Magistrát města Teplice
Odbor dopravy a životního prostředí
nám. Svobody 2, 415 95 Teplice
Č.j.:
MgMT/013536/2016Mi
Zn.:
ODŽP/G-503/Mi
Vyřizuje: Mikušová - tel. 417 510 906
E-mail: mikusova@teplice.cz

Teplice, dne 12. srpna 2016

VEŘEJNÁ

VYHLÁŠKA

„Modlany, Srbice – nový VDJ Srbice a zásobní řad“
Rozhodnutí
Magistrát města Teplice, odbor dopravy a životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle
ust. § 104 odst. 2 písm. c) a ust. § 106 zák.č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako speciální stavební úřad dle ust. § 15 odst. 1
zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů, věcně a místně příslušný správní orgán podle ust. § 10 a § 11 zák.č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisu v y d á v á účastníkovi řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu), kterým
je:

Severočeská vodárenská společnost, a.s.
Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ 49099469
podle ust. § 15 odst. 1 zák.č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve
znění pozdějších předpisů, a ust. § 115 stavebního zákona

stavební povolení
k provedení stavby vodního díla – „Modlany, Srbice – nový VDJ Srbice a zásobní řad“ a
odstranění stávajícího VDJ Srbice na st.p.č. 97 a p.p.č. 326/2 k.ú. Kvítkov u Modlan se souhlasem
Magistrátu města Teplice OÚPSŘ, s pravomocí stavebního úřadu podle ust. § 15 odst. 2 stavebního
zákona pod č.j.: MgMT/024696/2016, spis.zn.: ÚP/006930/2016/Luk ze dne 01.03.2016.
Stavbou vodního díla budou dotčeny pozemky p.č. 378, 400/10, 579/1, 581/1, 581/2, 582, 584 k.ú.
Kvítkov u Modlan a p.p.č. 183/4, 312/1, 312/3, 312/11 k.ú. Srbice, obec Modlany, Ústecký kraj.
Předmětem povolené stavby je vodní dílo:
Projektová dokumentace řeší návrh nového vodojemu a zásobního řadu v délce cca 900 m a 170
m. Vodojem se nachází mimo komunikaci, zásobní řad je většinou veden v prostoru nezpevněné
krajnice silnice III/25351 s výjimkou 3 překopů silnice. Stávající VDJ na st.p.č. 97 a 326/2 k.ú. Kvítkov
u Modlan bude demolován a zrušen. Stavba VD je členěna:
IO 01.1 - Vodojem (VDJ) celkové dimenze 2 x 75 m 3
IO 02.1 - Potrubí přítoku z PEHD RC 100 d=110 mm délky 171 m
IO 02.2 – Potrubí odtoku z PEHD RC 100 d=110 mm délky 901 m
IO 02.3 - Potrubí odpadu z KA DN 200 délky 17 m, 2 nové šachty
IO 03.... Demolice VDJ Srbice o kapacitě 1 x 50 m3
Bližší popis obsahuje projektová dokumentace.
Pro provedení stavby se stanovují tyto podmínky:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, zpracované společností Báňské projekty
Teplice a.s., Kollárova 1879/11, 415 36 Teplice, ověřil Ing. Petr Kokeš, autorizovaný inženýr pro
vodohospodářské stavby ČKAIT – 0401422, v termínu září 2015, zak.č. 5104/317, arch.č. IC-910280 a ověřené vodoprávním úřadem; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího
povolení vodoprávního úřadu. Drobné odchylky skutečného provedení budou zaznamenány do
ověřené projektové dokumentace a předloženy ke kolaudačnímu řízení.
Pracoviště: Odbor dopravy a životního prostředí, Mírové nám. 2970/7, 415 95 Teplice

