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ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Městský úřad Benešov nad Ploučnicí, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm.
d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 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 11.5.2022 podal
Strejda.Net s.r.o., IČO 03468054, K Nedvězí 107, Praha 10-Královice, 104 00 Praha 114,
- kterého zastupuje Mgr. Eva Boukalová, IČO 44306466, Na Petynce 177/80, Praha 6Střešovice, 169 00 Praha 69
(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 v souladu se zákonem č. 416/2009 Sb.,
o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických
komunikací (liniový zákon)
rozhodnutí o umístění stavby
optické sdělovací vedení Starý Šachov
(dále jen "stavba") na pozemku p.p.č. 110/15 (ostatní plocha), p.p.č. 366/3 (ostatní plocha), p.p.č.
372/5 (ostatní plocha), p.p.č. 372/8 (ostatní plocha), p.p.č. 413/2 (ostatní plocha), p.p.č. 433/1
(vodní plocha), p.p.č. 517/1 (trvalý travní porost) v katastrálním území Oldřichov nad
Ploučnicí, st.p.č. 346 (zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č. 347 (zastavěná plocha a nádvoří),
st.p.č. 348 (zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č. 372 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 2110/2
(ostatní plocha), p.p.č. 2127/59 (trvalý travní porost), p.p.č. 2131/17 (ostatní plocha), p.p.č.
2131/27 (orná půda), p.p.č. 2131/28 (ostatní plocha), p.p.č. 2131/47 (zahrada), p.p.č. 2131/56
(ostatní plocha), p.p.č. 2131/74 (zahrada), p.p.č. 2177/1 (ostatní plocha), p.p.č. 2177/2 (ostatní
plocha), p.p.č. 2234/2 (ostatní plocha), p.p.č. 2383 (ostatní plocha), p.p.č. 2385 (ostatní plocha),
p.p.č. 2399/1 (vodní plocha), p.p.č. 2403/15 (ostatní plocha), p.p.č. 2405/1 (ostatní plocha), p.p.č.
2407 (ostatní plocha), p.p.č. 2413 (ostatní plocha) v katastrálním území Malý Šachov, p.p.č.
70/3 (vodní plocha), p.p.č. 76/1 (ostatní plocha), p.p.č. 76/3 (ostatní plocha), p.p.č. 76/23, p.p.č.
77 (lesní pozemek), p.p.č. 78 (ostatní plocha), p.p.č. 82/5 (trvalý travní porost), p.p.č. 85/4
(ostatní plocha), p.p.č. 465/1 (trvalý travní porost), p.p.č. 499/2 (ostatní plocha), p.p.č. 631/9
(ostatní plocha), p.p.č. 643 (ostatní plocha), p.p.č. 656/1 (ostatní plocha), p.p.č. 656/2 (ostatní
plocha), p.p.č. 656/4 (ostatní plocha), p.p.č. 656/5 (ostatní plocha), p.p.č. 656/6 (ostatní plocha),
p.p.č. 660/1 (ostatní plocha), p.p.č. 662 (ostatní plocha), p.p.č. 673/3 (ostatní plocha), p.p.č.
686/1 (ostatní plocha), p.p.č. 686/2 (ostatní plocha), p.p.č. 695/2 (ostatní plocha), p.p.č. 708/2
(vodní plocha) v katastrálním území Starý Šachov.
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Druh a účel umisťované stavby:
- Jedná se o podzemní a nadzemní komunikační vedení sítí elektronických komunikací, včetně
vytyčovacích bodů podzemního komunikačního vedení.
Umístění stavby na pozemku:
Stavba bude umístěna na pozemku p.p.č. 110/15 (ostatní plocha), p.p.č. 366/3 (ostatní plocha), p.p.č.
372/5 (ostatní plocha), p.p.č. 372/8 (ostatní plocha), p.p.č. 413/2 (ostatní plocha), p.p.č. 433/1 (vodní
plocha), p.p.č. 517/1 (trvalý travní porost) v katastrálním území Oldřichov nad Ploučnicí, st.p.č. 346
(zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č. 347 (zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č. 348 (zastavěná plocha a
nádvoří), st.p.č. 372 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 2110/2 (ostatní plocha), p.p.č. 2127/59
(trvalý travní porost), p.p.č. 2131/17 (ostatní plocha), p.p.č. 2131/27 (orná půda), p.p.č. 2131/28
(ostatní plocha), p.p.č. 2131/47 (zahrada), p.p.č. 2131/56 (ostatní plocha), p.p.č. 2131/74 (zahrada),
p.p.č. 2177/1 (ostatní plocha), p.p.č. 2177/2 (ostatní plocha), p.p.č. 2234/2 (ostatní plocha), p.p.č.
2383 (ostatní plocha), p.p.č. 2385 (ostatní plocha), p.p.č. 2399/1 (vodní plocha), p.p.č. 2403/15
(ostatní plocha), p.p.č. 2405/1 (ostatní plocha), p.p.č. 2407 (ostatní plocha), p.p.č. 2413 (ostatní
plocha) v katastrálním území Malý Šachov, p.p.č. 70/3 (vodní plocha), p.p.č. 76/1 (ostatní plocha),
p.p.č. 76/3 (ostatní plocha), p.p.č. 76/23, p.p.č. 77 (lesní pozemek), p.p.č. 78 (ostatní plocha), p.p.č.
82/5 (trvalý travní porost), p.p.č. 85/4 (ostatní plocha), p.p.č. 465/1 (trvalý travní porost), p.p.č.
499/2 (ostatní plocha), p.p.č. 631/9 (ostatní plocha), p.p.č. 643 (ostatní plocha), p.p.č. 656/1 (ostatní
plocha), p.p.č. 656/2 (ostatní plocha), p.p.č. 656/4 (ostatní plocha), p.p.č. 656/5 (ostatní plocha),
p.p.č. 656/6 (ostatní plocha), p.p.č. 660/1 (ostatní plocha), p.p.č. 662 (ostatní plocha), p.p.č. 673/3
(ostatní plocha), p.p.č. 686/1 (ostatní plocha), p.p.č. 686/2 (ostatní plocha), p.p.č. 695/2 (ostatní
plocha), p.p.č. 708/2 (vodní plocha) v katastrálním území Starý Šachov tak, jak je vyznačeno na
situačních výkresech č. K.1 – K.7 v měřítku 1:1000, zpracovaných Ing. Jaroslavem Mikuláškem,
autorizovaným inženýrem pro technologická zařízení staveb, ČKAIT 0007151.
