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ROZHODNUTÍ
č. 2219/2022
VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
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 a 2 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 30.03.2022 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 Ing. Vladimír Polda, IČO
87820641, Dvořákova č.p. 1318/13, Děčín II-Nové Město, 405 02 Děčín 2
(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:
propojení pro pěší ul. Májová a ul. Hrdinů
(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 877/1 (ostatní plocha), parc. č. 877/52 (ostatní
plocha) v katastrálním území Boletice nad Labem.
V rozsahu stavebních objektů:
Propojení pro pěší – stavba hlavní
Veřejné osvětlení – stavba vedlejší
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Druh a účel stavby:
Stavební záměr řeší propojení pro pěší mezi stávajícím chodníkem v ul. Májová a stávajícím
chodníkem v ul. Hrdinů, včetně rozšíření veřejného osvětlení.
Stručný popis stavby:
Nové chodníky i terénní schodiště budou provedeny shodně se stávajícími chodníky v ul.
Májová – betonová dlažba + betonové obrubníky. Při opravě části chodníku bude provedena
jeho přeložka do úrovně přilehlého terénu a nově bude proveden s povrchem z betonové dlažby
s lemováním betonovými obrubníky. Nové chodníky a oprava chodníku jsou navrženy v šířce
1,9 m. Pro zajištění odvodu povrchových dešťových vod v okolí bytového domu č.p. 367 jsou
navrženy nové odvodňovací žlaby s jejich ukončením v nových dvorních vpustech. Nové krátké
větve dešťové kanalizace od dvorních vpustí jsou napojeny na stávající dešťovou kanalizaci. U
východního průčelí bytového domu č.p. 367 je navržena přeložka stávající dvorní vpusti do
nové polohy, mimo navrženy chodník. Přeložena vpust bude i nadále zajišťovat odvod
dešťových vod ze stávajícího odvodňovacího žlabu u paty bytového domu.
Pro zajištění řádného nasvícení nového propojení pro pěší jsou navržena tři nová uliční svítidla
(výška sloupu 5 m) s novou podzemní kabelovou trasou v délce cca 140,0 m. Kabelová trasa
bude na jedné straně napojena ve stávajícím svítidle č. 6/32 v ul. Hrdinů a na straně druhé
bude napojena na stávající podzemní vedení v místě rušeného svítidla č. 6/69.
II.

Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1.

Stavba „propojení pro pěší ul. Májová a ul. Hrdinů“ bude umístěna v souladu s předloženou
projektovou dokumentací pro vydání společného povolení ověřenou hlavním projektantem
Ing. Josefem Vlkem, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT – 0400114, zakázka
č. 09/2020, ze 11/2021.

2.

Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. 877/1, 877/52 v katastrálním území Boletice
nad Labem.

III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1.

Stavba „propojení pro pěší ul. Májová a ul. Hrdinů“ bude provedena v souladu s
předloženou projektovou dokumentací pro vydání společného povolení ověřenou hlavním
projektantem Ing. Josefem Vlkem, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT –
0400114, zakázka č. 09/2020, ze 11/2021, ověřené ve společném řízení.

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.
5.

Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
- Závěrečná kontrolní prohlídka.
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.
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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.
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 02.03.2022 pod č.j. MDC/15387/2022:
- 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 o odstranění či využití odpadů (vážní lístky, faktury atd.) budou předloženy do 10
dnů od ukončení akce nebo spolu se žádostí o vyjádření ke kolaudačnímu souhlasu, popř.
užívání stavby, kolaudačnímu řízení apod. na Magistrát města Děčín, odbor životního
prostředí. Tyto doklady bude investor pro účely případné kontroly archivovat po dobu 5 let.
Prohlášení o odstranění odpadů není plnohodnotným dokladem potvrzujícím nakládání s
odpady.
- Upozorňujeme, že pokud stavební odpad investor sám nezpracuje, musí mít jejich předání
podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech v odpovídajícím množství zajištěno
písemnou smlouvou již před jejich vznikem.
- 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.
17. 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.
18. 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
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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.
19. 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 30.03.2022 podal žadatel prostřednictvím svého zástupce žádost o vydání společného
povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.
Speciální stavební úřad oznámil dne 20.04.2022 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.
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.
V daném případě se jedná o společné řízení vedené podle stavebního zákona, které je řízením
s velkým počtem účastníků dle § 144 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „správní řád”). Podle § 94m odst. 2 stavebního zákona se v řízení s velkým
počtem účastníků oznámení o zahájení společného řízení a další úkony v řízení doručují
postupem podle § 144 odst. 6 správního řádu, tj. veřejnou vyhláškou. Účastníkům řízení podle §
94 k písm. a) až d) a dotčeným orgánům, se doručuje jednotlivě; účastníky podle § 27 odst. 1
správního řádu jsou vždy účastníci řízení podle § 94k písm. a), c) a d). Účastníkům řízení podle
§ 94k písm. e) bylo oznámení doručeno veřejnou vyhláškou na úřední desce Magistrátu města
Děčín a způsobem umožňující dálkový přístup. Právní účinky doručení oznámení o zahájení
řízení všem účastníkům řízení jsou spojeny s doručením veřejnou vyhláškou na úřední desce
Magistrátu města Děčín. Oznámení o zahájení řízení ze dne 20.04.2022 bylo zveřejněno na
úřední desce v době od 21.04.2022 do 07.05.2022.
Jelikož se jedná o řízení dle § 94j stavebního zákona a o soubor staveb podle § 94j odst. 2
tohoto zákona, přičemž stavbou hlavní je propojení pro pěší, je zdejší speciální stavební úřad
příslušný ve věcech místních komunikací k vydání společného povolení.
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.
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:
-

