MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE
Kancelář starosty a tajemníka

Vaše značka:
Ze dne:
21. 12. 2021
Č. j.:
MULTM/0092569/21/KST/ECh
Sp. zn.:
Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:

Bc. Martina Skoková
+420 416 916 206
martina.skokova@litomerice.cz

Litoměřice 04. 01. 2022
Odpověď na žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Vážený pane,
dne 21.12.2021 byla na Městský úřad Litoměřice doručena Vaše žádost podaná dle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o informacích“), týkající se poskytnutí následujících informací:
Požadované informace:
Na základě zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném
a účinném znění, Vás tímto žádám o poskytnutí veškerých stavebních povolení
a územních rozhodnutí udělených společnosti Povodí Labe, státní podnik, se sídlem Víta
Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, IČO: 708 90 005,
společnosti zapsané v obchodní rejstříku vedeným Krajským soudem v Hradci Králové
pod SP. zn. A 9473, které od Vás získala v souvislosti s výstavbou vodních děl
protipovodňových opatření v obci Píšťany.
Poskytnuté informace:
Kopii stavebního povolení k vodním dílům Píšťany (protipovodňová ochrana) vydaného
Městským úřadem v Litoměřicích Vám posíláme v anonymizované podobě v příloze.
Požadované územní rozhodnutí ÚR č. j. 320/07-1458/06 ze dne 2.7.2007 vydal Stavební
úřad v Lovosicích. Je nutno, abyste se obrátil na Městský úřad v Lovosicích.
S pozdravem
Bc. Martina Skoková
vedoucí odboru KSaT
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Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

podatelna@litomerice.cz
ID datové schránky: tpebfnu
www.litomerice.cz

T: 416 916 111
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MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE
Obec: Litoměřice

Odbor životního prostředí
ulice: Pekařská
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PSČ: 412 01

č.j.: 74195/08/ŽP/BHo , Ev.č,: D - 6
Vyřizuje: Holub Břetislav
Tel.: 416 916 171
E-mail: bretislav.holub@litomerice.cz
spisový znak: 231.2
Skartační znak: A/5
V Litoměřicích dne: 19.12. 2008
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Stavební povolení k vodnim dílům
Stavebník : Povodí Labe, s.p., VIta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové 3
lČ 70890005
požádal dne 25.09.2008 o vydáni stavebního povolenI k vodním dílům
,, Lovosicko - PIšt'any, protipovodňová ochrana na Q 100 na Labi ,,
na pozemku parc.č. 12/1, 24, 31/1, 32/2, 32/3, 32/6, 67/10, 68/2, 68/9, 68/10, 68/11, 68/13,
68/14, 68/15, 68/16, 68/17, 68/26, 68/27, 68/46, 68/47, 68/53, 68/55, 68/58, 68/63, 68/64,
99/3, 270/1, 277, 280 v k.ú. PIšt'any
Stavba obsahuje tyto objekty:
SO 01 Podzemní část PPO, SO 02 Nadzemní část PPO, SO 03 Vnitřní vody,
SO 04 Přeložka uličních vpustí
pro jejíž umístěni vydal MěÚ Lovosice - stavební úřad územní rozhodnutí - rozhodnutí o
umístění stavby ze dne 02.07.2007, č.j.: 320/07-1458/06, které nabylo právní moci dne
14.08.2007 a souhlas s vydáním tohoto vodohospodářského rozhodnutí o povoleni stavby
vodního díla ze dne 19.08.2008 pod č.j.: 15882-895/2008/ Městským úřadem Lovosice příslušným stavebním úřadem podle ustanovení § 15 zákona Č.183/2006 Sb., o územním
plánováni a stavebním řádu ( stavební zákon ), ve znění pozdějších předpisů.
Dále předložil předepsanou projektovou dokumentaci ke stavebnímu řízení - 06/2008,
AZ CONSULT spol. s r.o., Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem autorizovaná projekční a
inženýrská kancelář, zodpovědný projektant Ing. Martin David, autorizovaný inženýr pro
stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT - 0401558, Ing. Martin
Komín, autorizovaný inženýr pro geotechniku, ČKAT - 0401577.

