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„Bystřice, ř.km 0,077 – 0,312 (Kozlíky) – rekonstrukce opevnění“

ROZHODNUTÍ
Magistrát města Teplice, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad dle ustanovení 104 odst. 2
písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní
zákon), ve znění pozdějších předpisů, věcně a místně příslušný dle ustanovení § 10 a § 11 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a dále jako příslušný speciální stavební úřad podle ust. § 15
odst. 5) vodního zákona a § 15 odst. 1) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení posoudil žádost, kterou
podal účastník řízení dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu:
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, IČ 70889988
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení:

vydává stavební povolení
podle ustanovení § 15 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů a ustanovení § 115 zákona č. 183/2006 Sb., (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů
ke stavbě vodního díla:
„Bystřice, ř.km 0,077 – 0,312 (Kozlíky) – rekonstrukce opevnění“
Stavbou dotčeny pozemky p.č. 986, 611/5, 975, 997, 996, 906, 907, 908, 1027, 904 k.ú. Velvěty, okres Teplice,
kraj Ústecký.
Zájmová lokalita se nachází ve vodním útvaru povrchových vod: Bystřice od pramene po ústí do toku Bílina

(OHL_0840), vodní tok: Bystřice (Teplický potok) (10100315), ČHP: 1-14-01-0770-0-00 - Bystřice, ČHGR: 4612
- Křída Dolního Labe po Děčín - levý břeh, severní část.
Orientační určení polohy (souřadnice x, y):
začátek
konec
979923, 772331
979693, 772393
Údaje o povolené stavbě vodního díla:
Dle předložené projektové dokumentace je účelem stavby stabilizace koryta a břehů řešeného úseku toku.
Předmětem stavby je rekonstrukce stávajícího opevnění, pročištění dna od náplavu, včetně opravy původní
dlažby ve dně, a tím obnova průtočného profilu. Stávající poškozené opevnění dna a břehů koryta, budou
obnovena tak, aby nedocházelo k dalším škodám na opevnění či přilehlých pozemcích.

Stavba je členěna na tyto stavební objekty:
Ř.km

Stavební
objekt

0,000 - 0,243

SO 01

Stručný popis návrhu

délka
(m)

Oprava dna – kamenná dlažba
 Úprava nivelety dna (odstranění výmolů)
 Kamenná dlažba uložená do beton. lože
 Dno upraveno do tvaru střelky
 0,074-0,243 Rozvolněná kyneta, 5 ks výmolů a tůní,
umístění solitérních kamenů
 U mostních objektů a cca po 50 m dno stabilizováno
prahy

243
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Oprava nábřežní zdi - opěrná zeď z lom. kamene
 Odstranění stávající betonové zdi
 Opěrná zeď z lom. kamene na CM v parametrech
stávající zdi
 V místě autobusové zastávky, patky pro zábradlí za
korunou zdí
 Přístup do koryta schodištěm

0,074 - 0,243

SO 02

0,074 - 0,243

SO 03

0,026 – 0,051

SO 04

Rekonstrukce nábřežní zdi - kamenná rovnanina
 Odstranění stávající betonové zdi
 Kamen. rovnanina na sucho do štěrk. lože ve sklonu 1:1
 Zakončení úpravy tvořeno zborcenou plochou na
cementovou maltu

25

0,026 – 0,051

SO 05

Oprava nábřežní zdi - opěrná zeď z lom. kamene na MC
 Odstranění stávající betonové zdi
 Opěrná zeď z lom. kamene na CM v parametrech
stávající zdi
 Zábradlí bude umístěno za korunou zdi

25

0,000 – 0,013

SO 06

Rekonstrukce nábřežní zdi - opěrná zeď z lom. kamene
 Odstranění stávající betonové zdi
 Opěrná zeď z lom. kamene na CM

13

Rekonstrukce nábřežní zdi - kamenná rovnanina
 Odstranění stávající betonové zdi
 Kamen. rovnanina na sucho do štěrk. lože ve sklonu 1:1
 Zakončení úpravy tvořeno zborcenou plochou na
cementovou maltu
 Oprava stávající kamenné zdi v délce 10m

