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Vaše značka:  
Ze dne: 04. 08. 2022 
Č. j.: MULTM/0057502/22/KST/ECh 
Sp. zn.: MULTM/0057234/22/KST/ECh 
  
Vyřizuje: Bc. Martina Skoková 
Telefon: +420 416 916 206 
E-mail: martina.skokova@litomerice.cz 
 
Litoměřice 05. 08. 2022 
 

Odpověď na žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
 
Vážený pane doktore, 
 
Dne 04.08.2022 byla na Městský úřad Litoměřice doručena Vaše žádost podaná dle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o informacích“), týkající se poskytnutí následujících informací: 
 
Požadované informace: 

Dovoluji si Vás tímto požádat o zaslání 
- územního rozhodnutí Městského úřadu Litoměřice ze dne 04.10.2002, č.j. 
SÚ/1853/02/Be; 
- souhlasu ze dne 11.08.2003, č.j. SÚ/1878/03/Be, 
a to (v případě potřeby) v anonymizované podobě v souladu s ustanovením § 8a zákona. 

Poskytnuté informace: 

Požadované dokumenty Vám poskytujeme v anonymizované podobě v příloze. 

S pozdravem 

Bc. Martina Skoková 
vedoucí odboru KSaT 
 

   
 Vážený pan 

JUDr. Andrej Bareš 
advokát 
Štěpánská 540/7 
120 00 Praha 2 – Nové Město 
IČO: 08891524 
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MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE 
Stavební úřad 

Pekařská 2, 412 01 Litoměřice 
Tel : 0416/916 111 

 
 

Č.j.: SÚ/1853/02/Be Litoměřice, dne 4.10.2002 
Vyřizuje: ing. Bezděka 
 
 
Město Terezín, Náměstí ČSA 179, Terezín 
 

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 
 

Stavební úřad Městského úřadu v Litoměřicích, jako stavební úřad příslušný podle § 117  odst. 1 
písm. e) zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 37 stavebního 
zákona návrh na rozhodnutí o umístění stavby, který dne 26.8.2002 podalo 

Město Terezín, Náměstí ČSA 179, Terezín, 
zastoupené společností Severočeské vodovody a kanalizace a.s., Přítkovská 1689, 
Teplice 

(dále jen "navrhovatel"), a na základě tohoto posouzení vydává podle § 39 stavebního zákona a § 4 
vyhlášky č. 132/1998 Sb. 

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 

" Terezín - odvedení odpadních vod na ČOV Litoměřice " 
 

(dále jen "stavba") umístěná na částech pozemků:  

Objekty kanalizace (výtlačný řad, havarijní přepad, čerpací stanice odpadních vod) - st. p. 
292,297/1, parc. č. 270, 288, 289, 293, 294, 299/2, 301/1, 667/1, 668, 672 v katastrálním území 
Terezín a parc. č. 4768/1(PK 877/1, 876/1, 873, 872, 869, 868, 865, 863, 866, 860, 859, 856, 849, 
844, 839, 836), 4768/2, 4768/4, 4768/10 (PK 923), 4816 (PK 827, 3592), 4818/1, 4819, 4826 (PK 
845,838), 4827(PK 832), 4826 (PK 3592), 4828 (PK 881 díl 1 a 2, 877/3, 856), 4830 (PK 836), 4832, 
4842/1 v katastrálním území Litoměřice 

Přípojka nn - st. p. 221/2, parc. č. 221/1, 223, 270, 549/1 v katastrálním území Terezín.  

Vodovodní přípojka - parc. č. 223, 270 v katastrálním území Terezín.  
 
Popis stavby: viz ověřená PD 
Předmětem stavby je podzemní čerpací stanice odpadních vod – SO 01 v Terezíně v prostoru 
bývalých Žižkových kasáren, včetně přípojky NN – SO 01.2 délky 250 m od trafostanice u Pražské 
ulice, vodovodní přípojky – SO 01.3 délky 120 m a havarijního přepadu SO 04 délky 242 m do řeky 
Ohře. Na  čerpací stanici bude napojen výtlačný řad SO 02 odpadních vod délky 2338 m, vedený při 
řece Ohře a ukončený u Tyršova mostu v Litoměřicích.  
 
