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ROZHODNUTÍ 

VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU 
 

č. 2143/2021 

 

Výroková část: 

Stavební úřad Magistrátu města Děčín, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 40 odst. 
4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) a podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební 
zákon“), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen „společné řízení“) posoudil podle 
§ 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 21. 09. 2020 podala 

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČO 00080837, Ruská 
č.p. 260/13, Dubí-Pozorka, 417 03 Pozorka, kterou zastupuje Valbek, spol. s r.o., Středisko 
Ústí nad Labem, IČO 48266230, Vaňurova č.p. 505/17, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec 7 

(dále jen „žadatel“), a na základě tohoto posouzení: 

 

vydává podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější 
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 

s p o l e č n é   p o v o l e n í 

pro stavební záměr: 

oprava dešťové kanalizace – silnice III/25857 – průtah obcí Kámen 

(dále jen „stavba“) na pozemcích st.p.č. 122 (zastavěná plocha a nádvoří), 130 (zastavěná 
plocha a nádvoří), 136 (zastavěná plocha a nádvoří), 141 (zastavěná plocha a nádvoří), 
177 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1639/2 (ostatní plocha), parc. č. 2033 (zahrada)  
v katastrálním území Kámen. 

 

Stavba obsahuje: 

Jedná se o opravu stávající dešťové kanalizace v obci Kámen. Kanalizace se nachází při 
pravém jízdním pruhu ve směru od Ludvíkovic na Bynovec. Součástí záměru bude i umístění 
dešťových vpustí, revizních šachet a výtokového čela v požadovaném rozsahu. Oprava 
kanalizace začíná u dopravního značení začátek/konec obce Kámen, ze směru z Ludvíkovic, 
pokračuje zastavěnou částí obce směr Bynovec a končí za domem č.p. 69. Během stavby bude 
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dále vyčištěn příkop v délce cca 100 m níže pod výtokovým objektem a osazení svodidla 
v celkové délce 12 m po levé straně komunikace na výjezdu z obce směrem na Ludvíkovice.  

 

Základní charakteristika technických a technologických zařízení: 

Potrubí hlavní stoky je PE DN300, napojení vpustí je potrubí PE DN200 a DN150. 

 

Rozsah stavby: 

Potrubí PE DN 300 677,25 m 

Potrubí napojení vpustí PE DN 200 153,67 m 

Potrubí napojení vpustí PE DN 150  6,32 m 

Prefabrikovaná šachta DN 1000 17 ks 

Výtokový objekt 1 ks 

Odstranění stáv. šachet   12 ks 

Odstranění potrubí DN 300 677,25 m 

Vyčištění příkopu pod výtokovým obj. cca 100 m 

Obrubníky podél objektů dle pochůzky na místě 

 

Potrubí kanalizace bude ukládáno v pažené rýze šířky 1,05 m, na pískové lože se sedlem 90° 
s bočním a krycím štěrkopískovým obsypem do úrovně 300 mm nad vrcholem potrubí. 

Uliční vpusti jsou navrženy s přímým odtokem nebo s bočním odtokem. Mříž bude kompozitní, 
zatížení D400. U uličních vpustí bude nátok odlážděn v rozsahu cca 0,5-1,0 m délky.  

Horské vpusti jsou navrženy s kompozitní vtokovou mříží pro třídu zatížení C250. Před 
vpustěmi budou nátokové žlaby v délce cca 1,0 m.  

Revizní šachty jsou navrženy dle ČSN EN 1917, kruhové prefabrikované, z dílců podle DIN 
4034.1, kompaktní jednolitá šachtová dna kruhového profilu DN 1000 mm, z betonu tř. min.  
C 30/37-XF4. Dna šachet jsou navržena jako prefabrikovaná jednolitá, alternativně monolitická. 
Poklopy pro třídu zatížení D400 (celolitinové). 

Obrubníky budou umístěny u kriticky zasažených objektů. 

Výtokový objekt se skládá z betonového čela (C30/37-XF4) se zaústěným uklidňovacího 
prostoru hloubky 0,5 m a délky 1,0 m překrytým česlemi, a opevnění za výtokovým objektem. 

Svodidlo v celkové délce 12 m, 4 m rovný úsek + 2 x 4 m krátké náběhy. 

