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ČEZ Distribuce, a. s.
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Děčín IV-Podmokly
405 02 Děčín 2

OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02
Děčín 2, kterou zastupuje spol. s r.o. RYDVAL - ELEKTRO, IČO 25298194, plk. Truhláře
č.p. 114, 512 51 Lomnice nad Popelkou, kterou zastupuje Bc. Josef Šišovský, IČO
87724847, Tylova č.p. 1035/8, Předměstí, 412 01 Litoměřice 1
(dále jen "žadatel") podal dne 18.08.2021 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění
stavby:
DC-Janov-Hřensko, sel. kabelizace VN 10kV
na pozemcích st.p.č. 155, parc. č. 144/1, 144/11, 146/1, 152/1, 152/2, 152/3, 152/4, 157/12,
353/1 v katastrálním území Hřensko. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
Stavební úřad Magistrátu města Děčín, jako stavební úřad příslušný podle § 13 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„stavební zákon“), oznamuje podle § 87 odst. 1, 2 stavebního zákona zahájení územního řízení
a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě
na den
18. listopadu 2021 (čtvrtek) v 11.00 hodin
se schůzkou pozvaných na místě stavby (u p.p.č. 157/12 v katastrálním území Hřensko).
Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí
být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Účastníci řízení
mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí na stavebním úřadu Magistrátu města Děčín.
Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy, vyjádřit v řízení své stanovisko, popřípadě
navrhnout jejich doplnění, a to nejpozději při ústním jednání.

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

otisk elektronického podpisu

Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního
rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na
vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit,
a to do doby veřejného ústního jednání.
K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního
nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti,
které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám,
které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.
Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn
při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při
zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání
správního rozhodnutí nebo opatření.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Ivana Šejnohová
pověřená zastupováním vedoucího odboru stavební úřad
otisk úředního razítka
podepsáno elektronicky
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Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: ..............................

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

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení

Doručí se
I. Účastníci řízení podle § 85 odst. 1) písm. a) a b) stavebního zákona (do vlastních rukou)
Bc. Josef Šišovský, IDDS: y8ig7dy
sídlo: Tylova č.p. 1035/8, Předměstí, 412 01 Litoměřice 1
Obec Hřensko, IDDS: y4rbg7d
sídlo: Hřensko č.p. 71, 407 17 Hřensko
II. Účastníci řízení podle § 85 odst. 2) písm. a) a b) stavebního zákona (do vlastních rukou)
Správa Národního parku České Švýcarsko, IDDS: u85x3zd
sídlo: Pražská č.p. 457/52, 407 46 Krásná Lípa u Rumburka
Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Děčín, IDDS: e8jcfsn
sídlo: Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8
Severočeská vodárenská společnost a.s., IDDS: 7egf9my
sídlo: Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice 1
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
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: 6hevxje
sídlo: Ruská č.p. 260/13, Dubí-Pozorka, 417 03 Pozorka
Dotčené orgány
Magistrát města Děčín, Odbor životního prostředí, Ožp, Mírové nám. č.p. 1175/5, Děčín IVPodmokly, 405 02 Děčín 2
Správa Národního parku České Švýcarsko, IDDS: u85x3zd
sídlo: Pražská č.p. 457/52, 407 46 Krásná Lípa u Rumburka
Magistrát města Děčín, OSČaŽÚ, odd. silničního správního a dopravního úřadu, Osc, Mírové
nám. č.p. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 405 38 Děčín 2
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. Futera
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