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ROZHODNUTI

Výroková část:

Městský úřad Vamsdorf, odbor životního prostředí, jako v,odoprávní úřad příslušný podle § 104 odst, l

oísrn. c, a § l06 zákona ó, 25412;ó;'š|,, Juoáa"n u o změně něktení,clr záionů (vodní zákon), ve znění

pozctějšich piedpisů 1dále J"n 
,vojni ,ár.o,r,,), a speciální sta.,"bni úřad příslušný podle § l5 odst,4

rodnilto zákolta a § l5 odsr, r ,oň,, c,-iSl,:OOt, SU" o ůzentníln olánováni a stavebttiln iádu (stavebni

zákort;. ve zneni pozdej§iclt pr.aplr,llj.r.:." "stavebrti ákoll"), a nlistrre přislusrrý podle § l l zákona č,

500/2004 Sb,. sprárrrí ,aa. ". ri."i'ř")i'.;;l.h;;;;I"1 r^dáiejen..sprárrrr rád") le správním iizení

páŠ""air ZaJ.i.ii po.,ot"ni'.tuuUy vodniho jíla, ktérou dne l0,6,20l5 podala:

Obec Horní Podl uLí,IČo 00524221, Horní Podtuži 2, 407 57 Horní Podluží

Podle § 15 vodního zákona

vytlál,á stavební povoleni

ke stavbě vodrrího díla:

,,SKl Areál Horní Podluží - přivaděč vody pro zasněžování a čerpaci stanice"

tdále ien "stavba") na pozemku st, p,448,48l, parc, č, jq711,40],4]5/1, 43514, 43518, 46l l|, 46l 12,

46||4,46412.4.15.5l6ll.sro,rl ž'o:ioliii,;; ;i;. á:o.,r+oo,s. l5q9. l600. l60].200l, 2059,2121,

2I.72, 219912, 2201, z204l2,zz]+-u *o,urt anirn území Horni podluzi, kraj ústecký, obec Homí

Podlrrží, vodní tok r_uz,_,iota, o.i.p jl,óa*:g!9, HGR lfuystalinikum Krkonoš a Jizerských hor,

př.j 
"iO*r 

p"rohy (souřadnice X,Y GIS) 72l4-14, 957180

Stavební objekt_v:

SO0] Vodoyodní a kabelory přiladěč

SO01.0l Napojení na stállctjící potrubí

SO0 ] .02 Arnlaturni ,šuchlct

SO01 .03 Vodovodttí 1lotrtlbí

SO0].01 Křížení s tlrobnlln yotlnínt ttlkcnl

SO0l .05 Křižení s Iůlesťn žil,,2nic,

SO01,06 Křížení s těIesem komunikace I]], třídy

SO01.07 Křížení s |odotečí

SUT ] .08 Odkalovaci iachta

SO0 ] .09 Křížení s tělesem komunikace lL Třídy

/,*.:
UY ,,:,,
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SO0l. l 0 Kabelový přiýaděč

SO02 Čerpací stanice

Údaj e o př9d!]qaE_pzh9dílu!í:

Vodovotlní porrubí bude v déIce 2,05 km a povede přes úc)olí Lužničky z levého břehu,od rybníka Světlík

ná prary bien k ryzořskému areálu, ottběiné zaříieníje tvořeno šachtou požerákového typy !_tyb"í*
prárni". ptu itmí těIeso hráze. Na toto potrubi bule osazen.přechodolý kus na rotrylb_í llca_Pod
'hrází 

iybnika bude osazena (rmaíuťní šachta. Voclovodní potrubní bude z trub tlakolých pVC, pN I0

áiú 
"ro 

z,os t*, potrubí bucle uloženo y nezámrzné hloubce. potruhí bude křížit drobní vodní tok a

rrá poaríraa .in. 1,2 m pode dnem koryra s klesajícím sklonem a obetonováno. křížení s tělesem

tlráhy bude provedeno za pro1,ozu zenníi prorlaken vedené,l, .chráničce 
a na konci se osadí revizní

sacita. potiubí pod kominikací bude protáženo ocelovou chráníčkou bezvýkopovou technologií,.Křížení

vodoyodního řaáu s vodním tokem se provetle v místě přemostění yodního toku lávkau pro pěší a uloží

se nad tokem l, zákrytu po prtlucltt yec]le mostoyky lálllq,. V nejnižším nlístě trubního řadu bude provedena

odkalovací oc]bočtra DŇ s0 s ručním uzti,ěrent. pclrrubí pod komuníkací II. třídy se proíáhne oceloyou

,i-i"iti"". érrprcí staníce bucle napojena silovýnl kaielem. Jer]ná se o pozemní stavbu o rozměrech 4,0

x 5,5 m, světlá iýška 2,8 m. Storbo ,darú , blokového ztlil,a, střecha sedlová z dřevěných vazníků,

&rpiri ,torxi uude l,ybavena čerpacítni soustrojími, technolog.ií Jiltrace vody, vodou_odním.potr.ubím,

armaturani na potrubi, korpr"roiem na stlačený vduch, potrubím stlačeného yzduchu, elektrickými

rozvaděči a elektrclinstalací.

Druh vodriího díla:

Stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů podle § 55 odst, l písm, c) vodního zákona,

účel vodnílro dila:

Přivaděč vody pro výrobu snělru vodrrími děly

I. Stanoví poyinnosti a podmínky pro provedení stavby:

], Stavba bLriJe provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, kterou

vypracovat Ing. Jiří vicenec, átltorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství, případné změny

nesmi být proiedeny bez předchoziho povoIení votioprávního írřadu,

2. Při provádění stavby musí být dodrženy požaclavky:

a; ČÉZ Distribuce, a.s., Teplická 814l8,405 02 Děčítt,

Budou dodrženy podrnínky souhlasu s umístěnírn stavby a s prováděním činnosti v ochranném

pásmu elektrickéň o zařízeiní zn. l07l093655 zedne23,12,2014,
šouuctry a nizovatky s elektrickými vedeními musí blh provederiy v souladu s platnými normami a

předpisy.

b) 02 Czech republic a,s. Praha,

BudoLl splněny podrnínky vyjádření ze dne 8,1220t4 pod čj, 737856/14,

c; ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 87418, 405 02 Děčín,,Budousplněnypodmírikyvyjádřenízn.0100355l53zedne5.12.2014.Vuvedenémzájmovém