II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí výkres č. S.0 – S.9 v měřítku 1:500,
která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního
pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména
vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických
zařízení, zejména zákon č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, v
návaznosti na Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.; a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi.
Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na
stavby, upravující požadavky na provádění staveb.
Při provádění stavby nesmí být narušeny nadzemní a podzemní sdělovací kabely a zařízení, vedení a
potrubí nesmí být nad přípustnou míru znečišťováno životní prostředí a místní komunikace, okolní
zástavba nesmí být nad přípustnou míru obtěžována hlukem, prachem a vibracemi. Nesmí dojít ke
znečišťování terénu, povrchových a podzemních vod ropnými a jinými škodlivými látkami.
Před započetím zemních prací je nutno požádat správce dotčených inženýrských sítí o přesné
vytýčení tras podzemních vedení. Podmínky stanovené jednotlivými správci musí být respektovány.
Pokud by při provádění prací byl zjištěn výskyt neznámého podzemního vedení, musí být o tom
neprodleně uvědomen majitel tohoto vedení, který stanoví další podmínky pro provádění prací.
Před zahájením stavby musí být vytýčena prostorová poloha stavby odborně způsobilou osobou.
Bude zajištěn výkres geometrického zaměření nově budovaných staveb (přístaveb), inženýrských sítí
a komunikace, včetně napojení na komunikaci a doklady o vytýčení stavby.
S odpadem, vznikajícím při stavební činnosti, bude nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020
Sb., o odpadech a ostatními souvisejícími předpisy v odpadovém hospodářství, tzn. že veškeré
odpady budou předány do zařízení určeného pro nakládání s odpady, případně osobám, které mají
oprávnění převzít odpad dle § 13 zákona o odpadech.
Doklady o využití či odstranění odpadů archivuje investor pro účely případné kontroly po dobu 5 let.
Prohlášení o odstranění odpadů není plnohodnotným dokladem potvrzující nakládání s odpady.
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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 stavy na místě, na kterém byla vytěžena. V opačném případě je
se zeminou nakládáno jako s odpadem a bude tedy odvezena na skládku nebo zařízení k tomu
určené.
Během stavby učiní stavebník na vlastní náklady taková opatření, aby nebyla ohrožena stabilita
drážního tělesa, bezpečnost provozu na železnici a nedošlo k narušení ani omezení jakékoliv drážní
činnosti ve smyslu ustanovení zákona 266/1994 Sb., zákona o drahách, ve znění pozdějších předpisů.
Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty ani žádné zařízení v právu hospodařit pro
Správu železnic, státní organizace (např. zařízení železničního spodku včetně jeho staveb, zařízení
železničního svršku, zabezpečovacího a sdělovacího zařízení, silnoproudých zařízení, zařízení
železničního úrovňového přejezdu P2637 v km 6,858 trati Benešov n. Pl. – Česká Lípa hl. n.,
mostní objekty, propustky, opěrné, zárubní a obkladní zdi, protihluková opatření, oplocení, technická
zařízení dráhy včetně výstroje dráhy atd.).
Výše uvedená stavba bude realizována takovým způsobem, aby ani v budoucnu nebyla poškozována
a nebylo omezeno její užívání vlivem provozu dráhy.
Stavba musí být v souladu s aktuálně platnými stavebními a dalšími obecně právními předpisy
(stavební zákon, zákon o drahách ve znění pozdějších předpisů atd.), nařízeními, vyhláškami,
technickými normami, směrnicemi a předpisy Správy železnic, státní organizace, Technickými
kvalitativními podmínkami staveb státních drah, Vzorovými listy železničního spodku, Stavebním a
technickým řádem drah a ostatními předpisy, s využitím nejnovějších technických řešení, technologií
provádění, pracovních postupů a materiál s cílem dosáhnout, při dodržování zásad hospodárnosti a
ochrany životního prostředí, co nejvyšší kvality a životnosti stavby.
Vlastní stavba musí být ze strany stavebníka řádně připravena takovým způsobem, aby nemohlo
dojít k případnému dlouhodobému přerušení prací na drážním tělese, drážních zařízeních popř.
pozemcích
v právu
hospodařit
pro
Správu
železnic,
státní
organizace
a ve vlastnictví ČD, a.s.
Při realizaci veškerých činností týkajících se výše uvedené stavby, odpovídá stavebník
za dodržování bezpečnostních předpisů dle platné legislativy a předpisů Správy železnic, státní
organizace.
Křížení podzemního vedení s dráhou se provádí pokud možno kolmo k ose kolejí. Křížení musí být
provedeno tak, aby drážním provozem nemohlo dojít k porušení vedení a naopak, aby poruchou
vedení nebyla ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu, ani narušena stabilita tělesa
železničního spodku.
Veškeré podzemní vedení křižující dráhu musí být uložena v chráničce, štole nebo kolektoru tak, aby
bylo možné jejich vložení nebo výměna bez narušení železničního provozu. Lze použít i vícevrstvé
konstrukce podzemních vedení u nichž je vnější vrstva chráničkou.
Požadujeme dodržet vzdálenost výkopů od opěrných zdí min. 1,0 m, aby nedošlo ke statickému nebo
mechanickému poškození těchto zdí. Pokud by k jakémukoliv poškození došlo, musí být neprodleně
informován vedoucí TO Česká Kamenice p. Šemík a veškeré náklady spojené s odstraněním
vzniklých škod budou účtovány investorovi akce.
Veškeré výkopy musí být vzdáleny min. 1,0 m od paty svahu náspu nebo od horní hrany zářezu.