e-mail: mikusova@teplice.cz
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2. Před zahájením stavby zajistí stavbyvedoucí polohové a výškové vytyčení inženýrských sítí u jejich
správců a prostorového vytýčení stavby a projedná podmínky realizace stavby.
3. Během výstavby bude dbáno na ochranu inženýrských sítí dle příslušných předpisů. Vyskytnou-li se
při provádění zemních prací podzemní vedení v projektové dokumentaci nezakreslená, musí být další
provádění prací přizpůsobeno skutečnému stavu.
4. Každé poškození inženýrských sítí musí být okamžitě hlášeno jejich majitelům či správcům.
.
5. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem. Tento bude do 15-ti dnů po ukončení výběrového
řízení oznámen zdejšímu vodoprávnímu úřadu, vč. údajů stavbyvedoucího.
6. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
7. Stavebník před zahájením stavby prokazatelně seznámí vlastníky pozemků a vlastníky či správce
sítí s termínem výstavby a projedná s nimi lhůtu a způsob uvolnění pozemku pro výstavbu a rovněž
stav a způsob zpětného převzetí pozemku. Se správci sítí pak projedná způsob ochrany vedení
v jejich správě a rovněž podmínky provedení případných přeložek. Po dokončení stavby stavebník
uvede stavbou dotčené pozemky do původního nebo dohodnutého stavu a protokolárně je předá
vlastníkům, spoluvlastníkům, uživatelům či správcům. Ke kolaudaci stavby budou rovněž předloženy
vyjádření správců dotčených sítí o dodržení podmínek pro stavbu stanovených – před záhozem bude
provedena kontrola pracovníkem dotčených sítí. Tyto protokoly budou předloženy ke kolaudaci stavby.
8. Budou dodrženy podmínky uvedené v jednotlivých rozhodnutích dotčených orgánů státní správy:
 Rozhodnutí MgM Teplice, ODŽ,
zvláštní
užívání komunikace (umístění IS) č.j.:
MgMT/072018/2015, ODŽP/Chl/US-21s ze dne 15.07.2015
9. Budou respektovány podmínky uvedené v závazném stanovisku Krajské hygienické stanice
Ústecké kraje, ÚP Teplice č.j.: KHSUL 2797/2016 ze dne 03.02.2016:
1. Před kolaudací budou orgánu ochrany veřejného zdraví předloženy doklady prokazující
vhodnost materiálů použitých při stavbě vodovodu a VDJ dle vyhlášky č. 409/2005 Sb., o
hygienických požadavcích na výrobky přicházejících do přímého styku s vodou a na úpravu
vody.
2. Před kolaudací budou orgánu ochrany veřejného zdraví předloženy rozbory vody v rozsahu
kráceného rozboru dle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické
požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost kontroly pitné vody, vyhovující hygienickým
limitům pro pitnou vodu. Vzorek vody musí být odebrán po dokončení stavby, neprodleně před
uvedením stavby do provozu.
10. Budou respektovány podmínky uvedené ve stanovisku Povodí Ohře s.p. ze dne 17.06.2016 zn.:
POH/25088/2016/201100:
1. Při provádění prací nesmí dojít k významnému znečištění vod zvláště ne ropnými látkami ani
k porušení zakrytého koryta vodního toku.
2. V blízkosti vodního toku nebudou skladování snadno rozpojitelné a odplavitelné materiály ani
látky závadné vodám, pokud nebudou zabezpečeny před průtoky velkých vod.
3. Horní úroveň chráničky bude uložena v hloubce min. 1,0 m pod úrovní stávající nivelety břehu
vodního toku (IDVT 10234861, ve správě Povodí Ohře, státního podniku).
4. Stavebník (dodavatel prací) nás přizve k zahájení a ukončení prací prováděných v blízkosti
vodního toku (p.Stejskal, e-mail: stejska@poh.cz; tel. 606 756 214). O kontrole prací bude
proveden záznam do stavebního deníku.
5. Před užíváním stavby bude s námi provedena prohlídka (kontrola) provedených prací a bude
nám předána dokumentace skutečného uložení vodovodního potrubí.
11. Stavebník bude dodržovat podmínky uvedené v souhlasu ČEZ Distribuce a.s., s činností a
umístěním stavby v ochranném pásmu nadzemního vedení VVN, VN a podzemního vedení NN č.
stanoviska 1074761616 ze dne 19.05.2015.
12. Budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření SčVK a.s. Teplice k dokumentaci pro
povolení stavby zn.: O16610027588/OTPCMO/Hw ze dne 16.02.2016. V zájmovém území se
nachází zařízení provozovaná SčVK a.s. a jejich ochranná nebo bezpečnostní pásma. Stavebník
zajistí vytýčení skutečného umístění zařízení.