VÝROKOVÁ

ČÁST

Městský úřad Litoměřice, odbor životního prostředí jako příslušný vodoprávní úřad
podle ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů
( vodní zákon ) ,ve znění pozdějších předpisů a příslušný speciální stavební úřad podle
ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ( stavební
zákon) projednal na stavebním a vodoprávním řízeni žádost s dotčenými orgány státní
správy a se známými účastníky řízeni.
l
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Po přezkoumání žádosti podle § 15 vodního zákona a § 111 stavebního zákona,
rozhodl Městský úřad Litoměřice, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad takto:

stavba:

,, Lovosicko - Píšt'any, protipovodňová ochrana na Q 100 na Labi ,,
na pozemku parc.č. 12/1, 24, 31/1, 32/2, 32/3, 32/6, 67/10, 68/2, 68/9, 68/10, 68/11, 68/13,
68/14, 68/15, 68/16, 68/17, 68/26, 68/27, 68/46, 68/47, 68/53, 68/55, 68/58, 68/63, 68/64,
99/3, 270/1, 277, 280 v k.ú. Píšt'any
SO
SO
SO
SO

01
02
03
04

Podzemní část PPO
Nadzemní část PPO
Vnitřní vody
Přeložka uličních vpusti

se podle ustanovení § 115 stavebního zákona a podle ustanovení § 15 vodního zákona

povoIuje
Popis stavby:
Účelem je ochrana urbanizovaného území před povodněmi.
Stavba se nachází na pravém břehu řeky Labe, linie protipovodňového opatření navržená
v Píšt'anech chrání území proti účinkům proudící vody př" přel'ti z Labe do Žernoseckého
jezera přes obec a silnici lll/24714. Zamezí možnému propojení Labe s jezerem, po kterém
by mohla být ohrožena možnost napuštěni plavebního stupně Lovosice. Celková délka linie
protipovodňových opatřeni je 1115 m a chrání nasucho do úrovně Q20 území o rozloze
28 066 m' .

SO 01 Podzemní část PPO, SO 02 Nadzemní část PPO

Úsek č. 1 - Protipovodňová ochrana lokality bude tvořena homogenní zemní sypanou hrází
s těsněním na návodní straně o celkové délce 510 m. Svahy hráze budou ve sklonu 1 : 2,5
šířka hráze na koruně bude 3,0 m, násyp tělesa hráze a jeho hutnění bude prováděno po
vrstvách max. 0,33 m, těsnÍcÍ funkce hráze bude zajištěna nepropustnou fólií ti. 6 mm
z obou stran ochráněna geotextilii. U paty návodního lice bude těsnění ukotveno ve výkopu
šířky 0,60 m a hloubky 1,5 m. Na návodní straně bude fólie přitížena vrstvou kameniva ti.
300 mm. Fólie bude stykována horkovzdušným svarem. Povrch hráze bude ohumusován a
zatravněn. Ve staničení 0,000 bude těleso zemního valu zavázáno do stávajícího tělesa
dráhy, ve staničení 0,320 bude přes protipovodňovou hráz veden přejezd.
Úsek č. 2 - Protipovodňová opatření tvořena homogenní hrázi těsněnou na návodní straně,
celková délka 109 m. Na suché straně budou při patě zemního valu osazeny příkopové
tvárnice v celé délce úseku. Odvodnění příkopu bude staženo do navrženého propustku. Ve
staničení 0,109 bude zemni val ukončen monolitickým železobetonovým čelem. Do dříku zdi
budou osazeny kotevní profily pro montáž mobilních zábran. Ve staničení 0,013 bude kolmo
na korunu hráze provedeno schodiště z monolitického železobetonu délky 23,0 m a Šířky
1,5 m, které zajistí přistup k plavebnímu stupni Lovosice.
Úsek č. 3 - Zvolena varianta mobilní protipovodňové stěny v délce 396 m. Založení mobilní
stěny bude řešeno průběžným železobetonovým pasem na vrtaných pilotách C) 800 mm
v osové vzdálenosti 700 mm. Sekundární piloty budou vždy osazeny armokošem,
zajišt'ujichn pevnost konstrukce a provázání s průběžným pasem. Mobilní protipovodňová
stěna bude řešena do výšky 1,8 m jako samonosná a vyšší stěny budou podepřeny
t)
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vzpěrami půdorysně vzdáleny 3,0 m a budou ukotveny do železobetonového základu. Před
zahájením prací bude provedena pasportizace přilehlých objektů a po dokončeni stavebních
prací bude přilehlá komunikace a oplocení navráceny do původního stavu.
Úsek č. 4 - Protipovodňová opatření tvořena homogenní hrází těsněnou na návodní straně,
celková délka 100 m. Ve staničení 0,075 je navržen hospodářský přejezd valu.
SO 03 Vnitřní vody

