Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
odbor životního prostředí a zemědělství
Datum:
JID:
Jednací číslo:
Vyřizuje/linka:
E-mail:
Skartační znak:

27.8.2010
147580/2010/KUUK
2147/ZPZ/2010/A-001
Bc. Květuše Řeháková / 161
rehakova.k@kr-ustecky.cz
231.2-A/20

ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako správní orgán
příslušný podle § 67 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) v platném
znění, vodoprávní úřad příslušný podle § 107 písm. u) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách
a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako speciální
stavební úřad podle § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), v souladu s § 67 a násl. zák.č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů
vydává
právnické osobě
Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem, IČ 00081531
zastoupené společností MV Projekt spol. s.r.o., Lipence 769, 155 31 Praha 5, IČ 26137917
dle § 15 vodního zákona a § 109 stavebního zákona
povolení k provedení stavby vodního díla
„Jezero Milada – přípravné práce pro přístaviště“
situované v kraji Ústeckém, na území města Ústí nad Labem, v k.ú. Tuchomyšl na p.p.č.
178/1, 330/1, 330/3, 1070/1, 1070/134, 1070/136, 1070/137, 1823, 1915, na území města
Trmice, v k.ú. Trmice na p.p.č. 599/1, 599/3, 1488/1, 1488/2, 1490, 1493/15, 1496, 1524/1,
1529/1, 1529/7, na území města Chabařovice, v k.ú. Vyklice, na p.p.č. 460 (pozemky v k.ú.
Tuchomyšl, p.p.č. 1070/1, 178 a 330/1 a v k.ú. Vyklice, p.p.č. 460 jsou rozděleny GM č. 9710/2009 a 132-9/2009), v ČHP 1-14-01-090 a 091.
Předmětem stavby je realizace těchto stavebních objektů:
SO 01 Přístaviště lodí (molo dl. 405 m)
SO 02 Úpravy jižních svahů pro biotop (plocha 8870 m2)
SO 03 Příjezdová komunikace a zpevněná plocha, z toho pouze
DSO 03.3 Odvodnění komunikace a zpevněných ploch (potrubí dl. 143 m a 335 m)
SO 04 Vodovodní řad (dl. 1700 m)
Účelem budoucího užívání stavby je vytvoření podmínek pro vybudování přístavu, který
bude sloužit k rekreaci a vodní dopravě (výstavba provozní budovy, loděnice, jeřábu pro
spouštění lodí apod.), s budoucím přístavem souvisí i realizace dalších staveb „Roudníky –
Trmice – páteřní komunikace rekreační oblasti Milada“ a „Centrální kanalizace – jezero
Milada“
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Pro provádění stavby se stanoví tyto podmínky:
1. Stavba bude provedena dle dokumentace pro stavební povolení pod názvem „Jezero
Milada, přípravné práce pro přístaviště“ vypracované v únoru 2010 společností MV
Projekt spol. s.r.o., Lipence 769, 155 31 Praha 5, IČ 26137917, č. zakázky MV 647/08/4,
součástí dokumentace jsou v části D.2 vyjádření správců a vlastníků dotčených
inženýrských sítí a technických zařízení, která budou respektována a v případě vypršení
platnosti těchto vyjádření budou aktualizována.
2. Zdejšímu úřadu bude v před zahájením stavby sdělen její oprávněný zhotovitel.
3. Veškeré stavební práce v prostoru jezera budou probíhat mimo období hnízdění ptáků
a rozmnožování obojživelníků, tj. mimo období 1.3. – 31.7. kalendářního roku.
4. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek
„Stavba povolena“, který bude stavebníkovi předán po nabytí právní moci stavebního
povolení. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené
zůstaly čitelné a bude ponechán na místě do doby dokončení stavby, alternativně může
být místo stavby označeno tabulí s uvedením názvu stavby, zhotovitele, osobou
provádějící stavební dozor č. telefonního spojení, který orgán kdy stavbu povolil
a termínem jejího dokončení.
5. Bude zachován přístup k sousedním pozemkům a objektům, případné omezení bude
předem projednáno s vlastníky předmětných nemovitostí.
