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ROZHODNUTÍ 

 

Výroková část: 

Stavební úřad Městský úřad Litoměřice, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 
písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném 
územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o 
stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 27.1.2023 podal 

Společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 1865,Plešivecká,Litoměřice, IČO 
28744764, Plešivecká 1865/23, 412 01  Litoměřice, 
kterého zastupuje Tomáš Blažek, nar. 13.8.1981, Vrutická 276, 277 31  Velký Borek 

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení: 

Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o 
podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 

s c h v a l u j e   s t a v e b n í   z á m ě r 

na stavbu: 

"Zastřešení bytového domu - zhotovení sedlové střechy se sklonem 15° z jižní strany a 
16,45° ze severní strany" 

Litoměřice, Předměstí, Plešivecká č.p. 1865 

(dále jen "stavba") umístěná na pozemku parc. č. 2530/3 (zastavěná plocha a nádvoří) 
v katastrálním území Litoměřice. 

Stavba obsahuje: 

- Jedná se o provedení nové sedlové střešní konstrukce se sklonem střešních rovin 
15° a 16,45° na stávajícím panelovém bytovém domě. Stávající střešní konstrukce 
je plochá zaatiková, s hydroizolací z PVC folie. Vzniklý půdní prostor bude využíván 
pouze k přístupu na střešní rovinu a jako větraná mezera dvouplášťové střešní 
konstrukce. Stávající výška stavby od ±0,000 do vrcholu střešní atiky je +25,976 m. 
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Nově bude hřeben stření konstrukce ve výšce +28,338 m. Nad stávajícími 
výtahovými šachtami bude střešní konstrukce vytažena na kótu +28,741 m. 

- Nosná konstrukce bude provedena z dřevěných sbíjených vazníků. Nová střešní 
krytina bude z lakovaného trapézového plechu. Dešťové vody ze střešní roviny 
budou svedeny podokapními žlaby, přes ležaté potrubí, do stávajících vnitřních 
svislých svodů. 

 

Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Nástavba střešní konstrukce bude provedena nad stávajícím bytovým domem 
umístěným na pozemku parc.č. 2530/3 (zastavěná plocha a nádvoří) v 
katastrálním území Litoměřice. 

2. Výška stavby do vrcholu sedlové střešní konstrukce bude nově +28,338 m, nad 
úroveň ±0,000. Sklon střešních rovin bude 15° 

 

Stanoví podmínky pro provedení stavby: 

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracovali Ing. 
Pavel Hanačík ČKAIT 1300938 – stavební část + statika a Ing. Zdeňka Zhořová 
ČKAIT 1302035 – Požárně bezpečnostní řešení; případné změny nesmí být 
provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. 

2. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby. 
3. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky 

stavby: 
a) Po osazení dřevěným sbíjených vazníků. 
b) Po uložení střešní krytiny. 
c) Po dokončení stavby. 

4. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 
5. Stavba bude stavebním podnikatelem Střechy 92, s.r.o., IČO 60743280, 

Pekárenská 400, 760 01 Zlín. Stavební podnikatel zajistí odborné vedení 
stavbyvedoucím. 

6. Při realizaci stavby budou splněny podmínky uvedené v odborném vyjádření AOPK 
Správy CHKO České středohoří ze dne 24.1.2023 č.j. SR/0017/UL/2023-2: 
1.Práce na rekonstrukci střechy mohou probíhat v letním období, avšak z důvodu 

rušení rorýsů budou omezeny časově mimo hlavní denní aktivity rorýsů. Stavební 
práce tak budou omezeny denně na dobu od 8,30 do 17,00 hod. a mimo toto 
časové omezení práce nesmí probíhat. 

2.Stavební materiál nesmí být na střechu dopravován v oblasti hnízdění rorýsů, 
tedy nebude docházet k pohybu pracovníků ani manipulaci s materiálem 
(dopravě materiálu na střechu) na severní straně domu. 