Účelem stavebního objektu je vymístěni vnitřních vod mimo chráněné území za
povodňového stavu. Pro odvedení povodňových vod, které za linií PPO zůstanou po
opadnutí záplavy jsou navrženy monolitické trubní propustky DN 600 s instalovaným
těsníchn vřetenovým šoupátkem - SO 03.1 - 03.4,
SO 03.5 - Úprava stávající kanalizační šachty - prodhužení a obetonování šachty
SO 03.6 - Navrhovaná kanalizační šachta - osazení vřetenového šoupátka

SO 04 Přeložka uličních vpustí
Navrhuje se odstranění stávajících uličních vpusti v linii PPO a vybudování nových uličních
vpustí UVI a UV2, které budou umístěny v těsné blízkosti navrhovaného základu
protipovodňové mobilní zábrany. Jsou navrženy z prefabrikovaných beton. dílců q) 450 mm
bez sedimentačního prostoru, osazeny litinovými mřížemi 550 x 550 mm a ocelovým
kalovým košem. Přípojky navrženy z PVC potrubí DN 150 SN 8 v celkové délce 3,6 m.

Pro provedení stavby se stanovi tyto podmínky:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním a
stavebním řízení. Případné změny nesmí být prováděny bez předchozího souhlasu
stavebního vodoprávního úřadu.
2. Při prováděni stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 137/98 Sb. o obecných
technických požadavcích na výstavbu a je nutno dodržovat předpisy týkajÍcÍ se bezpečnosti
práce a technických zařÍzeni a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi zejména
ustanovení předpisů: vyhl. ČÚBP č. 48/1982, zákoník práce č. 262/2006 Sb., zákon o BOZP
č. 309/2006 Sb., nařízeni vlády 591/2006 Sb.
3. Stavebník zajistí vytyčeni prostorové polohy stavby v souladu s rozhodnutím organizací
k tomu oprávněnou.
4. Stavba bude dokončena nejpozději do : 30.06. 2012
5. Stavbu bude provádět: dodavatelsky oprávněná firma. Doklad o oprávněni vybrané firmy
k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních
předpisů předloží stavebník vodoprávnímu úřadu nejméně 15 dnů před zahájením
stavebních prací.
6. Před zahájením prací zajistí stavebník vytyčení všech stávajÍcÍch úložných zařízeni jejich
správci - budou dodrženy zejména ochranná pásma dle zákona č. 458/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů ( energetický zákon ) a při provádění navrhované stavby budou
dodržovány požadavky uvedené ve vyjádřeních správců inženýrských sítí :
·

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. ze dne 06.08.2008 zn.:TPCS /594/Tu/2008
zejména investor prokázatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět práce
v ochranném pásmu vodohospodářských zařízeni v majetku SVŠ a.s. Teplice
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( vodovodní řady a kanalizační stoky ) s polohou těchto zařÍzení a upozorni je na
možnou polohovou odchylku od výkresové dokumentace. Zahájeni prací bude
písemně oznámeno s předstihem včetně jména a tel. spojení na dodavatele stavby.
·

·

·

7.