6. Před zahájením výkopových prací bude zajištěno prostorové vytýčení všech stávajících
inženýrských sítí a technických zařízení u jejich správců či vlastníků; dle jejich požadavků
bude na základě objednávky zajištěn technický dozor. S polohou sítí a zařízení budou
pracovníci provádějící výkopové práce prokazatelně seznámeni zápisem ve stavebním
deníku. V průběhu prací budou dodrženy podmínky pro práci v ochranném pásmu
jednotlivých inženýrských sítí v souladu s jejich vyjádřeními doloženými ke stavebnímu
řízení (v případě vypršení platnosti jednotlivých vyjádření budou tato aktualizována). Při
zemních pracích nesmí dojít k odkrytí základů stožárů a ohrožení jejich stability. Před
zakrytím dotčených sítí a zařízení budou jejich správci či vlastníci přizváni k odsouhlasení
zakrytí sítí, tento souhlas bude proveden zápisem do stavebního deníku.
7. V případě možného omezení železničního provozu v souvislosti s prováděním protlaku
pod tratí ČD si stavebník požádá o výluku tratě, popř. výluku trakčního vedení nebo
zavedení pomalé jízdy. Smlouvu na výluku tratě je nutno uzavřít v předstihu u SDŽC, s.o.
8. Vodovodní řad v ul. Edisonova v Trmicích bude proveden v koordinaci se stavbami
„Roudníky – Trmice – páteřní komunikace rekreační oblasti Milada“ a „Centrální
kanalizace – jezero Milada“ tak, aby byl ve výsledku v místě proveden nový asfaltový
povrch v celé šířce vozovky.
9. Z důvodu ochrany a využití nerostného bohatství České republiky nesmí předmětná
stavba svojí životností a funkčností znemožnit nebo ztížit případné dobývání výhradního
ložiska hnědého uhlí v DP 30032 Chabařovice.
10. Pro dobu výstavby bude před jejím zahájením vypracován havarijní plán dle vyhl..č.
450/2005 Sb. a povodňový plán dle TNV 75 2931 „Povodňové plány“ a ty budou
předloženy zdejšímu úřadu.
11. Před zahájením prací stavebník požádá Městský úřad Trmice o povolení k uložení sítí
do dotčené místní komunikace a o zvláštní užívání dotčené veřejné komunikace.
12. Drážnímu úřadu bude písemně oznámen v předstihu termín zahájení prací zasahujících
do obvodu dráhy. Harmonogram prací v obvodu dráhy je třeba v předstihu řádně
projednat s vlastníkem a provozovatelem dráhy. Při provádění stavby nesmí být
ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu. Stavbou nesmí být nepříznivě
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ovlivněny drážní objekty a zařízení, na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo
barevné plochy, které by mohly vést k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit
provoz dráhy. Realizace stavby ani její budoucí užívání nesmí vyvolat dodatečná
opatření k omezení vlivu hluku a vibrací z provozu dráhy.
13. Práce v ochranném pásmu velmi vysokého napětí 110 kW jsou možné pouze na základě
udělení výjimky z tohoto ochranného pásma. V ochranném pásmu nesmí být umístěny
skládky materiálu. Při pracích nesmí být ohrožena stabilita stožárů a jejich zemnící
soustava, osoby a mechanismy se nesmí přiblížit k vodičům vedení na vzdálenost menší
než 3 m.
14. Kontrolní prohlídky stavby ve smyslu ust. § 133 stavebního zákona budou provedeny při
vytýčení prostorové polohy stavby, při ukončení I. a II. etapy prací (HTÚ), v průběhu III.
etapy, tj. při realizaci biologické části kompenzačních opatření, dále při provedení
protlaku pod tratí ČD. Ukončení každé etapy oznámí stavebník stavebnímu úřadu
v dostatečném předstihu. Bez provedení kontrolní prohlídky nelze ve stavbě dále
pokračovat.
15. V době provádění zemních prací budou do toku umístěny přehrážky ze sorpčního
materiálu ke snížení rizika znečištění vod ropnými a nerozpuštěnými látkami.