území sé naciáŽí nebo zasahuje oclríanným pásmem energetické zaíízení,

d)RWE DistribLrční služby, s,r.o,, Plynárenská 49911,65'7 02.Brno,

BLrdou dodrženy podnrinky uyjaai"ni zn, 50009828l3 ze dne 1.8.2014. V zájmovém prostoru do.jde

ke styku s ptynárenskýrni|zatížer,ínt. při realizaci Lrvedené stavby budou dodrženy podmínky pro

prouádění einnosti v oclrrantlém pásnlu plynárenského zařízeni,

e) SčVK a,s. Děčin, Přítkovská l 689, 41 5 50 Teplice,

BurJou dodržeriy podrr-rínky vyjátlření 23,1 ,2014 zn, O]_4610087194/OTPCUL,

V uvedeném zájmovém územise naclrází vodovodní řad do DN 500, Při provádění

zemních, staveĚních a ostatnícli prací v ochranném a bezpeěriostnírn pásmu zařízení ve správě

sčvk, á.s. Teplice plně respekt;vat toto žaiizení ato za dodrženi všech předpisů a norem, které se

k této činnosti Vztahuií' 
Istí nad Labem, železničářská 1386/31,

l) Sprár a železn ičn i doprar ní cest) . s.o,. Oblastrr i ted itelstr i L

400 0-] t-lsti nad Labem.

@ *,l,
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Budou dodržerry podmínl<y vyjáclření čj, 1 ] 853/20 l 5-0Ř UL ze dne 22,6,2015,

t i sen",n stavby utini i,iuešto. no vlaštni náklacly taková opatření. aby nebyla ohrožena stabilita

dráŽnílrotělesaabezpečnostprovozunaŽeleznicianeiloš|okrlarušenianiomezeníjakékoliv
drážní činnosti.

2) í;;ú"" rresmí být rrepříznivě ovlivněny drážni objekty ani žádrré zařízení v majetku CR_

SžDC, s.o.
:l šá"u" ú"a" ,ealizována takovým způsobern, aby ani v budouctlu nebyla poškozována a nebylo

omezerro jej Í užívání vlivern provozu dráhy_

4) ši;;;;irí býtv souladu, áktuálnc platňými stavebními adalšími obecně právními předpisy

' ř*""u"r ratá, zákorr o drahách a jeňo prováděcí vyhlášky^v platném Znění atd,)nařízeními,

iýltaStu,r,i, t""i,nickými norrnami, směrnicemi a předpisy SZDC, s,o,, TKP státních drah,.

u'roroujri iirty z"t"rnieníI]o spodiu, stavebním tichnickýnr řádem drah a ostatními předpisy,

. "}"Zili. "".;ir""ějších 
technických řešení,_technologií provádění, pracovních postupů a _ ,

materiálů s cílem dosáhnout, pri áoarzovani zasad hospódámosti a ochrany Životního prostředÍ,

co nejvyšší kvality a životnosti stavby,

sl pii ,,}tá"auaní piací odpovídá zhotovite| za dodržování bezpečnostních předpisů dle platné

legislativy a předpisů SZDC.
6) Pokucl oři realizací pracr související s výše uvedenou stavbou vznikne škoda na majetku ve
" 

;;;;r; šžř i"r,,i["",,"p, p,_.,ti"ba o,i,er.ni rychlostijizd, kolent pracovniho mista.výtuky

k'ot.i. n"bo truteniho vecleníj zhotovitel o této skutečnosti neprodleně informuje 91PC,OŤ
úi á ,ujisti uvedení dotčenéh o zaíizení ěi úseku dráhy do původního stavu. a neni_li to možné,

Jo ,,tu* oapouiaulícího půvoclního účelu nebo užití dotčeného zaíízeni či úseku dráhy a to na

rlastni náklady. _. , _+n^ ^ň t lt .,.,L_^_,
7) v případě zásahů do drážního tělesa nebo dalších drážních zaíízeltí sl sžDc. oŘ uL vyhrazuje,, 

p.iuJ"u aoeusné zustauení siauebních prací v případě ohrožení bezpečnosti provozování dráhy

a drážní dopravy.
Sl Žl 

"i""it"L 
i,Ť.d zahájením prací zajistí proškolení zaměstnanců vykonávající práci,

z bezpečnoiti práce při vstupu rra železniéni tiopravn_í cestu,

9) Vlastní stavba musí uy ,""rirunf inu.stora řááně připravena takovým způsobem, aby nemohlo
'' j"ir,"[ pr,p^a"emu atounoaoúemu přerušení prací na drážním tělese, zařízení a pozemcích

dráhy.
rOl P-Jrr.y,. vlastnictví ČR-SŽOC, s,o, budou po ukončení prací uvedeny.do původniho stavu,

odpady a přebytečný materia u*aá" odstraněny v souladu s platrrou legislativou, rovněž nesnrí

dojit ť ekologické zátěži tohoto pozemku,

l l) vlastní realizací stavby "".riaá: 
ii r ,".eištění přilehlého železničnílro štěrkového lože ani

drážrícli stezek.

l2) Realizace vrtání pod železniční dopravrrí cestou bude.proveclena dle podmínek uvedených
' 
, pr.dlora,,,. projektoré clokrttttenraci ke sla\eb]]ítnIl rizel]í,

l3) U;;;;r;.ú"r;, i" pti |."uráo.i,.ruuúy,nuri být všechna zařízení, pracovní pomůcky, nářadí a

ostatní materiál umistěny u utoZ,ny ákoul"n způsobenr, aby rrejenže l9i1,19]ul).do
;;;j;;;;;h" průřezu a uollleho scňridnélró manipulačniho prostou píilehlé koleje_(tj. prostor.

ll"ri .tuuUuÁl, pevnýrni zařízeními nebo jinými překážkam,i u p,:j,:d"i,:,pl:l"í:T":1":,l:,
,iu""u." pr" pritentóu kolej a ktený musi_být zachován pro,bezpečný poh)b osob a manlpulacl

s mareriálem'). uua. ,ounel JoJJena pod,r,í,.,ka._ze při iealizaci stavby bude minimální

vzdálenost osob a mecharrizačních p,o,tř"dků atd, 4,0 m od osy krajní kolej", .. *^_ _ __