Veškeré výkopové práce v blízkosti provozované železniční dopravní cesty budou řádně zajištěny
(pažením, odčerpáváním vody z výkopu atd.).
Křížení s tratí bude provedeno řízeným protlakem (podvrtem) v souladu s platnou ČSN a předpisem
SŽ S4 – Železniční spodek.
Křížení bude provedeno řízeným protlakem, montážní jámy musí být umístěny v takové vzdálenosti,
aby čelní stěny (spodní hrany) nezasahovaly do prostoru vymezeném zatěžovacím působením
kolejového svršku (smykový úhel cca 45° od spodního okraje čela pražců) a nesmí ani zasahovat do
paty náspu. Jámy musí být řádně zapaženy a rozepřeny. Startovací jámu požadujeme umístit min. 1,0
m od horní hrany zářezu.
Požadujeme dodržet vzdálenost min. 5,0 m mezi polohou řízeného protlaku v km 6,90 a vnější
hranou železničního přejezdu P2637.
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24. Chránička musí být navržena tak, aby vyhovovala zatížení podle ČSN EN 1991 – 2 - Zatížení
konstrukcí – Zatížení mostů dopravou a to po celou dobu provozu chráničky i dráhy. Chráničky se
musí zřizovat protlakem. Provádění křížení otevřenou rýhou se nepřipouští, vyjma případů současně
probíhající rekonstrukce železničního spodku. Při zřizování musí být minimální krytí chráničky
nejméně 2,70 m od úložné (horní) plochy pražců nebo povrchu terénu. Chránička musí být
vybudována v celé délce křížení, nejméně do vzdálenosti 2,00 m od paty svahu náspu nebo 0,60 m
od vnější hrany příkopu, přičemž tato vzdálenost nesmí být menší než 4,00 m od osy krajní koleje.
25. Nejméně na jedné straně tělesa železničního spodku musí být na konci chráničky vybudována
revizní šachta, jejíž rub musí být nejméně ve vzdálenosti podle předchozí odrážky.
26. V případě, že chránička nekončí šachtou, nutno osadit značkovací tyč.
27. Vlastní realizací protlaku nesmí být narušena funkce příkopů či jiného odvodňovacího zařízení, které
slouží k odvodnění tělesa dráhy.
28. Pokud vznikne z důvodu realizace výše uvedené stavby (a to i v budoucnu) škoda na majetku
v právu hospodařit pro Správu železnic, státní organizaci (např. na zařízení žel. svršku, žel. spodku,
popř. potřeby zavedení omezení rychlosti jízdy kolem pracovního místa nebo výluky koleje, výluky
trakčního vedení atd.), stavebník o této skutečnosti neprodleně informuje Správu železnic, OŘ UNL,
Správu tratí Ústí nad Labem, vedoucího provozního střediska Česká Kamenice (p. Šemík, tel. č.
972 433 678 nebo 724 346 591) a zajistí uvedení dotčeného zařízení či úseku dráhy do původního
stavu, a není-li to možné, do stavu odpovídajícího původního účelu nebo užití dotčeného zařízení či
úseku dráhy a to na vlastní náklady (včetně finančních postihů z případného vyloučení dopravy).
29. V případě zásahů do drážního tělesa popř. ostatních drážních zařízení si Správa železnic, OŘ UNL
vyhrazuje právo na dočasné zastavení stavebních prací v případě ohrožení bezpečnosti provozování
dráhy a drážní dopravy.
30. Upozorňujeme na skutečnost, že stavebník je povinen si zajistit odborný dozor při provádění staveb
v obvodu dráhy a vedoucí práce stavebníka musí mít odbornou způsobilost dle Předpisu Správy
železnic s. o. Zam1 „Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní
dopravy“ (zkoušku K 05/2 nebo K06 atd.). Vedoucí prací stavebníka nemusí být jeho zaměstnancem
– nutno postupovat dle podmínek uvedených na: Odborná způsobilost pro činnost na ŽDC –
www.spravazeleznic.cz.
31. V případě, že stavebníkem nebude organizační jednotka Správy železnic a práce se budou provádět
v prostorách železniční dopravní cesty, nebo svoji činností by mohly ovlivnit provozování dráhy na
železniční dopravní cestě a v místech veřejnosti nepřístupných, je nutno postupovat dle podmínek
uvedených na: https://www.spravazeleznic.cz/dodavatele-odberatele/vstup-do-provozovane-zdc.
32. Vedoucí práce před zahájením prací zajistí proškolení zaměstnanců (kteří se budou pohybovat
v obvodu dráhy) z platných bezpečnostních předpisů.
33. Vedoucí práce, při provádění prací cizího investora v obvodu dráhy, musí být vždy fyzicky přítomen
na pracovišti po celou dobu prováděných prací.
34. Vlastní realizací stavby nesmí dojít k znečištění přilehlého železničního štěrkového lože, ani
drážních stezek.
35. Veškeré výkopové práce v blízkosti provozované železniční dopravní cesty budou řádně zajištěny
(pažením, odčerpáváním vody z výkopu atd.).
36. Upozorňujeme, že při realizaci stavby musí být všechny osoby, zařízení či konstrukce, mechanizační
prostředky, pracovní pomůcky, nářadí, materiál atd. umístěny a uloženy vždy takovým způsobem,
aby nezasahovaly do průjezdného průřezu a volného schůdného manipulačního prostoru přilehlé
koleje (tj. prostor mezi stavbami, pevnými zařízeními nebo jinými překážkami a průjezdným
průřezem, který je stanoven pro přilehlou kolej a který musí být zachován pro bezpečný pohyb
osob a manipulaci s materiálem). V tomto případě bude však dodržena podmínka, že při realizaci
stavby bude minimální vzdálenost osob, mechanizačních prostředků, zařízení, konstrukcí, nářadí,
matriálu atd. min. 3,0 m od osy krajní koleje.