3.Za nefunkční budky pro netopýry budou v rámci rekonstrukce střechy náhradou 
na severní stranu domu instalovány 3 ks budek pro netopýry, které jsou určeny 
k instalaci do konstrukce střechy (materiál – kombinace vodoodpudivá překližka 
a dřevo). Tyto budky nebudou v kontaktu s oplechováním střechy a budou 
umístěny tak, aby se letouni měl možnost dostat k vletovému otvoru. Pod budkou 
nesmí být instalováno oplechování. Budky budou osazeny mimo místa s budkami 
pro rorýse a mimo umístění oken. 
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4)Po instalaci budek pro netopýry bude žadatelem pořízena jejich 
fotodokumentace, která bude odeslána pro informaci na adresu 
eva.mikolaskova@nature.cz. 

5)V případě, že by po zahájení nebo v průběhu stavby došlo k náhodnému nálezu 
úkrytů s hnízdícími ptáky nebo výskytem netopýrů, je nutno neprodleně 
kontaktovat pracovníka Agentury (Mgr.Eva Mikolášková, 
eva.mikolaskova@nature.ce, tel. 730 588 068), se kterým bude situace vyřešena. 

7. Při realizaci stavby budou splněny podmínky uvedené ve vyjádřeních: 
MěÚ Litoměřice, Odbor životního prostředí, souhrnné vyjádření k PD ze dne 
22.12.2022 č.j. MULTM/0092413/22/VKu: 

Odpadové hospodářství  
Požadujeme dodržení povinností vyplývajících ze zákona č.541/2020 Sb., o 
odpadech, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č.8/2021 Sb., Katalog odpadů a 
vyhlášky č.273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění 
pozdějších předpisů. 
Nakládání s odpady se bude řídit hierarchií odpadového hospodářství, podle níž je 
prioritou předcházení vzniku odpadu, a nelze-li vzniku odpadu předejít, pak 
v následujícím pořadí jeho příprava k opětovnému použití, recyklace, jiné využití, 
včetně energetického využití, a není-li možné ani to, jeho odstranění (viz. §3 
zákona o odpadech). 
Při realizaci stavby musí být plněny Obecné povinnosti při nakládání s odpady – 
dle §13 odst.1) je každý povinen soustřeďovat odpady odděleně, nakládat 
s odpady tak, aby byly zabezpečeny před odcizením nebo únikem, nebo aby 
nedošlo k jeho znehodnocení, předávat odpad, který sám nezpracuje, pouze do 
zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu apod. 
Dle §15 Povinnosti původce odpadu odst. 2) Původce odpadu je povinen: 
a)zařadit odpad podle druhu a kategorie  a nakládat s ním podle jeho skutečných 
vlastností, 
b)prokázat orgánům provádějícím kontrolu podle tohoto zákona, že předal odpad, 
který produkuje, v odpovídajícím množství v souladu s §13 odst. 1 písm.e), 
v případě stavebního a demoličního odpadu se tato povinnost vztahuje i na 
nepodnikající fyzické osoby, s výjimkou případu, kdy množství produkovaného 
stavebního a demoličního odpadu odpovídá množství stavebního a demoličního 
odpadu, který může nepodnikající fyzická osoba předat podle §59 obci, 
c)v případě komunálního odpadu, který běžně produkuje, a stavebního a 
demoličního odpadu, které sám nezpracuje, mít jejich předání podle §13 odst.1 
písm.e) v odpovídajícím množství zajištěno písemnou smlouvou před jejich 
vznikem, v případě stavebních a demoličních odpadů se tato povinnost vztahuje i 
na nepodnikající fyzické osoby, s výjimkou případu, kdy množství produkovaných 
stavebních a demoličních odpadů odpovídá množství stavebních a demoličních 
odpadů, které může fyzická nepodnikající osoba předat podle §59 obci., 
d)s každou jednorázovou nebo první z řady opakovaných dodávek odpadu do 
zařízení určeného pro nakládání s odpady nebo obchodníkovi s odpady spolu 
s odpadem předat provozovateli zařízení nebo obchodníkovi s odpady údaje o 
své osobě a údaje o odpadu nezbytné pro zjištění, zda smí být s daným odpadem 
v zařízení nakládáno nebo zda smí obchodník s odpady takový odpad převzít, tyto 
údaje mohou být nahrazeny základním popisem odpadu, 
e)v případě odpadu určeného k uložení na skládce odpadů nebo k zasypávání 
předat údaje podle písmene d) formou základního popisu odpadu, v případě první 
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z opakovaných dodávek odpadu je součástí základního popisu odpadu stanovení 
kritických ukazatelů, o nichž je původce odpadu povinen v případě opakovaných 
dodávek předávat informace, na základě dohody s původcem odpadu může 
zajistit zpracování základního popisu odpadu provozovatel zařízení, do kterého je 
odpad předáván, nebo zprostředkovatel, za zpracování základního popisu však 
odpovídá původce odpadu a  
f)při odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě stavby dodržet postup 
pro nakládání s vybouranými stavebními materiály určenými pro opětovné 
použití, vedlejšími produkty a stavebními a demoličními odpady tak, aby byla 
zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace. 
Dle §15 odst. 3) zákona o odpadech původce odpadu, který vyprodukoval nebo 
nakládal v uplynulém kalendářním roce s více než 600kg nebezpečných odpadů, 
s více než 100 tunami ostatních odpadů nebo s odpadem perzistentních 
organických znečišťujících látek vymezeným vyhláškou ministerstva, je povinen 
zaslat do 28.února následujícího roku hlášení souhrnných údajů průběžné 
evidence za uplynulý kalendářní rok. 
Dále požadujeme, aby byly plněny povinnosti vyplývající z nové vyhlášky 
č.273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 