14) Upozorňujeme, že chránička mJ Ůýt nav,žena tak, aby vyhovovala zatižení podle CSN EN

|991_2_ Zatiženikonstrukcí_ Zatíže;í mostů dopravou a to po celou dobu provozu chrániČky i

dráhy.
15)Vlastnírealizacíprotlakunesmíbýtrrarušenafunkcepříkopů,kterésloužíkodvodněnítělesa

dráhY, | _ -^*xy^_..,-á_-l nenÁetirlr.'
16) Po provedení pokládky podzernních vedeIrí musí být provedeno zaměření vedení geodetickými
''' 

metodarni nu itát,-,í ,8řič,kou síť ( S-JTSK) a výškový systém Bpv,

l7) UpozorňLljeln., Z. u pi,puae *ožniho ornei"ní ielezničnílro provozu si inve.storbude muset

poŽádatovýluliutraten"t,oo'''-..,.ni,y.hlostikolernp,u"ou,.íhomístanazákladěposouzení.
Vu,,.a"nlr.r,l případech pťrjtloLr náklacly se zar edenitn vyhradně tla účet investora.

l8) V případě předpokládane vtl,k;;;Ji ulitut,,1 L,neboi,Trvdélcetrvání max,dodvoudnů),

je toto nutné nárokovat v nii", pi"astih" ÓO ant u SZoC, OŘ UL, provozní oddělení,

@*,l
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l 9) V případě předpokládané nepřetržité výluky.(výlLrky l , nebo 2,TK tři a více dnů) je toto nutné

nárokovat již rok pr"a.,,l Já?enirlo pianu, t,t"Y si tvori na SžOC, OŘ Ut,,

20) Zahájeni.tuuuy uua" ohtÁ."" *i". i+ dni přeďzapočetím prací SžDC, oŘUL, Správa tratí
- -, 

ú.ti,nua I_uu"m. gua" .ouncz 
"ajištěn 

drážňí dohled v_místech křiženi a před záhqzem 
.

rnontážníjárny 
" 

ururtnj 
"r,.ánitťv 

provede drážní.dohled kontrolrr a vydá pisemný souhlas

k zálrozu. :.r]o pi..nlne u};ijt.,]í ť ulo,,e.,,i stavby ( dotčený pozemek SžDC. oŘ UL) bude

sloužit jako.ieden , poártáá,i k vydáni soLrhlasrr,s Llko,nčenim stavby ze Strany, SZDC, s o.

2l) Stavebník rovnez plse,'tlnt oznárnr zahájeni sta,\ by (včetně přiložení objednávky na držní

dohlecl) minimálne r+ l,ripr.a.," 
"u 

uj,"ru szďc. oR UL, před ukončením prací na stavbě

(před konáním,aue"c"! [o"i,orní prohlidky, místniho šetření atd,) si stavebník písemně

požádá ostanovisko s2Ďó, óŘ úL, odrtělerri přípravy staveb, k ukončení stavby v obvodu a

ochranném pásmu dráhv,

22) Případné doplrty u 
"Ény, 

pokud budou v ochranném pásmu dráhy nebo na dráze, budou

s námi zvlášť projednány,

f) Povodí Ohře. Sp,, Bezručova 42l9,430 03 Chorrruto-v,_ __
'Áuaou aoa.Zený iodrnínky vyjádřerrí zn, 037200-195 43120|4 ze dle25,9,20l4,

> Potrubí pro odběr vody bude uloženo na povodní straně. mostní konstrukce, v zákq4r,t

S mostovkou, prie",r,z 
"rrraniolu, 

|onuui," nesmí zasahovat do průtočného profilu vodního

ioku, trn, n"..í ,u.uhouut pod spodní stranu mosto. ky,

} upevnění potruui nu.o.tni konstrukci musí být zabezpečeno v dostatečné míře při průchodu

piípadně povodňových stavů na vodním toku,

} i'ri'reatizáci nedojde k porušení opěrného zdiva vodního toku,

Koryto vodního tor<u nerluáe rn.jišrěno staveblrítn materiálem, případné naPadávkY materiálu

buclou neprodleně odstraněny,

} Okolí vodriiho tokLl 
" 
p;,;;i, stavby dotčené stavbou bude po skončení prací uvedeno do

náležitého stavu. _^L^ A,ž,
} Kříženívodního toku brrde minimálně najedné straně břehu oznaceno Patníkem nebo fYČÍ,

ř Zahájenia ukoněeni p.uJ-* r.riz"ni Lužňičky bLrde oznámeno našemu provozu v české Lipě,

} Po ukončení pr""í b"d;;;i;;; pru"ounit nui"tlo provozu v české Lípě ke kontrole a bude mu

předáno zaměření skutečného provedeni. stavby, 
.

g) SprávaaúdržbasilnicUstiiřlňJt,".;",příspěvkováolsalizace,Ruská260,41703Dubí,
Budoudodrženyp"d.t,i;;;j#;ir"iisirzo_1 vs,usuroclvptl0998zlz0|4zedle29.],

"'Oit!"" 
předem zajištěna taková účinná opatření, aby v průběhu praci ani Později Pojejich

dokončerrí n"ao"rrar"rJr. ,n'.oisicni, ei.li,re,rru poško,.ni uorouky. ani ostatnich silniČních

součástí a přísluše",*řir"",e "]:i;;i 
Jl" bÚ" 1.'9l]"j:"yjig::l, i:'_t]:x,:::lo 

stávajíci

silniční odvodnění a nebyla olrrožena bezpečnost silničního provozu v dotcenem us9Ku,

} Star ba kteroukoliv ,""lii"ř.'r*,.a oitcení eijinýcr, souviseiicích drobnÝch a dočasných

objektů {kromě "ýji.;ť;;,l|;;;;;, 
i,"fu,",1jajt"nir. neručáhn..clo silnieního tělesa ani do

silničního pozemk" ( §\H; ;,l]ňóiš;,i tj 
,nezasáíine 

do vzdálenosti min,2,5 m kolmo od

piilelrlé hran1 stávajiciho ži\ ieného kr;ttt rozovk;,

} Křížení .itni." poor"ln,ri,ri 
""áá"i, 

bude prouedóno podvrtem, protlakem čijiným adekvátním

,|t.oU",", bez narušení živičného krytu vozo^§ .,.. ;..,.<tnr nnši atganjz
} Před zahájením pr".l ;;;;;;;í;h u",rprauc sú-s úr, p.o.) Vyzve investor naši organ\zaci

k protokolárnímu předání silnice,

}IrrvestorprotokolárněpředázpětmíStoZáSahunašiorgarrizacinejpozdějivdenvypršeníplatnosti
rozhodnutí o zvláštním užívání silnice,