Telefónica 02 Czech Republic, a.s. ze dne 18.02.2008 č.j.: 10051/08/CULNVO:
v místech, kde bude ochranný val bude trasa PVSEK uložena dQ chrániček,
pracoviště POS pro řešení střetu stavby se SEK - pos Ústecký kraj - okr. LTM p.
RYVE Distribuční služby, s.r.o. ze dne 22.08.2008 zn.: 535/08/164 - nechat vytyčit
přesnou polohu VTL plynovodu DN 200 v místě křížení PPO, odkrýt těleso VTL
plynovodu v celé délce šířky ochranné hráze s přesahem min. 2 m na obě strany od
hráze, zkontrolovat izolační systém plynovodu, podle výsledků kontroly provést jeho
opravu nebo přeizolování, na izolační systém provést dodatečnou mechanickou
ochranu ovinem cementové pásky ERGELIT s 50% přesahem, provedení drenáže
v patě vzdušné hráze musí v místě kříženi s VTL plynovodem splňovat TPG 702 04,
tab.č. 8.
Cd - Telematika, a.s. SKS Ústi nad Labem ze dne 06.02.2008 zn.: 201/2529108/HO
- před zahájením výkopových prací objednat vytyčení polohy telekomunikačního
zařízeni přímo na staveništi, prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou práce
provádět s polohou tohoto zařízení, aby ve vzdálenosti 1,5 m po obou stranách
vyznačené trasy vedení nepoužívali mechanizaci. Místa souběhu a kříženi s DOK,
DK i MK ve správě SKS musí být před zahrnutím zkontrolována a prokazatelně
předána SKS. Oznámit správci síti zahájeni prací 14 dní předem.

Budou dodrženy požadavky uvedené ve stanoviscích dotčených orgánů :
·

Drážní úřad, sekce stavební - oblast Praha zn.: 10-0050/08-2280-DÚ/Ce ze dne
22.08.2008 vydal souhlas ke zřízení stavby v ochranném pásmu a obvodu regionálrň
dráhy Lovosice-Česká Lípa v žkm 39,230 - napojeni homogenní zemni hráze do
tělesa dráhy za těchto podmínek: 1. Stavba bude provedena podle projektové
dokumentace ověřené Drážním úřadem, 2. Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny
drážní objekty a zařízeni, 3. Při prováděni stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a
plynulost železničního provozu, 4, Před uvedením stavby do užívání požádá
stavebník o vydání souhlasu k provozováni stavby, který Drážní úřad vydává podle §
7 odst. 3 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů,

·

Státní plavební správy - pobočka Děčín ze dne 07.10.2008 pod zn.: 2410/DC/08,
která vydala souhlas s vydáním stavebního povolení na stavbu podle ustanovení § 5
odst. 3 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě za předpokladu respektováni
zejména provedení výstavby bez přerušeni průběžného plavebního provozu přes
vodní dílo Lovosice, po dobu výstavby zajistí dodavatel všechna používaná zařízení
a materiál proti možnosti jejich pádu nebo splavení do plavební dráhy, Státní
plavební správa bude průběžně informována o průběhu stavebních prací."

·

Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje ze dne 06.08.2008 pod zn.: KHSUL
23579/2008, která vydala souhlas s vydáním stavebního povoleni v souladu
s ustanovením § 77 zákona č. 25812000 Sb., v pozdějším znění budou po celou
dobu výstavby dodrženy požadavky nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví
před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje ze dne 15.07.2008 č.j.: HSUL-58808-SP/LT-PREV-SP-Če-2008, který vydal souhlasné stanovisko za dodržení
připomínek zejména:
Dodržet veškeré požadavky a řešení dle požárně
bezpečnostního řešení, vypracoval Milan Vykouk, ČKAIT-0400583.

