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ROZHODNUTÍ
Výroková část
veřejnou vyhláškou
Městský úřad Louny, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, příslušný dle ustanovení § 10 a
11 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 61
odstavce 1 písmene c) a § 66 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a §
2 odstavce 1 zákona číslo 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení
obcí s rozšířenou působností, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odstavce 2 písmene c) a §
106 zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů, a dále jako speciální stavební úřad podle § 15 odstavce 4 vodního zákona a §
15 odstavce 1 písmene d) zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve stavebním řízení posoudil žádost, kterou dne
17.06.2014 podala právnická osoba město Louny, IČ 00265209, Mírové náměstí 35, 440 23 Louny 1
(dále jen „žadatel“). Na základě tohoto posouzení, předložených dokladů a výsledku provedeného
stavebního řízení,
žadateli – právnické osobě městu Louny, IČ 00265209, Mírové náměstí č.p. 35, 440 01 Louny 1
I. v y d á v á
podle ustanovení § 15 odstavce 1 vodního zákona a ustanovení § 115 odstavce 1
stavebního zákona, ustanovení § 5 a 6 vyhlášky číslo 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu,
s t a v e b n í p o v o l e n í ke stavbě vodního díla „Protipovodňová opatření, lokalita SO.36
(protipovodňový val)“ v katastrálním území Brloh na pozemkové parcele katastru nemovitostí číslo
467/1 (dále jen „stavba“).
Údaje o místu předmětu souhlasu:
Název kraje
Název obce
Identifikátor katastrálního území
Název katastrálního území
Parcelní čísla katastru nemovitostí
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí
Název vodního toku
Identifikátor vodního toku
Název vodního útvaru povrchových vod
Identifikátor vodního útvaru povrchových vod

Ústecký
Louny
617814
Brloh
467/1
1-13-04-014
Smolnický potok
143610000100 (10231281)
Ohře po ústí do toku Labe
14397000
1

Přímé určení polohy (začátek) – souřadnice X, Y
Přímé určení polohy (konec) – souřadnice X, Y

781755, 1011965
781722, 1012036

Údaje o předmětu souhlasu:
Název vodního díla

ochranná hráz
ochrana před povodněmi a ostatními
škodlivými účinky vod
délka 81,56 m
šířka 3,60 m
výška 1,00 m
nepodléhá
ne

Účel užití vodního díla
Parametry ochranné hráze
Technicko bezpečnostní dohled
Manipulační řád
Doplňkové údaje k vodnímu dílu:

Jedná se o výstavbu protipovodňového valu s výsadbou vhodných dřevin. Val bude vytvořen jako
násyp z přebytečné výkopové zeminy vzniklé při jiných stavbách (přebytečný výkopek z deponií
investora), bude ukončen před stávajícím příkopem. Protipovodňový val je navržen v trase původní
polní cesty, zajistí následné odvádění srážkových vod až do stávající strže (bývalého lomu) a odtud
příkopem do vodoteče. Takto odváděné srážkové vody umožní během jejich toku zasakování do
půdních vrstev. Realizací stavby dojde k vyřešení problému s odváděním srážkových vod tak, aby
svými negativními účinky neohrožovaly jihozápadní část místní části Brloh.
Zpracovatel projektové dokumentace – oprávněná autorizovaná osoba p. Roman Hladík, IČ
44538723, Šafaříkova č.p. 855, 438 01 Žatec.
Vybudované vodní dílo nepodléhá posouzení vlivu na životní prostředí, technicko bezpečnostnímu
dohledu, zápisu stavby do katastru nemovitostí a ani zpracování manipulačního řádu.
Sousední pozemkové parcely katastru nemovitostí číslo - 423, 425/1, 434, 467/2, 466/1, 433/3, 433/1.
Účel povoleného vodního díla – ochrana nemovitostí v jihozápadní části katastrálního území Brloh
před škodlivým účinky vod v době přívalových dešťů.
II. s t a n o v í podle ustanovení § 115 odstavce 1 stavebního zákona a ustanovení § 15 odstavce 3
vodního zákona povinnosti a podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení.
Případné změny oproti projektové dokumentaci nesmí být provedeny bez předchozího
povolení vodoprávního úřadu.
2. Stavba bude dokončena nejpozději do dvou let od nabytí právní moci stavebního povolení.
3. Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby vodního díla podle stavebního zákona a §
29 vyhlášky číslo 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona.
4. Při provádění stavby vodního díla je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a
technických zařízení, zejména vyhlášku číslo 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a
technických zařízení při stavebních pracích, ve znění pozdějších předpisů, a dbát o ochranu
zdraví a osob na staveništi.
5. Při provádění stavby vodního díla budou dodrženy základní technické požadavky pro vodní
díla a obecné technické požadavky na stavební konstrukce vodních děl podle vyhlášky číslo
590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla.
6. Během výstavby ani provozem díla nedojde k významnému znečištění podzemních vod,
zvláště ne ropnými látkami.
7. Při stavbě nebudou znečišťovány veřejné komunikace.
8. Stavebník je povinen odstranit veškeré škody, které by eventuelně vznikly v souvislosti
s prováděnou stavbou.