} Irrvestor stavby b".".;,,hj;;;;" "cj"*i, 
že po dokončení oraci v silniónim pozemkLl ajeho

zpětném pře\zeti ",šl;;;;,;;;;i 
UuJe pozá,ue"i dobu 3o mesíců provádér průběžně a bez

Drodleníodstraňo"á,,i;"";l';;;iki;;ň;jd.;t;"_i na silničním pozemku a uhrazovat škody

následnc vzniklé r důsledku těchto závad,

3.Připrováděnístavbybudoudodrženypodmírrkyuvedenévestanoviskáchadotčenýchorgánů:

at MěÚ Varnsdorf- Odbor životnilro prosfiedi, _^_^_|,., _á 1éňěó
Budou dodrženy p"drí;řy";;;i;í,ři;;l;r,, odněfi zemědělského pozemku ze zemědělského

ffirr. r*a" j;. NauvÁ zs+l7l20l4CerRo ze dne 2, l0,2014

@tt,v
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b)MěÚ Varrrsdorf, OSMl , oddělení dopravy a silničního lrospodářství

Budou držerry podmírrky ,o,r-roJi-ti u,ni,iění inženýrských iítí čj, OSMV157/2015/VELPE ze

dne 7. 1.2015, / ! 
^1^_\ 

_.1_ !
1.lnženýrskásíťbudevedenavsilnicič.IIi264(p.p.č.200l)ač.I1U2643(p'p,é'2121)vk.Ú,- 

io*iPoaruZi, v souladu s piedloženou projektovou dokumentací,

Z.erip"riaa.. u.a"ni Uuaou 
joa,Z,uv poarni"ly hloubky uloženi a prostorové uspořádánídle

normy CSN 73 6005.

r,euao'u aoarZ.n1 podmínky sprárce komunikace SÚS Úr,
.iÁg.ri*, 

""r,r"Ú 
briroav JÚl.ii"v Cn, Správa. chrárr ěné krajinné oblasti Lužicke.hory,

'' 'g;á"" 
á"arž""y'poa.i,rlv ,auárnéno stanov;ska o j. 3,/ 5lLHl14 ze dne |5.4.2014.

d) Krajslcý úřad Ústeckeho kraje, Velká Hradebni ] l 1_8/48, 4.00 02 Ústí nad Labem,

Budou dodrženy p"d.írk;Ř;;ň;;"ii " 
p"""r".i výjimky ze zákazt dle § 43 a povolení výjimek

dle § 56 zákona č. l l4l ] 992 ;;. ;;"ňrunď piiroay a lra.liny, ve zněrií pozdějších změn a doplňků,

} při realizaci ,,uuuv n.u,,ašfi ur."r prr;;" r Ázeruace švctlík, s výjirnkou nezbytně nutných

případťr, zasahováno ao'oioini,t,, pozemků mimo samotnou stavbu, ze!ména zde bude omezen

pojezd těžké techn iky . ;|.;a;;; skladování stavebního materiálu či výkopové zeminy.

} orgán ochrany přírocly ťLii;;;ilii;; inio.,]]ouán o korikrétnin_r tennínu Započetí a ukončeni

prací.
> VYj;*t u ." povoluje na dobu realizace záměru,

} Veškeré zemní práce tj. ;h-;i;;il", hloubení výkopu, budou provedeny i 9b99bi 
od l5,8,_

31.10 příslušného k"l"il;;íh;;;ň tj. .imo,"piodut čniobdoLí a mimo období zimování plazů

a obojživelníků. Min-'" ;;;;;;;J;Úaoui .ot ou Uit práce prováděny pouze tehdy. Pokud bude

bezprosliedné pr.a ,up"e"iin,' prací v daném roce ódborne )působilotr osobou proveden průzkum

celélro, či části územi. 
"""sriiir"las,a.hrárrélljch 

druhů bude vyloučen. případné budou určen1

úsekl bez výskytu a ,";lni;;;i, ;;'ný,n p,ouádeui,n prací dle,podmíne1 !:i::lj 
omezení,

optimální int"nritu p,uJi, P},J započerím piací bude zpráva se zjištěným aktuálním výskytem

druhů a navrhovanvri "[.r""r.ij;;;;;; 
;. védomi na zdejsiúiad_ príprava slavenišlě (káceni

dřevin) budou prouaocnv'u aoue vegetačního klidu, tj, od 1,11,-28,2 běžného roku

} Během realizace ,,""rrv''""u"áž ,áriňáuano ao orolni"t ploch minlo 
:1m:t1,1ou 

,,,1*]:"j,énu

zde bude omezen polezd lechnik; a skladoráni stavebnillo mareriálu či výkopove zemtny,

} U zemních prací bude p'ii",",á áaU",e způsobilá osoba (zoolog), která zajistí dodržování

záraznjch podlnilreL pr"'ňr"rja.,'|l ,,rrb} a piípadlry. oclchvt a |ielros nalezenýchjedinců zvlášrě

chránéných arunr:, prenoJ bude probíhat piej zahájelrim ,,ui by i u.l"ií. n$!e,tru1 odchYceni

jedinci budou pr.,n,*an"y ,iiňoi"*'", 
"""ri"*"e 

stavbou {plázi, :t"j'i":l1:,:|:_zásazích 
bude

proveden rapi. ao r,uu.i,'|ir,|" 
j.ijř".l.i o"a. na vyžádáni předložen orgánu ochrany přirody,

} čerpací stanice bude,í;;;';;l;i;ivýškou hladiny v rybnikrr,tak. aby se čerPálrí vodY

u"iJ.uti"r.y zastavilo na ílrovni provozní hladiny ve výši 492,79 mn,m,

e) Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební ] l l 8/48, 400 02 Ústí nad Labem,