3 str. rozhodnutí zn.: ODŽP/G-503/Mi

13. Dle stanoviska RWE Distribuční služby, s.r.o. Brno zn. 5001235220 ze dne 20.01.2016
v zájmovém prostoru stavby dojde k dotyku v VTL plynovod, PKO anodové uzemnění. Při
realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném
pásmu plynárenského zařízení. Plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásmem dle zákona č.
458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Požádat o vytyčení!
14. Dle stanoviska CETIN, Česká telekomunikační infrastruktura a.s. zn.: POS-512654/15 ze dne
23.11.2016 bude v rámci stavby provedena překládka SEK. Během stavby bude stavebník dodržovat
podmínky uvedené v tomto stanovisku- trasu vedení vyznačit na terénu vhodnými prostředky.
15. Dle vyjádření UPC Česká republika, s.r.o. o existenci vedení veřejné komunikační sítě (VVKS)
zn.: A0207/2016 ze dne 11.01.2016 se nachází ve staveništi předmětné stavby VVKS a jeho
ochranné pásmo společnosti UPC. Stavebník dodrží uvedené podmínky v tomto vyjádření včetně
Všeobecných podmínek ochrany VVKS společnosti UPC.
16. Ve vyjádření České radiokomunikace a.s. zn. UPTS/OS/128713/2016 ze dne 18.02.2016 je
uvedeno, že dojde ke styku s podzemním telekomunikačním vedením a zařízením sdělovací sítě a
proto musí stavebník dodržovat podmínky uvedené v tomto vyjádření a je povinen dle ust. § 101 odst.
2 zák.č. 127/2005 Sb. v platném znění o elektronických komunikacích učinit veškerá opatření, aby
nedošlo k poškození telekomunikačního vedení a zařízení.
17. Budou respektovány podmínky uvedené v souhlasu Magistrátu města Teplice, ODŽP k vynětí
ze ZPF zn.: MgMT ODŽP 072016/2015-201-S-p-13/Db ze dne 21.07.2015.
18. Předpokládaný termín dokončení stavby: 12/2017
19. Stavba může být užívána pouze na základě platného kolaudačního souhlasu.