37. Při realizaci stavby je nutno respektovat železniční úrovňový železniční přejezd ev. č. P2637 v km
6,858 trati Benešov n. Pl. – Česká Lípa hl. n. (zejména nesmí dojít ke znečištění kolejových žlábků,
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přejezdové konstrukce, prahové vpusti atd.), v opačném případě půjdou náklady na jejich odstranění
na vrub stavebníka.
V rámci stavby je nutno dodržet rozhledové poměry dle ČSN 73 6380 železniční přejezdy a
přechody, vzorový list železničního spodku Ž 11 a vyhlášku č. 177/1995 Sb. ve znění pozdějších
předpisů, kterou se vydává stavební a technický řád drah.
Stavebními pracemi nesmí být žádným způsobem omezena funkčnost přejezdového zařízení včetně
slyšitelnosti a viditelnosti výstražné signalizace. Zároveň musí být udržován volný prostor za
přejezdem pro opuštění přejezdu vozidly při spuštění výstrahy přejezdového zařízení. V opačném
případě je nutné zajistit zamezení vjezdu vozidlům na tento železniční úrovňový přejezd.
Po ukončení prací na stavbě (před podáním žádosti o vyjádření k ukončení stavby ze strany Správy
železnic, OŘ UNL, Oddělení ochranného pásma) je stavebník povinen uvést pozemek (pozemky,
nemovitost) v právu hospodařit pro Správu železnic, státní organizaci do předchozího stavu, a neníli to možné s ohledem na povahu provedených prací, do stavu odpovídajícímu jejímu předchozímu
účelu nebo způsobu užívání, odpady a přebytečný materiál musí být odstraněny v souladu s platnou
legislativou, rovněž nesmí dojít k ekologické zátěži tohoto pozemku (pozemků, nemovitosti).
Na staveništi nesmí být umístěna světla nebo barevné plochy zaměnitelné s drážními návěstními
znaky.
Upozorňujeme, že v případě možného omezení železničního provozu si stavebník bude muset
požádat o výluku tratě, výluku napájení trakčního vedení nebo omezení rychlosti kolem pracovního
místa (upozorňujeme na nutnost prokázat reálnost navrhovaných výlukových časů). Ve výše
uvedených případech půjdou náklady se zavedením výhradně na účet stavebníka.
Upozorňujeme, že smlouvu na výluku trati, vypnutí trakčního vedení nebo omezení rychlosti jízdy
kolem pracovního místa se řeší na základě smluvního vztahu se Správou železnic, státní organizací
(min. jeden měsíc před podáním žádosti o výluku trati, vypnutí trakčního vedení nebo omezení
rychlosti jízdy kolem pracovního místa u Správy železnic, OŘ UNL). Tyto smlouvy za Správu
železnic, státní organizaci uzavírá Generální ředitelství, Odbor operativního řízení provozu a výluk,
oddělení technologie a přípravy výluk, skupina technologie a smluvních vztahů, p. Melich Jiří, tel. č.
972 244 184, GSM 601 383 626 nebo e-mail Melich@spravazeleznic.cz.
V případě předpokládané denní výluky (výluka traťové koleje, nebo výluky staniční koleje) je tuto
skutečnost nutno nárokovat v minimálním předstihu 150 dnů u Správy železnic, OŘ UNL, provozní
oddělení, Ing. Hajniš, vedoucí provozního odboru, tel. č. 972 424 285, nebo tel. č. 602 168 550.
V případě předpokládané nepřetržité výluky (výluka traťové koleje, výluka staniční koleje v délce
trvání dvou a více dnů) je tuto skutečnost nutno nárokovat již rok předem do ročního plánu, který se
zpracovává na Správě železnic, OŘ UNL, provozní oddělení - Ing. Hajniš, vedoucí provozního
odboru, tel. č. 972 424 285, nebo tel. č. 602 168 550.
Případné zavedení omezení rychlosti kolem pracovního místa bude provedeno na základě posouzení
Správy železnic, OŘ UNL, vedoucího STO Česká Kamenice p. Šemík – případná pomalá jízda bude
zavedena na náklady stavebníka.
Majetkoprávní vztahy (případné posouzení potřeby uzavření nájemní smlouvy, na základě časového
období a výměry dotčení na pozemku (pozemků) v právu hospodařit pro Správu železnic, státní
organizaci, po dobu realizace stavby) je nutno samostatně projednat se Správou železnic, OŘ UNL –
Odbor obchodní činnosti, Oddělení obchodního využití majetku, pí Jačková, tel. č. 972 424 192 nebo
e-mail Jackova@spravazeleznic.cz a to do doby před započetím stavby.
Po ukončení veškerých prací budou dotčené pozemky Správy železnic, státní organizace p.p.č.
110/15 v k.ú. Oldřichov nad Ploučnicí a p.p.č. 76/1 v k.ú. Starý Šachov a p.p.č. 76/3 v k.ú. Starý
Šachov uvedeny do původního stavu a musí být bez ekologické zátěže.
Zahájení prací na stavbě bude ohlášeno minimálně 14 dní před započetím prací na Správu železnic,
OŘ UNL, Správa tratí Ústí nad Labem, vedoucí provozního střediska STO Česká Kamenice, p.
Šemík, tel. č. 972 433 678 nebo 724 346 591 a zároveň stavebník požádá p. Šemíka o zavedení do
„Portálu Správy železnic“ – Evidence vstupu CPS - cizích právních subjektů do obvodu dráhy. Výše
jmenovaný p. Šemík zajistí drážní dohled ze strany Správy železnic, OŘ UNL (upozorňujeme, že
drážní dohled nenahrazuje stavební dozor stavebníka) a po ukončení stavby provede prohlídku a
písemně odsouhlasí ukončení prací v obvodu dráhy, ochranném pásmu dráhy a na pozemku v právu
hospodařit pro Správu železnic, státní organizaci (písemné vyjádření výše uvedeného bude sloužit
jako jeden z podkladů k vydání souhlasu, s ukončením stavby, ze strany Správy železnic, OŘ UNL).
