.03.2017: 

a) Práce budou prováděny podle předložené projektové dokumentace dokumentace 

zak.č. dz 0114 zpracované Ing. D. Horákem. 

mailto:letafkova@poh.cz
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19. Budou dodrženy podmínky vyjádření Magistrátu města Děčín, Odbor životního prostředí 

ze dne 13.03.2017 čj. MDC/25190/2017: 

Odpadové hospodářství 

a) investor (stavebník) zabezpečí využití nebo odstranění všech odpadů, které v rámci 

stavby vzniknou, a to tak, že veškeré odpady předá oprávněné osobě dle § 12 odst. 3 

zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. 

Před předáním odpadů oprávněné osobě budou odpady soustřeďovány utříděné 

podle jednotlivých druhů a kategorií a zabezpečeny před znehodnocením, odcizením 

nebo únikem. Musí být plněny i další povinnosti vyplývající ze zákona o odpadech – 

zejména nakládání s nebezpečnými odpady a plnění ohlašovacích povinností. Pokud 

bude podána žádost o stanovisko ke kolaudačnímu řízení, musí být tyto doklady 

součástí žádosti. Prohlášení o odstranění odpadů není plnohodnotným dokladem 

potvrzujícím nakládání s odpady, 

b) zákon o odpadech se dle §2 odst. 3 nevztahuje na nakládání s nekontaminovanou 

zeminou a jiným přírodním materiálem vytěženým během stavební činnosti, pokud je 

zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby 

na místě, na kterém byl vytěžen. Vytěžená zemina, která nebude použita v rámci 

stavby, se stává odpadem a jako s takovou má být nakládáno, tzn., lze jí převést 

do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejímu převzetí podle zákona o odpadech 

(§12 zákona o odpadech), 

c) k terénním úpravám nelze využívat odpady převzaté od jiných původců odpadů 

(např. výkopová zemina, stavební a demoliční odpady aj.). V případě terénních 

úprav, při nichž jsou využívány odpady, jsou místa těchto úprav zařízeními 

k využívání odpadů podle §14 zákona o odpadech. Provozovat tato zařízení lze 

pouze na základě souhlasu příslušného krajského úřadu, 

d) k terénním úpravám lze použít pouze recyklát opatřený certifikátem nebo suroviny, 

které nemají charakter odpadu (dle §3 zákona o odpadech, je odpad každá movitá 

věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit), 

e) ve věci sedimentů z koryta vodního toku uvádíme, že zákon o odpadech se vztahuje 

na nakládání se všemi odpady s výjimkou dle §2 odst. 1 písm. g) sedimentů 

přemisťovaných v rámci povrchových vod za účelem správy vod a vodních cest, 

předcházení povodním, zmírnění účinku povodní a období sucha nebo rekultivace 

půdy, je-li prokázáno, že nevykazují žádnou z nebezpečných vlastností uvedených 

v příloze přímo použitelného předpisu Evropské unie o nebezpečných vlastnostech 

odpadů (nařízení komise (EU) č. 1357/2017 ze dne 18. prosince 2014, kterým se 

nahrazuje příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES 

o odpadech a o zrušení některých směrnic), 
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f) sedimentem se rozumí materiál vytěžený z vodních nádrží, vodních ploch a koryt 

vodních toků vzniklých převážně erozí půdy, s výjimkou materiálu, který byl těžen 

jako říční materiál (zákon č. 254/2001 Sb., o vodách), 

g) sedimenty mohou být shromážděny pouze na pozemcích koryta vodního toku, vodní 

nádrže nebo vodní plochy, nebo na pozemcích s těmito pozemky bezprostředně 

sousedících, po dobu nejvýše 1 roku. Sedimenty nemusí být skladovány na volném 

terénu za podmínek ukládání odpadu na skládku. 

20. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Magistrátu města Děčín, Odbor 

životního prostředí ze dne 31.03.2017 čj. MDC/31796/2017: 

a) v záplavovém území vodního toku Ploučnice nebudou skladovány snadno 

rozpojitelné a odplavitelné materiály ani látky závadné vodám, pokud nebudou 

zabezpečeny před průtoky velkých vod, 

b) během realizace stavby nesmí dojít ke znečištění povrchových a podzemních vod 

látkami závadnými vodám, 

c) koryto vodního toku nebude znečištěno stavebním materiálem. Veškerý stavební 

materiál napadaný do koryta vodního toku bude neprodleně odstraněn, 

d) zahájení a ukončení prací bude s dostatečným časovým předstihem (min. 7 dní) 

oznámeno provoznímu středisku Povodí Ohře, státní podnik, Česká Lípa, 

e) po dobu stavby bude vypracován havarijní plán dle vyhlášky č. 450/2005 Sb., 

v platném znění, a povodňový plán dle TNV 75 2931. Tyto plány budou po výběru 

zhotovitele stavby předloženy Povodí Ohře, státní podnik, závodu Terezín (Pražská 

319, 411 55 Terezín) k vyjádření. Následně bude havarijní plán předložen 

ke schválení příslušnému vodoprávnímu úřadu a povodňový plán příslušné obci 

k potvrzení souladu s povodňovým plánem obce. To vše před zahájením stavby, 

f) stavebními pracemi nedojde k narušení opevnění koryta vodního toku a pozemků 

v naší správě nad rámec předmětné stavby. Případné poškození bude neprodleně 

nahlášeno Povodí Ohře, státní podnik, provoznímu středisku v České Lípě a uvedeno 

do náležitého stavu,   

g) po kompletním ukončení prací bude přizván pracovník příslušného provozního 

střediska ke kontrole provedení stavby a konečný stav bude pracovníkem 

protokolárně odsouhlasen. 

21. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Agentury ochrany přírody a krajiny 

České republiky, správa CHKO České středohoří, č.j. SR/0945/UL/2017-3 ze dne 

04.05.2017: 

a) deponie stavebních materiálů, stavebních sutí a materiálů z výkopů nebudou 

vytvářeny ve volné krajině mimo vymezené zastavěné území obce, 
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b) V EVL Dolní Ploučnice nebudou vytvářeny trvalé ani dočasné deponie stavebních 

materiálů, stavebních sutí a materiálů z výkopů, vyjma plochy staveniště, zřízené 

přímo na komunikaci II/262, 

c) Během realizace stavebních prací bude účinně zajištěno zachycení zbytků 

stavebního (i vybouraného) materiálu a to tak, aby bylo vyloučeno znečišťování toku 

Ploučnice tímto materiálem, 

d) Investor zajistí, aby během realizace stavby nebyly do toku jakýmkoli způsobem 

vyplavovány zbytky pojiv a dalších látek, nebezpečných pro vodní prostředí, 

e) Rozsah celého staveniště záměru nebude svým rozsahem přesahovat fyzický obvod 

rekonstruované stavby, včetně dnových dlažeb, přímo souvisejících s konstrukcí 

vlastního mostu. Tato podmínka se týká části staveniště umístěného přímo 

do EVLPloučnice (mostní konstrukce, mostní nájezdy a spodní stavba mostu), vyjma 

plochy staveniště, zřízené přímo na komunikaci II/262.  

f) Investor je povinen zajistit odstranění či využití odpadů vzniklých realizací výše 

uvedené stavby (např. stavební a demoliční odpady, obaly od nátěrových stavebních 

hmot, odpady kovů, výkopová zemina, odpadní živice aj.) na zařízení k tomu 

určeném. Odpady lze převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí 

podle zákona o odpadech (ust. § 12 odst.3 zák.185/2001Sb.,) Upozornění, 

že vytěžená zemina, která nebude použita v rámci stavby se stává odpadem a jako 

s takovou má být nakládáno, tzn., lze ji převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné 

k jejich převzetí podle zákona o odpadech.  

