MAGISTRÁT MĚSTA TEPLICE
odbor dopravy a životního prostředí
náměstí Svobody 2, 415 95 TEPLICE
Č.j.:

MgMT/105756/2016

Spis.zn.: MgMT/105756/2016
Značka: ODŽP/A-133, J-941, I-412/Po
Vyřizuje: Bc. Poštová, tel. 417 510 908

Teplice dne 25. října 2016

ROZHODNUTÍ
Magistrát města Teplice, odbor dopravy a životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný
podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o
změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako speciální stavební úřad
podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, věcně a místně příslušný podle ustanovení § 10 a
11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydává účastníkovi řízení (§ 27
odst. 1 správního řádu), kterým je
CTP Property II. a.s., Central Trade Park D1 1571, 396 01 Humpolec, IČ 28073207

stavební povolení
podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní
zákon), v platném znění a ustanovení § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů ke stavbě vodního díla:

CTPark Teplice – hala K6 – SO 04 – kanalizace dešťová
(retenční nádrže, odlučovače ropných látek, čerpací stanice dešťových vod,
výtlak dešťové kanalizace)
Stavba zahrnuje systém likvidace srážkových vod z areálu haly K6 – ze střechy haly a ze
zpevněných ploch (komunikací, parkovacích stání a manipulačních ploch). Veškeré dešťové vody
budou svedeny vnitroareálovou kanalizací (7 větví, není předmětem řízení) do betonových retenčních
nádrží RN 1, RN 2, RN3 na severní straně areálu. Před retenčními nádržemi budou na kanalizaci ze
zpevněných ploch umístěny odlučovače ropných látek ORL 1 a ORL 2. Z retenčních nádrží budou
dešťové vody odváděny přes čerpací stanici dešťových vod (ČSDV 1) výtlačným řadem až k jižnímu
cípu areálu, kde bude napojen do nově vybudované uklidňovací šachty UŠ1, odtud povede gravitační
přípojka až po napojovací místo do stávající dešťové kanalizace (gravitační areálová dešťová
kanalizace ani přípojka nejsou předmětem tohoto řízení).
Retenční nádrže: Jedná se o 3 betonové podzemní nádrže o objemu 3x 387 m 3, celkový objem
1 161 m3 – typové výrobky firmy KLARTEC (KL RN430).
Odlučovače ropných látek: Jsou navrženy typové výrobky firmy KLARTEC (ORL 1 – velikost NS 110,
ORL 2 – velikost NS 140) pro čištění na požadovanou hodnotu C 10 – C40 < 5 mg/l.
Čerpací stanice dešťových vod ČSDV 1: Jedná se o sestavu z prefabrikovaných betonových dílů
(výrobce MABA Eurobeton s.r.o.); betonová šachta 2 x 2 m se zákrytem bude usazena na podkladní
betonovou desku, stanice obsahuje mělnící čerpadla, nátokové a výtlačné potrubí, rozvaděč,
plovákové spínače.
Výtlak dešťové kanalizace VD1: navržen z PE100+SDR17 160 x 9,5 mm, dl. 311,60 m. Potrubí bude
uloženo na pískové lože, opatřeno identifikačním vodičem a výstražnou fólií, zásyp s hutněním.
Stavba bude umístěna na p.p.č. 492/68, 492/69, 492/103, 492/64, 475/8, 492/66, 492/104,
k.ú. Modlany, kraj Ústecký, ČHP 1-14-01-097, HGR: 4612.

Pracoviště: odbor dopravy a životního prostředí, Mírové náměstí 2970/7, Teplice PSČ 415 95
e-mail: postova@teplice.cz

1/7

2/7

rozhodnutí zn. ODŽP/A-133, J-941, I-412/Po

Účel užívání povolené stavby vodního díla:
Akumulace vod, ochrana vod před ropnými látkami, likvidace dešťových vod.
Pro provedení stavby se stanovují tyto podmínky:
1.