Odůvodnění
Stavebník – Severočeská vodárenská společnost, a.s. Teplice, Přítkovská 1689, 415 50 Teplice,
IČ 49099469, v zastoupení právnickou osobou – Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská
1689, 415 50 Teplice podal dne 04.02.2016 u zdejšího odboru dopravy a životního prostředí žádost
o vydání stavebního povolení na stavbu „Modlany, Srbice – nový VDJ Srbice a zásobní řad“ a
odstranění stávajícího VDJ Srbice na st.p.č. 97 a p.p.č. 326/2 k.ú. Kvítkov u Modlan.
Stavbou
vodního díla budou dotčeny pozemky p.č. 378, 400/10, 579/1, 581/1, 581/2, 582, 584 k.ú. Kvítkov u
Modlan a p.p.č. 183/4, 312/1, 312/3, 312/11 k.ú. Srbice, obec Modlany, Ústecký kraj. Dnem podání
bylo zahájeno řízení.
Žádost byla doložena 2x projektovou dokumentací a následujícími doklady:
 Rozhodnutí o umístění stavby bylo vydáno Magistrátem města Teplice, OÚPSŘ pod spis.zn.:
ÚP/089049/2015/Luk, č.j. MgMT/003219/2016 ze dne 11.01.2016 vč. opravného rozhodnutí
ze dne 15.01.2016
 Souhlas Magistrátu města Teplice, OÚPSŘ s pravomocí stavebního úřadu podle ust. § 15
odst. 2 stavebního zákona č.j.: MgMT/024696/2016, spis.zn.: ÚP/006930/2016/Luk ze dne
01.03.2016
 Plná moc k zastupování stavebníka a pověření
 Plán kontrolních prohlídek
 Seznam pozemků dotčených stavbou
Dokladová složka v PD: E. Doklady v projektové dokumentaci
Vyjádření majitelů dotčených pozemků (smlouvy)
 Obec Modlany a SVS a.s. smlouva o přivolení vstupu na pozemky dotčené stavbou z 03.06.2015
 Obec Modlany a SVS a.s. smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě ze
dne 03.06.2015
 Obec Modlany a SVS a.s. smlouva o smlouvě budoucí kupní o koupi nemovité věci ze dne
03.06.2016



Obec Modlany a SVS a.s. smlouva o úpravě vzájemných práv a povinností související s
rekonstrukci VD ze dne 30.03.2016
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Správa a údržba silnic ÚK, p.o. a SVS a.s. o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské
sítě ze dne 30.09.2015
Berežný Jan a SVS a.s. smlouva o přivolení vstupu na pozemky ze dne 14.07.2015
Berežný Jan a SVS a.s. smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrských sítí ze dne
10.07.2015
Kulhan Miroslav a SVS a.s. smlouva o přivolení vstupu na pozemky ze dne 14.07.2016