Budou dodrženy p"d*í"'k;-,r*h l".; rr e innosti v_e ,vtaště chráněném území dle § 44 odst. 3 a

v oclrranném pásmu dle ďi;;i;;;;, l I11]??? !!j,:9:jraně 
přírody a_kllj!1, ye znění

páciS"n 
""ic" 

a aoptliit ci1, stlstZrZtZOl4lsu -056/PIJ-046 ze dne'7 ,1|,20|4,

>VýŠkahladinyvody".:unir.'uu*n"zswíodebranévodrbudouvobdobíodběrů.tedyodl'll._
28.2, běžného r"k" .aiÓ"k;;i""eNl *eii.i. zatízeiím se záznamem. VýsledkY budou

pi"aany t rul.r",nu úřadLr io 3 LJ, běžného roku,

> Šounru, se iovoluje na dobu realizace a následného provozu stavby,

} Stavba neovlivnívociní režim v ítzenrí ochranného pásnra přírodni rezervace, 
"

} orgán ochrany prirooy ti,-ru 
" 

prJ.iifu ,r".lováir o konkrétnim termillu započeti a ukončení

prací,
} Souhlas se lrydává na dobu realizace zárněru, Nejdéle však do 31, l2, 20l8

f) Krajská hygienická stanice Ústeckého klaje, se sídlern v Ústí nad Labem, ú,p, Děčín, Březinova 3,

406 83 Děčín
Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska ěj, KHSUL 2lS97l20l5 ze dne 3,6,2015,

l.Stavebni a souvisejicr p,ra* ".r*i 
pr.tiáa ir hl giar icke limirv pro hluk a vibrace slanovené

Nařízením ,taay t.zlliÓ'li'il.:,J;;ň; zářaví ptea neprizni"1,,ni účinky hluku a vibrací,

Z,Po realizacirtuuuy uuá"l.*.a"ná ,ncr"ni hluku z provozLl stavby, ve kterém bude zohledněn

denní inoční provoz,

3.Měřící body a způsob měření bude konzultován s pracovníky Krajské hygienické stanice

@n;,t
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Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem,

4.Měření hluku provede p"";;;il;;rva;er]i o atreditaci rrebo autorizaci v souladu s § 32a

zákona č. 258/2000 su,, 
" ".rrr..!- ""r": 

nélro zdraví a o změně riěkterých souvisejících zákonŮ, ve

znění pozdějších předpisů,

f) Drážníúřad, Wilsonova 300/8, l2l 06 Praha - Stavební sekce - oblast Praha,

Budou dodrženy podniínky';;,";;,,ň ,i""""irr" "]. 
MoP_SoP049l/15_2PL DUCR_15182/l5lPl

i:r[Xiji"1," ;§edena podle projektové dokumenrace ť:ly:::: Rš,,*'i,*1Ťj;. ",o"u"u
změnv této dokumentace.lJ,stáneLnik povi,,en přerlem projednat s Drážním úřadem,

'.íl""ť";;;ill'i 
*prá"e *r ivněny drážní obj ekty a, zařízení,

3.Na stavbě nesmí být "rí.tě;;;;k".,a 
,i"r" ,"u" Ě"revné plocliy, které bY mohlY vést k záměně

- 
, Jrarniri znaky nebo lnoh11 jirlak ohrozit provoz dráhy,

4.Pii provádéni ,,""b) ".r.;';J-r,:i];"lr."" 
i,""rř,,,"u a plynulosr železlliéniho prorozu, Veškeré

kroly při pror áden i 
"" 

U,' 
"'"U""a" 

J,ani - 9, rlu,,onogram prac i, nutná ochranná opafiení,

případné výluky r"r":r, "J"J.j!iřJu"iai,ic " ir"Jriirr" 
piojednat s vlastníkem a provozovatelem

,.tlxl|;",u l" povinen písemně oznámit Drážrrímu úřadu termín zahájení qiše uvedené stavby, a to

,;J":ňl[f;T:lť;'[9;r:'#lJ,"'Jť,J"ydá"í souhlasrr k provozování stavby, kteď Drážní úřad

, §,H? HŤ:,\1r",.i'""Ji'rŤ:;;",etí stavby -právo, v+:1:::á:i1:*:l:"#J:i:,*ťi"l * 
"o,"

uvedené stavbě ,. ,","e,"lr]#Í"ioári""ái,i riáá"rl"ék tot]oto soul]lasu ke zíízeai stavby a se

zaměřenímnuu",p"eno,tp,.ouo,uaranyariraŽnídopravyvmístěstavby.

4, Stavba bude prováděna doauuut,t,t,y, způsobeln podrrlkalelskÝm subiektem, kteď

má orovádění stavebnich p,J 
".,r"á 

ir.i"sti a má osvedeeni o odborné způsobilosti dle

olatnÝch zákonnl,ch piedpisů,

5. i'red zahá.iením ,emnict,, p,ili zajisti zadatel ( investor) p!g,]!ná vviádřellí správců podzemnich

siti, po dokoncení pr".i b;;;"';;;i.r,'-r-p*".i pri^ani,.....-n oa,.ou'ťtu"ni ló'.mou žápi,u do sravebniho

derríku,

ó, prováclěrriln stavebniclt prací neslní bý poškozenive svýclr nrávech uživalelé a vlastnici

sousednich nelnovitosti. ;ilil; ,i,al,iJ .a.Lt. sl.ánani pilstusn" ilohodY a náhradY

škody je povinen p,ouaaěi,tuu,Únik dle platrrých předpisů a nařízení,

7. Práce ie třeba provádět " ,uY"no,, opatrnosti tar,l_U^v.Uvj zabránéno znečišlěni podzemních a

'ilHň;'*.[;,ilT:i'?',:;i}|ťjjilrT|i""Jši:::llxT:l;l!;1.1',"',l';,Ti§',Xllii*
s ropttl tni látkami a 1ttl; tr

proLazalelne 
'ua"ě 

t]ol,'||l,.i 
brI ukláclárra tak. rb1 rre1.1t,šlo k.iejímtr erozivnímu smlvu

. i[:iffi:'.::illili..ř;iH;il;J""ý.ň porněrů v áané lokalitc

- nebudot"l zakládány skládky materiálu a žádné skládky odpadu

8, Po dokončení ,tuuuy t ,tou-jo)".ry ,u":d,]]l_d, j_Yi:H;'3Jffi'§;#';;n::ir\;frt1'!T:,""' 
V..r<.,e oapuay ,,,ňitle realizací stal by je nutno znesKoon