16. Stavba bude provedena v termínu do 31. 12. 2013.
17. Stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu ve smyslu ust. § 15 vodního
zákona a 122 stavebního zákona. Žádost o jeho vydání bude podána na předepsaném
formuláři, tj. příloze č. 12 k vyhl. č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo
vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, která
bude doložena náležitostmi dle uvedeného předpisu, vč.:
- dokladů o odzkoušení dešťové kanalizace na nepropustnost dle ČSN 75 6909,
odlučovače dle ČSN 75 0905
- dokladů o provedení tlakové zkoušky vodovodního řadu dle ČSN 75 5911 v celém
rozsahu
- zaměření stavby rovněž v digitální podobě (.dgn)
- zkráceného rozboru vzorku pitné vody s vyhovujícím výsledkem dle přílohy č. 5
k vyhlášce č. 252/2004 Sb., který bude odebrán na konci vodovodního řadu
připojeného na řad v ul. Edisonova v Trmicích
- dokladů o legální likvidaci odpadů vzniklých realizací stavby či o jejich využití
- provozního řádu odlučovače ropných látek, který bude obsahovat plán ročních
kontrol, které budou prováděny oprávněnou osobou a povinnost provádění 2x ročně
kontrolních rozborů vypouštěných vod oprávněnou osobou v ukazatelích NL a C10-C40
s odběrem vzorku buď v odlučovači nebo za ním z volného paprsku
- souhlasu Drážního úřadu podle ust. § 7 odst. 3 zák. č. 266/1994 Sb., v platném
znění, k provozování stavby
- souhlasného stanoviska Severočeské vodárenské společnosti a.s. k technickému
provedení vodovodního řadu
- zápisu o funkčnosti trasovacího vodiče vodovodního řadu
- zaměření skutečného provedení vodovodního řadu promítnuté do katastrální mapy
s uvedením hloubek a použitého materiálu a jeho průměru
- potvrzení o převzetí vodovodního řadu budoucím provozovatelem Severočeskými
vodovody a kanalizacemi, a.s.
Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení
Stavební úřad vyhovuje námitkám:
- Správy železniční dopravní cesty, s.o. v podmínkách č. 1, 6, 7, 14
- Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. v podmínkách č. 1, 6, 17
- Město Trmice v podmínkách č. 6, 8, 11
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-

ČEZ Distribuce, a.s., v podmínkách č. 6, 13, 17…
Dalkia Česká republika, a.s., v podmínce č. 6
RWE Distribuční služby, s.r.o., v podmínce č. 6

Stavební úřad částečně vyhovuje námitkám:
- Palivového kombinátu Ústí, s.p. v podmínce č. 1
Účastníci dle § 27 odst. 1 správního řádu
Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem, IČ 00081531
zastoupené společností MV Projekt spol. s.r.o., Lipence 769, 155 31 Praha 5, IČ 26137917

ODŮVODNĚNÍ
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný
správní orgán obdržel dne 8.6.2010 žádost právnické osoby Statutární město Ústí nad
Labem, Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem, IČ 00081531 zastoupené
společností MV Projekt spol. s.r.o., Lipence 769, 155 31 Praha 5, IČ 26137917, o povolení
vodohospodářské stavby „Jezero Milada – přípravné práce pro přístaviště“, situované v k.ú.
Tuchomyšl, Trmice a Vyklice, v ČHP 1-14-01-090 a 091. Předmětem stavby je realizace SO
01 Přístaviště lodí, SO 02 Úpravy jižních svahů pro biotop, DSO 03.3 Odvodnění
komunikace a zpevněných ploch, SO 04 Vodovodní řad. Účelem stavby je vytvoření
podmínek pro další etapu výstavby přístavu.
Žádost na předepsaném formuláři dle vyhl. č. 432/2001 Sb. byla doložena těmito náležitostmi:
- Plná moc pro MV projekt spol. s r.o. z 10.6.2009
- 2x PD „Jezero Milada, přípravné práce pro přístaviště“ z 02/2010 od MV Projekt spol.
s.r.o.
- Dokladová část D.1. PD – vyjádření orgánů a organizací pro územní rozhodnutí
- Souhlas dle ust. § 15. odst. 2 stavebního zákona ze dne 25.6.2010 čj. MM/SO/S/51784/
- 2010/Bart vydaný Magistrátem města Ústí n.L., stavebním odborem
- Dokladová část D.2. PD – vyjádření orgánů a organizací podklad pro stavební povolení:
° Statutární město ústí n.L. - plná moc pro zmocněnce z 10.6.2009
° Magistrát města Ústí n.L. - územní rozhodnutí čj. MM/SO/S/206356/2009/Bart
z 16.10.2009, PM 28.12.2009
° Krajský úřad ÚK, ZPZ – vyjádření z 23.3.2010, 17.3.2009, 28.1.2010 a 3.5.2010
° Magistrát města Ústí n.L. – vyjádření čj. OŽP/45437/VKP/2010/3/Vyk ze 17.5.2010
° SŽDC s.o. – vyjádření zn. 904/09-SDC UNL-411/Ra z 29.9.2009 a 3.9.2009
° Drážní úřad, stavební sekce, obl. Praha – vyjádření zn. MP-SOP1590/09-2/Ce,
DUCR-46293/09/Ce z 6.10.2009 a MP-SOP1408/09-2/Ce, DUCR-40967/09/Ce
z 4.9.2009
° SCHKO Labské pískovce – vyjádření čj. 01918/LP/2009/AOPK z 17.12.2009 a čj.