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50. Za správu elektrotechniky a energetiky, p. Blažek, tel. č. 972 433 407 nebo 603 031 360, po
ukončení stavby provede prohlídku a písemně odsouhlasí ukončení prací v obvodu dráhy,
ochranném pásmu dráhy a na pozemku v právu hospodařit pro Správu železnic, státní organizaci
(písemné vyjádření výše uvedeného bude sloužit jako jeden z podkladů k vydání souhlasu,
s ukončením stavby, ze strany Správy železnic, OŘ UNL).
51. Za správu mostů a tunelů, p. Šimeček, tel.: 724 800 459, po ukončení stavby provede prohlídku a
písemně odsouhlasí ukončení prací v obvodu dráhy, ochranném pásmu dráhy a na pozemku v právu
hospodařit pro Správu železnic, státní organizaci (písemné vyjádření výše uvedeného bude sloužit
jako jeden z podkladů k vydání souhlasu, s ukončením stavby, ze strany Správy železnic, OŘ UNL).
52. Stavebník rovněž oznámí zahájení stavby minimálně 14 dní předem na Správu železnic, Oblastní
ředitelství Ústí nad Labem. Před ukončením prací na stavbě (před konáním závěrečné kontrolní
prohlídky, místního šetření atd.) si stavebník požádá o stanovisko Správu železnic, Oblastní
ředitelství Ústí nad Labem k ukončení stavby v obvodu dráhy, ochranném pásmu dráhy a na
pozemcích v právu hospodařit pro Správu železnic, státní organizaci. Žádost bude obsahovat
písemné vyjádření vedoucího STO p. Šemíka, geometrický plán skutečného provedení stavby na
dotčeném pozemku Správy železnic, státní organizace (neověřená kopie) a popřípadě doplnit o
fotodokumentaci zásadních míst realizované stavby, ve vztahu k drážním stavbám, železniční trati
popř. jinému technickému zařízení dráhy. Žádost o zahájení stavby a žádost o stanovisko k ukončení
stavby zašlete v elektronické podobě na mailovou adresu epodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz.
53. Budou předem zajištěna taková účinná opatření, aby v průběhu prací ani později po jejich dokončení
nedocházelo ke znečištění, či jinému poškození vozovky, ani ostatních silničních součástí a
příslušenství (kromě podmínky č. 55 ÚR), nebylo narušeno stávající silniční odvodnění a nebyla
ohrožena bezpečnost silničního provozu v dotčeném úseku.
54. Stavba kteroukoliv svojí částí, včetně oplocení či jiných souvisejících drobných a dočasných
objektů (kromě podmínky č. 55 ÚR), nezasáhne do silničního tělesa ani do silničního pozemku (§ 11
zák. č. 13/1997 Sb.), tj.
a) nezasáhne ve směru od silnice do vzdálenosti min. 1m kolmo od vnější hrany stávajícího
silničního příkopu či svahu
b) v případě, že v místě není příkop či svah, nezasáhne do vzdálenosti min. 3,5 m kolmo od přilehlé
hrany stávajícího živičného krytu vozovky
c) nezasáhne k silnici blíže než je přilehlá hrana chodníkové obruby
d) v místech stávajících silničních mostů a propustků, stavba nezasáhne do vzdálenosti min. 5,5 m
kolmo od kterékoliv přilehlé části konstrukce těchto silničních objektů.
55. Křížení silnice podzemním vedením bude provedeno pomocí stávající chráničky, bez narušení
živičného krytu vozovky.
Při křížení silnice volným vedením bude zachována podjezdný výška min. 5,5 m kolmo nad
vozovkou.
Narušení zeleného pásnu podél komunikace bude provedeno v minimálním nezbytně nutném
plošném rozsahu, po skončení výkopových prací bude uveden do původního stavu. Optické sdělovací
vedení bude v zeleném pásu podél komunikace uloženo dle předložených situačních výkresů K.4,
K.5, K.6, K.7 ze dne 22.11.2021 (KOM CR s.r.o. – Ing. Tomáš Pavel). Podél betonových žlabů v km.
22,09 – 22,2 staničení, bude optické sdělovací vedení uloženo do min. vzdálenosti 1 m kolmo od
stávajících betonových žlabů směrem od silnice v p.p.č. 70/3 v k.ú. Starý Šachov tak, aby nedošlo
k jejich narušení. V km 22,65 – 22,795 staničení bude optické sdělovací vedení umístěno za stávající
chodníkovou obrubou.
Umístění nadzemních rozvaděčů v silničním ochranném pásmu (§ 30 zák.č. 13/1997 Sb.), bude
v terénu předem řádně označeno. V dostatečném předstihu před zahájením výkopů vyzve investor
stavby SÚS ÚK, p.o. Děčín k posouzení ve vztahu k silniční síti.
Umístění sloupů nadzemního vedení v silničním ochranném pásmu (§ 30 zák.č. 13/1997 Sb.), bude
v terénu předem řádně označeno. V dostatečném předstihu před zahájením výkopů vyzve investor
stavby SÚS ÚK, p.o. Děčín k posouzení ve vztahu k silniční síti.
56. Nejméně jeden měsíc před zahájením výkopových prací v tělese komunikace, požádá investor stavby
písemně SÚS ÚK o vystavení smlouvy o dočasném užívání silnice.
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57. Před zahájením prací v pozemcích ve správě SÚS ÚK, p.o. vyzve investor SÚS ÚK k protokolárnímu
předání silnice. Investor protokolárně předá zpět místo zásahu SÚS ÚK nejpozději v den vypršení
platnosti rozhodnutí o zvláštním užívání silnice.
58. Před zahájením prací v pozemcích ve správě SÚS ÚK, p.o. vyzve investor SÚS ÚK k protokolárnímu
předání silnice. Investor protokolárně předá zpět místo zásahu SÚS ÚK nejpozději v den vypršení
platnosti rozhodnutí o zvláštním užívání silnice.
59. Před vlastním zahájením stavby na pozemku p.p.č. 372/8 k.ú. Oldřichov nad Ploučnicí bude
investorem stavby postup prací konzultován s vlastníkem tohoto pozemku.
