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ROZHODNUTÍ
č. 2213/2022
Výroková část:
Stavební úřad Magistrátu města Děčín, jako příslušný speciální stavební úřad podle § 40 odst.
4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), § 15 odst. 1 písm. c) a § 94j odst. 1 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 § 94l a § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou
dne 03.03.2022 podalo
Statutární město Děčín, Odbor komunikací a dopravy, IČO 00261238, Mírové nám. č.p.
1175/5, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, které zastupuje spol. RAL Projekt s.r.o., IČO
01879570, Pod Vodárnou č.p. 4746/5c, Rýnovice, 466 05 Jablonec nad Nisou 5
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení:
I.

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

povolení

pro stavební záměr:
oprava opěrné zdi v ul. Včelná
(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 257/3 (ostatní plocha), parc. č. 257/18 (zahrada),
parc. č. 257/19 (zahrada) v katastrálním území Bělá u Děčína.
Druh a účel stavby:
- Jedná se o opravu stávající kamenné zdi, která přenáší zatížení od dopravy a zároveň slouží
pro osazení oplocení pozemku.
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Stručný popis stavby:
- Nová opěrná zeď bude provedena jako tížná opěrná zeď s kamenným obkladem, který bude
proveden jako ztracené bednění a v koruně opěrné zdi bude osazena železobetonová římsa.
Kamenný obklad bude z pískovce, předpokládaná tl. 350 mm. Součástí opravy opěrné zdi bude
i provedení nové železobetonové římsy na stávající opěrné zdi podél pozemku parc. č. 257/18 a
obnova živičného krytu místní komunikace v délce 56,10 m.
V koruně nové opěrné zdi bude provedeno nové dřevěné oplocení s ocel. sloupky, které budou
dodatečně kotveny do horné plochy římsy. V místě, kde bude provedena pouze nová
železobetonová římsa bude provedena repase stávajícího dřevěného oplocení.
Výška opěrné zdi je 1,13 – 1,96 m, délka opěrné zdi bude 34,24 m a celková délka nové římsy
bude 45,51 m.
II.

Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1.

Stavba „oprava opěrné zdi v ul. Včelná“ bude umístěna v souladu s předloženou
projektovou dokumentací pro vydání společného povolení ověřenou hlavním projektantem
Ing. Radkou Louthanovou, autorizovaný inženýr pro mosty a inženýr. konstrukce, ČKAIT –
0501196, zakázka č. 21-007, ze 09/2021.

2.

Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. 257/3, 257/18, 257/19 v katastrálním území
Bělá u Děčína.

III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1.

Stavba „oprava opěrné zdi v ul. Včelná“ bude provedena v souladu s předloženou
projektovou dokumentací pro vydání společného povolení ověřenou hlavním projektantem
Ing. Radkou Louthanovou, autorizovaný inženýr pro mosty a inženýr. konstrukce, ČKAIT –
0501196, zakázka č. 21-007, ze 09/2021, ověřené ve společném povolení.

2.

Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního
úřadu.

3.

Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

4.

Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
- Závěrečná kontrolní prohlídka.

5.

Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem.

6.

Stavebník předem písemně oznámí termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního
podnikatele, který bude stavbu provádět.

7.

Stavbu smí provádět pouze oprávněná právnická nebo fyzická osoba.

8.

Stavba bude opatřena štítkem „Stavba povolena.” Štítek obdrží stavebník po nabyti právní
moci rozhodnutí. Stavebník je povinen jej před zahájením stavby umístit na viditelném
místě u vstupu na staveniště a ponechat ho tam až do dokončení stavby, případně do
vydání kolaudačního souhlasu

9.

Na stavbě bude veden stavební deník, který bude kdykoliv k dispozici při provádění
kontroly stavby.

10. Při provádění stavby budou dodrženy předpisy týkající se bezpečnosti práce a ochrany
zdraví, zejména zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
11. Pro provedení stavby budou použity jen takové výrobky, které splňují technické požadavky
dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a ustanovení § 156
stavebního zákona.
12. Stavebník zajistí vytýčení veškerých inženýrských sítí na staveništi před zahájením stavby.
Pracovníci zhotovitelů musí být s tímto vytýčením prokazatelně seznámeni.