00327/LP/2010 z 25.2.2010
° Magistrát města Ústí n.L. – vyjádření zn. MM/OD/SÚ/203867/2009/KočoR
z 12.11.2009
° Palivový kombinát Ústí, s.p. – vyjádření zn. PKÚ/1143/OSMR/0677/10 z 30.3.2010
° Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – vyjádření zn. 010610007958 z 20.4.2010
° Povodí Ohře, s.p. – vyjádření zn. 021001-490/2010 z 3.3.2010
° ČIŽP, OI Ústí n.L. – vyjádření zn. ČIŽP/44/IPP/0911634.001/10/UPT z 19.3.2009
° Město Trmice – vyjádření zn. 732/10 z 18.2.2010
° M.Černý, správce veřej, osvětlení Trmice – vyjádření z 6.4.2010
° MěÚ Chabařovice – vyjádření č.j. 516/SÚ/109/10 z 22.2.2010
° Dobrovolný svazek obcí Jezero Milada – vyjádření z 16.2.2010
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°
°
°
°
°
°

Krajské ředitelství Policie Ústeckého kraje – vyjádření čj. KRPU-17015-1/ČJ-20100400MN-14 z 24.2.2010
Krajská hygienická stanice ústeckého kreaje – vyjádření čj. KHSUL 5347/2010
z 22.2.2010
ČEZ Distribuce a.s., Děčín – vyjádření zn. 1026047614 z 22.2.2010 a Mar/25/02/10/1
z 25.2.2010
Telefónica O2 Czech Republic, a.s. – vyjádření čj. 21426/10/CUL/M00 z 23.2.2010
UPC Česká republika, a.s. – vyjádření zn. A00561/2010/18.02.2010 z 18.2.2010
Dalkia Česká republika, a.s., divize stí n.L. – vyjádření z 10.2.2010

Krajský úřad za účastníky vodoprávního řízení stanovil dle § 115 vodního zákona a 109
stavebního zákona za použití ust. § 27 správního řádu následující:
- Žadatel Statutární město Ústí nad Labem v zastoupení MV projekt spol. s r.o.
- Město Chabařovice, Husovo nám. 183, 403 17 Chabařovice
- Město Trmice, Fugnerova 448/29, 400 04 Trmice
- Palivový kombinát Ústí, státní podnik, 400 76 Ústí nad Labem
- Dobrovolný svazek obcí Jezero Milada, se sídlem Magistrát města Ústí nad Labem,
Velká Hradební 8, 400 01 Ústí nad Labem
- VIAMONT Servis a.s., Železničářská 1385/29, 400 03 Ústí nad Labem, po prodeji
dotčeného pozemku nahrazený společností Advanced World Transport a.s., Hornopolní
3314/38, 702 62 Ostrava
- Správa železniční dopravní cesty s.o., SDC Ústí n.L., Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí
nad Labem
- Dalkia Česká republika, a.s., 28. října 3123/152, 709 74 Ostrava
- Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
- SVS, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
- RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
- ČEZ Distribuce., a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4
- Telefónica O2 Czech Republic, a.s.
Následně opatřením č.j. 2147/ZPZ/2010/A-001, JID 135710/2010/KUUK ze dne 21. 7. 2010
oznámil zahájení řízení ve věci dle § 15 vodního zákona a § 109 stavebního zákona
a uvědomil účastníky současně s dotčenými orgány, že mohou své námitky, návrhy
a připomínky uplatnit v souladu ust. § 112 odst. 2 stavebního zákona ve lhůtě do 4. 8. 2010
s tím, že k později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům
nebude přihlédnuto. Po celou tuto jim umožnil nahlížet do spisu. V uvedené věci nesvolal
místní šetření, protože mu jsou z předešlých řízení dobře známy poměry na staveništi.
