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ROZHODNUTÍ 

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 12-213/2021 

VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU 
 

 

Výroková část: 
 

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), 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 24.03.2021 podala 

spol. Strejda.Net s.r.o., IČO 03468054, Benešovská č.p. 432/3, Děčín II-Nové Město, 405 02 
Děčín 2, kterou zastupuje Mgr. Eva Boukalová, IČO 44306466, Na Petynce č.p. 177/80, 
Praha 6-Střešovice, 169 00 Praha 69 

(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, ve 
znění pozdějších předpisů 

r o z h o d n u t í  o  u m í s t ě n í  s t a v b y  

Optické sdělovací vedení 

(dále jen "stavba") na pozemcích st.p.č. 46 – zastavěná plocha a nádvoří, 58/2 – zastavěná 
plocha a nádvoří, 63/1 – zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 20/2 – zahrada, 22/2 – trvalý 
travní porost, 23 – zahrada, 35/1 – ostatní plocha, 73/2 – zahrada, 659/1 – ostatní plocha, 
659/3 – ostatní plocha, 659/4 – ostatní plocha, 659/5 – ostatní plocha, 659/6 – ostatní 
plocha, 659/9 – ostatní plocha, 659/11 – ostatní plocha, 660 – ostatní plocha, 661 – ostatní 
plocha, 663/1 – ostatní plocha, 743 – ostatní plocha v katastrálním území Hliněná, jak je 
zakresleno v situaci v měřítku 1:500.  

 

Druh a účel umisťované stavby: 

Liniová podzemní technická infrastruktura vysokorychlostní sítě elektronických komunikací 
včetně souvisejících technologických objektů. 
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Popis stavby: 

Jedná se o vybudování optického sdělovacího vedení v části obce Malšovice – Hliněná. Vnitřní 
páteřní síť povede prostřednictvím nového podzemního kabelového vedení přibližně polovinou 
trasy v souběhu se silnicí III. třídy, část trasy povede v místních komunikacích. Rozsahem se 
jedná o instalaci mikrotrubičkových svazků do předem připravené kynety. Při křížení komunikací 
bude mikrotrubička opatřena PE trubkou (chráničkou) DN 110 mm. Předpokládaná délka 
výkopů bude cca 880 m, šířka výkopů bude v rozmezí 0,2 – 0,5 m. 

Napojení na dálkovou podzemní nebo nadzemní páteřní síť není předmětem tohoto rozhodnutí. 

 

II. Stanoví podmínky pro umístění a provedení stavby: 

1) Stavba “Optické sděleovací vedení” bude umístěna na pozemcích st.p.č. 46, 58/2, 63/1, 
parc. č. 20/2, 22/2, 23, 35/1, 73/2, 659/1, 659/3, 659/4, 659/5, 659/6, 659/9, 659/11, 660, 
661, 663/1, 743 v katastrálním území Hliněná, jak je zakresleno v dokumentaci stavby 
předložené k žádosti o vydání územního rozhodnutí, tzn. v situaci v měřítku 1:500. 

2) Stavební úřad ukládá stavebníkovi v souladu s § 92 odst. 1) stavebního zákona povinnost 
zpracování dokumentace pro provádění stavby, která musí být zpracována u stavebních 
záměrů podle § 103 odst. 1 písm. e) bodů 4 až 8.  

3) Ke všem stávajícím sousedním pozemkům a objektům při provádění stavby musí být 
zachován bezpečný přístup a příjezd. Případné omezení bude předem konzultováno s 
vlastníky nemovitostí dotčenými tímto omezením. Stavbou musí být respektována veškerá 
stávající nadzemní i podzemní zařízení jiných správců (vlastníků) sítí. Před zahájením 
zemních prací je nutno veškeré podzemní sítě (včetně domovních přípojek) nechat vytýčit. 
O vytýčení bude vydán protokol.  

4) Pozemky dotčené stavbou musí být uvedeny po dokončení do původního stavu a musí být 
předány vlastníkům těchto pozemků. 

5) Stavbou musí být respektována veškerá stávající nadzemní i podzemní zařízení jiných 
správců (vlastníků) sítí. Před zahájením zemních prací je nutno veškeré podzemní sítě 
(včetně domovních přípojek) nechat vytýčit. O vytýčení bude vydán protokol.  