168

169

Účel povolené stavby:
Účelem stavby je stabilizace koryta a břehů řešeného úseku toku.
Podmínky a povinnosti pro provedení stavby podle § 15 odst. 3 vodního zákona a § 115 stavebního zákona:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace „Bystřice, ř.km 0,077 – 0,312 (Kozlíky) –
rekonstrukce opevnění“ ověřené vodoprávním úřadem; Projektovou dokumentaci vypracovala společnost
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Ing. Pavel Menhard, autorizovaný inženýr pro stavby vodního
hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT – 0010891, datum: září 2019. Případné změny nesmí být
provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Před zahájením stavby zajistí stavbyvedoucí polohové a výškové vytýčení inženýrských sítí a prostorové
vytýčení stavby u jejich správců a projedná podmínky realizace stavby.
3. Při křížení podzemních sítí je nutné dodržovat odstupové vzdálenosti dle ČSN 736005 Prostorové
uspořádání sítí technického vybavení. Každé poškození inženýrských sítí musí být okamžitě hlášeno jejich
majitelům či správcům.
4. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem. Tento bude do 15-ti dnů po ukončení výběrového řízení
oznámen zdejšímu vodoprávnímu úřadu, vč. údajů stavbyvedoucího.
5. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
6. Před zahájením stavby vodního díla bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek
„Stavba povolena“, který bude ponechán na stavbě do kolaudace stavby.
6. Stavebník přizve vodoprávní úřad ke kontrolní prohlídce stavby dle předloženého návrhu v PD.
7. Po ukončení denních prací nebudou ponechávány pracovní stroje, mechanizace a přebytečný materiál
v průtočném profilu.
8. V záplavovém území toku nebudou skladovány snadno rozpojitelné a odplavitelné materiály ani látky
závadné vodám, pokud nebudou zabezpečeny proti průtokům velkých vod.
9. Stavební stroje a zařízení použité při provádění prací budou zabezpečeny proti úniku ropných látek či
jiných závadných látek, a to jak při provádění prací, tak při jejich odstavení.
10. 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,
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uživatelům či správcům. Ke kolaudaci stavby budou předloženy vyjádření správců dotčených sítí o
dodržení podmínek pro stavbu stanovených – před záhozem bude provedena kontrola pracovníkem
dotčených sítí.
11. Při provádění stavby budou dodrženy požadavky dotčených orgánů:
a) MgM Teplice, odboru životního prostředí, uvedené v závazném stanovisku k zásahu do VKP – vodní tok
ze dne 8.8.2018:

Při realizaci záměru je nutno dbát povinností při obecné ochraně přírody uvedených v § 4 zákona o
ochraně přírody a krajiny, akce bude zajištěna tak, aby nedošlo k narušení či oslabení stabilizační
funkce významného krajinného prvku v krajině jako celku.

Během prací nedojde ke znečištění půdy a vody ropnými či jinými cizorodými látkami.

Cizorodé látky ani jiné materiály nebudou po dokončení prací ponechány na místě. Vše bude
odvezeno na řízenou skládku.

Prostranství nesmí být znečišťováno, musí být uvedeno do původního stavu ihned po skončení
užívání.

Při stavbě bude zajištěna všeobecná ochrana živočichů.

Minimálně tři týdny před zahájením stavebních prací bude odborníky (např. ČRS SÚS) zajištěn odlov
ryb a její přemístění mimo úsek dotčený stavbou.

Během stavební činnosti bude postupováno dle ČSN DIN 18 920 – Ochrana stromů a porostů při
stavební činnosti.

Stavba si vyžádá kácení dřevin rostoucích mimo les, je nezbytné postupovat v souladu s § 8 zák.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

V případě, že během zahájení stavby, případně v průběhu stavebních prací bude v korytě toku
spatřen zvláště chráněný druh živočicha, je nezbytné kontaktovat příslušný úřad, kterým je Krajský
úřad Ústeckého kraje.
b) Magistrátu města Teplice, odboru životního prostředí (odpady), uvedené v závazném stanovisku ze dne
10.10.2018 pod zn: MgMT-OŽP 109203/2018/ZS-431/Lou:

Stavebník po ukončení demoliční a stavební činnosti předloží MgMT, odboru ŽP doklady, orgánu
odpadového hospodářství o odstranění všech vzniklých odpadů na zařízeních k tomu určených.
c) Drážního úřadu uvedené v závazném stanovisku ze dne 28.8.2018 pod č.j.: DUCR-48726/18/Bm::

Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené Drážnímu úřadu. Případné změny
této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem.

Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.

Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu. Veškeré
kroky při provádění stavby v obvodu dráhy - tj. harmonogram prací, nutná ochranná opatření,
případné výluky kolejí, apod. je třeba řádně v předstihu projednat s vlastníkem a provozovatelem
dráhy.

Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení výše uvedené stavby.

Po ukončení stavby požádá stavebník o vydání závazného stanoviska ke kolaudaci, který Drážní
úřad vydává podle § 7 odst. 3 zákona.
d) MgM Teplice, odboru dopravy, uvedené ve vyjádření ze dne 26.3.2020 pod č.j.: OD/016079/20/Ro/Stan:

Během provádění prací (doprava materiálu na stavbu, zábor veřejné komunikace) nebudou přilehlé
komunikace znečišťovány či jinak poškozovány. Dojde-li ke znečištění, zajistí stavebník okamžitou
nápravu. V případě poškození bude komunikace (vozovka i chodník) uvedena (opravena) do
původního stavu. Na komunikacích nebude během provádění stavebních prací skladován stavební
ani výkopový materiál, v opačném případě požádáte na odboru dopravy, který je příslušným silničním
správním úřadem, o vydání povolení zvláštního užívání komunikace (umísťování, skládání a
nakládání věcí nebo materiálů – zábor).
12. Dle vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., se v uvedeném zájmovém prostoru nachází energetické zařízení
(nadzemní vedení) v majetku ČEZ Distribuce, a.s., které je chráněno ochranným pásmem, proto budou
dodrženy podmínky uvedené v souhlasu s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu
el. zařízení, uvedené v souhlasu ze dne 25.9.2019 pod zn: 1105672828, zejména.