Stavba bude provedena podle projektové dokumentace „CTPark Teplice – hala K6 – SO 04 –
kanalizace dešťová“ ověřené vodoprávním úřadem. Projektovou dokumentaci vodních děl
vypracoval SINGS projekční ateliér s.r.o., Škroupova 1059/22, 430 01 Chomutov, Ing. Jan
Straka, ČKAIT 0800716, která je přílohou tohoto rozhodnutí. Případné změny nesmějí být
provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Stavebník zajistí prostorové vytýčení stavby oprávněnou osobou. Zároveň zajistí pro potřeby
stavby odběrná místa potřebných energií pro stavbu se správci dotčených sítí.
3. Před zahájením stavby zajistí stavbyvedoucí polohové a výškové vytýčení inženýrských sítí u
jejich správců a projedná podmínky realizace stavby.
4. Stavebník před zahájením stavby prokazatelně seznámí vlastníky pozemků a vlastníky či
správce sítí s termínem výstavby a projedná s nimi lhůtu a způsob uvolnění pozemku pro
výstavbu a rovněž stav a způsob zpětného převzetí pozemku. Se správci sítí pak projedná
způsob ochrany vedení v jejich správě a rovněž podmínky provedení případných přeložek. Po
dokončení stavby stavebník uvede stavbou dotčené pozemky do původního nebo dohodnutého
stavu a protokolárně je předá vlastníkům, spoluvlastníkům, uživatelům či správcům. Tyto
protokoly budou předloženy ke kolaudaci stavby. Ke kolaudaci stavby budou rovněž
předložena vyjádření správců dotčených sítí o dodržení podmínek pro stavbu stanovených.
5. Při křížení podzemních sítí je nutné dodržovat odstupové vzdálenosti dle ČSN 73 6005
„Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“. Každé poškození inženýrských sítí musí být
okamžitě hlášeno jejich majitelům či správcům.
6. Stavbu bude provádět oprávněná organizace. Vybraným zhotovitelem (stavebním
podnikatelem) je Pozis-Bau s.r.o., V jámě 1371/8, 110 00, Praha 1. Stavebnímu úřadu bude
oznámen termín zahájení stavby a předloženy doklady o oprávněnosti stavební firmy
k provádění stavebních prací. V případě změny stavebního podnikatele bude toto oznámeno
vodoprávnímu úřadu spolu s předložením dokladů o oprávněnosti nové stavební firmy
k provádění stavebních prací.
7. Stavba (především zemní práce) musí být prováděna tak, aby nemohlo dojít k úniku nebo
úkapům pohonných hmot, olejů či jiných provozních hmot do půdy a podzemních či
povrchových vod, a aby byla zabezpečena ochrana vod. Na staveništi nesmějí být skladovány
látky škodlivé vodám.
8. Vodoprávní úřad bude přizván k provedení tlakových zkoušek a zkoušek vodotěsnosti, termín
zkoušek bude zdejšímu vodoprávnímu úřadu oznámen telefonicky nebo e-mailem nejméně 3
dny přede dnem konání.
9. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření oaza-Krupka, a.s. ze dne 17.7.2016.
10. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o. ze dne
9.8.2016.9.2015 pro činnost v prostoru, kde dojde k dotyku s STL plynovodem a přípojkami,
plánovanou přípojkou a VTL plynovodem DN 500.
11. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření Povodí Ohře, s.p. ze dne 25.5.2016:
- Ve vodách vypouštěných z odlučovačů ropných látek bude dodržena limitní hodnota
vypouštěného znečištění C10 – C40 max. 1 mg/l.
- Bude prováděna 1x ročně prohlídka stavu a funkčnosti odlučovačů ropných látek
oprávněnou osobou (výrobce, resp. dodavatel odlučovačů ropných látek nebo jím
pověřená osoba), o kontrolní prohlídce bude zpracován protokol hodnotící
provozuschopnost odlučovačů ropných látek a navrhující případná servisní opatření,
protokoly o servisní prohlídce budou 1x za rok předloženy vodoprávnímu úřadu a Povodí
Ohře, s.p. Chomutov.
- Odlučovače ropných látek budou provozovány dle pokynů výrobce a v souladu
s doporučeními uvedenými v protokolu o servisní prohlídce.
- U odlučovačů ropných látek bude doložena zkouška vodotěsnosti podle ČSN 75 0905.
Pracoviště: odbor dopravy a životního prostředí, Mírové náměstí 2970/7, Teplice PSČ 415 95
e-mail: postova@teplice.cz
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-

12.
13.
14.
15.