60. Trasa kabelu otického vedení bude v pozemku p.p.č. 82/5 a 85/4 k.ú. Starý Šachov vedena mimo
neveřejnou komunikaci ve vlastnictví Daniely Hanzlíčkové. Tato komunikace nebude nikterak
stavbou dotčena, narušena či jinak poškozena. Nejméně 14 dní před započetím prací v těchto
pozemcích bude vlastník pozemku o tomto informován.
61. Před započetím stavby na lesním pozemku p.p.č. 77 k.ú. Starý Šachov bude uzavřena nájemní
smlouva na dobu stavby a smlouva o smlouvě budoucí na zřízení služebnosti.
62. Zahájení stavby bude minimálně 14 dní předem oznámeno na LS Děčín, přičemž veškeré činnosti na
lesních pozemcích, včetně zásahů do porostu, budou předem konzultovány na venkovním šetření
s místěn příslušným revírníkem, Bc. Tomášem Dirdincem, tel. 724 524 945.
63. Vedením optického kabelu nebude zasahováno do povrchu cyklostezky, u pozemku p.p.č. 413/2 k.ú.
Oldřichov nad Ploučnicí bude trasa vedena přívěsem.
64. Stavbou nebude zasahováno do povrhu cyklostezky a kabelové vedení bude uloženo min. 1 m od
krajnice komunikace cyklostezky. V terénu, kde není možné tuto vzdálenost dodržet, bude vedení
uloženo min. 0,5 m od krajnice této komunikace. V úsecích, kde bude vedení řešeno protlakem, bude
před zahájením stavby uzavřena smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene.
65. Při realizaci stavby nedojde k zásahu do vodního toku, který je v místě křížení na p.p.č. 656/4 k.ú.
Starý Šachov zatrubněn (propustek pod místní komunikací).
66. V průběhu realizace stavby nedojde ke znečištění vodního toku nebo poškození koryta toku PBP
Ploučnice (IDVT 10234734). Stavební a výkopový materiál bude zajištěn tak, aby nedošlo k jeho
smyvu do koryta a v případě zvýšených průtoků, dešťových srážek, tání sněhu či odchodem ledu.
67. Stavební stoje používané v bezprostřední blízkosti vodního toku nebudou vykazovat úniky ropných
látek a olejů, na staveništi budou k dispozici chemické prostředky na likvidaci úniku ropných látek.
68. Během výstavby ani užíváním díla nedojde k významnému znečištěné vod, zvláště ne ropnými
látkami.
69. V záplavovém území vodního toku Ploučnice (IDTV 10230041) nebudou skladovány snadno
rozpojitelné a odplavitelné materiály ani látky závadné vodám, pokud nebudou zabezpečeny před
průtoky velkých vod.
70. Technické provedení rozvodů sítí elektronických komunikací umístěných v záplavovém území musí
odpovídat požadavkům pro bezpečnou obsluhu a funkčnost při možném zaplavení vodou při povodni
(dle § 15 odst. 2 vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších
předpisů).
71. V případě vzniku povodňové situace na vodním toku Ploučnice budou stavební práce ukončeny a
veškerý materiál včetně mechanizace odvezen mimo záplavové území.
72. V záplavovém území nebude trvale navyšována úroveň terénu.
73. Vlastní technická řešení křížení trasy optického kabelu se zatrubněným vodním tokem (IDTV
10230041) budou projednána a odsouhlasena vlastníkem tohoto zatrubnění. V případě nemožnosti
určení vlastníka budou křížení provedena podchodem a vrch chráničky optického kabelu bude
umístěn min. 1,2 m pod spodní hranou potrubí bezejmenného vodního toku. V případě souběhu
optického kabelu se zatrubněním, povede trasa optického kabelu na straně vozovky odvrácené od
zatrubněného bezejmenného vodního toku.
74. Umístění podpěrného bodu č. 1 a křížení náhonu na vodní elektrárně (IDVT 11000852) bude
projednáno a odsouhlaseno správcem tohoto náhonu, kterým je společnost GEEN Holding a.s.
75. Koryta vodních toků nebudou znečištěna stavebním materiálem. Případné napadávky ze stavební
činnosti budou z koryta vodního toku neprodleně odstraněny.
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76. Stavebními pracemi nedojde k narušení koryt vodního toku ani jejich opevnění (zatrubnění). Případné
poškození bude neprodleně nahlášeno Povodí Ohře, s.p. provozu Česká Lípa, Ing. Iva Šedivá, tel. 487
882893, 606 757 482, sediva@poh.cz.
77. Zahájení a ukončení prací bude s dostatečným předstihem (min. 7 dní) oznámeno provoznímu
středisku Povodí Ohře, s.p. v České Lípě (Litoměřická 91, 470 01 Česká Lípa, Ing. Kateřina
Sedláčková, tel. 487 882 878, 607 513 845, sedlackova@poh.cz a Ing. Iva Šedivá, tel. 487 882 893,
606 757 482, sediva@poh.cz).
78. Po kompletním ukončení prací bude přizván pracovník provozního střediska v České Lípě (Ing. Iva
Šedivá) ke kontrole provedení stavby, kde mu bude předána dokumentace skutečného provedení
stavby včetně detailu v místě křížení vodních toků (v situaci a příčném řezu) a konečný stav bude
tímto pracovníkem protokolárně odsouhlasen.
79. S Povodím Ohře, s.p. Terezín bude před zahájením stavby vyřešeno užívání pozemku p.p.č. 433/1
k.ú. Oldřichov nad Ploučnicí, p.p.č. 708/2 k.ú. Starý Šachov a p.p.č. 2399/1 k.ú. Malý Šachovpo dobu
stavby a budoucí majetkoprávní vypořádání stavbou trvale dotčených pozemků.
80. Práce budou prováděné tak, aby došlo k co nejmenším škodám na vegetačním krytu.
81. Výkop na p.p.č. 70/3 k.ú. Starý Šachov bude umístěn co nejblíže paty svahu silnice a bude max. do 1
měsíce zasypán.