Souběhy a křižovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a
předpisy.

Upozorňujeme na naše nadzemní vedení 0,4 kV. Není chráněno ochranným pásmem. Dbejte
zvýšené opatrnosti při pracích mechanizmů pod vedením, zemními pracemi nesmí být narušena
stabilita podpěrných bodů.

Jakákoliv poškození nebo mimořádné události, způsobené na elektrickém zařízení stavebníkem,
musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 800 850 860 a budou opraveny na náklady
viníka. Zahrnutí poškozených míst může být provedeno pouze po souhlasu vydaném naší
společností.

Ochranné pásmo vedení VN (VVN) bude po celou dobu stavby označeno výstražnou cedulí „POZOR
– ochranné pásmo vedení VN“ ze všech stran možného vjezdu do tohoto pásma.

Bude zajištěn trvalý přístup k zařízení ČEZ Distribuce, a.s., pro manipulace a údržbu.
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Při realizaci stavby nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení
nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 2
m od vodičů dle ČSN EN 501101-1. V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel
povinen požádat o vypnutí předmětného vedení. Potom budou práce v ochranném pásmu vedení VN
prováděny zásadně pod dozorem osoby s patřičnou elektrotechnickou kvalifikací.

Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených
firem k našemu zařízení.

Veškeré práce v ochranném pásmu el. zařízení budou prováděny s největší opatrností za dodržení
podmínek bezpečnosti práce v blízkosti el. vedení.

Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení
bezpečnostních předpisů.

Zemními pracemi nesmí být narušeno uzemnění zařízení distribuční soustavy, při případném
obnažení zemnící pásky je nutné toto neprodleně ohlásit naší společnosti.

Při případné úpravě povrchu v ochranném pásmu vedení nesmí dojít ke změně současné výškové
nivelety země oproti současnému stavu.

Musí být dodrženy podmínky pro práce v ochranných pásmech vedení, které jsou přílohou souhlasu.

Jakékoliv události mající vliv na provoz předmětných vedení musí být neprodleně oznámeny na
poruchovou linku 800 850 860 nebo včas oznámeny naší společnosti.
V zájmovém území se nachází (STL plynovod ocel DN 50), proto budou dodrženy podmínky uvedené ve
stanovisku GridServices, s.r.o., ze dne 8.8.2018 pod zn: 5001759763, zejména:

Před zahájením stavby bude provedeno vytyčení PZ, během stavby kontrola PZ.

V ochranném pásmu STL plyn. zařízení (1 m na každou stranu) nebude prováděna skládka materiálu
a výšková úprava terénu.

Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v OP plynárenského
zařízení a plynovodních přípojek, které činí 1 m na každou stranu měřeno kolmo od osy plynovodu a
přípojek. Veškeré stavební práce budou prováděny v OP výhradně ručním způsobem a musí být
vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz uvedených plynárenských
zařízení a plynovodních přípojek.















Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení provede příslušná provozní oblast. O
provedeném vytyčení bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a
plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného
určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní
stavební činnosti zahájeny.
Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského
zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník
povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních
přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného
nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a
motorových nářadí.
Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební
činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.
V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti
provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na
náklady stavebníka. V případě, že tato podmínka nebude splněna, nesmí být použita bezvýkopová
technologie.
Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo
přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.
Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro
stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede
příslušná provozní oblast. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Povinnost kontroly se
vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. Bez provedené kontroly nesmí být
plynárenského zařízení a plynovodní přípojky zasypány.
Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a
obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy.
Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.
Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč.
hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po
celou dobu trvání stavební činnosti.
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Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo
ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.

Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.

Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes
plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložením panelů v místě přejezdu plynárenského
zařízení.
13. V prostoru zájmového území stavby se nachází technická zařízení ve správě SŽDC, OŘ UNL, proto budou
dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku SŽDC, s.o., ze dne 2.8.2018 pod zn: 19915/2018-SŽDC-OŘ
UNL-NT, zejména:

V místě přiblížení k trati Trmice – Bílina spravujeme v blízkosti koryta trakční stožár. Do vzdálenosti
2 m nesmí být prováděny zemní práce, aby nebyla narušena jeho stabilita.

Během stavby učiní investor na vlastní náklady taková opatření, aby nebyla ohrožena stabilita
drážního tělesa a bezpečnost provozu na železnici a nedošlo k narušení ani omezení jakékoliv drážní
činnosti.

Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty ani žádné zařízení v majetku ČR-SŽDC, s.o.
(např. zařízení železničního spodku včetně jeho staveb, zařízení železničního svršku,
zabezpečovacího a sdělovacího zařízení, silnoproudých a trakčních zařízení, zařízení železničních
úrovňových přejezdů, mostní objekty, propustky, opěrné, zárubní a obkladní zdi, protihluková opatření
atd.).

Stavba bude realizována takovým způsobem, aby ani v budoucnu nebyla poškozována a nebylo
omezeno její užívání vlivem provozu dráhy.