MěÚ Litoměřice, Odbor životního prostředí – správce městské zeleně, vyjádření ze 
dne 6.1.2023 č.j. MULTM/0090546/22/ŽP/LBr: 
Odbor životního prostředí, jako správce městské zeleně, požaduje při realizaci výše 

uvedené stavby dodržení následujících norem a požadavků: 
1.ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, 

porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích v celém rozsahu. 
2.ČSN 83 9031 Technologie vegetačních úprav v krajině  - trávníky a jejich 

zakládání v celém rozsahu. 
3.Současně požadujeme, aby před zahájením prací požádal investor, nebo 

zhotovitel, s dostatečným předstihem, o užívání pozemku ve správě odboru 
životního prostředí (budou zde stanoveny podmínky pro užívání a zpětné převzetí 
tohoto pozemku). 

4.Pokud bude třeba jakýkoliv zásah do zeleně, je třeba s dostatečným předstihem 
požádat na odboru životního prostředí MěÚ Litoměřice. 

 
Účastníci řízení podle §94k písm. a-d) stavebního zákona a § 27 odst. 1 správního 
řádu: 

Společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 1865,Plešivecká,Litoměřice, Plešivecká 
1865/23, 412 01  Litoměřice 
Iva Antonů, nar. 10.7.1983, Teplická 1680/10, 412 01  Litoměřice 
Petr Balšán, nar. 19.12.1963, Plešivecká 1865/27, 412 01  Litoměřice 
Roman Balšán, nar. 10.8.1965, náměstí Míru 600/20, 120 00  Praha 
Marcela Balšánová, nar. 7.8.1946, Plešivecká 1865/27, 412 01  Litoměřice 
Vladimíra Bartošová, nar. 20.1.1952, Plešivecká 1865/25, 412 01  Litoměřice 
Karel Biedermann, nar. 10.6.1970 
Martina Biedermann, nar. 6.1.1971, Štursova 1080/23, 412 01  Litoměřice 
Jiří Bušek, nar. 24.4.1948, Plešivecká 1865/23, 412 01  Litoměřice 
Hana Bušková, nar. 1.6.1948, Plešivecká 1865/23, 412 01  Litoměřice 
Milan Cáp, nar. 2.3.1956, Plešivecká 1865/23, 412 01  Litoměřice 
Vladislava Cápová, nar. 15.3.1952, Plešivecká 1865/23, 412 01  Litoměřice 

mailto:podatelna@litomerice.cz
http://www.litomerice.cz/


Č.j. MULTM/0022112/23/SÚ/JHo Str. 5 

Městský úřad Litoměřice 
Mírové náměstí 15/7  
412 01 Litoměřice 

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

T: 416 916 111 
IČO: 263958 
DIČ: CZ00263958 

 

