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Město Česká Kamenice
Náměstí Míru 219
407 21 Česká Kamenice,

Vyřizuje:
Telefon:
Fax:
E-mail:

Bc. Zuzana Mošnová DiS.
412591470
412591473
zuzana.mosnova@mmdecin.cz

které zastupuje

Děčín

23.07.2021

Vodohospodářské projekty Nový Bor,
s.r.o.
Žižkova 205
473 01 NOVÝ BOR

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
Výroková část
Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí jako vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2
písm. c) a věcně příslušný dle ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o
změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“),
speciální stavební úřad § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební
zákon“) a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),
účastníkovi řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu), kterým je:
Město Česká Kamenice, IČO 00261220, Náměstí Míru 219, 407 21 Česká Kamenice,
které zastupuje Vodohospodářské projekty Nový Bor, s.r.o., IČO 25492845, Žižkova 205, 473
01 Nový Bor-Arnultovice
I. vydává
podle ustanovení § 15 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona
stavební povolení
k provedení stavby vodního díla „Oprava zatrubněného potoka, Česká Kamenice, ulice
Žižkova“
umístěného
v kraji: Ústeckém,
v okrese: Děčín,
v obci: Česká Kamenice,
v katastrálním území: Česká Kamenice,
na pozemku p. č.: parc. č. 29, 33/1, 75/1, 78/1, 78/2, 79/1, 79/2, 98/3, 1730, 2484/1, 2484/4,
2485/1, 2485/3, 2485/4, 2485/6, 2485/7, 2485/9, 2485/10, 2485/11, 2485/12, 2582, 2585/2,
2631/1, 2595/1 v katastrálním území Česká Kamenice
určení místa polohy stavby vodního díla: GIS ZÚ 732405/964401

E-mail: posta@mmdecin.cz
Internet: www.mmdecin.cz

KÚ 732196/964163
vodní tok: bezejmenný vodní tok IDVT 10229699
číslo hydrologického pořadí: 1-14-05-007
Údaje o předmětu rozhodnutí
Základní údaje o povolované stavbě
1. Druh vodního díla:
oprava zatrubněného potoka (vodní dílo dle § 55 odst. 1) písm. b)
vodního zákona – stavby, jimiž se upravují, mění nebo zřizují koryta vodních toků)
2. Údaje o předmětu rozhodnutí:
Účely užití vodního díla:

