Městský úřad, stavební úřad
náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí
SPIS. ZN.:
Č.J.:
VYŘIZUJE:
TEL.:
E-MAIL:

MUBN-008/2021/Ko
MUBN-2987/2021
Jana Košková
412 589 818
koskova@benesovnpl.cz

DATUM:

26.5.2021

ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Městský úřad Benešov nad Ploučnicí, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm.
d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona
žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"),
kterou dne 4.1.2021 podal
Severočeská vodárenská společnost a.s., IČO 49099469, Přítkovská 1689/14, Trnovany, 415 01
Teplice 1,
- kterého zastupuje Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IČO 49099451, Přítkovská 1689/14,
Trnovany, 415 01 Teplice 1
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
I.

Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
rozhodnutí o umístění stavby
DC 014 003 Františkov nad Ploučnicí - náhrada vodního zdroje Františkov, U hřbitova
(dále jen "stavba") na pozemku p.p.č. 577/9 (ostatní plocha), p.p.č. 577/10 (ostatní plocha) v
katastrálním území Františkov nad Ploučnicí, st.p.č. 29/2 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č.
20/4 (ostatní plocha), p.p.č. 20/9 (ostatní plocha), p.p.č. 52/2 (trvalý travní porost), p.p.č. 110/1
(ostatní plocha), p.p.č. 167/1 (trvalý travní porost), p.p.č. 345/2 (zahrada), p.p.č. 396/5 (ostatní
plocha), p.p.č. 413/1 (ostatní plocha), p.p.č. 422 (ostatní plocha), p.p.č. 431/2 (ostatní plocha),
p.p.č. 432/11 (ostatní plocha), p.p.č. 432/14 (ostatní plocha), p.p.č. 432/22 (ostatní plocha), p.p.č.
432/25 (ostatní plocha), p.p.č. 432/26 (ostatní plocha), p.p.č. 433/1 (vodní plocha) v
katastrálním území Oldřichov nad Ploučnicí.

Druh a účel umisťované stavby:
Náhrada vodního zdroje Františkov U hřbitova
Je navrženo propojení obou dvou vodních zdrojů v zájmové lokalitě. Náhrada vodního zdroje
spočívá v propojení vodního zdroje Františkov oděvy 1 do vodojemu Františkov nad Ploučnicí (50
m³). Na levém břehu Ploučnice dojde u čp. 58 k napojení na rozvodný řad PE 63 novým rozvodným
řadem z HD-PE 90x5,4 délky 265 m, ukončený ve VDJ Františkov nad Ploučnicí.
Výstavba AT stanice ve VDJ Františkov nad Ploučnicí
Ve vodojemu Františkov nad Ploučnicí, bude do již připraveného místa, osazena nová AT stanice
(2x čerpadlo, 2x frekvenční měnič).
Rekonstrukce vodovodního řadu
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V úseku mezi čp. 15 a 2 je navrženo vymístění vodovodního řadu ze soukromých pozemků do
komunikace. Přemístěný vodovodní řad bude v délce 613 m z HD-PE 90x5,4 a v délce 117 m z HDPE 63x3,8. S ohledem na přemístění řadu bude nutné na přemístěný řad napojit nově vodovodní
přípojky.
Výstavba nového vodovodního řadu
Mezi čp. 13 a 21 bude vybudován nový rozvodný řad z HD-PE 63x3,8 v délce 197 m. Na nový
vodovodní řad budou napojeny vodovodní přípojky.