Č.j. MDC/53783/2022

str. 3

13. Stavebník nejméně 15 dnů před zahájením stavebních prací oznámí správcům dotčených
inženýrských sítí či vedení termín jejich provádění, v nezbytném případě si vyžádá jejich
odborný dozor. Stavebník bude při provádění stavebních prací v blízkosti inženýrských sítí
či vedení respektovat předem stanovené požadavky jejich správců. Před započetím
stavebních prací stavebník prověří platnost jejich vyjádření a v případě nutnosti zajistí jejich
aktualizaci.
14. Vyskytnou-li se při provádění výkopů inženýrské sítě či vedení v projektu nezakreslené,
musí být další provádění stavby přizpůsobeno skutečnému stavu za dozoru příslušných
správců těchto inženýrských sítí či vedení, aby nedošlo k jejich narušení nebo poškození.
15. 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.
16. Budou dodrženy podmínky vyjádření odboru životního prostředí Magistrátu města Děčín,
na úseku odpadového hospodářství, ze dne 01.02.2022 pod č.j. MDC/1216/2022:
- Investor (stavebník) je povinen zajistit využití nebo odstranění všech odpadů, které
v rámci akce vzniknou, a to tak, že veškeré odpady (tzn. i odpady odstraňované
zhotovitelem stavby) budou předány do zařízení určeného pro nakládání s odpady,
případně osobám, které mají oprávnění odpad převzít dle § 13 zákona o odpadech.
- Před předáním odpadů budou odpady soustřeďovány utříděné podle jednotlivých druhů a
kategorií a zabezpečeny před znehodnocením, odcizením nebo únikem dle ust. § 13
zákona o odpadech.
- Doklady bude investor pro účely případné kontroly archivovat po dobu 5 let. Prohlášení
o odstranění odpadů není plnohodnotným dokladem potvrzujícím nakládání s odpady.
- Se zeminou pocházející z pozemků mimo ZPF musí být nakládáno v souladu s ust. § 2
odst. 1 zákona o odpadech, tzn. nekontaminovanou zeminu vytěženou během stavební
činnosti lze využít pouze v přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byla
vytěžena, v jiném případě je se zeminou nakládáno jako s odpadem, bude tedy odvezena
na skládku nebo zařízení k tomu určené.
- Dále požadujeme dodržet § 42 vyhlášky č. 273/2021 Sb. Ministerstva životního prostředí
o podrobnostech nakládání s odpady, týkající se nakládání s vybouranými stavebními
materiály při odstraňování stavby.
17. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska odboru životního prostředí Magistrátu
města Děčín, z hlediska správy lesů, ze dne 28.02.2022 pod č.j. MDC/18855/2022:
- Investor zajistí, že stavba bude provedena způsobem a v rozsahu tak, jak je zakresleno
v mapových situacích připojených ke spisu č. MDC/18855/2022.
- Investor zajistí, že stavbou nebudou přímo dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa
(PUPFL).
- Investor zajistí dodržení základních povinností ochrany PUPFL uvedené v § 13 odst. 3
lesního zákona, zejména provedení stavebních prací tak, aby na pozemcích a lesních
porostech docházelo k co nejmenším škodám; k odstranění případných škod učiní
bezprostředně potřebná opatření.
- Investor zajistí, že v souvislosti se stavbou nedojde k dotčení ustanovení uvedených v
§ 20 lesního zákona, zejména nebudou předmětné lesní pozemky znečišťovány
odpadovým ani jiným materiálem ze stavby.
- Platnost tohoto souhlasu trvá po dobu realizace a existence předmětné stavby v rozsahu
posuzované dokumentace.
18. 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.
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19. 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.
20. 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.
21. 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.
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Statutární město Děčín, Odbor komunikací a dopravy, Mírové nám. č.p. 1175/5, Děčín IVPodmokly, 405 02 Děčín 2
Odůvodnění:
Dne 03.03.2022 podal žadatel prostřednictvím svého zástupce žádost o vydání společného
povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.
Speciální stavební úřad oznámil dne 18.03.2022 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.
Oznámení o zahájení územního řízení bylo doručeno v souladu s ust. § 94m stavebního zákona
účastníkům řízení uvedeným v ust. § 94k stavebního zákona a dotčeným orgánům jednotlivě.
Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl stavební úřad k závěru, že právní postavení
účastníka řízení v souladu s ust. § 94k stavebního zákona v daném případě přísluší (vedle
žadatele a obce, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn) pouze vlastníkům
pozemků (a stavbám na nich), na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, a dále
osobám, které mají vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním pozemkům (a stavbám na
nich) a vlastníkům vedení technické a dopravní infrastruktury, dotčených předmětnou stavbou.
Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím
přímo dotčena.
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 přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení,
veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním 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 využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje
obecné požadavky na výstavbu. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody,
které by bránily povolení záměru.
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:
-

Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, č.j. KRPU-192215-1/ČJ-2021-040206 ze dne
2.12.2021

-

Správa Národního parku České Švýcarsko, č.j. SNPCS 07745/2021 ze dne 1.12.2021
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-

ČEZ Distribuce a.s., č.j. 0101694571ze dne 1.3.2022

-

ČEZ Distribuce a.s., č.j. 1120983155 ze dne 11.11.2021

-

Telco Pro Sevices a.s., č.j. 0201280997 ze dne 2.8.2021

-

ČEZ ICT Services a.s., č.j. 0700419932 ze dne 2.8.2021

-

CETIN a.s., č.j. 745100/21 ze dne 2.8.2021

-

CETIN a.s., č.j. 848193/21 ze dne 9.11.2021

-

GasNet Služby s.r.o., č.j. 5002433541 ze dne 2.8.2021

-

GasNet Služby s.r.o., č.j. 5002496991 ze dne 10.11.2021

-

Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí, č.j. MDC/1216/2022 ze dne 1.2.2022

-

Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí, č.j. MDC/18855/2022 ze dne 28.2.2022

-

Severočeské vodovody a kanalizace a.s., č.j. O21690132848/UTPCUL/Ha ze 6.12.2021

-

Severočeské vodovody a kanalizace a.s., č.j. SCVKZAD120706 ze dne 9.11.2021

-

Vodafone Czech Republic a.s. ze dne 3.8.2021

-

T-Mobile Czech Republic a.s., č.j. E39037/21 ze dne 2.8.2021

-

České Radiokomunikace a.s., č.j. UPTS/OS/281747/2021 ze dne 3.8.2021

-

Magistrát města Děčín, odbor stavební úřad- odd. územního rozhodování, památkové péče
a speciálního stavebního úřadu, č.j. MDC/33215/2022 ze dne 24.3.2022

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:
Vladimír Handlíř, Radek Primus, Petra Primusová, ČEZ Distribuce, a. s., CETIN a.s., GasNet
Služby, s.r.o., Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Statutární město Děčín.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
S ohledem na povahu a rozsah záměru jeho umístění dospěl stavební úřad k závěru, že
povolení 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 záměr 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
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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 má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 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 § 94k písm. a) až b) stavebního zákona (do vlastních rukou):
RAL Projekt s.r.o., IDDS: 3pnxaeq
sídlo: Pod Vodárnou č.p. 4746/5c, Rýnovice, 466 05 Jablonec nad Nisou 5
Statutární město Děčín, IDDS: x9hbpfn
sídlo: Mírové nám. č.p. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
II. Účastníci řízení podle § 94k písm. c) až e) stavebního zákona (do vlastních rukou):
Vladimír Handlíř, Včelná č.p. 217/16, Děčín X-Bělá, 405 02 Děčín 2
Radek Primus, Včelná č.p. 213/17, Děčín X-Bělá, 405 02 Děčín 2
Petra Primusová, Včelná č.p. 213/17, Děčín X-Bělá, 405 02 Děčín 2
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
GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns
sídlo: Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice 1

Č.j. MDC/53783/2022

str. 7

Dotčené orgány:
Správa Národního parku České Švýcarsko, IDDS: u85x3zd
sídlo: Pražská č.p. 457/52, 407 46 Krásná Lípa u Rumburka
Magistrát města Děčín, Odbor stavební úřad, oddělení Úřad územního plánování, Osu, Mírové
nám. č.p. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
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 IVPodmokly, 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
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