Václav Černý, nar. 10.7.1947, Plešivecká 1865/27, 412 01  Litoměřice 
Ivana Červinková, nar. 15.5.1984, Plešivecká 1865/23, 412 01  Litoměřice 
Pavel Falta, nar. 19.11.1959, Nové Kopisty 60, 412 01  Terezín 
Hana Faltová, nar. 3.6.1964, Nové Kopisty 60, 412 01  Terezín 
Ing. Ivana Francová, nar. 24.6.1956, Plešivecká 1865/25, 412 01  Litoměřice 
Richard Gillar, nar. 2.11.1963, Pokratická 1849/85, 412 01  Litoměřice 
Olina Gillarová, nar. 30.8.1965, Pokratická 1849/85, 412 01  Litoměřice 
Martin Hauptvogel, nar. 4.11.1965, Plešivecká 1865/25, 412 01  Litoměřice 
Jitka Hauptvogelová, nar. 7.11.1971, Plešivecká 1865/25, 412 01  Litoměřice 
Milan Hrdlička, nar. 23.5.1951, Plešivecká 1865/23, 412 01  Litoměřice 
Ivana Hromasová, nar. 24.10.1980, Revoluční 1832/1, 412 01  Litoměřice 
Stanislav Hylán, nar. 15.1.1961, Plešivecká 1865/25, 412 01  Litoměřice 
Ivana Kadeřábková, nar. 19.1.1965, Soběnice 10, 411 45  Liběšice 
Dagmar Karterová, nar. 1.12.1956, Plešivecká 1865/27, 412 01  Litoměřice 
Dragica Klímová, nar. 2.11.1954, Plešivecká 1865/27, 412 01  Litoměřice 
Eva Klincová, nar. 3.8.1955, Plešivecká 1865/25, 412 01  Litoměřice 
Miroslav Klinec, nar. 12.7.1959, Plešivecká 1865/25, 412 01  Litoměřice 
Dušan Kolibár, nar. 1.9.1966, 28. října 823/30, 412 01  Litoměřice 
Jana Konvalinková, nar. 10.5.1962, Plešivecká 1865/27, 412 01  Litoměřice 
Lenka Kratochvílová, nar. 14.12.1966, Plešivecká 1865/23, 412 01  Litoměřice 
Tomáš Lenc, nar. 7.12.1991, Hutnická 5288, 430 04  Chomutov 
Tomáš Lev, nar. 21.10.1966, Plešivecká 1865/25, 412 01  Litoměřice 
Mgr. Petr Loskot, nar. 24.3.1967, Plešivecká 1865/23, 412 01  Litoměřice 
Romana Loskotová, nar. 8.2.1969, Plešivecká 1865/23, 412 01  Litoměřice 
Zdeněk Ludvík, nar. 24.8.1948, Plešivecká 1865/23, 412 01  Litoměřice 
Hana Ludvíková, nar. 10.7.1950, Plešivecká 1865/23, 412 01  Litoměřice 
Alena Malá, nar. 10.8.1956, Plešivecká 1865/25, 412 01  Litoměřice 
Václav Malý, nar. 2.4.1947, Plešivecká 1865/25, 412 01  Litoměřice 
Martina Marešová, nar. 22.7.1976, Plešivecká 1865/25, 412 01  Litoměřice 
Mgr. Dana Mitková, nar. 5.12.1965, Škroupova 1862/6, 412 01  Litoměřice 
Jiří Papoušek, nar. 21.3.1947, Plešivecká 1865/25, 412 01  Litoměřice 
Bohumila Papoušková, nar. 1.10.1950, Plešivecká 1865/25, 412 01  Litoměřice 
Hana Pazourová, nar. 10.11.1959, Plešivecká 1865/23, 412 01  Litoměřice 
Jiří Pelc, nar. 10.10.1957, Plešivecká 1865/27, 412 01  Litoměřice 
Jana Pelcová, nar. 13.9.1958, Plešivecká 1865/27, 412 01  Litoměřice 
Martin Pilous, nar. 16.4.1989, Plešivecká 1865/23, 412 01  Litoměřice 
Mgr. Kristina Pilousová, nar. 2.6.1989, Plešivecká 1865/23, 412 01  Litoměřice 
Zdeněk Pišinger, nar. 20.2.1957, Plešivecká 1865/27, 412 01  Litoměřice 
Miroslava Pišingerová, nar. 20.3.1958, Plešivecká 1865/27, 412 01  Litoměřice 
Ivan Pomykacz, nar. 10.9.1981, Plešivecká 1865/23, 412 01  Litoměřice 
Jan Poráč, nar. 3.10.1957, Plešivecká 1865/25, 412 01  Litoměřice 
Ivana Poráčová, nar. 22.10.1958, Plešivecká 1865/25, 412 01  Litoměřice 
Vlastimil Požárek, nar. 16.4.1969, Plešivecká 1865/25, 412 01  Litoměřice 
Jitka Požárková, nar. 26.7.1971, Plešivecká 1865/25, 412 01  Litoměřice 
Mgr. Adam Přibík, nar. 29.10.1986, Plešivecká 1865/23, 412 01  Litoměřice 
Tereza Přibíková, nar. 11.3.1997, Plešivecká 1865/23, 412 01  Litoměřice 
Ing. Petra Rotterová, nar. 6.11.1981, Žalhostice 193, 411 01  Žalhostice 
Helena Rožcová, nar. 6.6.1979, Plešivecká 1865/25, 412 01  Litoměřice 
Miroslav Růžek, nar. 23.2.1959, Plešivecká 1865/23, 412 01  Litoměřice 
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Karolína Řídelová, nar. 2.6.1978, Plešivecká 1865/27, 412 01  Litoměřice 
Martin Schwerhart, nar. 27.11.1975, Plešivecká 1865/25, 412 01  Litoměřice 
Eva Smolná, nar. 5.12.1949, Plešivecká 1865/23, 412 01  Litoměřice 
Bc. Michal Sova, nar. 13.2.1985, Plešivecká 1865/25, 412 01  Litoměřice 
Ondřej Svoboda, nar. 27.2.1981, Plešivecká 1865/23, 412 01  Litoměřice 
Aneta Svobodová, nar. 31.5.1985, Plešivecká 1865/23, 412 01  Litoměřice 
Jindřich Šikýř, nar. 17.12.1989, V Rovinách III. 196, 267 05  Nižbor 
Miroslav Šimek, nar. 16.4.1967, Plešivecká 1865/25, 412 01  Litoměřice 
Ivana Šimková, nar. 1.2.1967, Plešivecká 1865/25, 412 01  Litoměřice 
Jiří Urbánek, nar. 20.6.1983, Plešivecká 1865/27, 412 01  Litoměřice 
Ing. Liana Vrchovská, nar. 2.8.1958, Plešivecká 1865/27, 412 01  Litoměřice 