82. Z hlediska obecné ochrany dřevin dle § 7 zákona o ochraně přírody a krajiny, je třeba dodržet postupy
dle standardu péče o přírodu a krajinu SPPK A01 002:2017 Ochrana dřevin při stavební činnosti.
83. Zemina z výkopů nebude uložena do volné krajiny.
84. Budou přijata opatření proti únikům ropných látek z technologických zařízení do půdy.
85. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními
sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízení infrastruktury musí být provedeny v souladu
s platnými normami a předpisy, zejména ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1,
ČSN 73 60 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.
86. V případě nadzemního vedení NN budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti
uvedené v PNE 33 3302 a hrana výkopu při realizaci stavby nebude umístěna blíže než 1 m
základové části podpěrného bodu.
87. V případě obnažení podzemního vedení ČEZ Distribuce, a.s. bude provedena kontrola uložení kabelu
z důvodu nepoškození izolace kabelu, uložení a dodržení prostorové normy ČSN 73 6005, kde bude
proveden zápis do stavebního deníku zástupce společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
88. Stavbou nebude narušena statika podpěrného bodu nízkého napětí v majetku společnosti ČEZ
Distribuce, a.s. V případě zemních prací blíže než 1 m v každém směru od podpěrných bodů nízkého
napětí, bude provedeno statické zajištění v místě stavby.
89. Stavebník do 60 dnů ode dne zahájení užívání stavby předloží stavebnímu úřadu údaje určující
polohu definičního bodu stavby, dokumentaci skutečného provedení stavby, pokud při jejím
provádění došlo k nepodstatným odchylkám oproti ověřené projektové dokumentaci a geometrický
plán umístění stavby.
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Strejda.Net s.r.o., K Nedvězí 107, Praha 10-Královice, 104 00 Praha 114,
Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství v Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31,
Ústí nad Labem-Střekov, 400 03 Ústí nad Labem 3,
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Kaplanova 1931/1, Praha 4-Chodov, 148 00
Praha 414,
Mgr. Luděk Tesarčík, nar. 2.1.1954, Komenského 84/9, Liberec V-Kristiánov, 460 05 Liberec 5,
Mgr. Alena Tesarčíková, nar. 25.1.1957, Komenského 84/9, Liberec V-Kristiánov, 460 05 Liberec
5,
Obec Starý Šachov, Malý Šachov 80, Starý Šachov, 405 02 Děčín 2,
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov 3,
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Ing. Václav Teslík, nar. 9.12.1965, Kozojedy 111, 507 03 Vysoké Veselí,
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov,
Jaroslav Drbohlav, nar. 19.4.1969, Malý Šachov 68, Starý Šachov, 405 02 Děčín 2,
Jiří Kühnl, nar. 29.7.1980, 28. října 1277/37, Děčín I-Děčín, 405 02 Děčín 2,
Vlastimil Malina, nar. 25.10.1953, Cyprichova 709/6, Praha 4-Háje, 149 00 Praha 415,
Ing. Milan Šlambor, nar. 9.7.1953, Děčín XXX-Velká Veleň 109, 405 02 Děčín 2,
Daniela Hanzličková, nar. 12.11.1972, Starý Šachov 7, 405 02 Děčín 2,
Lesy České republiky, s.p., Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice 1,
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Krokova 31, 405 02
Ústecký kraj, odbor majetkový, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem 1.

Děčín

Odůvodnění:
Dne 11.5.2022 podal zplnomocněný zástupce žadatele žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.
Stavební úřad oznámil dne 23.5.2022 zahájení územního řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a
dotčeným orgánům. Současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 27.6.2022,
o jehož výsledku byl sepsán protokol.
Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky
řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné
stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je
v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.
Předložené doklady:
dokumentace stavby;
plná moc k zastupování;
seznam pozemků dotčených stavbou;
souhrnné stanovisko Správy železnic, s.o., OŘ Ústí nad Labem ze dne 30.3.2022, zn. 747/2022-SŽOŘ UNL-OPS/PM;
vyjádření Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, p.o. Děčín ze dne 30.6.2022, zn. 49-052-T-2 a ze
dne 14.8.2020, zn. 49-052-T-1;
zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Starý Šachov ze dne 18.2.2021;
vyjádření Lesů ČR, s.p., lesní správy Děčín ze dne 24.6.2021, č.j. LCR240/000920/2021(111);
vyjádření Obce Františkov nad Ploučnicí ze dne 22.3.2022;
vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. ze dne 13.6.2022, zn.
O22690060465/UTPCUL/Ha k dokumentaci stavby;
rozhodnutí ObÚ Starý Šachov ze dne 7.6.2022 o uložení sítí v místních komunikacích;
stanovisko Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru majetkového ze dne 8.4.2022, č.j.
KUUK/055686/2022/MAJ/Von a ze dne 9.8.2021, č.j. KUUK/106193/2021/MAJ/Von
sdělení Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO České středohoří Litoměřice ze dne
1.6.2021, č.j. SR/1035/UL/2021-5;
vyjádření Lesů ČR, s.p., Teplice ze dne 5.5.2021, č.j. LCR946/079708/2021;
vyjádření Povodí Ohře, s.p. Chomutov ze dne 26.11.2021, zn. POH/50570/2021-2/301100;
závazné stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO České středohoří
Litoměřice ze dne 28.5.2021, č.j. SR/1035/UL/2021-3;
závazné stanovisko Magistrátu města Děčín, odboru životního prostředí – vodoprávního úřadu ze
dne 27.4.2022, č.j. MDC/46127/2022;
závazné stanovisko ke stavbě v ochranném pásmu lesa Magistrátu města Děčín, odboru životního
prostředí ze dne 4.4.2022, č.j. MDC/34853/2022;
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rozhodnutí Magistrátu města Děčín, odboru správních činností a ŽÚ ze dne 20.4.2022, č.j.