 

I.  Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba „oprava dešťové kanalizace – silnice III/25857 – průtah obcí Kámen“ bude umístěna 
na pozemcích st.p.č. 122, 130, 136, 141, 177, parc. č. 1639/2, parc. č. 2033 v katastrálním 
území Kámen, jak je zakresleno v dokumentaci stavby předložené k žádosti o vydání 
společného povolení, tzn. v situaci v měřítku 1:500. 

2. Pro uskutečnění umisťované stavby se jako stavební pozemek vymezují části výše 
uvedených pozemků dle schválené situace. 

 

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby: 

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval; Ing. Jaromír 
Drašar ČKAIT – 0500781; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení 
stavebního úřadu. 

2. Stavebník oznámí silničnímu správnímu úřadu termín zahájení stavby. 

3. Stavebník oznámí silničnímu správnímu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby: 

- Závěrečná kontrolní prohlídka. 

4. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 
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5. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem.  

6. Před zahájením stavby stavebník oznámí stavebnímu úřadu zhotovitele stavby. 

7. Stavbu smí provádět pouze oprávněná právnická nebo fyzická osoba. 

8. Na stavbě bude veden řádný stavební deník (§ 157 odst. 1 stavebního zákona). 

9. Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby orgánem nebo organizací k tomu 
oprávněnou, doklad bude předložen se žádostí o kolaudační souhlas. 

10. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon  
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, část pátá, upravující obecné 
technické požadavky na pozemní   komunikace a   ustanovení   obsažená   v příslušných 
normách, uvedených v této vyhlášce.  

11. Pro provedení stavby budou použity k trvalému zabudování jen takové výrobky, které splňují 
technické požadavky dle zákona   č.  22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a 
o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění a ustanovení § 156 stavebního 
zákona. 

12. Stavebník zajistí účinná technická a organizační opatření k tomu, aby v souvislosti se 
stavbou nedošlo ke znečištění nebo poškození pozemní komunikace. Vozidla vyjíždějící ze 
staveniště musí být řádně očištěna, aby neznečišťovala veřejná prostranství a pozemní 
komunikace, pokud přesto dojde ke znečištění pozemní komunikace, zajistit prostřednictvím 
zhotovitele bezodkladné provedení úklidu. Stavební práce musí být realizovány tak, aby 
nemohlo dojít ke kontaminaci podzemních a povrchových vod. Použitá mechanizace bude 
zajištěna proti úkapům pohonných hmot. 

13. Při provádění stavby budou dodrženy předpisy týkající se bezpečnosti práce a ochrany 
zdraví, zejména zákon č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 
362/2005 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění. 
Stavba bude zajištěna proti vstupu třetích osob.  

14. Zařízení staveniště bude mobilní a bude umístěno na pozemcích po dohodě s vlastníky 
dotčených pozemků. Staveniště nesmí svými účinky, zejména exhalacemi, hlukem, otřesy, 
prachem apod. působit na okolí nad přípustnou míru. 

15. Před zahájením výkopových prací si stavebník zajistí vytyčení všech stávajících sítí 
technického vybavení u orgánu nebo organizací k tomu oprávněných a zabezpečí jejich 
ochranu proti poškození dle stanovisek správců. Zahájení zemních prací oznámí předem 
správcům dotčených sítí a bude se řídit jejich pokyny. Před zakrytím-záhozem musí být 
bezpodmínečně vyzváni zástupci správců inž. sítí k provedení kontroly těchto zařízení. 
K záhozu je nutné mít písemný souhlas správců dotčených sítí, který musí být předložen se 
žádostí o kolaudační souhlas stavby. Zejména je nutné doložit doklady o souběhu příp. 
křížení vč. způsobu ochrany stávající inž. sítě. Pokyny správců sítí k jejich ochraně (které se 
týkají i ochranného pásma) investor obdržel a je povinen se jimi řídit.  

16. Stavebník dodrží podmínky závazného stanoviska odboru životního prostředí Magistrátu 
města Děčín, z hlediska odpadového hospodářství, ze dne 16.12.2020 pod č.j. 
MDC/132023/2020 ze dne 16.12.2020: 

- Zemina (výkopek, ornice) vzniklá při realizaci výše citované stavby, bude využita na 
terénní úpravy v okolí stavby. V případě přebytku, bude předána oprávněné osobě 
k odstranění. 