 

Účastníci řízení podle §94k písm. e) stavebního zákona a § 27 odst. 2 správního řádu: 
 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

parc. č. 2530/2, 2530/4, 2530/22 v katastrálním území Litoměřice 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Litoměřice, Předměstí č.p. 1864 a č.p. 1866 

 

Odůvodnění: 

Dne 27.1.2023 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem 
bylo zahájeno společné řízení. 

Stavební úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení, 
veřejnosti a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního 
zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy 
poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a 
stanovil, že ve lhůtě do 13.3.2023 mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a 
dotčené orgány svá závazná stanoviska.  

Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, 
veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním 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 využívání území. Projektová 
dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu 
řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru. 

Stanoviska sdělili: 

- AOPK Správa CHKO České středohoří, odborné vyjádření ze dne 24.1.2023 č.j. 
SR/0017/UL/2023-2 

- Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, Územní odbor Litoměřice, koordinované 
závazné stanovisko ze dne 21.12.2022 č.j. HSUL-6174-2/LT-2022 

- MěÚ Litoměřice, Odbor územního rozvoje – Úřad územního plánování, závazné 
stanovisko ze dne 2.1.2023 č.j. MULTM/0089308/22/ROZ/MKř 

Vyjádření vydali: 

- MěÚ Litoměřice, Odbor životního prostředí, souhrnné vyjádření ke stavbě ze dne 
22.12.2022 č.j. MULTM/0092413/22/ŽP/VKu 

- MěÚ Litoměřice, Odbor životního prostředí – správce městské zeleně, vyjádření ze 
dne 6.1.2023 č.j. MULTM/0090546/22/ŽP/LBr 
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Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených 
orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení 
právních předpisů ve výroku uvedených. 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