, i:Ťjffr"iíl,ffťíj:;x§§""y přístupy a příjezdy na přilehlé pozemky nacházející se

lr;'J'.-;;*j:illnJ'iiini p,us"oui, Případné zneěiště:, !:T::,,:1:i.:,tě 
v důsledku realizace

starb5 bude,tuu"Unir" nlp,odleni odstraněno na nákladr star,bv,

ll. V blizkosti podzemnich #ffij";ň; o;;,o,ut ,ue ne , maximálni oparnosti,

l2. Stavebník zajistí, aby byly pted započetim užívání dila provedeny a r yhodnoceny zkoušky

předepsané,ulasmi,"i.piJoPpi,;;;h",*,;' lá:,:l:j:i]iťxť;jii".1'.lliiljl;i,,,1]ii"

n:ťxk"n:*:ij*!]ii:i$i..|,:trj:, i§:[:ťm:nli;n'ru;;;l"'"
i:[.Íí:ii;"):ilii-rx:ill;l'ff;ř;:il. í:';;l.i;;;iir,,a"rr"o ., tlo;'eniodpadů. zápis o

piedáni a, pievzeti Sta\ b), . .elem proredení kontrolní prohlidk} stavby

l3. Štavebrrikje povinen vodoprár llirnu úřadu oznamlt 7a uc

t},to fáze výstavby:

@j,:,t,
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. závěrečná kontrolní prohlídka po ukončení stavby

l4. Stavba bude po celou dobu životnosti udržována v řádném teclrnickém stavu,

ilI. stanovuje, že stavbu lze uživat jen na základě kolaudačního souhlasu
1. před dokončením siavby požádá stavebník o vydárrí kolaudačního souhlasu podle § 122

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) s uvedením

předpok|ádaného terrnínu dokončení stavby.

ukládá stavebníkovi povinnost oznámit:
Termín zahájení stavby.
Název a sídlo zhotovitele stavby.

stanovuj€ t€rmín pro dokončení stavby:

Iv,
l.
z.

V.

Termín pro dokončení stavby: do 31, lZ.7017 .

účastníci řízeni, na něž se vztahuje rozhodnutí správniho orgánu (§ 27 odst. l ákona č. 500/2004 Sb.,

Správní řád, ve znění pozdějších předpisťr - dálejen správní řád):

Obec Homí Podluží, Homí Podluží 2, 407 57 Horní Podluží

odůvodnění:

Dne l0. 6.2015 podal žadatel žáďosto stavební povolení na Výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo

zahájeno vodoprávn i řizení.
Vodóprávní úřad posoudil žádostjako způsobilou projednání a.opatřením ze dne 15.6.2015 pod čj.
ožpt\ir,etzotstŠimll MUVA 15-064/2Ól5Simll oznámilzahájení řízení veřejnou vyhláškou podle § 115

odst, l vodrrího zákona a § ]l2 odst. l stavebního zákona. vodoprávníúřad podle ustanovení § l l2 odst,

2 upustilod ohledání rra místě a ústn ího .iednán í, protože mu poměry byly dobře ztámy a žádo_st

poskytovala clostatečné podklady pro posouzení, a stanovil, že ve lhůtě do l0 dnů ( dnem oznámeníje 15.

den ád vyvošení oznámóní na úieání áesce) ode dne oznámení cit. veřejnou vyhláškou mohou účastníci

řízení upiatnit své námitky a dotčené správní úřady svá stanoviska, Účast,ríkům byla dána možnost

k nahléánutí ilo příslušné spisové dokurnentace. současněje upozornil, že na pozdéji podané námitky

nebude možno, podle ustanovení § l15 odst. 8 vodního zákona, brát zřetel. zároveí oznámil

předpokládaný termín vydáni rozhodnutí,

bo joby vydání tohoto iozhodnutí nebyl uplatněn žádný důkaz arrijiný návrli a zůstávají tak v plalnosti

jiz vydaná stanoviska, q,jádření u ,ouňlu.ý, ktefá k žádosti přiložil žadatel a byly zahmuty do podmínek

iozhodnutí a žadatel je povinenje respektovat při provádění stavby,

Tato lyhláška byla vyvěšena na ťlřední desce Městského úřadu Varnsdorfod 17,6.2015 do 3. 7, 20l5,

Obecního úřadu Horní Podluží ocl 19.6.2015 do l5,7,20l5,

oznámení bylo současně zveřejněno rra internetových stránkách Městského úřadu varnsdorf, obecního

úřadu Homí Podluží.

žádost byla doložena všenri povinnými doklady podle ustanovení § 6 vyhlášky č. 4321200l Sb., o

dokladech žádosti o rozhodrrutí neto vl,iáclření a o náležitostectl povolení, souhlasů a vyjádření

vodoprávního úřadu, a clalšírni doklady, a to:

- projektová dokumentace 2 x

- snímek katastrálrrí mapy

- informace o parcelách

- doklad o zaplacení správního poplatku ze dne l0,6,20l5

- plná moc ze dne24.7.2014
- územní rozlrodnutí č.j, MUVA 1?92120l5SclriA ze dne 28, 1,20l5

- MěÚ - stavebrií úřad, souhlas č. j. MUVA .16251lZ}l5TogMa ze dne29,6,2015

- 02 Czech Republic a.s., Praha ze dne 8. 12,2014

_ Drážníúřad, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha, stavební sekce zn. MP_SoP0491/ l5_2/PL DUCR_

|5l82l15lPl ze dne |'7 , 3.2015
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_ čD Telenratika a.s.,perl,]erova 28l9/2a, l30 00 pralra 3, z1,1. |200612015,če ze dne 16,6.20l5

_ sžDC, s.o. železničářská 1386/31,400 03 ústí nad Labern čj. l1853/2015_oŘ UL ze dne

22.6.20]l5
_ Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě p. Petr Hovorka, Horní PodlužÍ, ŽoÍÍn |8 z 11.|2.20l4

_ Smlouva o zříZení Služebnosti inženýrské sítě p. Luboš Kudla, Horní Podluží čp. 304 z l4.1l .2014

_ Snrlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě p. Bohumil Kudla, Komenského 2322, 407 47

Varnsdorf z 6.10,20l4
_ Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě Sž DC, s.p. a obec Horní podluží z 8.7.2015

_ Kraj ský úřad ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48,40002 ústí nad Labem, odbor životního

proštředí a zemědělství rozhodnutí č j. 30,] 1lZpZl21l4lZD"1 49ZU_0l7 ze dne 1 1.1 l .20l4

_ Krajský úřad ústeckého kraje, Velká Hradební 31]8/48,40002 ústí nad Labem, odbor životního

p.oštřeií u remě,lělství rozňodnutí č:. 38,78lZpZl2014lSU_056/pU_043 ze dne,7.11.20l4

- Agel]tura oclrrany přírocl1" a krajiny ČR, scHrolH čj,375ll ,Hl14 ze dne 15,4,2014

_ čEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8,405 02 Děčín zn. l07l093655 ze dne 12.|2.20|4, zn.