Pokud při realizaci prací související s výše uvedenou stavbou vznikne škoda na majetku ve správě
SŽDC, zhotovitel o této skutečnosti neprodleně informuje SŽDC, OŘ UNL a zajistí uvedené dotčené
zařízení či úseku dráhy do původního stavu, a není-li to možné, do stavu odpovídajícího původnímu
účelu a to na vlastní náklady.

Veškerá činnosti v souvislosti s uvedenou stavbou proběhne mimo pozemek ve vlastnictví ČR-SŽDC,
s.o.

Vlastní realizací stavby nesmí být narušena funkce příkopů, které slouží k odvodnění tělesa dráhy.

Stavebník musí akceptovat stávající stav a systém odvodnění výše uvedené železniční trati (mostů,
propustků atd.).

K odvádění vody ze staveb a zařízení cizích subjektů nelze ani v budoucnu k odvádění vody ze
staveb a zařízení cizích subjektů využívat drážních příkopů ani jiných drážních zařízení.

Při realizaci stavby musí být všechna zařízení, pracovní pomůcky, nářadí a ostatní materiál umístěny
a uloženy vždy takovým způsobem, aby nejenže nezasahovaly do průjezdného průřezu a volného
schůdného manipulačního prostoru přilehlé koleje (t.j. prostor mezi stavbami, pevnými zařízeními
nebo jinými překážkami a průjezdným průřezem, který je stanoven pro přilehlou kolej a který musí být
zachován pro bezpečný pohyb osob a manipulaci s materiálem), bude rovněž dodržena podmínka, že
při realizaci stavby bude minimální vzdálenost osob a mechanizačních prostředků atd. 5,0 m od osy
krajní koleje.

Pro práci v blízkosti trakčního vedení je nutno dodržovat ČSN EN 50110-1 ed. 3, TNŽ 34 3109, ČSN
34 1500 ed.2, Bp 1 a další související předpisy.

S ohledem na práci strojních mechanismů upozorňujeme zejména na čl. 6.4.5.6 TNŽ 34 3109. Pokud
nebude dodržena bezpečná vzdálenost živých částí trakčního vedení, je nutné zajistit výluku napájení
trakčního vedení. Při realizaci stavby nesmí dojít k narušení nebo znečištění trakčního vedené včetně
ukolejnění.

V případě možného omezení železničního provozu si investor požádá o výluku trati, výluku trakčního
vedení nebo omezení rychlosti kolem pracovního místa prostřednictvím p. Pinkavu.

Zahájení stavby bude ohlášeno minimálně 14 dní před započetím prací SŽDC, OŘ UNL, Správa trati
Ústí nad Labem, vedoucí provozního střediska STO Bílina, (p. Pinkava), se kterým bude projednán
technologický postup prací včetně předání staveniště a po realizaci stavby i ukončení prací. P.
Pinkava zajistí rovněž drážní dohled.

Stavebník písemně ohlásí zahájení stavby minimálně 14 dní předem na adresu SŽDC, OŘ UL,
Železničářská 31, 400 03 Ústí nad Labem. Před ukončením prací na stavbě (před konáním
závěrečné kontrolní prohlídky, místního šetření atd.) si stavebník písemně zažádá o stanovisko
SŽDC, OŘ UNL, oddělení ochranného pásma dráhy, k ukončení stavby v obvodu a ochranném
pásmu dráhy.
14. Při realizací výše uvedené akce dojde ke styku s telekomunikačním vedení a zařízením, která jsou
chráněna ochranným pásmem dle § 102 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikací. Proto budou
dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření ČD – Telematiky a.s, uvedené ve vyjádření ze dne 26.7.2018
pod zn: 07953/2018-Če:

Nutné vytýčení výše uvedeného kabelu. Vytýčení provedeme na základě objednávky!

Budou dodrženy podmínky pro činnosti na kabelech v majetku SŽDC s.o. (ve správě Technické
ústředny dopravní cesty).
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15. Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací (SEK) nebo její ochranné
pásmo společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.(CETIN), proto budou dodrženy podmínky
uvedené ve vyjádření ze dne 27.4.2018 pod č.j.: 599780/18:

Stavebník je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK.

V případě nezbytnosti přeložení SEK zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost Česká
telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je povinen uhradit
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., veškeré náklady na nezbytné úpravy
dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení. Pro účely přeložení SEK je
stavebník povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o
realizaci překládky SEK.
16. Budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku Českého rybářského svazu, z.s. ze dne 21.1.2019:

Stavba bude dokonale zajištěna proti úniku stavebních hmot, zejména cementových směsí a dále
provozních a pohonných hmot ropného původu do vodního recipientu.

V předmětných úsecích bude provedeno zahrázkování a převod vody potrubím.

Alespoň tři týdny před zahájením stavebních prací bude tato skutečnost oznámena na adresu
sekretariátu ČRS, z.s., SÚS, který zajistí odlov obsádky ryb z předmětného úseku a přemístění mimo
úsek dotčený stavbou.