MDC/43600/2022;
závazné stanovisko Drážního úřadu Praha ze dne 13.5.2022, č.j. DCUR-28630/22/Chp;
koordinované závazné stanovisko Magistrátu města Děčín, odboru stavební úřad ze dne 21.4.2022,
č.j. MDC/44228/2022;
vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti CETIN, a.s. ze dne 29.4.2022, č.j.
633488/22;
vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. ze dne 4.5.2020, zn.
O20690043562/UTPCL/Ha;
vyjádření k existenci sítí elektronických komunikací ČD Telematika, a.s. Praha ze dne 23.3.2022,
č.j. 02619/2022-Če;
vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 6.5.2021, zn. 1114863087 k dokumentaci stavby;
vyjádření k žádosti o souhlas s činností a s umístěním v ochranném pásmu zařízení distribuční
soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 10.5.2021, zn. 001114863143;
sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a.s. ze dne 2.5.2022, zn.
0700545589;
sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a.s. ze dne 2.5.2022, zn.
0201407766;
vyjádření společnosti Vodofone Czech Republic a.s. ze dne 29.4.2022, zn. 220429-1231420925;
vyjádření společnosti T-Mobile Czech Republic, a.s. ze dne 8.5.2022, zn. E23505/22;
vyjádření k existenci podzemních sítí společnosti České Radiokomunikace, a.s. Praha ze dne
24.4.2020, zn. UPTS/OS/244767/2020;
stanovisko společnosti GasNet Služby, s.r.o. ze dne 24.4.2020, zn. 5002133976.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Z okruhu účastníků řízení byl vyřazen Josef Pajer, Weberova č.p. 206/7, 150 00 Praha 5-Motol, jelikož
není vlastníkem pozemků dotčených stavbou optického vedení.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve
výroku uvedených.
Účastníci řízení - další dotčené osoby:
CETIN a.s., Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň,
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice 1,
ČD - Telematika a.s., Pernerova č.p. 2819/2a, 130 00 Praha 3-Žižkov,
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2,
Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství v Ústí nad Labem, Železničářská č.p.
1386/31, Ústí nad Labem-Střekov, 400 03 Ústí nad Labem 3.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci uplatnili návrhy a připomínky, které byly zahrnuty do podmínek územního rozhodnutí.
Vyhodnocení připomínek veřejnosti:
Nebyly vzneseny.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého
kraje, Ústí nad Labem podáním u zdejšího správního orgánu.
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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 dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného
vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou,
stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí, jde-li o
stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.
Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění
stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.
Ing. Irena Zárubová, MBE v. r.
vedoucí stavebního úřadu

Za správnost vyhotovení: Jana Košková

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

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

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 1000 Kč byl zaplacen dne 24.5.2022.

Č.j. MUBN-5889/2022

str. 12

Obdrží:
Účastníci podle § 85 odst. 1 stavebního zákona (dodejky)
Strejda.Net s.r.o., K Nedvězí č.p. 107, Praha 10-Královice, 104 00 Praha 114
- v.z. Mgr. Eva Boukalová, Na Petynce č.p. 177/80, Praha 6-Střešovice, 169 00 Praha 69
Obec Františkov nad Ploučnicí, Františkov nad Ploučnicí č.p. 79, 407 23 Františkov nad Ploučnicí
Obec Starý Šachov, Malý Šachov č.p. 80, Starý Šachov, 405 02 Děčín 2
Účastníci podle § 85 odst. 2 stavebního zákona (dodejky)
CETIN a.s., Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice 1
ČD - Telematika a.s., Pernerova č.p. 2819/2a, 130 00 Praha 3-Žižkov
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství v Ústí nad Labem, Železničářská č.p. 1386/31, Ústí
nad Labem-Střekov, 400 03 Ústí nad Labem 3
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Kaplanova č.p. 1931/1, Praha 4-Chodov, 148 00
Praha 414
Mgr. Luděk Tesarčík, Komenského č.p. 84/9, Liberec V-Kristiánov, 460 05 Liberec 5
Mgr. Alena Tesarčíková, Komenského č.p. 84/9, Liberec V-Kristiánov, 460 05 Liberec 5
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova č.p. 4219, 430 03 Chomutov 3
Ing. Václav Teslík, Kozojedy č.p. 111, 507 03 Vysoké Veselí
Státní pozemkový úřad, Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov
Jaroslav Drbohlav, Malý Šachov č.p. 68, Starý Šachov, 405 02 Děčín 2
Jiří Kühnl, 28. října č.p. 1277/37, Děčín I-Děčín, 405 02 Děčín 2
Vlastimil Malina, Cyprichova č.p. 709/6, Praha 4-Háje, 149 00 Praha 415
Ing. Milan Šlambor, Děčín XXX-Velká Veleň č.p. 109, 405 02 Děčín 2
Daniela Hanzličková, Starý Šachov č.p. 7, 405 02 Děčín 2
Lesy České republiky, s.p., Dr. Vrbenského č.p. 2874/1, 415 01 Teplice 1
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Krokova č.p. 31, 405 02 Děčín
Ústecký kraj, odbor majetkový, Velká Hradební č.p. 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem 1
Účastníci řízení – veřejná vyhláška
Osoby s vlastnickými právy sousedních pozemků podél trasy
Dotčené orgány
Drážní úřad, sekce stavební - oblast Praha, Wilsonova č.p. 300/8, Praha 2-Vinohrady, 110 00 Praha 1
Magistrát města Děčín, odbor správních činností a živnostenský úřad, Mírové Náměstí č.p. 1175/5, 405
38 Děčín IV.
Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí, Mírové nám. č.p. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 405 02
Děčín 2
Magistrát města Děčín, odbor stavební úřad - oddělení Úřad územního plánování, Mírové nám. č.p.
1175/5, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Michalská č.p. 260/14, Litoměřice-Město, 412 01
Litoměřice 1
Obecní úřad Starý Šachov, Malý Šachov č.p. 80, Starý šachov, 405 02 Děčín 2
Vlastní