Umístění stavby na pozemku:
Stavba bude umístěna na pozemku p.p.č. 577/9 (ostatní plocha), p.p.č. 577/10 (ostatní plocha) v
katastrálním území Františkov nad Ploučnicí, st.p.č. 29/2 (zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 20/4
(ostatní plocha), p.p.č. 20/9 (ostatní plocha), p.p.č. 52/2 (trvalý travní porost), p.p.č. 110/1 (ostatní
plocha), p.p.č. 167/1 (trvalý travní porost), p.p.č. 345/2 (zahrada), p.p.č. 396/5 (ostatní plocha), p.p.č.
413/1 (ostatní plocha), p.p.č. 422 (ostatní plocha), p.p.č. 431/2 (ostatní plocha), p.p.č. 432/11 (ostatní
plocha), p.p.č. 432/14 (ostatní plocha), p.p.č. 432/22 (ostatní plocha), p.p.č. 432/25 (ostatní plocha),
p.p.č. 432/26 (ostatní plocha), p.p.č. 433/1 (vodní plocha) v katastrálním území Oldřichov nad
Ploučnicí tak, jak je vyznačeno na situačním výkrese stavby č. C.2 v měřítku 1:500, zpracovaným
Ing. Zdeňkem Karáskem, autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby, vodohospodářství a
krajinné inženýrství ČKAIT 0400553.
II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí č. výkresu C.3, C.3.1 a C.3.2
v měřítku 1:250, zpracovaným Ing. Zdeňkem Karáskem, autorizovaným inženýrem pro pozemní
stavby, vodohospodářství a krajinné inženýrství ČKAIT 0400553, která obsahuje výkres současného
stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným
umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a
sousedních staveb.
K vydání stavebního povolení na navrhovanou stavbu je věcně a místně příslušný vodoprávní úřad,
t.j. Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí, Mírové Náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV.
Žádost o povolení stavby je nutné předložit na předepsaných formulářích, spolu s předepsanými
přílohami dle Vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a
dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění
pozdějších předpisů.
Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení
bude vypracována oprávněnou osobou.
Projektovou dokumentací musí respektována veškerá stávající podzemní i nadzemní zařízení jiných
správců (vlastníků) inženýrských sítí.
Kompletní projektová dokumentace ke stavebnímu řízení bude předložena Povodí Ohře, státní
podnik, závodu Terezín k vyjádření. V rámci zpracování PD bude projednáno technické řešení
křížení a souběhu stavby s koryty vodních toků (umístění vodovodního řadu na lávce, apod.).
Stavba kteroukoliv svojí částí (kromě výjimek křížení silnice podzemním vedením a narušení
zeleného pásu), včetně oplocení či jiných souvisejících drobných a dočasných objektů, nezasáhne do
silničního tělesa ani do silničního pozemku, tj. nesáhne do vzdálenosti min. 3,5 m kolmo od přilehlé
hrany stávajícího živičného krytu vozovky. V místech stávajících silničních mostů a propustků
stavba nezasáhne do vzdálenosti min. 5,5 m kolmo od přilehlé části konstrukce těchto silničních
objektů.
Projektová dokumentace pro stavební povolení se nebude nijak dispozičně odlišovat od předložené
projektové dokumentace pro územní řízení. V opačném případě bude nutné požádat Agenturu
ochrany přírody a krajiny ČR o nové závazné stanovisko.
Před zahájením stavebního řízení uzavře investor stavby smlouvu o budoucí smlouvě na zřízení
úplatného věcného břemene na pozemku ČD, a.s. p.p.č. 110/1 k.ú. Oldřichov nad Ploučnicí.
Podklady pro smlouvu budou obsahovat rozsah stavby na snímku KN, projektovou dokumentaci se
zákresem věcného břemene, výpis z pozemků ČD, a.s. dotčených stavbou, souhrnné vyjádření
Správy železnic, s.o., souhlas Drážního úřadu se zřízením stavby, souhrnné vyjádření ČD
Telematika, a.s. a údaje osoby oprávněné k podpisu smlouvy SOBS.
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Veškeré změny v projektové dokumentaci zasahující do obvodu a ochranného pásma dráhy budou
předloženy k novému posouzení Správě železnic, s.o.
10. Projektová dokumentace pro stavební řízení bude předložena Severočeským vodovodům a
kanalizacím, a.s. předložena k odsouhlasení.
9.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice 1,
Obec Františkov nad Ploučnicí, Františkov nad Ploučnicí 79, 407 23 Františkov nad Ploučnicí,
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Krokova 31, 405 02 Děčín,
Václav Egr, nar. 29.7.1951, Františkov nad Ploučnicí 7, 407 23 Františkov nad Ploučnicí,
Věra Egrová, nar. 7.8.1960, Františkov nad Ploučnicí 7, 407 23 Františkov nad Ploučnicí,
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov,
Ing. Radek Vonka, nar. 30.10.1971, Palachova 248/2, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1,
Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Hradec Králové, U Fotochemy 259, 500 02
Hradec Králové 2,
Milan Spilka, nar. 6.11.1982, Františkov nad Ploučnicí 314, 407 23 Františkov nad Ploučnicí,
Josef Bernášek, nar. 7.10.1959, Františkov nad Ploučnicí 5, 407 23 Františkov nad Ploučnicí,
Jana Košková, nar. 2.10.1975, Františkov nad Ploučnicí 4, 407 23 Františkov nad Ploučnicí,
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov 3,
Jana Gruberová, nar. 22.9.1974, Františkov nad Ploučnicí 6, 407 23 Františkov nad Ploučnicí,
České dráhy, a.s., Regionální správa majetku Hradec Králové, Riegrovo Náměstí 914, 500 02
Hradec Králové,
Mgr. Jaroslava Svobodová Ležalová, nar. 16.9.1957, Wolkerova 608, 407 22
Ploučnicí.