- Požadavky uvedené ve vyjádřeních MěÚ Litoměřice, Odbor životního prostředí, 
souhrnné vyjádření ke stavbě ze dne 22.12.2022 č.j. MULTM/0092413/22/ŽP/VKu 
a MěÚ Litoměřice, Odbor životního prostředí – správce městské zeleně, vyjádření 
ze dne 6.1.2023 č.j. MULTM/0090546/22/ŽP/LBr a týkající se provedení stavby, 
zapracoval stavební úřad do podmínek pro provedení stavby bod.7 tohoto 
rozhodnutí. 

Vyhodnocení připomínek veřejnosti: 

- Nebyly uplatněny připomínky veřejnosti. 

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 k Odboru 
územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Ústeckého kraje  podáním 
u zdejšího správního orgánu. 

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal 
správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník 
potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním 
lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší 
ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

Stavební úřad po dni nabytí právní moci společného povolení zašle stejnopis 
písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci a 
vyhotovení ověřené dokumentace žadateli; vlastníkovi stavby, pokud není žadatelem, 
dotčeným orgánům a stavebnímu úřadu příslušnému k umístění nebo povolení vedlejší 
stavby v souboru staveb, a obecnému stavebnímu úřadu, nejde-li o soubor staveb. 
Žadateli zašle také štítek obsahující identifikační údaje o povoleném stavebním 
záměru. 

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba 
nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. 

 

 

 

 

 
otisk úředního razítka 

 

Jiří Hohenberger 

oprávněná úřední osoba stavebního úřadu 

 podepsáno ověřeným elektronickým podpisem 
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Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15dnů na úřední desce 
Městského úřadu Litoměřice v souladu s ust. § 25 odst. 2 a 3 zák.č. 500/2004 Sb., 
správního řádu, ve znění pozdějších předpisů. Současně se písemnost zveřejní též 
způsobem umožňujícím dálkový přístup, což bude níže rovněž potvrzeno.  

 

 

Vyvěšeno dne: …………………………………………Sejmuto dne: …………………………………… 

 

 

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: …………………… 

 

Jméno, příjmení, funkce osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí:  

Lenka Gmitterová, administrativa stavebního úřadu 

 

Razítko a 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. b) ve výši 5000 Kč, položky 18 odst. 1 
písm. b) ve výši 5000 Kč, celkem 10000 Kč byl zaplacen. 

 

Obdrží: 

účastníci řízení dle §94k písm.a) stavebního zákona (doručováno dle §94m odst. 2 
stavebního zákona do vlastních rukou) 
Tomáš Blažek, IDDS: gykxty4 

účastníci řízení dle §94k písm.c) a d) stavebního zákona (doručováno dle §94m odst. 2 
stavebního zákona do vlastních rukou) 
Iva Antonů, Teplická č.p. 1680/10, Předměstí, 412 01  Litoměřice 1 
Miroslava Pišingerová, Plešivecká č.p. 1865/27, Předměstí, 412 01  Litoměřice 1 
Jindřich Šikýř, IDDS: gi3ufmt 

účastník řízení dle §94k písm.c) a d) stavebního zákona (doručováno dle §25 odst.1 
správního řádu veřejnou vyhláškou) 
Karel Biedermann – osoba neznámého pobytu 

účastníci řízení dle §94 písm.e) stavebního zákona (obdrží dle § 94m odst.2) 
stavebního zákona veřejnou vyhláškou) 
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

parc. č. 2530/4, 2530/2, 2530/22 v katastrálním území Litoměřice 
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Litoměřice, Předměstí č.p. 1866 a č.p. 1864 
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DO 
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště Ústecko, 
Oddělení SCHKO České středohoří, IDDS: dkkdkdj 
Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, územní odbor Litoměřice, IDDS: auyaa6n 
Městský úřad Litoměřice, odbor územního rozvoje - úřad územního plánování, 
Pekařská č.p. 114/2, Předměstí, 412 01  Litoměřice 1 
Městský úřad Litoměřice, odbor životního prostředí, Pekařská č.p. 114/2, Předměstí, 
412 01  Litoměřice 1 
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