Odlov obsádky ryb bude proveden na náklady investora.
17. Budou dodrženy podmínky majetkového správce komunikace č. III/25822 a č. III/25824 uvedené ve
vyjádření SÚS ÚK, p.o., ze dne 31.7.2018 pod zn: DAN 122/2018:

Silnice nesmí být znečišťovány nebo jinak poškozovány, případné znečištění musí být neprodleně
odstraněno.
18. Dle vyjádření SčVK, a.s., se v dané lokalitě nachází zařízení ve správě spol. SčVK, a.s., proto budou
dodrženy podmínky SčVK, a.s., uvedené ve vyjádření ze dne 11.2.2020 pod zn:
O20690012769/ÚTPČMO/Hw, zejména:

Zahájení prací nám bude oznámeno 15 dní předem písemně nebo e-mailovou poštou včetně jména a
telefonického spojení stavebního dozoru a dodavatele stavby (e-mail: info@scvk.cz).

Před zahájením prací požadujeme vytýčení stávajícího vodohospodářského zařízení na místě.

Investor stavby prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět práce, s polohou tohoto
vedení, včetně jeho profilu, upozorní organizace provádějící práce na možnou polohovou odchylku
uložených sítí od výkresové dokumentace.

Je nutno respektovat a zachovat funkční povrchové znaky vodohospodářského zařízení.

V případě, že dojde při realizaci stavby k nalezení dalšího vodohospodářského zařízení, které není
uvedeno v dokumentaci stavby, požadujeme provést samostatné jednání o způsobu ochrany zařízení
nebo o jeho eventuální přeložce nebo zrušení.

Jakákoli změna oproti schválené dokumentace musí být předložena ke schválení naší společnosti
před dalším postupem prací.
19. Budou dodrženy podmínky účastníka řízení p. Zitka uvedené v souhlasu vlastníka ze dne 31.8.2018:

U parcel 1027 a 908 požaduji v rámci realizace projektu vyvést konečnou výši stavěné zdi do úrovně
vozovky v daném místě a zachovat prostupy v této zdi do říčního koryta.

Dřevo z pokácených stromů bude ponecháno na pozemku.

Na dotčených pozemcích bude zachováno trubní vedení pro odvod dešťových vod.
20. Budou dodrženy podmínky účastníka řízení manželé Větrovcovi uvedené v souhlasu vlastníka ze dne
8.8.2018:

Budou zachovány současné odtokové prostupy v opěrné zdi zpevňující říční koryto.
21. Stavba bude dokončena do 12/2022.
22. Stavba může být užívána pouze na základě platného kolaudačního souhlasu.

Odůvodnění:
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, IČ 70889988
(dále jen "stavebník"), podal dne 8.1.2020 u Magistrátu města Teplice, odboru životního prostředí, žádost
o vydání stavebního povolení k výše uvedenému vodnímu dílu. Dnem podání je zahájeno řízení.
Vzhledem k tomu, že k žádosti nebyly předloženy potřebné podklady dané vyhláškou č. 183/2018 Sb., o
náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu
úřadu a žádost tak neposkytovala dostatečný podklad pro posouzení, bylo řízení usnesením ze dne 27.1.2020
pod č.j.: MgMT/009036/2020/St přerušeno do doby doložení dokladů, nejpozději však do 30.6.2020.
Požadované doklady byly doloženy dne 8.4.2020 a v řízení bylo pokračováno, o čemž byli účastníci řízení
vyrozuměny oznámením ze dne 14.4.2020.
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K žádosti byla doložena projektová dokumentace stavby paré č. 4, 5 a následující doklady:
1. Žádost o stavební povolení ze dne 8.1.2020
2. Informace o parcele vč. katastrální mapy
3. Vyjádření SčVK, a.s., k existenci zařízení ze dne 27.1.2020 pod zn: SCVKZAD62396
4. Usnesení o přerušení řízení a výzva ze dne 27.1.2020 pod č.j.: MgMT/009036/2020/St
5. Vyjádření TelcoPro Services, ze dne 27.1.2020 pod zn: 0201018157 (nenachází se)
6. Závazné stanovisko MgMT, OŽP-lázně, ze dne 29.1.2020 pod zn: OZP/LZ-189/Pl (bez podmínek)
7. Vyjádření SčVK, a.s. ze dne 11.2.2020 pod zn: O20690012769/ÚTPČMO/Hw
8. Vyjádření ŘSD ČR ze dne 18.2.2020 pod č.j.: 1465/35210/2020/Bud (bez podmínek)
9. Rozhodnutí KÚÚK, odboru dopravy (stavba v ochr. pásmu komunikace I.tř.), ze dne 2.3.2020 pod č.j.:
KUUK/040568/2020/DS/Rych
10. Vyjádření MgMT, odbor dopravy ze dne 26.3.2020 pod č.j.: OD/016079/20/Ro/Stan
11. Doklad o zaplacení správního poplatku ve výši 3000 Kč ze dne 8.4.2020
12. Oznámení o zahájení ze dne 14.4.2020
13. Záznam o nahlížení do spisu ze dne 29.4.2020 (Ing. Lůžek)