Obeslaný původní vlastník VIAMONT Servis a.s., stavbou dotčeného pozemku p.č. 1493/15
v k.ú. Trmice upozornil na převod vlastnického práva k tomuto pozemku k 1.7.2010
na společnost Advanced World Transport a.s., Hornopolní 3314/38, 702 62 Ostrava, která se
tak stala účastníkem řízení. Na základě této skutečnosti zdejší úřad dodatečně tohoto
účastníka uvědomil o zahájeném řízení opatřením č.j. 2147/ZPZ/2010/A-001, JID
141161/2010/KUUK ze dne 2. 8. 2010 a seznámil ho se stejnými právy, jako ostatní
účastníky a stanovil termín k uplatnění námitek do 12.8.2010.
Současně s prvním oznámením vyzval krajský úřad žadatele k uhrazení správního poplatku
ve výši 3000,- Kč vyměřeného dle ust. § 2 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,
v platném znění; sazebníku zákona, části X, položky 17. Poplatek byl uhrazen dne 5. 8. 2009
převodem na účet krajského úřadu.
V reakci na zaslané opatření byly zdejšímu úřadu doručeny dopisy Krajské hygienické
stanice Ústeckého kraje zn. KHSUL 26100/2010 ze dne 2.8.2010, ve kterém potvrzuje
platnost svého stanoviska zn. KHSUL 5347/2010 ze dne 22.2.2010 vydaného společnosti
MV projekt spol. s r.o., a Správy železniční dopravní cesty, s.o., zn. 783/10-SDC UNL411/Ra ze dne 21.7.2010, ve kterém požaduje respektování podmínek jimi vydaného
souhrnného stanoviska čj. 904/09-SDC UNL-411/Ra ze dne 29.9.2009.
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Krajský úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost, stanovil podmínky pro
provedení stavby, schválil plán kontrolních prohlídek a určil možnost užívání stavby pouze
na základě kolaudačního souhlasu.
Dále se zabýval podmínkami pro realizaci záměru, které jsou obsahem Závěru zjišťovacího
řízení čj. 1994/ZPZ/2009/562-záv. ze dne 21.8.2009, kde je uvedeno, že:
1. Veškeré stavební práce budou probíhat mimo období hnízdění ptáků a rozmnožování
obojživelníků, tj. mimo období 1.3. – 31.7.
2. Technická úprava prostorů pro biotopy, výsadba rostlin a údržba ploch bude prováděna
v dohodě s Krajským úřadem Ústeckého kraje.
První podmínku zdejší úřad zakotvil pod číslem č. 3 do podmínek tohoto rozhodnutí.
V souladu s požadavkem druhé podmínky je zpracována předložená projektová
dokumentace, řešící zejména realizaci biologické části a kompenzačních opatření
vycházejících z požadavku dotčených orgánů ochrany přírody a krajiny. Vlastní realizace
těchto opatření bude prověřována v rámci schválených kontrolních prohlídek, viz podmínka
č. 14 rozhodnutí.
Krajský úřad prověřil oprávnění zpracovatele předložené dokumentace, jímž je Ing. Martin
Valečka - MV Projekt s.r.o. (osvědčení o autorizaci 0004814), soulad dokumentace
s územně plánovací dokumentací, s obecnými požadavky na výstavbu i její rozsah
stanovený podmínkami platného územního rozhodnutí čj. MM/SO/S/206356/2009/Bart
z 16.10.2009. Doklad o vypořádání se s podmínkami je součástí dokumentace – příloha D.5.
Dokumentace obsahuje zapracované požadavky dotčených orgánů státní správy, která byla
uplatněna v rámci územního řízení a při zpracovávání předkládané dokumentace. Ostatní
požadavky a obsahy stanovisek byly zakotveny do podmínek uvedených ve výroku
rozhodnutí.
Zdejší úřad v rámci řízení rozhodl o námitkách účastníků řízení podaných v souladu
s ust. § 114 stavebního zákona, doložených ve vyjádřeních (viz výše výčet doložených
dokladů). Námitkám Správy železniční dopravní cesty, s.o. vyhověl v podmínkách č. 1, 6, 7,
14 výroku rozhodnutí, námitkám Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. v podmínkách č.