U kanalizace s možností kontaminace ropnými látkami (odtok z ORL) bude doložena
zkouška těsnosti podle ČSN 75 6909.
- Do kolaudace bude vyřešena likvidace ropou kontaminovaných kalů z ORL (smlouva
s provozovatelem vhodného zařízení pro likvidaci těchto odpadů).
Stavebník odpovídá za škody vzniklé výstavbou v rozsahu stanoveném obecními právními
předpisy.
Po dokončení stavby stavebník uvede stavbou dotčené pozemky do původního nebo
dohodnutého stavu a protokolárně je předá vlastníkům, spoluvlastníkům, uživatelům či
správcům.
Stavba bude provedena v termínu do 1/2017.
Stavba může být užívána pouze na základě platného kolaudačního souhlasu.

II. povolení
podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bod 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů k nakládání s povrchovými vodami – k jejich
vzdouvání a akumulaci v soustavě 3 retenčních nádrží RN1, RN2, RN3 umístěných na p.p.č. 492/68,
492/69 v k.ú. Nové Modlany, v kraji Ústeckém, ČHP 1-14-01-097, HGR: 4612.
Budou akumulovány dešťové vody z nově navržených zpevněných ploch a ze střechy haly K6. Celkový
objem soustavy 3 nádrží je 1 161 m3, každá nádrž má objem 387 m3.
Odtok z nádrží bude regulovaný, rychlost 20 l/s, přes čerpací stanici dešťových vod (ČSDV 1)
výtlačným řadem do šachty UŠ1 a dále do stávající dešťové kanalizace.
Nakládání s vodami se vymezuje následovně:
1.

Celkový objem akumulované vody:
0,1161 tis. m3
Doba povoleného nakládání s povrchovými vodami: po dobu existence stavby.