Vyjádření dotčených orgánů a organizací
 Obecní úřad Modlany - vyjádření zn.409/2015 ze dne 19.05.2015
 Obec Srbice – souhlas se stavbou zn. 48/2015 ze dne 25.02.2015
 MgM Teplice, ODŽP – souhrnné stanovisko zn.: MgMT ODŽP 006931/2016/V-45/Lou ze dne
01.02.2016
 MgM Teplice, ODŽP – vynětí ze ZPF zn.: MgMT ODŽP 072016/2015-201-S-p-13/Db ze dne
21.07.2015
 MgM Teplice, ODŽP – rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace (umístěníí IS) č.j.:
MgMT/072018/2015, ODŽP/Chl/US-21s ze dne 15.07.2015
 MgM Teplice, OÚPSŘ – památková péče – vyjádření ST 48/15 č.j.: MgMT/074743/2015 ze dne
24.06.2015
 Správa a údržba silnic ÚK, p.o. – vyjádření ke stavbě zn. DAN 068/2015 ze dne 20.05.2015
 Krajská hygienická stanice ÚK – závazné stanovisko č.j.: KHSUL 2797/2016 ze dne 03.02.2016
 Hasičský záchranný sbor ÚK – závazné stanovisko č.j.: HSUL-2723-6/TP-2015 ze dne 08.02.2016
 Povodí Ohře, s.p. – stanovisko zn.: POH/03481/2016/201100 ze dne 11.02.2016
 Povodí Ohře, s.p. – stanovisko zn.: POH/25088/2016/201100 ze dne 17.06.2016
 Obvodní báňský úřad pro území ÚK – vyjádření č.j.: SBS 13570/OBÚ-04/1, zn.: SZ SBS
13570/2015 ze dne 26.05.2016
 Ministerstvo zdravotnictví, CILZ – závazné stanovisko č.j.: MZDR 2940/2015-2/OZD-ČIL-Pr ze dne
28.01.2015
 Ústav archeolog.pam.péče SZ Čech – vyjádření č.j: 238/2015 ze dne 27.01.2015 (uvedeno
v územním řízení)
Vyjádření dotčených správců IS
 ČEZ Distribuce a.s. – vyjádření ke stavbě č. stanoviska 1074761616 ze dne 19.05.2015
 ČEZ Distribuce a.s. – souhlas s činností v ochr. pásmu zn. 110_14_15 D ze dne 19.05.2016
 SčVK a.s. Teplice – vyjádření k PD pro stavební povolení zn.: O16610027588/OTPCMO/Hw ze
dne 16.02.2016
 RWE Distribuční služby, s.r.o. – stanovisko z pohledu dotyku na plynárenská zařízení ze dne
20.01.2016 zn. 5001235220
 CETIN,Česká telekomunikační infrastruktura a.s. – stanovisko zn.: POS-512654/15 ze dne
23.11.2016
 UPC Česká republika, s.r.o. – vyjádření o existenci vedení zn.: A0207/2016 ze dne 11.01.2016
Vyjádření správců k existenci IS
 ČEZ Distibuce a.s. – sdělení o existenci sítí zn. 0100484810 ze dne 25.10.215
 ČEZ ICT Services a.s. – sdělení o existenci sítí zn. 0200374792 ze dne 25.10.2015
 Severočeské vodovody a kanalizace a.s.- vyjádření o existenci zařízení ze dne 04.11.2015 zn.:
O15610128391/OTPCMO/Hw
 RWE distribuční služby, s.r.o. – vyjádření k existenci sítí zn. 5001056489 ze dne 21.01.2015
 O2 Czech Republic a.s. Praha – vyjádření o existenci sítí č.j.: 512654/15 ze dne 21.01.2015
 České radiokomunikace a.s.- vyjádření k existenci sítí zn. UPTS/OS/128713/2016 ze dne
18.02.2016
 UPC ĆR, s.r.o. viz dotčení správci zn.: A0207/2016 ze dne 11.01.2016
 Obec Modlany
 MO – SEM Praha – vyznačeno na situační mapě
Informace o sousedních pozemkách
Informace o pozemku
Magistrát města Teplice, odbor dopravy a životního prostředí oznámil veřejnou vyhláškou pod č.j.:
MgMT/030538/2016Mi, zn.: ODŽP/G-503/Mi ze dne 11.03.2016 všem známým účastníkům řízení i
dotčeným orgánům státní správy zahájení vodoprávního řízení s tím, že mohou své námitky a
stanoviska uplatnit nejpozději do 08.04.2016 a současně upustil ve smyslu ust. § 112 odst. 2