Benešov nad

Odůvodnění:
Dne 4.1.2021 podal žadatel, prostřednictvím svého zástupce, žádost o vydání rozhodnutí o umístění
stavby.
Stavební úřad shledal, že žádost nemá předepsané náležitosti, a proto vyzval zástupce žadatele dne
21.1.2021 k doplnění a současně bylo územní řízení přerušeno. Po doplnění bylo v řízení pokračováno.
Stavební úřad oznámil dne 12.4.2021 zahájení územního řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a
dotčeným orgánům. Současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 14.5.2021,
o jehož výsledku byl sepsán protokol.
Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky
řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné
stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je
v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.
Předložené doklady:
projektová dokumentace stavby;
stanovisko Magistrátu města Děčín, odboru životního prostředí ze dne 10.11.2020, č.j.
MDC/114791/2020;
závazné stanovisko Magistrátu města Děčín, odboru životního prostředí ze dne 23.11.2020, č.j.
MDC/124960/2020, jako příslušného orgánu ochrany ovzduší;
vyjádření Magistrátu města Děčín, odboru stavební úřad – oddělení úřad územního rozhodování,
památkové péče a speciálního stavebního úřadu ze dne 30.10.2020, č.j. MDC/118241/2020;

Č.j. MUBN-2987/2021

-

str. 4

závazné stanovisko Magistrátu města Děčín, odboru stavební úřad – oddělení Úřad územního
plánování ze dne 2.11.2020, č.j. MDC/119083/2020;
vyjádření Magistrátu města Děčín, odboru správních činností a ŽÚ ze dne 2.11.2020, č.j.
MDC/119082/2020;
rozhodnutí Magistrátu města Děčín, odboru správních činností a ŽÚ ze dne 2.12.2020, č.j.
MDC/131428/2020 o povolení uložení sítí do komunikace;
závazné stanovisko Drážního úřadu Praha ze dne 5.11.2020, č.j. DUCR-63719/20/Pl;
vyjádření Obce Františkov nad Ploučnicí k PD ze dne 20.10.2020, č.j. OUFR-44/2020/LB;
rozhodnutí ObÚ Františkov nad Ploučnicí ze dne 21.10.2021, č.j. OUFR-45/2020/LB o uložení sítí
do MK;
závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje, ú.o. Děčín ze dne 10.11.2020,
č.j. HSUL-72-146/DC-2020;
závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje, ú.p. Děčín ze dne 26.10.2020, č.j.
KHSUL 70936/2020;
vyjádření Povodí Ohře, s.p. Chomutov ze dne 9.11.2020, č.j. POH/46893/2020-2/032300;
vyjádření Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, p.o. Děčín ze dne 4.11.2020 zn. 15-059-V-1;
závazné stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO České středohoří
Litoměřice ze dne 26.10.2020, č.j. SR/2329/UL/2020-2;
souhrnné stanovisko Českých drah, a.s. Hradec Králové ze dne 24.11.2020, č.j. 2141/2020;
souhrnné stanovisko Správy železnic, s.o., OŘ Hradec Králové ze dne 10.11.2020, zn. 26135/2020SŽDC-OŘ HKR-NT;
vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. ze dne 3.4.2020, zn.
SCVKZAD64795;
vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti CETIN, a.s. ze dne 21.2.2020, č.j.