2

9. Všechny pozemky dotčené stavbou budou po ukončení stavebních prací uvedeny do
původního stavu a škody způsobené touto stavbou budou uhrazeny vlastníkům pozemků,
popř. zde hospodařícím subjektům dle platných právních předpisů.
10. Stavební práce nebudou zahájeny před nabytím právní moci stavebního povolení.
11. Před zahájením stavby budou vytýčeny všechny podzemní inženýrské sítě a zařízení, budou
respektována jejich ochranná pásma.
12. Stavba vodního díla bude provedena dodavatelsky oprávněným stavebním podnikatelem,
který bude oznámen stavebnímu úřadu před započetím stavebních prací.
13. V průběhu stavby nebude znemožněn přístup do všech okolních nemovitostí.
14. Termín zahájení realizace stavby bude s minimálně týdenním předstihem prokazatelně se
všemi vlastníky okolních nemovitostí projednán. Stavebník je povinen předem oznámit
zahájení prací vlastníkům, popř. nájemcům jednotlivých pozemků a projednat s nimi datum
vstupu na jejich pozemek.
15. Stavební práce budou prováděny tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost osob a aby okolí
nebylo touto činností a jejími důsledky obtěžováno zbytečně nebo nad přípustnou míru.
16. Hlučnost mechanismů a zařízení používaných při stavbě nesmí přesáhnout hodnoty
stanovené hygienickými předpisy.
17. Při provádění prací ze sousední nemovitosti je třeba si počínat tak, aby jejím vlastníkům
nebyla způsobena škoda, zejména dbát, aby nedocházelo k neodůvodněnému omezení jejich
práv a právem chráněných zájmů, k ohrožení zdraví a života osob, k nadměrnému
znečišťování okolí stavby, ničení zeleně, k poškozování majetku a k nepořádku na staveništi.
18. Skládka stavebního materiálu a zařízení staveniště bude na pozemku investora, případně si
stavebník obstará souhlas jiného vlastníka se vstupem na pozemek za účelem zřízení
zařízení staveniště.
19. Před zahájením stavby bude na viditelném místě umístěna tabule s uvedením názvu akce,
investora, zhotovitele a termínem dokončení stavby. Tabule musí být chráněna před
povětrnostními vlivy, aby údaje na ní uvedené zůstaly čitelné, a ponechána na místě do
kolaudace stavby.
20. Bude respektována podmínka Státního pozemkového úřadu Praha ze dne 01.08.2014:
a) Stavbou nesmí být dotčena vlastnická a užívací práva České republiky – Státního
pozemkového úřadu.
21. Budou respektovány podmínky Městského úřadu Louny, odboru stavebního úřadu a
životního prostředí, oddělení životního prostředí (orgánu ochrany zemědělského
půdního fondu) ze dne 27.02.2013:
a) Investor zajistí, aby výstavba co nejméně narušovala organizaci zemědělského půdního
fondu, hydrologické a odtokové poměry a učiní opatření k zabránění úniku látek poškozujících
zemědělský půdní fondu a jeho vegetační kryt.
22. Bude respektována podmínka Městského úřadu Louny, odboru správy majetku ze dne
11.12.2012:
a) Provedené výsadby budou předány ke kontrole pracovníkovi Městského úřadu Louny, odboru
správy majetku, úsek veřejné zeleně.
b) Bude provedena pouze výsadba keřového pásu (nikoliv remízku kombinovaného s keři a
stromy) tvořeného dvěmi pásy výsadeb v nepravidelném sponu a v rozestupu keřů minimálně
0,5 m a maximálně 2 m. Kombinace keřů musí být nahodilá, aby došlo k zapojení nové
výsadby do volné krajiny. Nové sazenice by měly dosahovat minimální výšky 80 cm při
výsadbě.
23. Bude respektována podmínka p. Zdeňka Rybky, p. Šárky Svobodové, p. Blanky
Bőhmové:
a) Termín realizace je nutné projednat s nájemcem pozemků – Zemědělským družstvem Ročov.
24. Bude respektována podmínka správce toku - Lesů ČR, s.p., Hradec Králové ze dne
14.03.2014:
a) Termín zahájení a ukončení prací bude oznámen správci toku.
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25. Prostor, kterým bude voda odtékat od valu, nesmí podléhat vodní erozi vlivem soustředěného
odtoku. Prostor od valu až po stávající strž bude posouzen z hlediska vodní eroze vlivem
soustředěného odtoku a v případě potřeby bude vhodně stabilizován.
26. Pro stavbu valu bude využit materiál v souladu se zákonem číslo 185/2001 Sb., o odpadech,
ve znění pozdějších předpisů.
27. Stavba valu bude zapracována do územního plánu města Louny, případně do komplexních
pozemkových úprav.