Povolení ke vzdouvání a akumulaci povrchové vody je vydáno bez ohledu na jakost povrchové vody
v místě tohoto povoleného nakládání.
Odůvodnění
Dne 13.9.2016 obdržel Magistrát města Teplice, odbor dopravy a životního prostředí, jako příslušný
vodoprávní úřad žádost, kterou podal stavebník CTP Property II. a.s., Central Trade Park D1 1571,
396 01 Humpolec, IČ 28073207 v zastoupení REINKA s.r.o., Štefánikovo náměstí 1702, 430 01
Chomutov, IČ 22795146 o stavební povolení k výše uvedenému vodnímu dílu. Uvedeným dnem bylo
zahájeno vodoprávní řízení.
Podle ustanovení § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní
zákon), ve znění pozdějších předpisů, příslušných ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů, oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení dopisem
pod č.j. MgMT/110437/2016, spis.zn. MgMT/104690/2015, zn. ODŽP/A-133, J-941, I-412/Po ze dne
3.10.2016 všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům.
Stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon) ve znění změn a doplňků upustil od ohledání na místě a ústního
jednání, protože jsou mu poměry staveniště dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady
pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 20.10.2016 mohou účastníci řízení uplatnit své
námitky a dotčené orgány svá stanoviska s tím, že na pozdější námitky nebude brán zřetel.
Rozhodnutí o umístění stavby vydal Městský úřad Krupka, odbor územního plánování a stavebního
řádu dne 20.7.2016 pod č.j. OÚPASŘ/8074-2016/910-2016/Jích.-6; NPM 5.8.2016.
Žádost o povolení stavby byla doložena projektovou dokumentací, kterou zpracoval SINGS
projekční ateliér s.r.o., Škroupova 1059/22, 430 01 Chomutov, Ing. Jan Straka, ČKAIT 0800716, a
těmito doklady:
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kopie dokladu o zaplacení správního poplatku ze dne 6.9..2016 (bankovní převod)
plná moc k zastupování
územní rozhodnutí vydané Městským úřadem Krupka, odbor územního plánu a stavebního řádu
dne 20.7.2016 pod č.j. OÚPASŘ/8074-2016/910-2016/Jích.-6; NPM 5.8.2016.
souhlas dle § 15 stavebního zákona vydaný Městským úřadem Krupka, odbor územního
plánování a stavebního řádu dne 31.8.2016, č.j. OÚPASŘ/11033-2016/910-2016/Jích./5
souhlas dle § 15 stavebního zákona vydaný Městským úřadem Krupka, odbor územního
plánování a stavebního řádu dne 27.9.2016, č.j. OÚPASŘ/12430-2016/910-2016/Jích./9
vyjádření Města Krupka, odboru správy majetku města ze dne 8.7.2016, zn. OSMM/90262016/147-2016/Červ./169
souhrnné stanovisko vydané Magistrátem města Teplice, ODŽP dne 8.8.2016, č.j. MgMT ODŽP
080313/2016/V-107/Pet
souhlas KÚ ÚK – OŽPZ s odnětím půdy ze ZPF ze dne 27.6.2016, č.j. 2127/ZPZ/2016/16-SV002
stanovisko Povodí Ohře, s.p. ze dne 25.5.2016, zn. POH/17304/2016-2/037200
závazné stanovisko MZ – ČILZ ze dne 2.5.2016, č.j. MZDR 29343/2016-2/OZD-ČIL-Pr
vyjádření ÚAPP severozápadních Čech, v.v.i. ze dne 7.7.2016, č.j. 1378/2016
vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o. (k sítím) ze dne 9.8.2016, zn. 5001357227
vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o. (k sítím) ze dne 16.2.2016, zn. 5001250523
vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o. (k územnímu řízení) ze dne 27.6.2016, zn. 5001319382
vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o. (ke stavebnímu řízení) ze dne 1.7.2016, zn.
5001336514
vyjádření CETIN a.s. ze dne 1.6.2018, č.j. 626843/16
vyjádření SčVK, a.s. (k DÚR) ze dne 30.5.2016, zn. O16610087793/OTPČMO/Mu
vyjádření UPC Česká republika, a.s. ze dne 11.5.2016, č.j. A3552/2016
vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. (k sítím) ze dne 11.8.2016, zn. 0100614784
vyjádření ČEZ ICT Services, a.s. (k sítím) ze dne 11.8.2016, zn. 0200486027
vyjádření oaza-Krupka, a.s. ze dne 17.7.2016, zn. 13ISM2016
vyjádření HZS Ústeckého kraje ze dne 18.5.2016, č.j. HSUL-2962-2/TP-2016

Hlavní údaje stavby:
Název:
Kat. území:
Stavebník:
Projektant:
Dodavatel:
Termín dokončení:
Orientační náklad:

CTPark Teplice – hala K6 – SO 04 – kanalizace dešťová
p.p.č. 492/68, 492/69, 492/103, 492/64, 475/8, 492/66, 492/104,
k.ú. Modlany, kraj Ústecký
CTP Property II. a.s., Central Trade Park D1 1571, 396 01 Humpolec
SINGS projekční ateliér s.r.o., Škroupova 1059/22, 430 01 Chomutov,
Ing. Jan Straka, ČKAIT 0800716
Pozis-Bau s.r.o., V jámě 1371/8, 110 00, Praha 1
01/2017
17 600 000,- Kč