- 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. 
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- 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. 

17. Stavebník dodrží podmínky závazného stanoviska odboru životního prostředí Magistrátu 
města Děčín, z hlediska vodního hospodářství, ze dne 14.01.2021 pod č.j. MDC/5720/2021 
ze dne 16.12.2020: 

- Veškeré činnosti spojené s realizací předmětné stavby a hospodařením v této oblasti musí 
probíhat tak, aby nedošlo k ohrožení podzemních vod (ztráta či změna vydatnosti, kvality 
apod.) a dále tak, aby nedošlo ke zhoršení jejich využitelnosti pro vodárenské účely. 

- Při pracích spojených s využitím prostředků mechanizace je třeba dbát na to, aby nebyla 
poškozena vodohospodářská zařízení. Je třeba použít ekologické oleje a mazadla 
(odbouratelné). Pro případ havárie musí být obsluha vybavena havarijní soupravou 
(sorpčními prostředky) a proškolena pro její aplikaci. 

- Případnou havárií spojenou s únikem ropných látek nebezpečných podzemním vodám je 
potřeba neprodleně hlásit na tel- 840 111 111 (Call centrum Severočeských vodovodů a 
kanalizací, a.s.). 

- Realizace a následné provozování staveb v zájmové oblasti se musí řídit podmínkami 
hospodaření v ochranném pásmu vodního zdroje Hřensko-Všemily. 

18. Budou dodrženy relevantní podmínky z vyjádření a stanovisek: 

- ČEZ Distribuce a.s., č.j. 001112488567 ze dne 6.1.2021 

- ČEZ Distribuce a.s., č.j. 111378140 ze dne 2.3.2021 

- Severočeské vodovody a kanalizace a.s., č.j. O21690000501/UTPCUL/Ha ze dne 
5.1.2021 

19. Pokud dojde při realizaci k zachycení archeologického nálezu, je stavebník povinen dle 
ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů oznámit záměr Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo 
oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. 

20. Pozemní komunikace nesmí být využívány pro technologické potřeby stavby mimo rozsah 
povolený dle § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů. 

21. Prováděním   prací   nesmí   být   poškozeni ve svých   právech uživatelé   nebo vlastníci 
sousedních nemovitostí a prostorů. Sousední pozemky přilehlé stavbě potřebné pro přístup 
budou užity pouze v rozsahu dohodnutém před realizací s jednotlivými vlastníky a uvedeny 
do náležitého stavu v jakém byly před užitím. Sjednání příslušné dohody a náhrady škody je 
povinen provádět investor – zhotovitel. Veškeré škody způsobené stavbou hradí investor. 

22. Stavba může být užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu. Před vydáním 
kolaudačního souhlasu stavebník požádá o provedení závěrečné kontrolní prohlídky. 
Nezjistí-li stavební úřad při této prohlídce závažné nedostatky, vydá kolaudační souhlas. 

23. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k 
užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy a zajistí, aby byly před započetím 
užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními 
předpisy. 

 

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 dokumentaci pro územní rozhodnutí 
či předem projednány s jednotlivými účastníky řízení a dotčenými orgány. 
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Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská č.p. 260/13, Dubí-
Pozorka, 417 03 Pozorka 

Odůvodnění: 

Dne 21.04.2021 podal žadatel prostřednictvím svého zástupce žádost o vydání společného 
povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení. 

Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její 
řádné posouzení, byl žadatel opatřením ze dne 21.05.2021 vyzván k doplnění žádosti. 
Speciální stavební úřad současně usnesením z téhož dne územní řízení přerušil ve lhůtě do 
31.07.2020. Žádost byla doplněna dne 04.06.2021. 

Speciální stavební úřad oznámil dne 07.07.2021 zahájení společného řízení známým 
účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 
stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře 
známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a 
stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své 
námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.  