·

·

·

Agenturý ochrany přírody a krajiny České republiky, Správa chráněné krajinné
oblasti české středohoří - závazné stanovisko ze dne 28.08.2008 zn.: 03966/CS/08
dle § 44 odst.1 a § 12 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., q ochraně přírody a krajiny,
ve znění pozdějších předpisů, souhlasí s realizaci stavby tak, jak je uvedeno
v předložené projektové dokumentaci.
Krajský úřad Ústeckého kraje,OŽP a zemědělství ze dne 30.11.2006 č.j.:
1962/183152/ZPZ/2006/07-SV-024,udě|i| souhlas dle § 9 odst. 6 zákona č. 334/1992
Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů.
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8.

Budou dodrženy podmínky stanoviska Povodí Labe, státní podnik Hradec
Králové ze dne 26,08. 2008, č.j.: PVZ/08/24990/Vv/O, zejména budou sjezdy, nájezdy
a komunikace na koruně u všech sypaných hrázi dimenzovány na pojezd mechanizmů
do 10 tun.

9.

Budou respektovány podmínky Správy železniční dopravní cesty, s.o. Ústí nad
Labem uvedené v Souhrnném vyjádření č.j.: 730/08-SDC UNL - 411/Ra ze dne
07.08.2008

10.

Vzhledem k možnosti archeologických nálezů při výkopových pracích oznámit stavební
záměr předem s měsíčním předstihem příspěvkové organizaci - Oblastní muzeum
v Litoměřicích se sídlem Mirové náměstí 171/40, 412 01 Litoměřice, poštovni schránka:
Dlouhá 173, 412 01 Litoměřice.

11.

Budou dodrženy nás|edující podmínky Obce Píšt'any ze dne 09.07.2008 uvedené
v příloze ke smlouvě o provedeni stavby nebo opatřeni: 1. Všechny dotčené pozemky
nebo jejich části budou bezprostředně po ukončeni stavby uvedeny do jejich původního
stavu, 2. Veškeré pozemky v obci PIšt'any po kterých se bude pohybovat technika
potřebná ke stavbě budou bezprostředně po ukončeni stavby uvedeny do původního
stavu, 3. Pozemky pod zámkovou dlažbou budou před opětovným položením této
dlažby náležitě zhutněny, bude provedena zkouška tohoto zhutněni a předložen
protokol o provedeni zkoušky, 4. Všechna poničená či jinak poškozená zámková
dlažba bude nahrazena novou a to jak na pozemcích kde se bude provádět stavba tak
i na těch, po kterých se bude pohybovat stavební technika, 5. Bude dána záruka na
povrchy, které budou po stavbě uváděny do původního stavu tj. na novou položenou
dlažbu apod., 6. Komunikace z obce Pišt'any směrem na Žalhostice bude po ukončeni
stavby opravena - uvedena do stavu před stavbou, 7. bude prováděno řádné a
pravidelné čištění komunikací po celou dobu stavby.

12.

Budou dodrženy nás|edujÍcÍ podmínky vlastníků pozemku parč. 68/11 v k.ú. Píšt'any ze
dne 07.12.2008 uvedené v příloze ke smlouvě o provedení stavby nebo opatření: tato
smlouva je platná pouze pro technologii vrtané pilotáže a pro betonáž základu pro
mobilní stěnu. Budou dodrženy podmínky smlouvy č. D911080181 o zajištění
náhradních opatření ve vazbě na využiti části pozemku p.č. 68/11 v k.ú. Píšt'any včetně
uzavření smlouvy o zřízeni věcného břemene na využití části výše uvedeného
pozemku.