Dokladová část E:
1. Vyjádření České Radiokomunikace a.s., ze dne 16.9.2019 pod zn: UPTS/OS/228237/2019 (nenachází se)
2. Vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., souhlas s umístěním ze dne 25.9.2019 pod zn: 1105672828 (NV)
3. Vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 6.8.2018 pod zn: 1099575148
4. Vyjádření GridServices, s.r.o., předprojektová příprava, ze dne 21.2.2019 pod zn: 5001876978 (STL plyn.
zařízení)
5. Vyjádření GridServices, s.r.o., povolení stavby, ze dne 8.8.2018 pod zn: 5001759763
6. Vyjádření SŽDC, s.o., ze dne 2.8.2018 pod zn: 19915/2018-SŽDC-OŘ UNL-NT
7. Stanovisko ČD – Telematika a.s., ze dne 26.7.2018 pod pod zn: 07953/2018-Če
8. Vyjádření CETIN k SP, ze dne 27.4.2018 pod č.j.: 599780/18
9. Vyjádření T-Mobile CR a.s., ze dne 16.9.2019 pod zn: E35604/19 (nenachází se)
10. Vyjádření ČRS, SÚS, z.s., SÚS, ÚL ze dne 1.8.2018 pod zn: 1721-2/18
11. Vyjádření ČRS, SÚS, z.s., SÚS, ÚL ze dne 21.1.2019
12. Závazné stanovisko MgMT, OPK k zásahu do VKP, ze dne 8.8.2018 pod zn: OŽP/kli/ZS11-VKP
13. Stanovisko Obce Rtyně n. Bílinou ze dne 30.7.2018 – vlastník pozemku p.č. 996 k.ú. Velvěty
14. Stanovisko Povodí Ohře, s.p., ze dne 24.7.2018 pod zn: POH/32754/2018-2/032100
15. Vyjádření MgMT, odbor ÚPSŘ, podle § 15 odst. 2 SZ, ze dne 10.8.2018 pod sp.zn: ÚP/081091/Ča
16. Souhrnné stanovisko MgMT OŽP ze dne 15.8.2018 pod zn: MgMT OŽP 081090/2018/V-477/Kol
17. Závazné stanovisko MgMT, OŽP – odpady, ze dne 10.10.2018 pod zn: MgMT – OŽP 109203/2018/ZS431/Lou
18. Souhrnné vyjádření KÚÚK ze dne 9.8.2018 pod č.j.: 2837/ZPZ/2018/V-3169
19. Vyjádření InfoTel, spol. s r.o., ze dne 16.9.2019 pod č. E013443/19 (nenachází se)
20. Vyjádření SÚS ÚK, p.o., ze dne 31.7.2018 pod zn: DAN 122/2018
21. Vyjádření POLICIE ČR, ze dne 29.8.2018 pod č.j.: KRPU-158493-1/ČJ-2018-040906
22. Závazné stanovisko Drážní úřad, ze dne 28.8.2018 pod č.j.: DUCR-48726/18/Bm
23. Údaje ČHMÚ z 26.5.2014
24. Souhlas vlastníka pozemku p.č. 908, 1027, 904 – Bedřich Zitko
25. Souhlas vlastníka pozemku p.č. 906 – Ing. Radim Lůžek
26. Souhlas vlastníka pozemku p.č. 907 – SJM Vlastimil a Eva Větrovcovi
27. Souhlas vlastníka pozemku p.č. 611/5, 975, 997 – ÚK, SÚS ÚK, p.o.
28. Souhlas vlastníka pozemku p.č. 996 – Obec Rtyně nad Bílinou
Hlavní údaje stavby:
Název stavby:
Stavebník:
Místo stavby:
Projektant stavby:
St.podnikatel:
Orientační náklad:
Termín dokončení:

Bystřice, ř.km 0,077 – 0,312 (Kozlíky) – rekonstrukce opevnění
Povodí Ohře, s.p.
k.ú. Velvěty
Ing. Menhard
bude určen výběrovým řízením
14 750 000 Kč bez DPH
12/2022