Vzhledem k počtu účastníků stavební úřad posoudil řízení jako řízení s velkým počtem 
účastníků. Účastníkům řízení bylo proto oznámení doručeno veřejnou vyhláškou na úřední 
desce Magistrátu města Děčín, Obecního úřadu Kámen a způsobem umožňující dálkový 
přístup. Právní účinky doručení oznámení o zahájení řízení všem účastníkům řízení jsou 
spojeny s doručením veřejnou vyhláškou na úřední desce Magistrátu města Děčín. Oznámení o 
zahájení řízení ze dne 07.07.2021 bylo zveřejněno na úřední desce v době od 08.07.2021 do 
24.07.2021. 

Vzhledem ke skutečnosti, že ve stanovené lhůtě nebyly ve správním řízení vedeném pod shora 
uvedenou spisovou značkou žádné nové důkazy ani učiněny jiné návrhy, bylo možno vydat 
rozhodnutí v předmětné věci. 

Speciální stavební úřad v provedeném společném územním a stavebním řízení přezkoumal 
předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a s veřejností a zjistil, 
že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, 
předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. 

Návrh na vydání společného rozhodnutí (i v průběhu společného řízení) byl doložen 
projektovou dokumentací stavby, výpisy z katastru nemovitostí, snímkem katastrální mapy, 
informacemi o pozemcích, plnou mocí a dále těmito rozhodnutími, vyjádřeními a souhlasy: 

- Správa a údržba silnic Ústeckého kraje p.o., ze dne 5.1.2021 

- Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí, č.j. MDC/132023/2020 ze dne 
16.12.2020 

- Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí, č.j. MDC/5720/2021 ze dne 14.1.2021 

- CETIN a.s., č.j. 501527/21 ze dne 4.1.2021 

- ČEZ Distribuce a.s., č.j. 001112488567 ze dne 6.1.2021 

- ČEZ Distribuce a.s., č.j. 111378140 ze dne 2.3.2021 

- ČEZ ICT Services a.s., č.j. 0700260039 ze dne 2.9.2021 

- GasNet Služby s.r.o., č.j. 5002360748 ze dne 19.4.2021 

- Telco Pro Services a.s., č.j. 0201120000 ze dne 2.9.2020 

- Severočeské vodovody a kanalizace a.s., č.j. O21690000501/UTPCUL/Ha ze dne 5.1.2021 

- Vodafone Czech Republic a.s. ze dne 2.9.2020 

- T-Mobile Czech Republic a.s., č.j. E37211/20 ze dne 2.9.2020 

- Správa Národního parku České Švýcarsko, č.j. SNPCS 00047/2021 ze dne 5.1.2021 

- Povodí Ohře s.p., č.j. POH/54807/2020-3/032100 ze dne 4.1.2021 

- Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Policie ČR – Územní odbor Děčín, č.j. KRPU-
198212-1/ČJ-2020-040206 ze dne 7.12.2020 



Č.j. MDC/91469/2021 str. 6 

 
- Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, č.j. HSUL-72-183/DC-2020 ze dne 18.12.2020 

- Magistrát města Děčín, odbor správních činností a obecní živnostenský úřad, č.j. 
MDC/55615/2021 ze dne 21.5.2021 

- Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem MO, odbor ochrany územních zájmů, 
odd. ochrany územních zájmů Čechy č.j. ÚP-573/20-536-2020-1150 ze dne 9.12.2020 

- Obec Kámen, ze dne 1.6.2021 

- Obec Kámen, č.j. 10/nác/20 ze dne 29.9.2020 

- Magistrát města Děčín, odbor stavební úřad, č.j. MDC/53542/2021 ze dne 18.5.2021 

- Magistrát města Děčín, odbor stavební úřad, č.j. MDC/75233/2021 ze dne 13.7.2021 

 

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených 
orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 

 

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení 
právních předpisů ve výroku uvedených. 

 

Účastníci řízení – další dotčené osoby: 

- Miloslav Steiner, Filip Steiner, Jan Lang, Věra Langová, Jana Slánská, Petr Sedláček, Tomáš 
Michal Veinfurter, Petr Knor, Světlana Knorová, Miloslav Bucek, Povodí Ohře, státní podnik, 
ČEZ Distribuce, a. s., CETIN a.s., Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Obec Kámen a 
vlastnící sousedních pozemků parc. č. 1822/1, 1792/1, 2234/2, 2234/1, 17/4, 1775/2, 1774/2, 
1770, 2230, 1763/2, 2231, 1757/2, 362, 2210, 1750/2, 2232, 1727/1, 1723/2, 1722, 2233, 1717, 
1715, 1712, 1988/4, 2007, 2049/2, 2170/1 v kat. území Kámen, st.p.č. 261, 258, 245, 189, 
149/1, 150, 292, 151, 152, 154, 159, 166/1, 167/1, 168/1, 170, 171, 172, 173, 175, 454, 179/1, 
190, 234, 262, 217, 146, 144, 139, 137, 131/1, 123 v kat. území Kámen.   