0100355153 ze dne 5 .l2.20I 4

_ EZ lCT Services, a,s., Duhová 153l/3, 140 53 Praha, Zn. 0200266239 ze dne 5.12.2014

_ RWE Distribučrrí s|užby, s.r.o., Plynárenská 499/1 ,651 02 Brno ze dne 1.8.2014 zn, 850009828l3

- Rozhodnutí o uložení IS Obecní úřad Horní Podluží ze dne 8,12,2014

_ Povodí ohře, s.p., Bezručova 4219,430 03 Chomutov, zn.03,1200,19543lZ014 ze dne28.9.2014

_ Severočeské vodovody a karializace a,s. Masarykova 3 68, 40O 10 ústí nad Labem, č. j. zn.

014610087|94IOTPCUL ze dne 23.7 .2014

'MěstskýúřadVanrsdorf,oSMl_oddělenídopralyasilničníhohospodářství,č.j.
OSMV1 571201S/VELPE ze dne 7,1.20l 5

- Městský úřad Varnsdorf, oŽP čj. MUVA l9315/20l4Pejlv ze dne l9,8,20l4

- Méstský úřad Varnsdoď. OŽP ze dne l9.8,20 l4

-MěstskýúřadVamsdorf,odborživotníhoprostředízedne2.10.20l4č'i.MUVA25497/20l4CerRo
_ Správa a údržba silnic ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská260,4l7 03 Dubí, č.i. ]8_

li0-1-V SUSUKD CIMP|10998212014 ze dne 29.1.20I4

_ Smlouva o smlouvě budoucí o zřízeníslužebnosti na inženýrské sítě SúS a obec Horní podluží z

l4.11.20l4
_ Krajská hygienická stanice ústeckého kraje, ú.p, Děěín, Březinova 3,406 83 Děčin, čj. KHSI]L

21891l20l5 ze dne ].ó.20 ] 5

Projektovou dokumentaci: ,,SKI areál Horní Podluží _ přivaděč vody pro zasněžován_í, čerpací stanice"

uypracoual ing. J.Vicenec, Aqua industrial, s,r,o, Olom_o_uc,_Da]imilova 54 b"772 00 Olomouc

"i,i".ir*"":' 
iiZenýr pro stavby voclního hospodáistí, CKAIT t201937, vypracováno v 05/2015,

K záměru stavby vydal obecrrý stavební úřad územní rozlrodnutí pod spis, zn, YYYA_ 11?11?9l: 
S"hiA

zedne28.1.20l5asouhlassestavboupodle§l5odst'2stavebníhozákonaMLjVA|6257l20l5TogMa
ze dne 29.6.2015 .

Projektovádokurnentacestavbyřeší:vybudovánívodovodníhopřivaděčeprozasněžování.

Posouzelt l r odoprávn ího úiadu:

vodoprávni úrřacl v provedenérn řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených

v ustanoveních voclního zákona a stavebního zákona, projednal ji s ÚČastníky řízení .a,s _dotČenými
.p.át,"j"-'i-t r"áv a zjistil, že.iejírrr tlskuteóněnírn nebo uživánim nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony

a zvláštními předpisy, rri pierkoumáni žádosti, projednání v8ci s účastníky íízeni a na základě

shromážděnýcil právně významných skutečrrostj nebyly_shIedány důvody bránící povolení, . .

voáo|ra*i i,ruá .ozhodi jak je uvedeno ve lýroku rozhodnutí, za polžiti ustanovení právních

pŤedp'isů ve výroku uvedených. Vodovod je v souladu se zákonem ó,27 412001 Sb- o

vodóvodech-a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů,

@r,,,
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Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Bohumil KLrclla, Luboš Kudla, Petr Hovorka, Božena Mtillerová, Miloslav Lojek, Zdeňka Rigová,

Dagmar Heřrrránková, Ing, Vladirnír Prokeš, Mgr, Olga Dvořáková" Anita Hermannová, Ruth

Hennannová, Marcelin Hermann, Michal Hermann, Věra Tlapáková, Jiří Ulrich, Ing Antonín
Hájek, šarlota Jahodářová, Petr Brož, Kateřina Brožová, Marcela Boháčová, Václav Boháě, Martin

Holas, Marcela Holasová, Marian Chládek, Zderika Chládková, František Paul, Pavel Hanykýř,

Milan Skořepa, Jan Havelka, Milan Krajčovič, lng. Hynek Lauschmann, CSc., Zdena Frančová,

Státní pozemkový úřad, Krajský pozem[ový úrad, poúočka Děčín, 02 Czech Republic, a.s., SčVK
a.s., RWE Distribuční služby, s.r.o.. ČEZ Distribuce. a.s,. ČD-Telematika a.s., servis kabelových

sítí Ústí nad Labern, skupina ochrany a dokumentace, SŽDC, s,o,, Oblastní ředitelstvi Ustí nad

Labem, Správa železniční dopravnicesty, s.o., Povodí Oliře, státní podnik, Správa a údržba silnic

Ústeckého kra.ie

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastnici neuplatnili návrhy a nárnitky.

Vypořádání s vyjádřenírni účastníků k podkladůnr rozhodrrutí:

- K podkladům rozhodnutí se nikdo nevyjádřil.

poučení účastníků:
proti tomuto rozhodnutí se lze oclvolat do l5 dnů ode dne jeho oznámerrí ke Krajskému Úřadu Ústeckého

kraje, se sídlem v Ústí nad Labem podárrím u zdejšího správního orgánu.

odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zŮstal správnímu orgánu a

aby každý ú3astník dostal jeden itejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisŮ, vyhotoví je

správní orgán na náklady účastníka.

odvoláním lze riapadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejŠÍ ustanovenÍ.