1, 6, 17, námitkám Města Trmice v podmínkách č. 6, 8, 11, námitkám ČEZ Distribuce, a.s.,
v podmínkách č. 6, 13, 17, námitkám společnosti Dalkia Česká republika, a.s. vyhověl
v podmínce č. 6 a námitkám RWE Distribuční služby, s.r.o. v podmínce č. 6 výroku tohoto
rozhodnutí. Námitkám Palivového kombinátu Ústí, s.p. uplatněným ve vyjádření zn. PKÚ/
1143/OSMR/0677/10 z 30.3.2010 vyhověl částečně, a to v podmínce č. 1, námitku na kvalitu
písku pro vysypání pláže zamítl, neboť se netýká této stavby.
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství zjistil, že
uskutečněním stavby nejsou ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeně omezena či
ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Proto po provedeném řízení rozhodl,
jak je uvedeno ve výrokové části rozhodnutí a žadateli vyhověl a povolil stavbu vodního díla
Jezero Milada – přípravné práce pro přístaviště, přičemž připomínky účastníků řízení
a stanoviska dotčených orgánů požadovaná zvláštními předpisy zkoordinoval a zakotvil
do podmínek výrokové částí tohoto rozhodnutí.

POUČENÍ
Stavební povolení pozbývá podle ust. § 115 odst. 4 stavebního zákona platnosti, jestliže
stavba nebyla zahájena do dvou let ode dne , kdy nabylo právní moci.
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle § 81 správního řádu odvolání,
ve kterém se uvede v jakém rozsahu ho napadá, v čem je spatřován rozpor s právními
předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, a to ve lhůtě 15 dnů
ode dne jeho oznámení k Ministerstvu zemědělství, podáním učiněným u Krajského úřadu
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Ústeckého kraje. Odvolání jen proti odůvodnění je nepřípustné. Odvolání se podává
s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník
dostal jeden stejnopis. 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.

otisk úředního razítka
RNDr. Tomáš Burian
vedoucí oddělení životního prostředí

Příloha:
Ověřená PD stavby + štítek (po nabytí právní moci rozhodnutí)
Rozdělovník:
účastníci řízení - § 27 odst. 1 správního řádu (do vlastních rukou)
Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
prostřednictvím MV Projekt spol. s.r.o., Lipence 769, 155 31 Praha 5 (adresa pro doručování
Sudoměřská 25/1243, 130 00 Praha 3) + příloha
účastníci řízení - § 27 odst. 2 a 3 správního řádu (do vlastních rukou):
1. Město Chabařovice, Husovo nám. 183, 403 17 Chabařovice
2. Město Trmice, Fugnerova 448/29, 400 04 Trmice
3. Palivový kombinát Ústí, státní podnik, 400 76 Ústí nad Labem
4. Dobrovolný svazek obcí Jezero Milada, se sídlem Magistrát města Ústí nad Labem,
Velká Hradební 8, 400 01 Ústí nad Labem
5. Advanced World Transport a.s., Hornopolní 3314/38, 702 62 Ostrava
6. Správa železniční dopravní cesty s.o., SDC Ústí n.L., Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí
nad Labem
7. Dalkia Česká republika, a.s., 28. října 3123/152, 709 74 Ostrava
8. Severočeská vodárenská společnost, a.s.s Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
9. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
10. RWE Distribuční služby, s.r.o.
11. ČEZ Distribuce., a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4
12. Telefónica O2 Czech Republic, a.s.
dotčené orgány a další (na vědomí):
13. Městský úřad Trmice, Fugnerova 448/29, 400 04 Trmice
14. Magistrát města Ústí n.L., stavební odb., odb.ŽP (OH, OPK), Velká Hradební 8, 401 01 Ústí n.L.
15. Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, Horova 1340/10, 400 01 Ústí nad Labem
16. Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje, Moskevská 15, Ústí nad Labem
17. Obvodní báňský úřad, U města Chersonu 1429, 434 61 Most
18. Drážní úřad, Wilsonova 80, 121 06 Praha 2
19. Povodí Ohře, s. p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
20. AOPK Správa chráněné krajinné oblasti Labské pískovce, Teplická 424/69, 405 02 Děčín
21. ČIŽP, OI Ústí n.L., Výstupní 1644, 400 07 Ústí nad Labem
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