 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

 

Vyhodnocení připomínek veřejnosti: 

- Nebyly uplatněny žádné připomínky. 

 

Podkladem pro vydání společného povolení bylo i závazné stanovisko dle § 96b stavebního 
zákona příslušného orgánu územního plánování. Vycházeje z obsahu vydaného závazného 
stanoviska, záměr je přípustný z hlediska souladu s Politikou územního rozvoje ČR i Zásadami 
územního rozvoje Ústeckého kraje. Závazným podkladem pro vydání územního rozhodnutí je 
na území obce Kámen a v konkrétní lokalitě územně plánovací dokumentace obce Kámen, 
která určuje předpokládaný rozvoj v území a který je výsledkem dohody dotčených orgánů 
(hájící své zájmy na úseku svých speciálních předpisů), ostatních subjektů a vlastníků 
nemovitostí v řešeném území. Dle platného Územního plánu Kámen je záměr plánován 
převážně v zastavěném území ve stabilizované ploše silniční dopravy. Záměr zasahuje do 
stabilizovaných ploch bydlení, do návrhové plochy bydlení pod ozn. 12-B, do návrhové plochy 
veřejného prostranství pod ozn. 38-VP a do stabilizovaných ploch zemědělských – zahrad. 
Částečně je záměr plánován i v nezastavěném území ve stabilizované ploše silniční dopravy 
(umístění svodidla a výtokového objektu) a ve stabilizované ploše zemědělské – orná půda, 
trvalý travní porost (úprava stávajícího příkopu). Územní plán Kámen připouští umístit stavby a 
zařízení technické infrastruktury ve výše uvedených plochách. Předložený záměr rovněž 
splňuje cíle a úkoly územního plánování stanovené v ust. § 18 a 19 stavebního zákona.  



Č.j. MDC/91469/2021 str. 7 

 
S ohledem na povahu a rozsah záměru jeho umístění dospěl stavební úřad k závěru, že 
rozhodnutí o umístění předmětné stavby si nevyžádá žádné opatření v území, není v rozporu s 
žádným předchozím rozhodnutím o území, nezasahuje do rozsahu žádného rozhodnutí o 
chráněném území ani není v území, pro které bylo rozhodnuto o stavební uzávěře.  

Stavební úřad podklady pro vydání společného povolení ve vztahu k výše uvedenému 
vyhodnotil a k tomuto uvádí, že umístění stavby zkoumal ve spolupráci s dotčenými orgány 
spolupůsobícími v řízení a hájícími zájmy společnosti na úseku svých speciálních předpisů. 
Stavební úřad sice o umístění stavby rozhodl, avšak nemohl sám o sobě vydat kladné 
rozhodnutí bez přímé součinnosti těchto dotčených orgánů. 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu 
Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem podáním u zdejšího správního orgánu. 

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. 

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o umístění stavby doručí žadateli 
stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci spolu s 
ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený 
doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním 
úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu 
příslušnému k povolení stavby. 

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby zašle žadateli jedno 
vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené 
stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není 
žadatelem. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u 
vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání 
kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s 
uvedením údajů ze štítku. 

Společné povolení podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platí 2 roky ode dne nabytí právní 
moci. Stavba nesmí být zahájena, dokud společné povolení nenabude právní moci. 
 