stavebního zákona od místního šetření a ústního jednání, jelikož jsou mu dobře známy poměry
staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby.
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Zahájené řízení bylo přerušeno do 30.06.2016 usnesením MgM Teplice, ODŽP pod č.j.:
MgMT/044387/2016Mi, zn.: ODŽP/G-503/Mi ze dne 13.04.2016, neboť nebyly splněny podmínky
uvedené ve stanovisku Povodí Ohře, s.p. zn.: POH/03481/2016/201100 ze dne 11.02.2016.
Souhlasné stanovisko Povodí Ohře, s.p. bylo zdejšímu vodoprávnímu úřadu doručeno dne
29.06.2016 pod zn.: POH/25088/2016/201100 ze dne 17.06.2016 a proto mohlo být vydáno veřejnou
vyhláškou vyrozumění o pokračování v řízení ve věci povolení stavby pod č.j.: MgMT/079326/2016Mi
ze dne 04.07.2016 a účastníci řízení a dotčené orgány státní správy byli upozornění, že mohou své
námitky a stanoviska uplatnit do 27.07.2016. Žádné námitky nebyly již vzneseny.
Po ověření předložených dokladů a přezkoumání žádosti neshledal vodoprávní úřad důvody, které
by bránily vydání povolení stavby a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto
rozhodnutí.
Hlavní údaje stavby:
Název stavby:
„Modlany, Srbice – nový VDJ Srbice a zásobní řád“
Stavebník:
SVS a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
Místo stavby:
k.ú. Kvítkov u Modlan a Srbice
Projektant:
Báňské projekty Teplice, as., Kollárova 1879/11, Teplice, ověřil Ing.P.Kokeš
Dodavatel:
Dle výběrového řízení
Orientační náklad: 8.500.000,-- Kč
Termín dokončení: 12/2017
Dohled investora: Mgr. Alla Iljučoková, SčVK a.s., Přítkovská ul. 1689. 415 50 Teplice
Účastníci řízení:
 Dle ust. § 27 odst. 1 SŘ: Severočeská vodárenská společnost a.s.
 Dle ust. § 27 odst. 2 SŘ:
- Ústecký kraj - Správa a údržba silnic ÚK p.o., Obec Modlany, Jan Berežný, Miroslav Kulhan,
Povodí Ohře s.p., SVS a.s.
- ČEZ Distribuce a.s., RWE Distribuční služby s.r.o., Česká telekomunikační infrastruktura a.s.,
UPC Česká republika s.r.o., České radiokomunikace a.s., SčVK a.s.
- vlastníci sousedních pozemků: 432/1, 579/5, 48/1, 377/4, 38, 39, 379/2, 379/3, 28/1, 64/1, 63,
66, 67/1, 424/3, 400/11, 400/12, 400/1, 400/4, 254, 287/2, 252/2, 241/1, 241/6, 241/4,
241/5,241/14, 241/15, 312/5, 312/7, 312/8, 312/9, 312/10, 183/5, 287/1
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků řízení:
Účastníci neuplatnili žádné návrhy ani námitky.
Upozornění:
 Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci (ust. § 52 zák.č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů).
 Stavební povolení pozbývá dle ust. § 115 odst. 4 stavebního zákona platnost, jestliže stavba
nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.
 Ostatní požadavky účastníků řízení a dotčených orgánů nebyly uvedeny do výroku rozhodnutí,
neboť vychází z obecně závazných právních předpisů a stavebník je povinen je dodržovat, jedná
se zejména o:
 Při provádění stavby je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických
zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády 591/2006 Sb., a dbát o ochranu
zdraví osob na staveništi.
 Zemní práce budou prováděny v souladu s ČSN 73 3050.
 Stavba bude označena štítkem stavby
 Stavební stroje a zařízení použité při provádění prací budou zabezpečeny proti úniku ropných
látek či jiných závadných látek, a to jak při provádění prací, tak při jejich odstavení, na
staveništi nesmí být skladovány ve větším množství ropné i jiné zdraví škodlivé látky. Pro
případnou likvidaci úniku RL bude pracoviště vybavené sanačními prostředky.



Komunikace nebudou používány k ukládání stavebního materiálu ani výkopku, po skončení
prací budou komunikace uvedeny do původního stavu dle podmínek jejich správců a dle
rozhodnutí o zvláštním užívání.
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S odpadem vzniklým při realizaci stavby bude naloženo v souladu se zák.č. 185/2001 Sb., o
odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění a vyhlášky MŽP č. 383/2001
Sb., o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění. Stavebník při kolaudaci předloží
doklady o likvidaci odpadu vzniklého stavební činností na zařízeních k tomu určených.
Vznikne-li v místech, kde bude stavba prováděna v blízkosti vegetace a při stavebních
opatřeních nebezpečí mechanického poškození nebo zničení v křenovém prostoru nebo
nadzemních částí vegetace, budou dodržena potřebná ochranná opatření dle ČSN 839061.