oprava stávajícího zatrubnění
dešťových vod z povodí

a

podchycení

odtoku

Stavební objekty:
IO 01 – oprava zatrubněného potoka (úsek od vodoteče Kamenice k napojení stáv. BE
600 mm v ulici Žižkova)
- potrubí kanalizační hrdlové plastové PVC 600 mm, dl. 288 m
- potrubí kanalizační hrdlové plastové PVC 160 mm, dl. 2m
- betonová kanalizační šachta montovaná s LT poklopem, 14 ks
- betonová uliční dešťová vpusť montovaná s LT mříží, 2 ks
- vybourání stávající betonové uliční vpusti s mříží v trase, 2 ks
- zkouška vodotěsnosti stokových úseků zatrubnění potoka, 14 ks
- výšková úprava zděné výusti v kamenném zdivu Kamenice, 1 ks
- dopojení za Š14 do dna zatrubnění profilu z BE 600 mm, 1 ks
IO 02 – oprava zatrubněného potoka (úsek vedoucí z IO 01 do ulice V Lomu)
- potrubí kanalizační hrdlové plastové PVC 400 mm, 39 m
- potrubí kanalizační hrdlové plastové PVC 200 mm, 4,5 m
- potrubí kanalizační hrdlové plastové PVC 160 mm, 22 m
- betonová kanalizační šachta montovaná s LT poklopem, 3 ks
- betonová uliční vpusť montovaná s LT mříží, 5 ks
- vybourání stávající betonové uliční vpusti s mříží v místě, 5 ks
- zkouška vodotěsnosti stokových úseků zatrubnění potoka, 3 ks
- žlab 1, FESERFIX SUPER 300, LT mříž, odtoková jímka, 6 m
IO 03 – oprava zatrubněného potoka (úsek vedoucí z IO 01 do ulice Máchova a
s napojením přepadu z rybníčku v ulici Sládkova)
- potrubí kanalizační hrdlové plastové PVC 500 mm, 149 m
- potrubí kanalizační hrdlové plastové PVC 400 mm, 78 m
- potrubí kanalizační hrdlové plastové PVC 200 mm, 41 m
- potrubí kanalizační hrdlové plastové PVC 160 mm, 3 m
- betonová kanalizační šachta montovaná s LT poklopem, 12 ks
- betonová uliční dešťová vpusť montovaná s LT mříží, 2 ks
- vybourání stávající betonové uliční vpusti s mříží v místě, 2 ks
- zkouška vodotěsnosti stokových úseků zatrubnění potoka, 12 ks
- žlab 2 až 9, FESERFIX SUPER 300, LT mříž, odtoková jímka, 56 m
Podrobný popis stavby, technické provedení a její umístění je patrné z projektové
dokumentace, kterou vypracoval: Ing. Josef Folbrecht, ČKAIT 0500139 z 04/2020.
II. stanovuje, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu
Před dokončením stavby tedy podá stavebník na Magistrát města Děčín, odbor životního
prostředí v souladu s § 122 stavebního zákona žádost o vydání kolaudačního souhlasu s
uvedením identifikačních údajů o stavbě a předpokládaným termínem dokončení stavby. Žádost
podá stavebník na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 12 vyhlášky
č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o
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dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu a k žádosti stavebník připojí doklady uvedené v
§ 11a vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního
úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu.
III. ukládá stavebníkovi povinnost oznámit,
minimálně 15 dní předem
1. Termín zahájení stavby.
2. Název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
IV. stanovuje termín pro dokončení stavby- 31.12.2023
V. stanovuje podmínky
pro provedení stavby vodního díla, podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a § 115 odst.
1 stavebního zákona:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval: Ing. Josef
Folbrecht, ČKAIT 0500139 z 04/2020, ověřené ve vodoprávním řízení, případné změny
nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Stavebník je povinen vodoprávnímu úřadu oznámit za účelem provedení kontrolní prohlídky
stavby tyto fáze výstavby:
- dokončení stavby za účelem provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby
3. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek
„Stavba povolena“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci.
Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly
čitelné a ponechán na stavbě do kolaudace stavby.
4. O průběhu stavby bude veden stavební deník.
5. Budou dodrženy následující podmínky:
a) Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí – odpadové hospodářství č.j.
MDC/139452/2020 ze dne 19.01.2021:
 Zemina (výkopek, ornice) vzniklá při realizaci citované stavby, bude využita na terénní
úpravy v okolí stavby. V případě přebytku, bude předána oprávněné osobě k odstranění.
 Dále uvádíme, že pokud asfaltová směs nesplní kritéria uvedená v § 3 vyhlášky
č.130/2019 Sb., Ministerstva životního prostředí a Ministerstva průmyslu a obchodu, o
kritériích při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být
odpadem, bude s ní nakládáno jako s odpadem.
 Investor (stavebník), zabezpečí využití nebo odstranění všech odpadů, které v rámci
stavby vzniknou, a to tak, že veškeré odpady předá oprávněné osobě dle § 12 odst. 3
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.
 Investor (stavebník) předloží doklady o využití či odstranění odpadů do 10 dnů od
ukončení akce na Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí, odpadové
hospodářství. Prohlášení o odstranění odpadů není plnohodnotným dokladem
potvrzujícím nakládání s odpady.
b) Povodí Ohře, s.p. zn. POH/01098/2021-2/301100 ze dne 04.02.2021:
 Během realizace stavby nesmí dojít ke znečištění povrchových a podzemních vod
látkami závadnými vodám.
 V záplavovém území nebudou skladovány snadno rozpojitelné a odplavitelné materiály
ani látky závadné vodám, pokud nebudou zabezpečeny před průtoky velkých vod.
 Pro dobu stavby bude vypracován havarijní plán dle vyhlášky č. 450/2005 Sb., v platném
znění, a povodňový plán dle TNV 75 2931. Tyto plány budou po výběru zhotovitele
stavby předloženy Povodí Ohře, státní podnik, závodu Terezín k vyjádření. Následně
bude havarijní plán předložen ke schválení příslušnému vodoprávnímu úřadu a
povodňový plán příslušné obci k potvrzení souladu s povodňovým plánem obce. To vše
před zahájením stavby.
 Do zatrubněného bezejmenného vodního toku budou svedeny pouze dešťové vody,
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které prokazatelně není možné vsakovat v místě vzniku.
Stavebními pracemi nedojde k narušení opevnění koryta vodního toku nad rámce
předmětné stavby (zejména nábřežní zdi v místě vyústění do vodního toku Kamenice).
Případné poškození bude neprodleně nahlášeno Povodí Ohře, státní podnik,
provoznímu středisku Česká Lípa, a uvedeno do náležitého stavu na náklady investora
stavby.
Dno vodního toku Kamenice bude pod výustním objektem zpevněno z důvodu zamezení
vymílání (stávajícího přírodního dna) v rozsahu před výustí a 0,5 m nad a 0,5 m pod
výustí. Bude navržen příčný práh z kamenné dlažby do betonu před celou šířku koryta
(od zdi ke zdi). Jako materiál doporučujeme použít čedič (ostrohranný lomový kámen).
Práh bude zapuštěn do dna v odpovídající niveletě (horní hrana prahu bude v úrovni
stávajícího rostlého dna).
Převedení vody po dobu stavby bude konzultováno s provozním střediskem Česká Lípa.
Zahájení a ukončení prací, bude s dostatečným časovým předstihem (min. 7 dní)
oznámeno provoznímu středisku Povodí Ohře, státní podnik v České Lípě.
Po kompletním ukončení prací bude přizván pracovník provozního střediska v České
Lípě ke kontrole provedení stavby, bude mu předána dokumentace skutečného
provedení stavby a konečný stav bude tímto pracovníkem protokolárně odsouhlasen.

c) Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí – ochrana ovzduší č.j.
MDC/15668/2021 ze dne 08.02.2021:
 Veškeré práce budou probíhat v souladu s předloženou projektovou dokumentací.
 Prašnost, která může vznikat při manipulaci s vykopaným obsahem zeminy, bude
omezena šetrnou manipulací.
 Průběžně sledovat prašnost v místě stavby tak, aby bylo možné zakročit v případě
větších problémů (např. zakrytí prašných částí při silném větru, apod.).
 Zhotovitel stavby musí zajistit dodávku vody na staveniště (u vodovodního řadu, nebo
vodu dovážet v cisternách).
 Skrápět (zvlhčovat) v době déletrvajícího sucha odkryté plochy vhodným
rozprašovačem.
 Čištění staveništních ploch a komunikací provádět zásadně za mokra.
 Pokud se znečištění hromadí na komunikacích v okolí staveniště, je třeba je pravidelně
čistit, a to v závěru dne po ukončení prací, respektive odjezdu strojních zařízení a
nákladních vozů, a to minimálně jednou za 24 hodin. V intravilánu je nutné čistit
komunikaci okamžitě po znečištění.
d) Budou dodrženy podmínky uvedené v souhlasu ČEZ Distribuce, a.s. zn.
1112535495 ze dne 22.01.2021.
e) Budou dodrženy podmínky správců inženýrských sítí uvedených v jejich
vyjádřeních,
a
to
Severočeské
vodovody a
kanalizace,
a.s.
zn.
O21690004485/UTPCUL/Se ze dne 15.01.2021; CETIN a.s. č.j. 824784/20 ze dne
18.11.2020; GasNet Služby, s.r.o. zn. 5002285836 ze dne 12.01.2021.
Ostatní podmínky, obsažené ve vyjádřeních či stanoviscích jednotlivých účastníků řízení
a dotčených orgánů, které nebyly citovány v podmínkách tohoto rozhodnutí, vyplývají
z jednotlivých ustanovení příslušných právních předpisů a jejich zohlednění by v tomto
rozhodnutí bylo nadbytečné, případně byly projektantem zohledněny v projektové
dokumentaci pro stavební povolení či předem projednány s jednotlivými účastníky řízení
a dotčenými orgány.
Odůvodnění
Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí obdržel dne 06.04.2021 žádost, kterou podalo
Město Česká Kamenice, IČO 00261220, Náměstí Míru 219, 407 21 Česká Kamenice,
které zastupuje Vodohospodářské projekty Nový Bor, s.r.o., IČO 25492845, Žižkova 205, 473
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01 Nový Bor-Arnultovice, o stavební povolení k provedení stavby vodního díla „Oprava
zatrubněného potoka, Česká Kamenice, ulice Žižkova“ na pozemku parc. č. 29, 33/1, 75/1,
78/1, 78/2, 79/1, 79/2, 98/3, 1730, 2484/1, 2484/4, 2485/1, 2485/3, 2485/4, 2485/6, 2485/7,
2485/9, 2485/10, 2485/11, 2485/12, 2582, 2585/2, 2631/1, 2595/1 v katastrálním území Česká
Kamenice. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.
Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 110 stavebního zákona a §
10 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu
a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, a dalšími doklady, a to:
- vyjádření Město Česká Kamenice č.j. SMM-6771/21-JNa-280/2021 ze dne 09.06.2021 a
SMM-4199/21-JNa-280/2021 ze dne 16.04.2021
- závazné stanovisko Mm Děčín, odbor životního prostředí č.j. MDC/72247/2021 ze dne
01.07.2021
- závazné stanovisko Mm Děčín, odbor životního prostředí č.j. MDC/15668/2021 ze dne
08.02.2021
- smlouva č. 470/2021
- vyjádření Povodí Ohře, s.p. zn. POH/01098/2021-2/301100 ze dne 04.02.2021
- stanovisko Mm Děčín, odbor životního prostředí č.j. MDC/139452/2020 ze dne 119.01.2021 a
č.j. MDC/19831/2021 ze dne 18.02.2021
- souhlasy vlastníků pozemků dotčených stavbou na situaci stavby
- plná moc k zastupování
- sdělení AOPK ČR, správa CHKO Lužické hory č.j. SR/0233/LI/2021-3 ze dne 25.02.2021
- vyjádření Město Česká Kamenice, technické zařízení města č.j. TZ-11994/20-ORich-155/2020
ze dne 23.11.2020
- závazné stanovisko Mm Děčín, odbor stavební úřad – památková péče č.j. MDC/92804/2020
ze dne 01.09.2020, č.j. MDC/26748/2021 ze dne 09.03.2021, č.j. MDC/54848/2021 ze dne
20.05.2021 a č.j. MDc/72247/2021 ze dne 01.07.2021