13. žádosti o vydání kdaudačniho souhlasu stavebník doloží zejména:
V

·
·
·
·
·
·

projektovou dokumentaci skutečného provedeni včetně popisu odchylek od ověřené
dokumentace
doklady o výsledcích předepsaných zkoušek
doklady za zneškodněni nebo využití odpadů z realizace stavby
návrh povodňového plánu včetně příslušných vyjádření
závazná stanoviska dotčených orgánů vyžadována zvláštními právními předpisy
zaměření skutečného stavu do katastrální mapy v platném souřadnicovém a
výškovém systému oprávněnou osobou včetně geometrických plánů pro vyznačeni
věcných břemen pro návrh na vklad do KN.

·

zápisy o kontrolách provedení zakrytých konstrukci a prací, které se staly
nepřístupnými

·

doklady o ověřeni požadovaných vlastnosti výrobků z hlediska způsobilosti stavby
pro navržený účel.

Po dokončení stavby je investor povinen požádat vodoprávní stavební úřad o kolaudační
souhlas, Stavební povolenI pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne nabyti právní
moci nebude stavba zahájena.

S
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)

l
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ODŮVODNĚNÍ
Stavebník Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové 3
lČ 70890005 požádal dne 25,09.2008 o vydáni stavebního povoleni k vodním dílům
,, Lovosicko - PIšt'any, protipovodňová ochrana na Q 100 na Labi ,,
na pozemku parc.č. 12/1, 24, 31/1, 32/2, 32/3, 32/6, 67/10, 68/2, 68/9, 68/10, 68/11, 68/13,
68/14, 68/15, 68/16, 68/17, 68/26, 68/27, 68/46, 68/47, 68/53, 68/55, 68/58, 68/63, 68/64,
99/3, 270/1, 277, 280 v k.ú. PIšt'any Stavba obsahuje tyto objekty:SO 01 Podzemní část
PPO, SO 02 Nadzemní část PPO, SO 03 Vnitřní vody, SO 04 Přeložka uličních vpustí.
Pro umístění vydal Mělj Lovosice - stavební úřad územní rozhodnuti - rozhodnuti o
umístění stavby ze dne 02.07.2007, č.j.: 320/07-1458/06, které nabylo právni moci dne
14.08.2007 a souhlas s vydáním tohoto vodohospodářského rozhodnutí o povoleni stavby
vodního díla ze dne 19.08.2008 pod č.j.: 15882-895/2008/ Městským úřadem Lovosice příslušným stavebním úřadem podle ustanoveni § 15 zákona Č.183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu ( stavební zákon ), ve znění pozdějších předpisů.
Dále předložil předepsanou projektovou dokumentaci ke stavebnímu řízeni - 06/2008,
Až CONSULT spol. s r.o., Klišská 12, 400 01 Ústi nad Labem autorizovaná projekční a
inženýrská kancelář, zodpovědný projektant Ing. Martin David, autorizovaný inženýr pro
stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT - 0401558, Ing. Martin
Komín, autorizovaný inženýr pro geotechniku, ČKAT - 0401577.
MěÚ Litoměřice - odbor životního prostředí jako příslušný vodoprávní úřad
v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost o stavební povolení z hledisek
uvedených v § 62 stavebního zákona a 15 vodního zákona. Projednal ji s účastníky řízeni a
s dotčenými orgány státní správy, jejich stanoviska byla zahrnuta do podmínek tohoto
rozhodnutí.
Bylo zjištěno, že realizací ani uživáním stavby nejsou ohroženy zájmy společnosti ani
nepřiměřeně omezena či ohrožena práva účastníků řízeni. Dokumentace splňuje požadavky
stanovené vyhláškou č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu.
Při stavebním a vodoprávním řizerií nebyla vznesena jiná záporná stanoviska k
povolenI stavby.
Vodoprávní úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných
stanovisek dotčených orgánů a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Návrhy a požadavky
účastníků řízení byly zapracovány do podmínek stavebního povolení. Stavební úřad v
průběhu řízeni neshledal důvody, které by bránily povoleni stavby, proto rozhodl, jak je
uvedeno ve výroku rozhodnutí.