 
 
 
 
Ivana Šejnohová  
pověřená zastupováním vedoucího odboru stavební úřad  
 

otisk úředního razítka 
podepsáno elektronicky 

 
 
 
 
 
Obdrží: 

I. Účastníci řízení podle § 85 odst. 1) písm. a) a b) stavebního zákona (do vlastních rukou): 
Valbek, spol. s r.o., Středisko Ústí nad Labem, IDDS: bebs53h 
 sídlo: Vaňurova č.p. 505/17, Liberec III-Jeřáb, 460 07  Liberec 7 
Obec Kámen, IDDS: fapayuv 
 sídlo: Kámen č.p. 40, 407 13  Ludvíkovice 
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II. Účastníci řízení podle § 85 odst. 2) písm. a) a b) stavebního zákona (do vlastních rukou): 
Miloslav Steiner, Kámen č.p. 19, 407 13  Ludvíkovice 
Filip Steiner, Kámen č.p. 19, 407 13  Ludvíkovice 
Jan Lang, Kámen č.p. 15, 407 13  Ludvíkovice 
Věra Langová, Kámen č.p. 15, 407 13  Ludvíkovice 
Jana Slánská, Kámen č.p. 15, 407 13  Ludvíkovice 
Petr Sedláček, Hollarova č.p. 2164/5, Ústí nad Labem-centrum, 400 11  Ústí nad Labem 11 
Tomáš Michal Veinfurter, Kámen č.p. 11, 407 13  Ludvíkovice 
Petr Knor, Kámen č.p. 89, 407 13  Ludvíkovice 
Světlana Knorová, Kámen č.p. 89, 407 13  Ludvíkovice 
Miloslav Bucek, Kámen č.p. 37, 407 13  Ludvíkovice 
Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm 
 sídlo: Bezručova č.p. 4219, 430 03  Chomutov 3 
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
 sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 
CETIN a.s., IDDS: qa7425t 
 sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00  Praha 9-Libeň 
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns 
 sídlo: Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany, 415 01  Teplice 1 
 
Veřejnou vyhláškou obdrží: 
III. Účastníci řízení podle ust. § 94k písm. e) stavebního zákona, tj. vlastnící sousedních 
pozemků nebo staveb (jejichž vlastnická nebo jiná věcná práva mohou být záměrem stavby 
přímo dotčena): 

Identifikace označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí: 

parc. č. 1822/1, 1792/1, 2234/2, 2234/1, 17/4, 1775/2, 1774/2, 1770, 2230, 1763/2, 2231, 
1757/2, 362, 2210, 1750/2, 2232, 1727/1, 1723/2, 1722, 2233, 1717, 1715, 1712, 1988/4, 2007, 
2049/2, 2170/1 v kat. území Kámen.   

st.p.č. 261, 258, 245, 189, 149/1, 150, 292, 151, 152, 154, 159, 166/1, 167/1, 168/1, 170, 171, 
172, 173, 175, 454, 179/1, 190, 234, 262, 217, 146, 144, 139, 137, 131/1, 123 v kat. území 
Kámen.   

č.p. 73, 71, 70, 65, 56, 39, 75, 49, 55, 22, 24, 27, 28, 29, 34, 37, 30, 31, 33,190, 69, 72, 68, 58, 
36, 17, 16, 12, 8, 37, 77 Kámen. 

 
Úřady pro vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desku: 
Magistrát města Děčín 
Obecní úřad Kámen 
  
Dotčené orgány 
Magistrát města Děčín, Odbor stavební úřad, oddělení Úřad územního plánování, Osu, Mírové 
nám. č.p. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 /Ing. Klementová/ 
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 
Magistrát města Děčín, Odbor životního prostředí, Ožp, Mírové nám. č.p. 1175/5, Děčín IV-
Podmokly, 405 02  Děčín 2 
Magistrát města Děčín, OSČaŽÚ, odd. silničního správního a dopravního úřadu, Osc, Mírové 
nám. č.p. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 405 38  Děčín 2 
Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, územní odbor Děčín, IDDS: auyaa6n 
 sídlo: Provaznická č.p. 1394/10, 405 21  Děčín I-Děčín 
Správa Národního parku České Švýcarsko, IDDS: u85x3zd 
 sídlo: Pražská č.p. 457/52, 407 46  Krásná Lípa u Rumburka 
Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Územní odbor Děčín, dopravní inspektorát, IDDS: 
a64ai6n 
 sídlo: Lidické náměstí č.p. 899/9, Ústí nad Labem-centrum, 400 01  Ústí nad Labem 1 
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Poplatek 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů. se nevyměřuje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 

 

 

Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení 
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