553014/20;
sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické
infrastruktury společnosti ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 20.2.2020, zn. 0101262046;
sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a.s. ze dne 20.2.2020, zn.
0201031107;
sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a.s. ze dne 20.2.2020, zn.
0700171507;
stanovisko společnosti GRID Services, a.s. ze dne 21.2.2020, zn. 5002094475;
vyjádření SNM MO Praha ze dne 31.3.2020 č.j. ÚP-573/15-124-2020-1150;
vyjádření společnosti České Radiokomunikace, a.s. ze dne 24.2.2020, zn. UTPS/OS/239715/2020;
vyjádření společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. ze dne 21.2.2020, zn. E08249/20;
vyjádření společnosti Vodofone Czech Republic a.s. ze dne 21.2.2020, zn. 200221-0908152732;
souhrnné stanovisko ČD - Telematika a.s. Praha ze dne 21.2.2020, č.j. 1202003346;
vyjádření ObÚ Františkov nad Ploučnicí ze dne 21.2.2020, č.j. OUFR-5/2020/LB, k inženýrským
sítím;
vyjádření k dokumentaci stavby společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. ze dne
9.10.2020, zn. O20690093643/UTPCUL/WJ;
vyjádření k projektové dokumentaci ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 22.10.2020, zn. 1111122753;
vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti CETIN, a.s. ze dne 15.10.2020, č.j.
790469/20;
souhlas vlastníka pozemku p.p.č. 20/9 k.ú. Oldřichov nad Ploučnicí;
souhlas vlastníka pozemku p.p.č. 167/1 k.ú. Oldřichov nad Ploučnicí;
souhlas vlastníka pozemku p.p.č. 432/25 k.ú. Oldřichov nad Ploučnicí;
souhlas vlastníka pozemku p.p.č. 20/4 k.ú. Oldřichov nad Ploučnicí;
souhlas vlastníka pozemku p.p.č. 432/11 k.ú. Oldřichov nad Ploučnicí;
souhlas vlastníka pozemku p.p.č. 345/2 k.ú. Oldřichov nad Ploučnicí;
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souhlas vlastníka pozemku p.p.č. 47/4 k.ú. Oldřichov nad Ploučnicí;
souhlas vlastníka pozemku p.p.č. 49, st.p.č. 18, p.p.č. 46 k.ú. Oldřichov nad Ploučnicí;
souhlas vlastníka pozemku p.p.č. 47/2 k.ú. Oldřichov nad Ploučnicí;
souhlas vlastníka pozemku p.p.č. 110/17 k.ú. Oldřichov nad Ploučnicí;
souhlas vlastníka pozemku p.p.č. 288/3 k.ú. Oldřichov nad Ploučnicí;
souhlas vlastníka pozemku p.p.č. 167/2, st.p.č. 61 k.ú. Oldřichov nad Ploučnicí;
souhlas vlastníka pozemku p.p.č. 36/1 k.ú. Oldřichov nad Ploučnicí;
souhlas vlastníka pozemku st.p.č. 57 k.ú. Oldřichov nad Ploučnicí;
souhlas vlastníka pozemku p.p.č. 66/1 k.ú. Oldřichov nad Ploučnicí;
souhlas vlastníka pozemku p.p.č. 36/2 k.ú. Oldřichov nad Ploučnicí;
souhlas vlastníka pozemku p.p.č. 35 k.ú. Oldřichov nad Ploučnicí;
souhlas vlastníka pozemku st.p.č. 67 k.ú. Oldřichov nad Ploučnicí;
souhlas vlastníka pozemku st.p.č. 62 k.ú. Oldřichov nad Ploučnicí;
souhlas vlastníka pozemku p.p.č. 432/22 k.ú. Oldřichov nad Ploučnicí;
souhlas vlastníka pozemku st.p.č. 29/2 k.ú. Oldřichov nad Ploučnicí;