Popis stavby:
Projektová dokumentace řeší výstavbu dešťové kanalizace, retenční nádrže a odlučovače
ropných látek.
Stavba zahrnuje systém likvidace srážkových vod z areálu haly K6 – ze střechy haly a ze
zpevněných ploch (komunikací, parkovacích stání a manipulačních ploch). Veškeré dešťové vody
budou svedeny vnitroareálovou kanalizací (7 větví, není předmětem řízení) do betonových retenčních
nádrží RN 1, RN 2, RN3 na severní straně areálu. Před retenčními nádržemi budou na kanalizaci ze
zpevněných ploch umístěny odlučovače ropných látek ORL 1 a ORL 2. Z retenčních nádrží budou
dešťové vody odváděny přes čerpací stanici dešťových vod (ČSDV 1) výtlačným řadem až k jižnímu
cípu areálu, kde bude napojen do nově vybudované uklidňovací šachty UŠ1, odtud povede gravitační
přípojka až po napojovací místo do stávající dešťové kanalizace (gravitační areálová dešťová
kanalizace ani přípojka nejsou předmětem tohoto řízení).
Retenční nádrže: Jedná se o 3 betonové podzemní nádrže o objemu 3x 387 m 3, celkový objem
1 161 m3 – typové výrobky firmy KLARTEC (KL RN430).
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Odlučovače ropných látek: Jsou navrženy typové výrobky firmy KLARTEC (ORL 1 – velikost NS 110,
ORL 2 – velikost NS 140) pro čištění na požadovanou hodnotu C 10 – C40 < 5 mg/l.
Čerpací stanice dešťových vod ČSDV 1: Jedná se o sestavu z prefabrikovaných betonových dílů
(výrobce MABA Eurobeton s.r.o.); betonová šachta 2 x 2 m se zákrytem bude usazena na podkladní
betonovou desku, stanice obsahuje mělnící čerpadla, nátokové a výtlačné potrubí, rozvaděč,
plovákové spínače.
Výtlak dešťové kanalizace VD1: navržen z PE100+SDR17 160 x 9,5 mm, dl. 311,60 m. Potrubí bude
uloženo na pískové lože, opatřeno identifikačním vodičem a výstražnou fólií, zásyp s hutněním.
Účastníci řízení:
1. Účastníci dle § 27 odst. 1 správního řádu
CTP Property II. a.s.
2. Účastníci dle § 27 odst. 2 správního řádu
RWE GasNet, s.r.o., RWE Distribuční služby, s.r.o., oaza-Krupka, a.s., Město Krupka,
Povodí Ohře, s.p.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků řízení:
Účastníky řízení nebyly uplatněny návrhy ani námitky.
Upozornění:
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení
pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do dvou let ode dne, kdy rozhodnutí nabylo právní
moci.
Ostatní požadavky účastníků řízení a dotčených orgánů nebyly uvedeny do výroku rozhodnutí, neboť
vychází z obecně závazných právních předpisů a stavebník je povinen je dodržovat. Jedná se zejména
o:
 předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména dle zákona č. 309/2006
Sb., a nařízení vlády 591/2006 Sb., o ochraně zdraví osob na staveništi
 dodržení základních technických požadavků pro vodní díla a obecné technické požadavky na
stavební konstrukce vodních děl podle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích na
vodní díla
 požadavky uvedené v souhrnném stanovisku MgMT – ODŽP ze dne 8.8.2016, zejména:
S odpadem vzniklým při stavbě bude naloženo dle ustanovení zákona č. 185/2001 Sb. o
odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění a vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb.
o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění.
V době realizace záměru bude vhodnými prostředky minimalizována sekundární prašnost.
Vyžádá-li si výše uvedená stavba kácení dřevin (i keřů a náletových) rostoucích mimo les a
nesplňuje-li podmínky vyhlášky č. 189/2013 Sb. o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, je
nezbytné povolení příslušného orgánu ochrany přírody podle § 8 zákona 114/1992 Sb. o
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Povolení orgánu ochrany přírody a
krajiny není třeba pro stromy o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí
nebo souvislé keřové porosty do celkové plochy 40 m2, dále pro ovocné dřeviny rostoucí na
pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada,
zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň.
Dle § 5 vyhlášky č. 189/2013 Sb. se kácení dřevin provádí zpravidla v období jejich vegetačního
klidu. Obdobím vegetačního klidu se rozumí obdobím přirozeného útlumu fyziologických a
ekologických funkcí dřeviny.
Vznikne-li v místech, kde bude stavba prováděna v blízkosti vegetace a při stavebních
opatřeních, nebezpečí mechanického poškození nebo zničení v kořenovém prostoru nebo
nadzemních částí vegetace, budou dodržena potřebná ochranná opatření dle ČSN 83 9061.


podmínky uvedené v územním rozhodnutí a v ostatních rozhodnutích dotčených orgánů včetně
ÚAPP SZ Čech