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno lyhotovení

ověřené projektoué doku,n.ntu"" a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další

vyhotovení wěřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájeriím stavby umístit na viditelném místě u Vstupu na staveniŠtě a

ponechat jěj tarn až do dokoirčení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavbY se

mohou označitjiným vhodným způsobenr s uvedením údajů ze štítku,

Stavba nesmi být zahájena, dokLrd stavební povolení nenabude právní nloci. Stavební povolení Pozbývá
platnosti, jestliže stavbi rrebyla zalrájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právnímoci,

[ng. Přemysl Brzák
vedoucí odboru životní prostředí

(z,

Poplatek:
Správní poplatek podle ákona č. 63412004 Sb., o správních poplatcích položky

výši 3000,- Kč byl zaplacen dne l0.6.2015.

Toto oznámení musí bÝt lyvěšeno po dobu 15 dnů.

Sejmuto dne:

C"rukr")
l!

:::'"aai ,
', .',"' ,: "''i.

:tr.''._i] l
" ,,,.;.!i,. ltjt,lý
'"" 

r'&io$'''

17 odst. l písm. h) ve

Vl,věšeno dne:

Razítko, podpis orgánu, kteď potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámeni,

(ýrt,l



Obdrží:
účastnici řízení -
Obec Honrí Podluží, IDDS: wggbzxy
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B"lr"rtl K"dl", Komenského é.p.2322,407 47 Varnsdorf l

Luboš Kudla, Horní Podluží č.p.4,401517 Horní Podluží

Petr Hovorka, Žofin č.p, l8, 407 57 Horní Podluží

Božena Múllerová, Horní Podlrrží č.p, l35,407 57 Honlí Podluží

Milos|av Lojek, Horní Poclluží č,p, 135,407 57 Honrí Podluží

Zderika Rigóvá. Horni Podluži č.p. 27],407 57 Horní Podll1 
,.

Óug*u, HŠr.anr.ová, Horní Podluzí e,p, 210^ 401 51 Homi Podluží

tngl vladimir Prokeš, Purkyňova č.p. l068/63,460,14^^Lil*:" !o
Ú!r. Oiga lvořakouá, Nu bionyr.é č.p. 1754/6. 16000 Praha, 6,-Dejvice

An'ita Hěrmannová, Horní Podluží č .p.272, 407 57 Horní Podluží

Ruth Hermannová, Horní Podluží č.p.291,401 57 Homí Podluží

Marcelin Hermantr, Libá č.p, 24'7 ,351 3| Libá
Michal Hermann, Horní Podluží č.p.326, 401 57 Horní Podluží

Věra Tlapáková, Horní Podluží č.p. Z92,407 57 _Horní 
Podluží

Jiří Ulricir, Horní Podluží č.p.278,401 57 Horní Podluží _ .,

Ing..Antoníí, Hájek, Horní PodlLrži č,p, 286,4O1 51 ŤlomiPod,luží

Šaílota Jaliodáróvá, Polní PodluZi ó,p, l 5l. 407 55 Dolni Podluží

Petr Brož, Michnova č.p. t62O[7 , Praha l 1-Chodov, ]49 
_00* 

Praha 415

Kateřina Érožová, Praha - Chodov, Michnova ó,p, 162017,Praha

Marcela Boháčová , č,p.252, Horní Podluží,407 57 Homí Podluží

Václav Boháě. č,p.25), Horní Podluží,407 57 Horní PodlLtží

Martin Holas, Svatojiřská č.p. 5,273 06 Libušín

Marcela Holasorá, Sratojiřská č,p. 5.27J 06 Libtršín

Marian Chládek, Horní PodluZí č,p, j5],407 57 Honli Podluži

ZJ"ltu Cntaatouá, Horní Podluží č,p,353,407 57 Horní_Podluží

František Paul, č.p. 27,Homí Podluží, 407 57 Horní Pod]uži

Pavel Hanykýi, Fiomí Podluží č.p. 308,407 5i Hqli|ť|"ži
Vilan Skoiepa, Plajnerova č,p, 429l l3, Čakovice, l9ó 00 Praha

Jan Havelka, Ke Kiimentce č,p.2l03ll8, Srníchov, l50 00 Praha 5

Milan Krajčovič, Chotěšov č.p. 154,4l0 02 Lovosice 2 
^ _

i ;;. d;;Ř-a""r;hmann, C SÓ., šubertova č,p, I27 3 l 6, P r.aha Z,Y inohrady

Ža1*'nr""Wa, Hrudičkova ó,p, 2 l 06/], Praha ]]:T"d:^", 
l 48 00 Praha 414

stámí pozemkový úřad. KPÚ pro Ústecký kraj, IDDS: z49per3

02 Czech Republic, a,s., IDDS: d79ch2h

SČVK a.s,, IDDS: í-lr9ns
RWE Distfibllční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjsó

čEZ Distribuce, a.s,. lDDS: v95Lrql)

čD-Telenratika a,s., servis OoO;'|rlrir-r siti Ústi rrrd Labenl, skupina oclrrany a dokumentace, [DDS:

dgzdj rp
ŠŽP'C,.."., Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, IDDS: uccchjm

Správa železniční dopravni cesty, s,o,, lDDS: uccchjm

Porodí Ohře. státní podnik, IDDS: 7prt8gm

Špru* u tarZUu.ilnic Ústeckého kráje, Krokova č,p,31,405 01 Děčín 1

dotčené správni úřady
rr"i.r<y 

"!"a 
Úst.ckJl o kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: t9zbsva

ti,ujrt a lygi"ni.t á stanice Ústeckého kraje, ú,p, Děčín, IDDS: 8p3ai7n

VriZni iřáá,sekce stavební - Oblast Praha, iDDS: 5mjaatd

AOPK ČR,'Správa CHKO Lužické hory, IDDS: ,q,d.y} 
. ^_

ÚliiV-nraórr- stavební úřad, Nám, Ě, Beneše č,p, 470,40'7 47 Varnsdorf 1

iJiŮ Vu*ra",r- oŽp, Nam. E. Beneše č,p,410,401 47 Varrrsdorf l

MCŮ Varnsdorf - OSMl/Doprava, Nárn,E,beneše é,p,410,407 47 Varnsdorf

@ýrl,



Čj. N4UVA l8072i20l5Simll stí, lI

oStatní
vlastní

Úrad pro r 1r ešerri a sejlnuti veieiné \ \ hlášk\ :

MesLskÝ úřad Varnsdorl - o,g" ,'r'á,n, É,g,n,S, 410,401 41 Vamsdorl-

Obecniúřad Horní Podluží, IDDS: wggbzxy

(ó ,r,,