souhlas vlastníka pozemku p.p.č. 432/26 k.ú. Oldřichov nad Ploučnicí;
vyjádření k žádosti o souhlas s činností a s umístěním stavby v ochranném pásmu zařízení distribuční
soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 9.4.2021, zn. 001114163647;
smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě s Obcí Františkov nad Ploučnicí č.
stavby DC 014 003;
smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě s Ústeckým krajem, zastoupeným
Správou a údržbou cilnic Ústeckého kraje, p.o. č. smlouvy VI/1115/2020/DC;
plná moc k zastupování.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Dle územního plánu Františkov nad Ploučnicí je záměr plánován převážně v zastavěném území. Částečně
zasahuje do území nezastavěného. Záměr je navrhován ve stabilizovaných plochách veřejného
prostranství, ve stabilizovaných plochách bydlení a ve stabilizovaných plochách dopravní infrastruktury.
Záměr zasahuje i do stabilizovaných ploch ostatních zeleně a ploch vodních a vodohospodářských,
rovněž do ploch zemědělských (tyto plochy se nachází převážně v nezastavěném území). Dle Územního
plánu Františkova nad Ploučnicí je vodní tok (plocha vodní a vodohospodářská) a břehové porosty
(plochy ostatní zeleně) součástí lokálního biokoridoru pod ozn. LBN 101. Jedná se o cenné přírodní
prostředí.
Dle Územního plánu Františkov nad Ploučnicí je umístění technické infrastruktury přípustné ve všech
výše uvedených funkčních plochách. Záměr není v rozporu s Územním plánem Františkov nad Ploučnicí.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve
výroku uvedených.
Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
st.p.č. 8, 10, 12/1, 12/2, 16, 19, 29/1, 44, 50, 55, 56, 57, 61, 63, 67, 76, 78, p.p.č. 13, 20/6, 20/7,
20/10, 20/13, 35, 36/1, 36/2, 36/3, 36/4, 46, 47/2, 47/4, 49, 51/2, 52/1, 53/4, 54/1, 54/2, 57, 58, 60,
61/2, 64/3, 66/1, 66/8, 76/2, 110/17, 137/2, 162/2, 163/2, 288/3, 345/6, 345/9, 346/1, 426/1, 429/1,
429/4, 568/5 v katastrálním území Oldřichov nad Ploučnicí
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Františkov nad Ploučnicí č.p. 22, č.p. 25, č.p. 28, č.p. 29, č.p. 11, č.p. 30, č.p. 16, č.p. 14, č.p. 15, č.p.
2 a č.p. 4
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
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Vyhodnocení připomínek veřejnosti:
Nebyly vzneseny.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého
kraje, 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.
Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného
vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou,
stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí, jde-li o
stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.
Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění
stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Ing. Irena Zárubová, MBE
vedoucí stavebního úřadu