Pracoviště: odbor dopravy a životního prostředí, Mírové náměstí 2970/7, Teplice PSČ 415 95
e-mail: postova@teplice.cz
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Stavba může být užívána pouze na základě platného kolaudačního souhlasu dle ust. § 119 - § 122
zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon. Žádost o kolaudační souhlas bude obsahovat náležitosti dané
vyhláškou č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení,
souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu a vyhláškou 526/2006 Sb., zejména budou doloženy tyto
doklady:

















Projektová dokumentace opravená dle skutečného provedení stavby
Popis a zdůvodnění provedených odchylek
Stavební deník
Vytyčovací protokoly
Geometrický plán podle předpisu o katastru nemovitostí
Zaměření a zákres skutečného provedení stavby v katastrální mapě
Doklad o dokončení stavebních prací
Doklad o zkoušce vodotěsnosti ORL, dešťové kanalizace
Doklady prohlašující shodu výrobků a materiálů použitých při stavbě
Vyjádření správců dotčených sítí o dodržení podmínek
Doklad o předání pozemků jejich vlastníkům, uživatelům či správcům
Doklad o legální likvidaci odpadů vzniklých při realizaci stavby
Závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby
Zápis osoby provádějící stavební dozor
Expertní list archeologa
Provozní řád ORL zpracovaný dle vyhlášky 195/2002 Sb., o náležitostech manipulačních a
provozních řádů vodních děl, ve dvojím vyhotovení

Magistrát města Teplice, odbor dopravy a životního prostředí, v průběhu řízení ověřil, že projektová
dokumentace splňuje stanovené obecně technické požadavky na výstavbu a umožňuje její řádné
posouzení z hlediska jejího provozního využití, a dále že výše uvedenou stavbou nedojde k ohrožení
veřejných zájmů, zdraví a životního prostředí. Protože v průběhu řízení nedošlo k uplatnění námitek
účastníků řízení a ani dotčené orgány státní správy neuplatnily svá stanoviska, rozhodl vodoprávní
úřad o povolení stavby za podmínek uvedených ve výroku rozhodnutí.
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání dle ust. § 81 a násl. zák. č. 500/2004
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 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, ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje v Ústí
nad Labem podáním učiněným u Magistrátu města Teplice, odboru dopravy a životního prostředí.
Odvolání se podá s potřebným počtem stejnopisů, tak aby jeden 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 odst. 1 zák. č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů odkladný účinek. Odvolání jen proti
odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení
rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené
rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

oprávněná úřední osoba
Bc. Jitka Poštová os. č. 2338
odborný pracovník ODŽP

vedoucí ODŽP: Bc. Ivana Müllerová
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Správní poplatek ve výši 3000,- Kč byl vyměřen dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve
znění pozdějších předpisů, položka 18. Byl zaplacen bankovním převodem dne 6.9.2016.

Přílohy pro stavebníka (budou předány po nabytí právní moci rozhodnutí):


ověřená projektová dokumentace

Obdrží účastníci řízení (doporučeně do vlastních rukou):
1. CTP Property II a.s., Central Trade Park D1 1571, 396 01 Humpolec, IČ 28073207 v zastoupení
REINKA s.r.o., Štefánikovo náměstí 1702, 430 01 Chomutov, IČ 22795146
2. RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, 400 01 Ústí nad Labem
3. RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
4. oaza-Krupka, a.s., Dr. Milady Horákové 81/117, 460 06 Liberec VI
5. Město Krupka, Mariánské nám. 22, 417 42 Krupka 1
6. Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
Dále obdrží dotčené orgány státní správy:
7.
8.
9.
10.
11.

Městský úřad Krupka, odbor ÚP a SŘ, Mariánské nám. 22, 417 42 Krupka
Magistrát města Teplice, ÚPSŘ – památková péče, nám. Svobody 2, 415 95 Teplice
Krajský úřad Ústeckého kraje – OŽPZ, Velká hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
HZS Ústeckého kraje, územní pracoviště Teplice, Riegrova 1898, 415 01 Teplice
MZ – ČILZ, Palackého nám. 4, 280 02 Praha
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