III. s t a n o v í dle § 115 odstavce 1 stavebního zákona podmínky pro užívání stavby:
1. Stavbu lze užívat jen na základě vydaného kolaudačního souhlasu dle ustanovení § 122
stavebního zákona. Kolaudační souhlas je dokladem pro trvalé užívání stavby.
2. Stavebník je povinný uchovávat dokumentaci skutečného provedení stavby a příslušná
rozhodnutí po celou dobu užívání stavby.

Účastníci vodoprávního řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu a § 109 odst. 1 stavebního zákona:
právnická osoba Město Louny, IČ 00265209, Mírové náměstí č.p. 35, 440 23 Louny

Odůvodnění
Dne 17.06.2014 podal žadatel žádost o stavební povolení na shora uvedenou stavbu. Dnem podání
žádosti bylo zahájeno stavební řízení.
Žádost byla doložena povinnými doklady podle ustanovení § 6 vyhlášky číslo 432/2001 Sb., o
dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření
vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a to:
- dvěmi paré projektové dokumentace
- kopií katastrální mapy se zakreslením záměru
- celkovou situací
- pravomocným územním rozhodnutím
- informací o vlastnících dotčené pozemkové parcely a sousedních pozemkových parcel
- stanoviskem Města Louny ze dne 26.11.2012 sp.zn. MULN/10984/2011/RM/5 a ze dne 11.12.2012
č.j. MULNCJ 96737/2012
- vyjádřením Městského úřadu Louny, odboru stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení
životního prostředí ze dne 27.02.2013 č.j. MULNCJ 15411/2013
- rozhodnutím Městského úřadu Louny, odboru stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení
životního prostředí ze dne 12.02.2014 č.j. MULNCJ 10594/2014 (souhlas ke zrušení účelové
komunikace na p.p.č. 467/1))
- vyjádřením Městského úřadu Louny, odboru stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení
stavebního řádu (silniční správní úřad) ze dne 29.01.2014 č.j. MULNCJ 7775/2014
- vyjádřením p. Václava Vernera ze dne 10.02.2014, p. Zdeňka Rybky ze dne 06.02.2014, p. Šárky
Svobodové ze dne 02.02.2014, p. Blanky Bőhmové ze dne 03.02.2014
- vyjádřením společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o., Brno ze dne 11.02.2014 zn. 5000897537
- vyjádřením společnosti Telefónica Czech Republilc, a.s., Praha ze dne 18.03.2014 č.j. 554903/2014
- vyjádřením společnosti ČEZ ICT Services, a.s., Praha ze dne 13.02.2014 zn. 0200176360 a ze dne
18.02.2014 zn. 0200177617
- vyjádřením společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Praha ze dne 04.03.2014 zn. 1063289609 a ze dne
13.02.2014 zn. 0100245707
- vyjádřením společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Teplice ze dne 26.02.2014 zn.
O14610043606/TPCZ/Pě2014
- vyjádřením Povodí Ohře, s.p., Chomutov ze dne 18.02.2014 zn. 032100-3839/25014
- vyjádřením správce toku, tj. společnosti Lesy ČR, s.p., Hradec Králové ze dne 14.03.2014 č.j.
LCR956/000617/2014
- vyjádřením společnosti Eltodo Citelum, s.r.o., Praha ze dne 12.03.2014 zn. EC 4001/41/14
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- vyjádřením společnost Správa železniční dopravní cesty, s.o., Ústí nad Labem ze dne 17.03.2014
zn. 2840/14-OŘ UL
- vyjádřením společnosti UPC ČR, s.r.o., Praha ze dne 18.03.2014 zn. A1043/2014
- vyjádřením společnosti ČEPS, a.s., Praha ze dne 19.02.2014 zn. 052/16520/19.02.2014/Le
- vyjádřením společnosti ČD-Telematika, a.s., Praha ze dne 14.02.2014 zn. 2952/2014-Ho
- vyjádřením společnosti Vodafone Czech Republic, a.s., Praha ze dne 13.02.2014
- vyjádřením ČR-Ministerstva obrany ze dne 19.02.2014 sp.zn. 72728/2014-6440-OÚZ-LIT.
Dodatečně byly předloženy tyto doklady:
- souhlas obecného stavebního úřadu dle ustanovení § 15 stavebního zákona
- vyjádření Státního pozemkového úřadu Praha ze dne 01.08.2014 zn. SPU 352990/2014.
Vodoprávní úřad uvědomil známé účastníky řízení a dotčené správní orgány v souladu
s ustanovením § 47 odstavcem 1 správního řádu o zahájení stavebního řízení oznámením veřejnou
vyhláškou ze dne 23.07.2014 pod spisovou značkou MULN/7797/2014/SU/NM (číslo jednací