ČEZ Distribuce a.s., č.j. 0101613924 ze dne 7.10.2021
ČEZ Distribuce a.s., č.j. 1123991838 ze dne 16.2.2022
ČEZ Distribuce a.s., č.j. 1123799143 ze dne 16.2.2022
Telco Pro Sevices a.s., č.j. 0201312048 ze dne 7.10.2021
ČEZ ICT Services a.s., č.j. 0700450793 ze dne 7.10.2021
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CETIN a.s., č.j. 813886/21 ze dne 7.10.2021
GasNet Služby s.r.o., č.j. 5002476175 ze dne 7.10.2021
GasNet Služby s.r.o., č.j. 5002549761 ze dne 7.2.2022
Magistrát města Děčín, odbor stavební úřad, č.j. MDC/46446/2022 ze dne 27.4.2022
Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí, č.j. MDC/15387/2022 ze dne 2.3.2022
Severočeské vodovody a kanalizace a.s., č.j. SCVKZAD117525 ze dne 8.10.2021
Severočeské vodovody a kanalizace a.s., č.j. O22690014308/UTPCUL/Ha ze dne
11.2.2022
Vodafone Czech Republic a.s. ze dne 7.10.2021
T-Mobile Czech Republic a.s., č.j. E50219/21 ze dne 7.10.2021
Statutární město Děčín, č.j. MDC/15345/2022 ze dne 8.2.2021
Statutární město Děčín, č.j. MDC/47087/2022 ze dne 28.4.2022
Magistrát města Děčín, OSČaŽÚ, odd. silničního správního a dopravního úřadu, č.j.
MDC/50247/2022 ze dne 5.5.2022
Magistrát města Děčín, odbor stavební úřad-odd. Úřad územního plánování, č.j.
MDC/27521/2022 ze dne 7.3.2022
Magistrát města Děčín, odbor stavební úřad-odd. územního rozhodování, památkové péče
a speciálního stavebního úřadu, č.j. MDC/44895/2022 ze dne 25.4.2022

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:
- GasNet Služby, s.r.o., ČEZ Distribuce, a. s., Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.,
Vodafone Czech Republic a.s., Statutární město Děčín, vlastníci sousedních pozemků parc. č.
867, 869/1, 877/11 vše v kat. území Boletice nad Labem.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Podkladem pro vydání společného povolení bylo i závazné stanovisko dle § 96b stavebního
zákona příslušného orgánu územního plánování. Vycházeje z obsahu vydaného závazného
stanoviska, záměr je přípustný z hlediska souladu s Politikou územního rozvoje ČR i Zásadami
územního rozvoje Ústeckého kraje. Závazným podkladem pro vydání územního rozhodnutí je
na území města Děčín a v konkrétní lokalitě Územní plán města Děčín, který určuje
předpokládaný rozvoj v území a který je výsledkem dohody dotčených orgánů (hájící své zájmy
na úseku svých speciálních předpisů), ostatních subjektů a vlastníků nemovitostí v řešeném
území. Dle platného Územního plánu města Děčín v platném znění se záměr nachází
v zastavěném území v zóně SM s jejímž funkčním, ani s podmínkami prostorového uspořádání
zóny SM není záměr v rozporu. Záměr je s územním plánem v souladu. Předložený záměr
rovněž splňuje cíle a úkoly územního plánování stanovené v ust. § 18 a 19 stavebního zákona.
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.
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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
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 s právy účastníků řízení podle
ustanovení § 27 odst. 1 a) správního řádu (do vlastních rukou):
Ing. Vladimír Polda, IDDS: 7sei4wm
sídlo: Dvořákova č.p. 1318/13, Děčín II-Nové Město, 405 02 Děčín 2
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 d) stavebního zákona s právy účastníků řízení podle
ustanovení § 27 odst. 1 a) správního řádu (do vlastních rukou):
GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
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Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns
sídlo: Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice 1
Vodafone Czech Republic a.s., IDDS: 29acihr
sídlo: náměstí Junkových č.p. 2808/2, Praha 5-Stodůlky, 155 00 Praha 515
Veřejnou vyhláškou obdrží
III. Účastníci řízení podle ust. § 94k písm. e) stavebního zákona s právy účastníků řízení podle
ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu, tj. vlastnící sousedních pozemků nebo staveb (jejichž
vlastnická nebo jiná věcná práva mohou být záměrem stavby přímo dotčena):
Identifikace označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí:
parc. č. 867, 869/1, 877/11 vše v kat. území Boletice nad Labem
č.p. 367 Děčín XXXII-Boletice nad Labem
Úřady pro vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desku
Magistrát města Děčín
Dotčené orgány
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, regionální pracoviště Správa CHKO České
středohoří, IDDS: 6npdyiv
sídlo: Michalská č.p. 260/14, Litoměřice-Město, 412 01 Litoměřice 1
Magistrát města Děčín, Odbor životního prostředí, Ožp, Mírové nám. č.p. 1175/5, Děčín IVPodmokly, 405 02 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
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 územního rozhodování, památkové péče
a speciální stavební úřad, Osu, Mírové nám. č.p. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 405 38 Děčín 2

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: ..............................

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

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