- vyjádření Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. zn. SCVKZAD87132 ze dne 19.11.2020 a
zn. O21690004485/UTPCUL/Se ze dne 15.01.2021
- sdělení ČEZ ICT Services, a.s. zn. 0700294528 ze dne 18.11.2020
- sdělení Telco Pro Services, a.s. zn. 0201154732 ze dne 18.111.2020
- sdělení ČEZ Distribuce, a.s. zn. 0101416214 ze dne 18.11.2020
- sdělení GasNet Služby, s.r.o. zn. 5002285836 ze dne 12.01.2021 a zn. 5002262014 ze dne
19.11.2020
- vyjádření CETIN a.s. č.j. 824784/20 ze dne 18.11.2020
- souhlas ČEZ Distribuce, a.s. zn. 1112535495 ze dne 22.01.2021
- sdělení České Radiokomunikace a.s. zn. UPTS/OS/260489/2020 ze dne 18.11.2020
Podle ustanovení § 115 vodního zákona, příslušných ustanovení stavebního zákona, a
správního řádu oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým
účastníkům řízení a dotčeným orgánům opatřením č.j. MDC/52824/2021 ze dne 17.05.2021.
Vodoprávní úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledáním na
místě a ústního jednání, jelikož mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné
podklady pro posouzení, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů ode dne doručení oznámení o
zahájení řízení veřejnou vyhláškou mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené
orgány svá stanoviska.
Okruh účastníků řízení byl vymezen následovně:
stavební povolení
Podle § 109 stavebního zákona
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a) stavebník
Město Česká Kamenice, IČO 00261220, Náměstí Míru 219, 407 21 Česká Kamenice,
kterého zastupuje Vodohospodářské projekty Nový Bor, s.r.o., IČO 25492845, Žižkova 205, 473
01 Nový Bor-Arnultovice
b) vlastníci pozemku, na kterém má být stavba prováděna, může-li být jeho
vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno
MUDr. Ivan Náhlík, Žižkova č.p. 575, 407 21 Česká Kamenice
Dana Náhlíková, Žižkova č.p. 575, 407 21 Česká Kamenice
ŽOSKA ČK s.r.o., IDDS: yr2ce8r
Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm
Arnošt Císař, Benátky č.p. 21, 407 21 Česká Kamenice
Jolana Císařová, Benátky č.p. 21, 407 21 Česká Kamenice
Jan Holub, Máchova č.p. 721, 407 21 Česká Kamenice
Dagmar Holubová, Máchova č.p. 721, 407 21 Česká Kamenice
Ing. Petr Suchý, Máchova č.p. 721, 407 21 Česká Kamenice
Rudolf Suchý, Máchova č.p. 721, 407 21 Česká Kamenice
Růžena Suchá, Máchova č.p. 721, 407 21 Česká Kamenice
c) vlastníci sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jejich vlastnické
právo prováděním stavby přímo dotčeno a vlastníci či provozovatelé sítí technické
infrastruktury
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns
GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
Vodafone Czech Republic a.s., IDDS: 29acihr
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
Vlastníci pozemků, staveb a osoby, které mají jiné věcné právo k pozemkům p.p.č. 2645/1,
37/1, 36/4, 38, 2507/2, 73/3, 75/2, 77/1, 1824/1, 79/3, 80/1, 81/3, 81/2, 82/1, 96, 98/2, 98/1,
1544/7, 1307/2, 1307/7, 2596, 1301/3, 1298/3, 99, 2485/5, 27, 80/2, 30, st.p.č. 279, 277/1, 298,
299, 482, 296 v k.ú. Česká Kamenice.
Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených
v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s
dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy
chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky
řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody
bránící povolení.
Z hlediska zájmů daných Národním plánem povodí Labe, Plánem dílčího povodí Ohře, dolního
Labe a ostatních přítoků Labe, je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že
záměrem nedojde ke zhoršení chemického a ekologického stavu dotčeného útvaru
povrchových vod a chemického a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod a že nebude
znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.
Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních
předpisů ve výroku uvedených.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Upozornění pro stavebníka
-