22. Bude dodržena podmínka Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje, č.j. KHSUL 

KHSUL 11563/2017 ze dne 09.03.2017: 

a) je nutné dodržovat hlukové limit při prováděných stavebních pracích dle Nařízení 

vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Je 

nezbytné, aby v průběhu stavební činnost nedocházelo k obtěžování obyvatelů, 

zejména trvale bydlících v nejbližším okolí, nadlimitní hlučností. V průběhu 

prováděných prací bude použita technologie minimalizující vznik hluku.  

23. Pozemní komunikace nesmí být využívány pro technologické potřeby stavby 

mimo rozsah povolený dle § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 

ve znění pozdějších předpisů. 

24. Stavba bude opatřena tabulkou „Stavba povolena“. 

25. Prováděním prací nesmí být poškozeni ve svých právech uživatelé nebo vlastníci 

sousedních nemovitostí a prostorů. Sousední pozemky přilehlé stavbě potřebné 

pro přístup budou užity pouze v rozsahu dohodnutém před realizací s jednotlivými 

vlastníky a uvedeny do náležitého stavu v jakém byly před užitím. Sjednání příslušné 

dohody a náhrady škody je povinen provádět investor - zhotovitel. Veškeré škody 

způsobené stavbou hradí investor. 
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26. K žádosti o kolaudační souhlas bude přiložen mimo závazných stanovisek dotčených 

orgánů dle § 122 SZ, zaměření stavby a geometrický plán a ostatní doklady uvedené 

v podmínkách stavebního povolení. 

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

 AZ Consult, spol. s. r.o.  

 Povodí Ohře, státní podnik,  

 Mojžíšová Petra Ing.,  

 Poláková Dagmar,  

 Rubínová Markéta,  

 Valter Jiří,  

 Večeřová Daniela Ing.,  

 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,  

 Obec Starý Šachov,  

 Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o.,  

 Vlastnící sousedních pozemků nebo staveb na nich: p.č. 76/3, 76/10, 76/12, 131, 

140, 141/1, 141/2, 143/2, 145/1, 147, 149, 151/1, 157/1, 205/3, 205/5, 205/7, 329/1, 

329/2, 656/4, 686/2, 686/3, 687/2, 708/1, 708/3, 710, 711/2, 714, k.ú. Starý Šachov, 

st.p.č. 8, 58, 63, 66, 67,  k.ú. Starý Šachov, st.p.č. 264, 387, k.ú. Malý Šachov a p.č. 

2113/2, 2113/17, 2113/19, 2113/20, 2113/21, 2113/22, 2113/23, 2113/24, 2136/4, 

2139/2, 2149/6, 2149/7, 2151, 2152/2, 2153, 2154, 2157, 2158, 2159, 2375, 2385, 

2386/1, 2398, 2401/3, k.ú. Malý Šachov. 

 

Odůvodnění: 

Dne 01.09.2017 podal a 05.12.2017 doplnil stavebník žádost o vydání stavebního povolení 

na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. 

Městský úřad Benešov nad Ploučnicí, stavební úřad vydal k tomuto řízení vyjádření 

pod č.j. SÚ—3741/2017/Ko ze dne 11.08.2017. 

Speciální stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení 

a dotčeným orgánům. Speciální stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního 

zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly 

dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, 

že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své 

námitky a dotčené orgány svá stanoviska. 

Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost 

z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení 

a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy 

chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. 
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Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby a podmínky 

územního rozhodnutí o umístění stavby. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal 

důvody, které by bránily povolení stavby. 