Zařízení staveniště na p.p.č. 996 k.ú. Velvěty
Převod vody pomocí 2 ks potrubí o min. průměru DN 600 mm, potrubí uloženo na dno koryta.
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) ve znění změn a doplňků a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
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předpisů, oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení opatřením
pod Č.j.:
MgMT/039266/2020/St, Zn.: OŽP/D-209/St ze dne 14.4.2020 všem známým účastníkům řízení i dotčeným
orgánům.
Vodoprávní úřad jako speciální 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 11.5.2020 mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a
dotčené orgány svá stanoviska s tím, že na pozdější námitky nebude brán zřetel.
Účastníci řízení:
dle ust. § 27 odst. 1 SŘ a ust. § 109 písm. a) až d) stavebního zákona:
 stavebník: Povodí Ohře, s.p.
 vlastník stavbou dotčeného pozemku: Obec Rtyně nad Bílinou, Správa a údržba silnic ÚK, p.o.,
Bedřich Zitko, Ing. Radim Lůžek, Vlastimil Větrovec, Eva Větrovcová
dle ust. § 27 odst. 2 SŘ:
 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Severočeská vodárenská společnost, a.s., Správa železniční
dopravní cesty, s.o., ČD – Telematika a.s., ČEZ Distribuce, a.s., Grid Services, s.r.o., Česká
telekomunikační infrastruktura, ŘSD ČR, Český rybářský svaz, z.s.
 Vlastník sousedního pozemku: Filip Weigert
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Požadavky účastníků řízení byly uvedeny ve výroku rozhodnutí; v průběhu řízení neuplatnili účastníci řízení
návrhy a námitky.
Posouzení vodoprávního úřadu:
Žádost byla doložena všemi povinnými doklady dle vyhlášky č. 183/2018 Sb. o náležitostech rozhodnutí a
dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu; byla podána na
předepsaném formuláři.
Vodoprávní úřad stanovil okruh účastníků stavebního řízení dle ust. § 109 stavebního zákona,
v souladu s ust. § 27 správního řádu a se zohledněním § 115 vodního zákona. Okruh účastníků byl sledován
v průběhu celého vodoprávního řízení.
Zdejší odbor v průběhu řízení zjistil, že realizace uvedené stavby je z hlediska vodního zákona možná, že
dokumentace stavby ověřená provedeným stavebním řízením splňuje stanovené technické požadavky a
umožňuje i řádné posouzení jak z hlediska jejího provozního využití, tak z hlediska možného ohrožení
chráněných veřejných zájmů, zdraví a životního prostředí.
Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost, zajistil soulad předložených stanovisek
dotčených orgánů a účastníků řízení, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení a zjistil,
že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy.
Vodoprávní úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů
ve výroku uvedených.
Upozornění:
Ostatní požadavky účastníků řízení a dotčených orgánů uvedené v jednotlivém vyjádření (stanovisku) nebyly
uvedeny do výroku rozhodnutí, neboť vychází z obecně závazných právních předpisů a stavebník je povinen je
dodržovat; jedná se zejména o:
o Při provádění stavby je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických
zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády 591/2006 Sb., a dbát o ochranu zdraví
osob na staveništi.
o Při provádění stavby budou dodrženy základní technické požadavky pro vodní díla a obecné
technické požadavky na stavební konstrukce vodních děl podle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o
technických požadavcích pro vodní díla.
o Stavebník odpovídá za škody vzniklé výstavbou v rozsahu stanoveném obecními právními
předpisy.
o Doporučení KÚÚK uvedené v souhrnném stanovisku ze dne 9.8.2018 pod č.j.: 2837/ZPZ/2018/V3169; orgán OPK (Mgr. Nováková) doporučuje před realizací záměru provést orientační biologický
průzkum zaměřený na ověření výskytu zvláště chráněných druhů. V případě prokázání výskytu
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zvláště chráněné druhu, který by mohl být záměrem negativně ovlivněn, je před započetím prací
nezbytné požádat krajský úřad o povolení výjimek ze zákazů dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny.
Upozornění uvedené ve stanovisku SŽDC, s.o., ze dne 2.8.2018 pod zn: 19915/2018-SŽDC-OŘ
UNL-NT týkající se náhrad vzniklých škod, náklady spojené s odstraňováním škod, smlouvy na
výluku trati, výluku trakčního vedení nebo omezení rychlosti jízdy kolem pracovního místa apod.
Požadavky uvedené v souhrnném stanovisku MgMT, odboru ŽP ze dne 15.8.2018 MgMT OŽP
081090/2018/V-477/Kol, zejména:
 V době realizace záměru bude minimalizována prašnost.
Za ochranu přírody a krajiny:
 „.....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 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…“. Rozhodnutí o povolení kácení bude vydáno až po nabytí právní
moci rozhodnutí vydaného dle zvláštních právních předpisů (stavební zákon), bude-li v
dané věci vydáváno.
 V případě, že dřeviny a keře (podlimitní i nadlimitní), které je nezbytné odstranit, rostou na
pozemku, který není ve vlastnictví stavebníka, vždy je nezbytný souhlas vlastníka pozemku
k tomuto zásahu.
 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 arboristického
standardu AOPK ČR „Ochrana dřevin při stavební činnosti“ SPPK A01 002:2017.
 V zájmové lokalitě dojde k dotčení prvků ÚSES – lokální biokoridor částečně existující, který je
součástí navrženého územního systému ekologické stability (ÚSES). Dotčený orgán ochrany
přírody a krajiny (Magistrát města Teplice) upozorňuje, že prvky ÚSES jsou chráněné před
poškozením a zničením, využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k
ohrožení nebo oslabení jejich ekologicko-stabilizační funkce.
Za orgán státní správy lesů:
 Při realizaci záměru je nutno dbát základních povinností k ochraně pozemků určených k plnění
funkcí lesa uvedených v § 13 lesního zákona.
 Stavba bude zajištěna tak, aby nedošlo ke změně způsobu hospodaření v lese nebo omezení
využívání pozemků určených k plnění funkcí lesa.
 Stavba bude realizována podle předložené dokumentace a její realizací nedojde k dotčení
pozemků určených k plnění funkcí lesa a na nich stojících lesních porostů.
 Při provádění stavby a jejím následném užívání nesmí dojít k omezení běžného provozu
v lesním hospodářství.
 Výkopek, stavebniny a ani jiné materiály nebudou ukládány na pozemcích určených k plnění
funkcí lesa.
 Vlastníci lesních pozemků neodpovídají za škody, které mohou být způsobeny událostmi
uvedenými v § 22 odst. 1 lesního zákona.