Stavebník a osoba vykonávající stavební dozor odpovídá za soulad prostorové polohy
stavby s ověřenou projektovou dokumentací (§ 153 odst. 3 stavebního zákona).

-

Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a
technických zařízení, zejména NV č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na
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bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi.
-

Při provádění stavby budou dodrženy obecné technické požadavky na výstavbu vodních
děl, zejména podle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla.

Poučení účastníků
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 správního
řádu 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, ve
lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje se sídlem Velká
Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem podáním učiněným u Magistrátu města Děčín,
odboru životního prostředí.
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.
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.
Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci,
nebude stavba zahájena.
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.
Po nabytí právní moci stavebník obdrží ověřenou projektovou dokumentaci a kartu „Stavba
povolena“.

Ing. Zdeněk Hanuš
vedoucí odboru životního prostředí
otisk úředního razítka
podepsáno elektronicky

Tento dokument spolu s přehlednou situací bude vyvěšen nejméně po dobu 15 dnů na úřední
desce Magistrátu města Děčín a Města Česká Kamenice a zveřejněn též způsobem umožňující
dálkový přístup. Dotčená obec vrátí kopii veřejné vyhlášky z úřední desky s vyznačením data
vyvěšení a sejmutí zpět na adresu Magistrátu města Děčín, odbor životního prostředí.

Vyvěšeno dne ...................................
razítko, podpis
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Doručí se
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1) SŘ a § 109 SZ (do vlastních rukou)
Město Česká Kamenice, Náměstí Míru 219, 407 21 Česká Kamenice prostřednictvím svého
zástupce Vodohospodářské projekty Nový Bor, s.r.o., IDDS: jpua5j8
Účastníci řízení podle § 27 odst. 2) SŘ a § 109 SZ (do vlastních rukou)
MUDr. Ivan Náhlík, Žižkova č.p. 575, 407 21 Česká Kamenice
Dana Náhlíková, Žižkova č.p. 575, 407 21 Česká Kamenice
ŽOSKA ČK s.r.o., IDDS: yr2ce8r
Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm
Arnošt Císař, Benátky č.p. 21, 407 21 Česká Kamenice
Jolana Císařová, Benátky č.p. 21, 407 21 Česká Kamenice
Jan Holub, Máchova č.p. 721, 407 21 Česká Kamenice
Dagmar Holubová, Máchova č.p. 721, 407 21 Česká Kamenice
Ing. Petr Suchý, Máchova č.p. 721, 407 21 Česká Kamenice
Rudolf Suchý, Máchova č.p. 721, 407 21 Česká Kamenice
Růžena Suchá, Máchova č.p. 721, 407 21 Česká Kamenice
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns
GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
Vodafone Czech Republic a.s., IDDS: 29acihr
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
Známí účastníci řízení podle § 27 odst. 3) SŘ a § 109 SZ (do vlastních rukou)
Vlastníci pozemků, staveb a osoby, které mají jiné věcné právo k pozemkům p.p.č. 2645/1,
37/1, 36/4, 38, 2507/2, 73/3, 75/2, 77/1, 1824/1, 79/3, 80/1, 81/3, 81/2, 82/1, 96, 98/2, 98/1,
1544/7, 1307/2, 1307/7, 2596, 1301/3, 1298/3, 99, 2485/5, 27, 80/2, 30, st.p.č. 279, 277/1, 298,
299, 482, 296 v k.ú. Česká Kamenice.
Dotčené orgány a ostatní
Magistrát města Děčín, Odbor stavební úřad, oddělení územního rozhodování, památkové péče
a speciální stavební úřad, Osu, Mírové nám. č.p. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 405 38 Děčín 2
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, regionální pracoviště Liberecko, oddělení
Správa CHKO Lužické hory, IDDS: dkkdkdj
Magistrát města Děčín, Odbor životního prostředí, oddělení vodoprávní úřad a ochrany
prostředí, Ožp, Mírové nám. č.p. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 405 38 Děčín 2
Městský úřad Česká Kamenice, odbor stavební úřad, IDDS: cu5bsdg
Městský úřad Česká Kamenice, Odbor správy majetku města, IDDS: cu5bsdg
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