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: ..............................

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

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. h) ve
výši 3000 Kč byl zaplacen dne 27.4.2021.
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Obdrží:
Účastníci podle § 85 odst. 1 stavebního zákona (dodejky)
Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice 1, IDDS:
7egf9my
- v.z. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice 1, IDDS:
f7rf9ns
Obec Františkov nad Ploučnicí, Františkov nad Ploučnicí č.p. 79, 407 23 Františkov nad Ploučnicí, IDDS:
ae9aqmx
Účastníci podle § 85 odst. 2 stavebního zákona (dodejky)
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 2, IDDS: v95uqfy
ČD - Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3, IDDS: dgzdjrp
CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IDDS: qa7425t
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Krokova 31, 405 02 Děčín, IDDS:
6hevxje
Václav Egr, Františkov nad Ploučnicí č.p. 7, 407 23 Františkov nad Ploučnicí
Věra Egrová, Františkov nad Ploučnicí č.p. 7, 407 23 Františkov nad Ploučnicí
Státní pozemkový úřad, 28. října 979/19, 405 02 Děčín 2, IDDS: z49per3
Ing. Radek Vonka, Palachova č.p. 248/2, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1
Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Hradec Králové, U Fotochemy 259, 501 01 Hradec
Králové, IDDS: uccchjm
Milan Spilka, Františkov nad Ploučnicí č.p. 314, 407 23 Františkov nad Ploučnicí
Josef Bernášek, Františkov nad Ploučnicí č.p. 5, 407 23 Františkov nad Ploučnicí
Jana Košková, Františkov nad Ploučnicí č.p. 4, 407 23 Františkov nad Ploučnicí
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, IDDS: 7ptt8gm
Jana Gruberová, Františkov nad Ploučnicí č.p. 6, 407 23 Františkov nad Ploučnicí
České dráhy, a.s., Regionální správa majetku Hradec Králové, Riegrovo náměstí 914, 500 02 Hradec
Králové, IDDS: e52cdsf
Mgr. Jaroslava Svobodová Ležalová, Wolkerova 608, 407 22 Benešov nad Ploučnicí., IDDS: qgfq95r
Účastní řízení (veřejná vyhláška)
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
st.p.č. 8, 10, 12/1, 12/2, 16, 19, 29/1, 44, 50, 55, 56, 57, 61, 63, 67, 76, 78, p.p.č. 13, 20/6, 20/7,
20/10, 20/13, 35, 36/1, 36/2, 36/3, 36/4, 46, 47/2, 47/4, 49, 51/2, 52/1, 53/4, 54/1, 54/2, 57, 58, 60,
61/2, 64/3, 66/1, 66/8, 76/2, 110/17, 137/2, 162/2, 163/2, 288/3, 345/6, 345/9, 346/1, 426/1, 429/1,
429/4, 568/5 v katastrálním území Oldřichov nad Ploučnicí
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Františkov nad Ploučnicí č.p. 22, č.p. 25, č.p. 28, č.p. 29, č.p. 11, č.p. 30, č.p. 16, č.p. 14, č.p. 15, č.p.
2 a č.p. 4
Dotčené orgány
Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí, IDDS: x9hbpfn
Magistrát města Děčín, odbor stavební úřad - oddělení Úřad územního plánování, IDDS: x9hbpfn
Magistrát města Děčín, odbor správních činností a živnostenský úřad, IDDS: x9hbpfn
Obecní úřad Františkov nad Ploučnicí, IDDS: ae9aqmx
Drážní úřad, sekce stavební - oblast Praha, IDDS: 5mjaatd
Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, územní odbor Děčín, IDDS: auyaa6n
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje, ú.p. Děčín, IDDS: 8p3ai7n
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, regionální pracoviště Správa chráněné krajinné
oblasti České Středohoří, IDDS: dkkdkdj
Úřady pro vyvěšení a sejmutí oznámení
Městský úřad Benešov nad Ploučnicí
Obecní úřad Františkov nad Ploučnicí
Vlastní
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