 Stavba může být užívání pouze na základě platného kolaudačního souhlasu dle ust. §§ 119 – 122
zák.č. 183/2006 Sb., stavební zákon. Žádost bude splňovat náležitosti dané vyhl. č. 432/2001 Sb.,
o dokladech žádosti …
K písemné žádosti budou předloženy zejména tyto doklady:
 Zápis o předání a převzetí stavby
 Projektová dokumentace opravena dle skutečného provedení stavby
 Popis a zdůvodnění případných provedených odchylek
 Oprávnění zhotovitele
 Doklady o výsledcích předepsaných zkoušek; tlaková zkouška vodovodního řadu, rozbor
pitné vody apod., protokol o celistvostí a funkčnosti vyhledávacího vodiče
 Revizní zpráva elektroinstalace
 Vytyčovací protokoly
 Doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků použitých na stavbě
 Doklady o dodržení podmínek tohoto rozhodnutí – vyjádření správců dotčených sítí o
dodržení podmínek, závazné stanovisko zejména HZS ÚK a KHS ÚK ke kolaudaci
 Doklady – protokoly o předání pozemků jejich vlastníkům
 Ohlášení archeologickému ústavu/expertní list
 Doklady o legální likvidaci odpadů vzniklých realizací stavby
 Geometrická plán podle předpisu o katastru nemovitostí

Poučení účasníků
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení dle ust. § 81 zák.č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje v Ústí
nad Labem, podáním učiněným u Magistrátu města Teplice, odboru dopravy a životního prostředí.
Odvolání jen proti odůvodnění je nepřípustné.
Odvolání se podává s potřeným počtem stejnopisů tak, aby jeden zůstal správnímu orgánu, a aby
každý účastník dostal jeden stejnopis.
Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemního vyhotovení
rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené
rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

oprávněná úřední osoba
Alena Mikušová, os. č. 1930
odborný pracovník ODŽP

vedoucí ODŽP: Bc. Ivana Müllerová

Správní poplatek byl vyměřen podle sazebníku zák.č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích ve
znění pozdějších změn a doplňků, položka č. 18 odst. 1 písm. h) ve výši celkem 3.000 Kč a byl
uhrazen převodem z účtu dne 04.02.2016.
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Příloha:
Po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí ověřená projektová dokumentace

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu 15 dnů.
(Poslední den této lhůty je dnem doručení)
Vyvěšeno dne …………………………

Sejmuto dne ……………………………

Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení

Obdrží na doručenku:
- vyvěsit toto rozhodnutí na úřední desku po dobu 15 dnů
1. Magistrát města Teplice, oddělení pro styk s veřejností (2x)
2. Obec Modlany
Obdrží na doručenku stavebník:
3. Severočeská vodárenská společnost a.s. Teplice prostřednictvím SčVK a.s., Přítkovská 1689,
415 50 Teplice
Obdrží orgány státní správy::
4. Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje, ÚP Teplice, Wolkerova 4, 416 65 Teplice
5. Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, ÚO Teplice, Riegrova 1898, 415 01 Teplice
6. Ministerstvo zdravotnictví, ČILZ, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2
7. Magistrát města Teplice, odbor ÚPSŘ
8. Magistrát města Teplice, odbor ÚPSŘ – památková péče
9. Magistrát města Teplice, ODŽP – odd. dopravy Ing.Petranová,
10. Magistrát města Teplice, ODŽP – odd.ŽP – ochrana ZPF

Doručí se účastníkům řízení veřejnou vyhláškou:
 Ústecký kraj - Správa a údržba silnic ÚK p.o., Obec Modlany, Jan Berežný, Miroslav Kulhan,
Povodí Ohře s.p., SVS a.s.
 ČEZ Distribuce a.s., RWE Distribuční služby s.r.o., Česká telekomunikační infrastruktura a.s.,
UPC Česká republika s.r.o., České radiokomunikace a.s.
 vlastníci sousedních pozemků: 432/1, 579/5, 48/1, 377/4, 38, 39, 379/2, 379/3, 28/1, 64/1, 63, 66,
67/1, 424/3, 400/11, 400/12, 400/1, 400/4, 254, 287/2, 252/2, 241/1, 241/6, 241/4, 241/5,241/14,
241/15, 312/5, 312/7, 312/8, 312/9, 312/10, 183/5, 287/1