 

Stanoviska sdělili: 

- Městský úřad Benešov nad Ploučnicí, stavební úřad, č.j. SÚ—3741/2017/Ko ze dne 

11.08.2017, 

- Magistrát města Děčín, Odbor životního prostředí ze dne 31.03.2017 

čj. MDC/31796/2017,  

- Magistrát města Děčín, Odbor životního prostředí ze dne 30.03.2017 

čj. MDC/31596/2017, 

- Magistrát města Děčín, Odbor životního prostředí ze dne 13.03.2017 

čj. MDC/25190/2017,  

- Magistrát města Děčín, Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad ze dne 

14.03.2017 čj. MDC/24961/2017, 

- Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Policie ČR - Územní odbor Děčín, Dopravní 

inspektorát, č.j. KRPU-54706-1/ČJ-2017-040206 ze dne 20.03.2017, 

- Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Policie ČR - Územní odbor Děčín, Dopravní 

inspektorát, č.j. KRPU-131071-2/ČJ-2009-040207 ze dne 10.12.2009, 

- Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o., č.j. 07-841-O-1 ze dne 31.03.2017, 

- Drážní úřad, č.j. MP-SOP1032/17-2/Pl ze dne 22.05.2017, 

- Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje, č.j. KHSUL 11563/2017 ze dne 09.03.2017, 

- Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, č.j. HSUL-3372-13/DC-2012 ze dne 

07.04.2017, 

- Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, správa CHKO České středohoří, č.j. 

SR/0945/UL/2017-3 ze dne 04.05.2017, 

- Obec Starý Šachov, ze dne 13.06.2017, 

- Big Water s.r.o., ze dne 29.06.2014, 

- Petr Šmíd, ze dne 10.06.2014, 

- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, č.j. 13177/2017-SŽDC-OŘ HKR-NT 

ze dne 03.05.2017, 

- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, č.j. 10465/2017-SŽDC-OŘ HKR-ÚT 

ze dne 27.02.2017, 

- Povodí Ohře, státní podnik, POH/09211/2017-2/301100 ze dne 10.03.2017, 

- Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., č.j. 542014/17 ze dne 22.02.2017, 

- ČEZ ICT Services, a.s. č.j. 0200560907 ze dne 22.02.2017, 

- ČEZ Distribuce, a.s., č.j. 0100701209 ze dne 22.02.2017, 

- GridServices, s.r.o., č.j. 5001584618 ze dne 12.09.2017, 
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- Ministerstvo obrany ČR, č.j. ÚP-497/13-259-2017 ze dne 06.03.2017, 

- Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., č.j. O17610045902/UTPCUL/Ga ze dne 

22.02.2017, 

- T-Mobile Czech Republic a.s., č.j. E06591/17 ze dne 22.02.2017, 

- České Radiokomunikace a.s., č.j. UPTS/OS/164843/2017 ze dne 27.02.2017,   

- Vodafone Czech Republic a.s., č.j. MW000005707930866 ze dne 22.02.2017, 

- ČD-Telematika, č.j. 1201702975, ze dne 22.02.2017, 

- UPC Česká republika s.r.o., ze dne 22.02.2017.  

 

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek 

dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení 

právních předpisů ve výroku uvedených. 

 

Účastníci řízení - další dotčené osoby: 

AZ Consult, spol. s. r.o., Povodí Ohře, státní podnik, Mojžíšová Petra Ing., Poláková 

Dagmar, Rubínová Markéta, Valter Jiří, Večeřová Daniela Ing., Správa železniční dopravní 

cesty, státní organizace, Obec Starý Šachov, Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o., 

vlastnící sousedních pozemků nebo staveb na nich: p.č. 76/3, 76/10, 76/12, 131, 140, 141/1, 

141/2, 143/2, 145/1, 147, 149, 151/1, 157/1, 205/3, 205/5, 205/7, 329/1, 329/2, 656/4, 686/2, 

686/3, 687/2, 708/1, 708/3, 710, 711/2, 714, k.ú. Starý Šachov, st.p.č. 8, 58, 63, 66, 67,  k.ú. 

Starý Šachov, st.p.č. 264, 387, k.ú. Malý Šachov a p.č. 2113/2, 2113/17, 2113/19, 2113/20, 

2113/21, 2113/22, 2113/23, 2113/24, 2136/4, 2139/2, 2149/6, 2149/7, 2151, 2152/2, 2153, 

2154, 2157, 2158, 2159, 2375, 2385, 2386/1, 2398, 2401/3, k.ú. Malý Šachov. 