6) Pracovníci, kteří budou provádět zemní práce, budou prokazatelně seznámeni s polohou 
vedení stávajících inženýrských sítí a to tak, aby nedošlo k poškození stávajících 
inženýrských sítí. Je třeba vzít na zřetel možnou odchylku uložení stávajících inženýrských 
sítí při jejich vytýčení. 

7) Odkryté inženýrské sítě budou zabezpečeny proti poškození, odcizení či prověšení. 

8) Při provádění stavby je nutné dodržovat ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 
o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích. 

9) Křížení a souběh vedení budou provedeny v souladu s příslušnými předpisy. Budou 
dodržena ochranná pásma ze zákona a podmínky jednotlivých vlastníků (správců) 
inženýrských sítí pro práci v ochranných pásmech. Těsné souběhy a křížení v otevřené 
rýze budou geodeticky zaměřeny. 

10) Před zakrytím podzemních zařízení a zahrnutím rýhy budou správci (vlastníci) stávajících 
inženýrských sítí vyzváni ke kontrole kabelového lože a o kontrole bude proveden zápis do 
stavebního deníku, který bude na stavbu veden.  

11) V případě přejíždění tras inženýrských sítí vozidly nebo mechanizmy je třeba provést 
ochranu těchto sítí proti mechanickému poškození.  

12) Bez předchozího souhlasu vlastníka nebo správce inženýrské sítě je zakázáno zvyšovat 
nebo snižovat vrstvu zeminy nad touto sítí. 
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13) V případě, že by při výkopových pracích došlo k porušení sítě jiného správce (vlastníka), je 
nutno toto ihned nahlásit správci (vlastníku) sítě. Náprava bude učiněna na náklady 
stavebníka. 

14) Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska odboru životního prostředí Magistrátu 
města Děčín, na úseku odpadového hospodářství, pod č.j. MDC/17327/2021 ze dne 
11.02.2021: 

 - Investor (stavebník) zabezpečí 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.  

 - Dále uvádíme, že pokud asfaltová směs nesplní kritéria uvedená § 3 vyhlášky č. 130/2019 
Sb., Ministerstva životního prostředí a Ministerstva průmyslu a obchodu, o kritériích při 
jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem, bude s 
ní nakládáno jako s odpadem. 

15) Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska odboru životního prostředí Magistrátu 
města Děčín, na úseku lesního hospodářství, ze dne 9.4.2021 pod č.j. MDC/32352/2021: 

 - Investor zajistí, že stavba bude provedena způsobem a v rozsahu tak, jak je zakresleno  
v mapových situacích připojených ke spisu č. MDC/32352/2021.  

 - 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 odpadem 
vzniklým stavební činností. 

16) 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. 

17) Jednotlivé přípojky nejsou součástí žádosti, jelikož dle § 2i zákona č. 416/2009 Sb.,  
o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury 
elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí o umístění stavby ani 
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územní souhlas podle stavebního zákona nevyžadují přípojky elektronických komunikací do 
délky 100 metrů. 

18) Zařízení staveniště bude umístěno na pozemcích po dohodě s vlastníky dotčených 
pozemků. Staveniště nesmí svými účinky, zejména exhalacemi, hlukem, otřesy, prachem 
apod. působit na okolí nad přípustnou míru. 

19) V souladu s § 2i odst. 2) zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a 
energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších 
předpisů, k užívání stavby infrastruktury elektronických komunikací se nevyžaduje 
kolaudační souhlas ani kolaudační rozhodnutí podle stavebního zákona. Stavebník předloží 
do 60 dnů ode dne zahájení užívání stavby příslušnému stavebnímu úřadu údaje určující 
polohu definičního bodu stavby, dokumentaci skutečného provedení stavby, pokud při jejím 
provádění došlo k nepodstatným odchylkám oproti ověřené dokumentaci nebo ověřené 
projektové dokumentaci, a geometrický plán umístění stavby. 

 
Ostatní podmínky, obsažené ve vyjádřeních či stanoviscích jednotlivých účastníků řízení a 
dotčených orgánů, které nebyly citovány v podmínkách tohoto rozhodnutí, vyplývají z 
jednotlivých ustanovení příslušných právních předpisů a jejich zohlednění by v tomto rozhodnutí 
bylo nadbytečné, případně byly projektantem zohledněny v dokumentaci pro územní rozhodnutí 
či předem projednány s jednotlivými účastníky řízení a dotčenými orgány. 

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Strejda.Net s.r.o., Benešovská č.p. 432/3, Děčín II-Nové Město, 405 02 Děčín 2 
 

Odůvodnění: 

Dne 24.03.2021 podal žadatel prostřednictvím svého zástupce žádost o vydání rozhodnutí  
o umístění stavby. 