MULNCJ 54798/2014). Současně podle ustanovení § 49 odstavce 1 správního řádu upustil od konání
ústního jednání a místního šetření, protože ho povaha věci nevyžadovala, a stanovil, že ve lhůtě do
vydání správního rozhodnutí ve věci mohli účastníci řízení uplatnit své námitky a připomínky a
dotčené správní úřady svá stanoviska. Současně je upozornil, že správní rozhodnutí ve věci bude
vydáno po 29.08.2014.
Posouzení vodoprávního úřadu:
Projektová dokumentace řeší stavbu protipovodňového valu, který bude ukončen před stávajícím
příkopem. Tento zajistí následné odvádění srážkových vod až do stávající strže a odtud příkopem do
vodoteče. Realizací stavby nedojde k negativnímu ovlivnění životního prostředí. Srážkové vody
budou z polností svedeny na volný terén, dále do stávající strouhy, následně do strže a odtud
propustkem pod silnicí a strouhou do vodoteče. Dle konzultace s projektantem se uvažuje se
vsakováním veškerých srážkových vod odvedených valem ve stávající strži.
Ve stanovisku správce vodoteče – Smolnického potoka (Lesů ČR, s.p.) se uvádí, že část pozemků
pod roklí (strží) není přizpůsobena k odvodu vody do Smolnického potoka. Pravděpodobně dříve
existující síť příkopů není funkční a s obnovou její funkčnosti se projektová dokumentace nezabývá.
K odtoku vody až do Smolnického potoka pravděpodobně nedojde ani při velmi extrémních
srážkových úhrnech.
Stavbou valu dojde ke změně odtokových poměrů. Změna odtokových poměrů výstavbou
protipovodňového valu spočívá v usměrnění odtoku srážkových vod do stávající strže, nikoliv do
jihozápadní části obce jako tomu bylo doposud. Dle projektové dokumentace je ve stávající strži
dostatečný akumulační prostor i pro extrémní srážky.
Dle názoru vodoprávního úřadu by se investor měl do budoucna zabývat z hlediska protipovodňové
ochrany místní části Brloh např. i znovuobnovením funkce sítě příkopů odvádějících srážkové vody
z území až do vodoteče apod. Vodoprávní úřad souhlasí s doporučením správce toku, aby vlastníci
případně nájemci předmětného i sousedních pozemků přizpůsobili obhospodařování pozemků
v zájmovém území tak, aby nedocházelo k vodní erozi a došlo k minimalizaci povrchových odtoků a
omezení nebezpečí povodní.
Vzhledem k tomu, že se jedná o výstavbou protipovodňového valu, jehož realizací dojde k ovlivnění
odtokových poměrů v daném území, oznámil speciální stavební úřad správní rozhodnutí veřejnou
vyhláškou.
Vodoprávní úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek
uvedených v ustanoveních vodního a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými
správními úřady a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné
těmito zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na
základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící vydání
požadovaného stavebního povolení vodního díla. Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku
rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.
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K záměru stavby vydal obecný stavební úřad dne 21.05.2014 pod číslem jednacím MULNCJ
39474/2014 územní rozhodnutí (nabytí právní moci dne 12.06.2014) a dne 25.07.2014 pod číslem
jednacím MULNCJ 56297/2014 souhlas se stavbou podle ustanovení § 15 odstavce 2 stavebního
zákona.
Známí účastníci stavebního řízení na základě možného dotčení práv v souvislosti s výrokem
rozhodnutí – stavební povolení - podle ustanovení § 27 odstavce 2 a 3 správního řádu a ustanovení §
109 odstavce 1 stavebního zákona:
Státní pozemkový úřad, IČ 01312774, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov
p. Václav Verner, nar. 10.04.1947, Maroldova 1731, 440 01 Louny 1
p. Zdeněk Rybka, nar. 04.04.1950, Zelenečská 122/27, Praha 9-Hloubětín, 198 00 Praha 98
p. Šárka Svobodová, nar. 25.03.1969, Brloh 48, 440 01 Louny 1
p. Blanka Bőhmová, nar. 16.02.1953, Brloh 9, 440 01 Louny 1
Lesy ČR, s.p., Hradec Králové, IČ 42196451, Přemyslova č.p. 1106, 500 08 Hradec Králové