POUČENÍ O ODVOLÁNÍ
Proti tomuto rozhodnuti může účastník řízení podat Qdvo|áni podle ustanoveni § 83
odstavce 1 správního řádu ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámeni k Mestskému úřadu
Litoměřice, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnuti napadá a dále namítaný
rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnuti nebo řízení, jež mu předcházelo .
OdvolánI 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. Podané odvolání má v
souladu s ustanovením § 85 odstavce 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti
odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
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Rozdělovník:

účastníci řízenÍ:

l

Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové 3
Obec PIšt'any, Píšt'any 64, 411 01 Žalhost'ce
Pozemkový fond ČR, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
RenoEnergie, a.s., RoSovická 295, 190 16 Praha 9-Koloděje,
adresa pro doručováni RenoEnergie - technická kancelář, Solní 4, 301 00 Plzeň
Po
F
,
411 01 Žalhostice
K
Zd
276 01 Mělník 1
P
Ji ,
415 01 Teplice 1
Pr
j
276 01 Mělník 1
j
J
412 01 Litoměřice 1
J
M
, 400 01 Ústi nad Labem 1
Jů V
411 01 Žalhost"ce
Jů
V
411 01 Žalhost"ce
K
j'
411 01 Žalhost'ce
K
J
411 01 Žalhost'ce
Č
Z
,
411 01 Žalhost"ce
U
P
411 01 žalhostice
U
ja ,
411 01 Žalhost'ce
Správa železniční dopravní cesty Úst' nad Labem, Železn'čářská 1386/31, 400 03 Ústi n,L
Severočeské vodovody a kanalizace , Masarykova 125/368 , 400 10 Ústi nad Labem
Telefónica 02 Czech Republic, a.s., DLSS Ústí nad Labem, P,O.BOX 56, 130 76 Praha 3
RYVE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
ČEZnet, a.s., Region Severní Čechy, Zbrojnická 16, 405 02 Děčín lV
Cd - Telematika a.s., SKS Ústi nad Labem, Klíšská 977/77, 400 01 Ústí nad Labem
kŕ

dotčené orgány:
MěÚ Litoměřice - odbor ŽP, Pekařská 2, 412 01 Litoměřice
Krajský úřad Ústeckého kraje, OŽPaZ, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústi nad Labem
Státní plavební správa - pobočka Děčín, Labská 694/21, 405 02 Děčín
Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje územní odbor Litoměřice, Českolipská 1997/11 ,
412 69 Litoměřice
Krajská hygienická stanice, ú.p. Litoměřice, Mirové náměstí 35, 412 46 Litoměřice
Správa chráněné krajinné oblasti České středohoří , Michalská 260/14 , 412 01
Litoměřice
Drážní úřad, sekce stavební - oblast Praha, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2 - Vinohrady
ostatní:
MěÚ Litoměřice - Stavební úřad , Pekařská 2 , 412 01 Litoměřice
Povodí Ohře s. p., závod Terezin , Pražská 319 , 411 55 Terezin
Povodí Labe, s.p., závod Dolní Labe, Nábřežní 311, 413 01 Roudnice nad Labem
pozemkový fond ČR, územní pracoviště Litoměřice, Velká Dominikánská 11,
412 01 Litoměřice
Agrokomplex Ohře a.s., Masarykova 190, 411 56 Bohušovice nad Ohří
Severočeská plynárenská a.s., Klišská 940, 401 17 Ústi nad Labem
Oblastní muzeum v Litoměřicích se sídlem Mírové náměstí 171/40, 412 01 Litoměřice,
poštovni schránka: Dlouhá 173, 412 01 Litoměřice,
INVESTSERVIS spol. s r.o. Teplice, Zelená 2870, 415 01 Teplice
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