o
o

Podmínky uvedené v ostatních rozhodnutí dotčených orgánů.
Odbor MgMT je příslušným silničním správním úřadem pro stanovení místní úpravy provozu (trvalé
a přechodné na místních komunikacích, na silnicích II. a III. tříd a na veřejně účelových
komunikacích). Žadatel si proto požádá o vydání příslušného stanovení.

Upozornění:
 Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá
podle § 115 odst. 4 stavebního zákona platnost, jestliže stavba nebyla zahájena do dvou let ode dne, kdy
nabylo právní moci.
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Stavba může být užívána pouze na základě platného kolaudačního souhlasu dle ustanovení § 119 – §122
zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon. Žádost bude splňovat náležitosti dané vyhláškou č. 432/2001 Sb.
o dokladech žádosti rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření
vodoprávního úřadu, zejména budou doloženy tyto doklady:
projektovou dokumentaci opravenou dle skutečného provedení stavby
popisem a zdůvodněním případných provedených odchylek
zápis o předání a převzetí stavby
oprávnění zhotovitele, stavbyvedoucího (živnostenský list, výpis z OR)
vytyčovací protokoly
stavební deník
zaměření skutečného provedení stavby v katastrální mapě (souřadnice x,y)
doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků použitých na stavbě
vyjádření správců dotčených sítí o dodržení podmínek ČD – Telematika a.s., ČEZ Distribuce, a.s.,
Grid Services, s.r.o., Česká telekomunikační infrastruktura, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
doklady o předání pozemků jejich vlastníkům, uživatelům či správcům – obec Rtyně n.B., SÚS, p.o., Český
rybářský svaz, z.s., ŘSD, Bedřich Zitko, Ing. Radim Lůžek, Vlastimil Větrovec, Eva Větrovcová,
stanoviska dotčených orgánů - Magistrát města Teplice, odbor ŽP (odpady, OPK, lázně, doprava), Drážní
úřad, KÚÚK, odbor dopravy a SH
doklady o legální likvidaci odpadů vzniklých realizací stavby

Správní poplatek byl vyměřen dle zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
položka č.18 ve výši 3000,-Kč a byl zaplacen bankovním převodem dne 7.4.2020.

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení dle ust. § 81 a násl. zákona. č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje podáním u
zdejšího Magistrátu města Teplice, odboru životního prostředí.
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.

„Otisk úředního razítka“

oprávněná úřední osoba
Anita Stelzerová os. č. 2025
odborný pracovník

Ing. Dagmar Teuschelová
vedoucí odboru ŽP

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



ověřená projektová dokumentace
štítek stavba povolena
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Obdrží:
Účastníci řízení (doporučeně do vlastních rukou):
1. Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
2. Obec Rtyně nad Bílinou, Rtyně n.B. 34, 417 62 Rtyně n. Bílinou
3. Správa a údržba silnic ÚK, p.o., Ruská 260, 417 03 Dubí 3 za Ústecký kraj
4. Správa železniční dopravní cesty, s.o., OŘ ÚL, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem
5. ČD – Telematika a.s., Pernerova 2819/4a, 130 00 Praha 3
6. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 05 02 Děčín IV-Podmokly
7. Grid Services, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno Zábrdovice
8. Česká telekomunikační infrastruktura, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 Žižkov
9. Český rybářský svaz, z.s., SÚS, Střekovské nábřeží 975/51, 400 03 Ústí nad Labem
10. ŘSD, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha Nusle
11. Severočeská vodárenská společnost, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
12. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
vlastník sousedního pozemku:
13. Bedřich Zitko, Lbín 60, 415 01 Bžany
14. Ing. Radim Lůžek, Americká 2302/24, 415 01 Teplice
15. Vlastimil Větrovec, Kozlíky 25, 415 01 Rtyně n. B.
16. Eva Větrovcová, Kozlíky 25, 415 01 Rtyně n. B.
17. Filip Weigert, Břežánská 50/4, 418 01 Bílina
dotčené orgány :
18. Magistrát města Teplice, odbor ŽP (odpady), nám. Svobody 2, 415 95 Teplice
19. Magistrát města Teplice, odbor ŽP (OPK), nám. Svobody 2, 415 95 Teplice
20. Magistrát města Teplice, odbor ŽP (lázně), nám. Svobody 2, 415 95 Teplice
21. Magistrát města Teplice, odbor ÚPSŘ (Bc. Čapek), nám. Svobody 2, 415 95 Teplice
22. Magistrát města Teplice, odbor dopravy, nám. Svobody 2, 415 95 Teplice
23. Drážní úřad, stavební sekce – ÚO Praha, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2
24. KÚÚK, odbor dopravy, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem
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