Poučení

účastníků

V souladu s ustanovením § 81 odstavce 1, § 82 a § 83 odstavce 1 správního řádu, mají účastníci
řízení právo podat proti tomuto rozhodnutí odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se
rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo
řízení, jež mu předcházelo. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení
Krajskému úřadu Ústeckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu. Odvolání včetně příloh se
podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby
každý známý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví
je správní orgán na náklady účastníka. V souladu s ustanovením § 81 odstavce 2 správního řádu,
mají účastníci řízení právo vzdát se písemně nebo ústně do protokolu práva odvolání. Podle § 85
odstavce 1 správního řádu má včas podané a přípustné odvolání odkladný účinek. Odvoláním lze
napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen
proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Vodoprávní 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.

Otisk úředního razítka

Ing. Miloslava Kalivodová
vedoucí odboru stavebního úřadu a životního prostředí
Městského úřadu Louny

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona číslo 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů, se nevyměřuje.
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Obdrží:
I. Účastníci stavebního řízení podle § 27 odstavce 1 správního řádu:
1. Město Louny, Mírové náměstí č.p. 35, 440 23 Louny 1
Na vědomí:
I. Účastníci stavebního řízení podle § 27 odstavce 2 a 3 správního řádu:
1. Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3, sídlo: Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3
2. p. Václav Verner, Maroldova č.p. 1731, 440 01 Louny 1
3. p. Zdeněk Rybka, Zelenečská č.p. 122/27, Praha 9-Hloubětín, 198 00 Praha 98
4. p. Šárka Svobodová, Brloh č.p. 48, 440 01 Louny 1
5. p. Blanka Bőhmová, Brloh č.p. 9, 440 01 Louny 1
6. Lesy ČR, s.p., Hradec Králové, IDDS: e8jcfsn, sídlo Přemyslova č.p. 1106, Hradec Králové
II. Dotčené orgány:
1. Městský úřad Louny, odbor SÚaŽP (oddělení životního prostředí), Pod Nemocnicí č.p. 2379,
440 23 Louny 1
2. Městský úřad Louny, odbor SÚaŽP (orgán státní památkové péče), Pod Nemocnicí č.p. 2379,
440 23 Louny 1
III. Ostatní:
1. Povodí Ohře, s.p., Chomutov, IDDS: 7ptt8gm, sídlo Bezručova č.p. 4219, 430 03 Chomutov

Toto správní rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Městský úřad Louny a příslušný dotčený obecní úřad se žádají o vyvěšení tohoto správního
rozhodnutí na svých úředních deskách včetně elektronických. Po uplynutí shora uvedené
lhůty bude potvrzené správní rozhodnutí vráceno odboru stavebního úřadu a životního
prostředí Městského úřadu Louny.
Vyvěšeno dne

Sejmuto dne

Razítko a podpis příslušného správního orgánu
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