Stavební úřad oznámil dne 12.04.2021 zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a 
dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od 
ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala 
dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení 
mohou účastníci řízení uplatnit své námitky, dotčené orgány svá závazná stanoviska.  

Účastnící řízení byli v oznámení poučení o skutečnosti, že stavba bude projednána v souladu s 
podmínkami zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické 
infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů. 
Vzhledem k počtu účastníků Magistrát města Děčín, odbor stavební úřad posoudil řízení jako 
řízení s velkým počtem účastníků. Účastníkům řízení bylo proto oznámení doručeno veřejnou 
vyhláškou na úřední desce Magistrátu města Děčín, Obecního úřadu Malšovice 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 12.04.2021 bylo zveřejněno na úřední desce 
v době od 14.04.2021 do 30.04.2021. 

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 územního rozhodnutí (i v průběhu územního řízení) byl doložen dokumentací 
stavby, výpisy z katastru nemovitostí, informacemi o pozemcích, snímkem katastrální mapy, 
plnou mocí a dále těmito rozhodnutími, vyjádřeními a souhlasy: 

- Správa a údržba silnic Ústeckého kraje p.o., č.j. 38-168-T-1 ze dne 21.7.2020 

- Magistrát města Děčín, odbor stavební úřad, č.j. MDC/17327/2021 ze dne 11.2.2021 

- Magistrát města Děčín, odbor stavební úřad, č.j. MDC/43584/2021 ze dne 23.4.2021 
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- Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí, č.j. MDC/32352/2021 ze dne 9.4.2021 

- Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, č.j. SR/0261/UL/2021-2 ze dne 
25.2.2021 

- Obecní úřad Malšovice ze dne 24.3.2021 

- Obecní úřad Malšovice ze dne 14.4.2021 

- CETIN a.s., č.j. 636693/20 ze dne 14.5.2020 

- ČEZ Distribuce a.s., č.j. 0101492268 ze dne 25.3.2021 

- ČEZ Distribuce a.s., č.j. 001114547623 ze dne 1.4.2021 

- ČEZ Distribuce a.s., č.j. 1114547619 ze dne 12.4.2021 

- ČEZ ICT Services a.s., č.j. 0700210144 ze dne 14.5.2021 

- Telco Pro Services a.s., č.j. 0201069991 ze dne 14.5.2021 

- České Radiokomunikace a.s., č.j. UPTS/OS/246245/2020 ze dne 15.5.2020 

- Severočeské vodovody a kanalizace a.s., č.j. SCVKZAD72097 ze dne 20.5.2020 

- Vodafone Czech Republic a.s. ze dne 14.5.2020 

- T-Mobile Czech Republic a.s., č.j. E20812/20 ze dne 14.5.2020 

- Magistrát města Děčín, odbor správních činností a obecní živnostenský úřad, č.j. 
MDC/39362/2021 ze dne 14.4.2021 

- Ministerstvo obrany, č.j. ÚP-573/17-545-2020-1150 ze dne 16.7.2020 

 

Navrhovatel předmětné pozemky nevlastní, ale předložil souhlas s navrhovaným stavebním 
záměrem vyznačeným na situačním výkrese. 

 

Stanoviska dotčených orgánů a ostatních účastníků územního řízení byla zkoordinována a 
zahrnuta do podmínek tohoto rozhodnutí. V případě nepřítomnosti zástupců jednotlivých 
dotčených orgánů při jednání byla použita jejich původní stanoviska předložená k návrhu. 

 

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních 
předpisů ve výroku uvedených. 

 

Účastníci řízení – další dotčené osoby: 

- Jiří Opat, Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, ČEZ Distribuce,  
a. s., CETIN a.s., Obec Malšovice. 

 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 

 

Stavební úřad posoudil umístění stavby podle § 90 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a shledal, že její umístění odpovídá 
hlediskům péče o životní prostředí. Umístění vyhovuje obecným technickým požadavkům na 
stavby stanoveným vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby i 
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předpisům, které stanoví hygienické a protipožární podmínky a vyhovuje obecným požadavkům 
na využívání území stanovených vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na 
využívání území, ve znění pozdějších předpisů. 