 

Dotčené orgány a ostatní 

Městský úřad Benešov nad Ploučnicí, stavební úřad, IDDS: ymgbfiz 

Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí, Mírové nám. č.p. 1175/5, Děčín IV-

Podmokly, 405 38  Děčín IV  

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, SCHKO – České středohoří, IDDS: 

6npdyiv 

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje, IDDS: 8p3ai7n 

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, IDDS: auyaa6n 

Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Policie ČR - Územní odbor Děčín, Dopravní 

inspektorát, IDDS: a64ai6n 

Drážní úřad, IDDS: 5mjaatd 
 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 
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Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému 

úřadu Ústeckého kraje 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. 

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi 

jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje 

o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi 

stavby, pokud není stavebníkem. 

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu 

na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního 

souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů 

ze štítku. 

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební 

povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo 

právní moci. 

 

 

 

 

 

 

 

    JUDr. Oldřich Tomášek  

          vedoucí odboru 

z pověření Ing. Tomáš Martinček 

 

 
otisk úředního razítka 

podepsáno elektronicky 

 

 

 

Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve výši 10.000,- Kč 

byl zaplacen bezhotovostním převodem dne 14.12.2017. 

 

 



  

Číslo jednací: MDC/5265/2018 
Spisová zn.: MDC/81982/2017 Strana 13 z 13 

 

Obdrží: 

I. Účastníci řízení podle § 27 odst.1 SŘ (do vlastních rukou) 

AZ Consult, spol. s. r.o., IDDS:  z9vp5js 

Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm 

Mojžíšová Petra Ing., Raffaelova 1990/3, Strašnice, 10000 Praha 10 

Poláková Dagmar, Prosecká 685/111, Prosek, 19000 Praha 9 

Rubínová Markéta, Hejnická 187/5, Střížkov, 19000 Praha 9 

Valter Jiří, Dvorce 26, 28922 Lysá nad Labem 

Večeřová Daniela Ing., 28. pluku 211/35, Vršovice, 10000 Praha 10 

 

II. Účastníci podle § 27 odst. 2 a 3 SŘ (do vlastních rukou) 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IDDS: uccchjm 

Obec Starý Šachov, IDDS: tj7atrt 

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o., IDDS: 6hevxje 

 

III. Účastníci podle § 27 odst. 2 a 3 SŘ (veřejnou vyhláškou) 

Vlastnící sousedních pozemků nebo staveb na nich: p.č. 76/3, 76/10, 76/12, 131, 140, 141/1, 

141/2, 143/2, 145/1, 147, 149, 151/1, 157/1, 205/3, 205/5, 205/7, 329/1, 329/2, 656/4, 686/2, 

686/3, 687/2, 708/1, 708/3, 710, 711/2, 714, k.ú. Starý Šachov, st.p.č. 8, 58, 63, 66, 67,  k.ú. 

Starý Šachov, st.p.č. 264, 387, k.ú. Malý Šachov a p.č. 2113/2, 2113/17, 2113/19, 2113/20, 

2113/21, 2113/22, 2113/23, 2113/24, 2136/4, 2139/2, 2149/6, 2149/7, 2151, 2152/2, 2153, 

2154, 2157, 2158, 2159, 2375, 2385, 2386/1, 2398, 2401/3, k.ú. Malý Šachov. 

 

Dotčené orgány a ostatní 

Městský úřad Benešov nad Ploučnicí, stavební úřad, IDDS: ymgbfiz 

Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí, Mírové nám. č.p. 1175/5, Děčín IV-

Podmokly, 405 38  Děčín IV  

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, SCHKO – České středohoří, IDDS: 

6npdyiv 

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje, IDDS: 8p3ai7n 

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, IDDS: auyaa6n 

Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Policie ČR - Územní odbor Děčín, Dopravní 

inspektorát, IDDS: a64ai6n 

Drážní úřad, IDDS: 5mjaatd 
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