Podkladem pro vydání územního rozhodnutí 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 obce Malšovice a v konkrétní lokalitě územně plánovací dokumentace obce 
Malšovice, která 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. V platné územně plánovací dokumentaci obce Malšovice jsou 
stavbou dotčené pozemky vedeny takto: 

st.p.č. 63/1, p.p.č. 23, 73/2, 660 – součást stávající plochy smíšené obytné v zastavěném území 
obce 
st.p.č. 46 – součást stávající plochy zeleně v zastavěném území obce 

st.p.č. 58/2, p.p.č. 659/1, 659/3, 659/6, 659/9, 659/11, 22/2, 663/1, 661 – součást stávající 
plochy dopravní infrastruktury – místní komunikace v zastavěném území obce 

p.p.č. 743 – součást stávající plochy dopravní infrastruktury mimo zastavěné území obce 

p.p.č. 35/1 – součást stávající plochy zeleně mimo zastavěné území obce 

p.p.č. 659/4, 659/5 – součást stávající plochy dopravní infrastruktury – silniční doprava  
v zastavěném území obce. 

Závazná část ÚPD ve všech výše uvedených plochách připouští realizaci staveb nezbytné 
technické infrastruktury. Záměr je na jednotlivých pozemcích s funkčním využitím dle územního 
plánu 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 
rozhodnutí o umístění předmětné stavby 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 územního rozhodnutí ve vztahu k výše uvedenému 
vyhodnotil a k tomuto uvádí, že umístění stavby 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. 

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá dokumentaci s ověřenou grafickou přílohou 
žadateli, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li 
sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu. 

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Nepozbude však 
platnosti, jestliže v této lhůtě bude se stavbou započato. 
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Stavba nevyžaduje v souladu s ustanovením § 103 odst. 1 písm. e) bod 4 stavebního zákona 
stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu. 

 
 
 
 
Ivana Šejnohová  
pověřená zastupováním vedoucího odboru stavební úřad  
 
 otisk úředního razítka 
 podepsáno elektronicky 

 
 
 
 
Doručí se 

I. Účastníci řízení podle § 85 odst. 1) písm. a) a b) stavebního zákona (do vlastních rukou): 
Mgr. Eva Boukalová, IDDS: bu2t2x6 
 místo podnikání: Na Petynce č.p. 177/80, Praha 6-Střešovice, 169 00  Praha 69 
Obec Malšovice, IDDS: scya9wq 
 sídlo: Malšovice č.p. 6, 405 02  Děčín 2 

 

Veřejnou vyhláškou obdrží 

II. Účastníci řízení podle § 85 odst. 2) písm. a) stavebního zákona, tj. vlastníci dotčených 
pozemků nebo staveb (jejichž vlastnická nebo jiná věcná práva mohou být záměrem stavby 
přímo dotčena): 
Jiří Opat, Malšovice č.p. 112, 405 02  Děčín 2 
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: 6hevxje 
 sídlo: Ruská č.p. 260/13, Dubí-Pozorka, 417 03  Pozorka 
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 

III. Účastníci řízení podle ust. § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona, 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. 668, 31, 27/2, 26/2, 19/2, 19/1, 25/2, 45, 20/1, 70/1, 70/2, 73/1, 72/1, 66/2, 68/3, 66/1, 
659/10, 69, 43, 63/1, 63/2, 50, 24, 744, 494/6, 491/28, 495/1, st.p.č. 22, 24, 25/1, 28, 29/1, 40, 
64, 48, 1, 6 vše v kat. území Hliněná. 

č.p. 2, 3, 4, 5, 7, 25, 32, 17, 24 Hliněná. 

 
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 stavební úřad, oddělení Úřad územního plánování, Osu, Mírové 
nám. č.p. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 /Ing. arch Vágner/ 
Magistrát města Děčín, Odbor životního prostředí, Ožp, Mírové nám. č.p. 1175/5, Děčín IV-
Podmokly, 405 02  Děčín 2 
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Magistrát města Děčín, OSČaŽÚ, odd. silničního správního a dopravního úřadu, Osc, Mírové 
nám. č.p. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 405 38  Děčín 2 

Obecní úřad Malšovice, IDDS: scya9wq 
 sídlo: Malšovice č.p. 16, 405 02  Děčín 2 
Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem MO, odbor ochrany územních zájmů, odd. 
ochrany územních zájmů Čechy, IDDS: hjyaavk 
 sídlo: Na Valech č.p. 76, Litoměřice-Město, 412 01  Litoměřice 1 
 
 
 
 
 
 
 
Poplatek 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 1.000 Kč byl zaplacen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 

 

 

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

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení 
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