 
Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky: 

1. Stavba bude umístěna na částech pozemků: objekty kanalizace - st. p. 292,297/1, parc. č. 270, 
288, 289, 293, 294, 299/2, 301/1, 667/1, 668, 672 v katastrálním území Terezín a parc. č. 4768/1 
(PK 877/1, 876/1, 873, 872, 869, 868, 865, 863, 866, 860, 859, 856, 849, 844, 839, 836), 4768/2, 
4768/4, 4768/10 (PK 923), 4816 (PK 827, 3592), 4818/1, 4819, 4826 (PK 845,838), 4827(PK 
832), 4826 (PK 3592), 4828 (PK 881 díl 1 a 2, 877/3, 856), 4830 (PK 836), 4832, 4842/1 v 
katastrálním území Litoměřice, přípojka nn - st. p. 221/2, parc. č. 221/1, 223, 270, 549/1 v 
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katastrálním území Terezín, vodovodní přípojka - parc. č. 223, 270 v katastrálním území Terezín, 
jak je zakresleno na přiložených situačních výkresech č. B 3,4,5 v měřítku 1:1000, který je 
nedílnou součástí dokumentace k územnímu řízení, vypracované SČVK a.s. Teplice – útvar 
projekce Liberec a ověřené stavebním úřadem v územním řízení. 

2. Projektová dokumentace ke stavebnímu řízení bude vypracována oprávněno osobou a bude 
odsouhlasena dotčenými orgány státní správa a vlastníky inženýrských sítí. 

3. O vydání stavebního povolení pro objekty kanalizace požádá navrhovatel Ref. životního prostředí 
OkÚ Litoměřice. 

4. Pozemky dotčené stavbou nebudou poškozeny a investor je uvede na vlastní náklady do 
původního stavu. Ostatní objekty dotčené stavbou budou na náklady stavebníka uvedeny do 
původního stavu. 

5. Navrhovatel splní podmínky těchto vyjádření: 
      Okresní vlastivědné muzeum Litoměřice – stanovisko z 20.5.2002 č.j. A 98/02 
      - počátek výkopových prací bude ohlášen OVM s měsíčním předstihem 

- na stavbě (při zemních pracích) bude přítomen archeologický dozor, na stavbě musí být   
  umožněno provedení příp. záchranného archeologického výzkumu 

      Severočeská energetika, a.s. Děčín PS Litoměřice – vyjádření z 14.2.2002  
- před zahájením výkopových prací požadujeme zažádat naše pracovníky o vytýčení stávajících   
  kabelových rozvodů VN a NN 
- před záhozem požadujeme přizvat ke kontrole neporušenosti našich sítí vysokého a nízkého   
  napětí 

      - požadujeme dodržet ČSN 736005 
- požadujeme dodržet přiložené podmínky pro provádění činnosti v ochranném pásmu   
  kabelových vedení 

      Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, provoz Litoměřice – vyjádření z 8.4.2002  
      - křížení silnice II/608 při pokládce el. přípojky bude provedeno protlakem 
      - požadujeme dodržet podmínky přílohy „ zásahy „, které jsou součástí tohoto vyjádření 

- před zahájení prací požadujeme na místo přizvat zástupce naší organizace k předání místa   
  zásahu 

      Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, územní odbor Litoměřice – vyjádření z 27.5.2002 č.j.   
      HSUL-312-02-VS/LT-PREV-SP-Li-2002  

- další stupeň projektové dokumentace včetně požárně bezpečnostního řešení nám bude   
  předložen k posouzení 

       Český Telecom, a.s., technická dokumentace, Litoměřice – vyjádření o existenci podzemních   
       vedení telekomunikačních sítí ve správě Českého Telecomu, a.s., z 12.8. 2002   
       č.j.874/02/LT/MD 
       O zahájení zemních prací ve vzdálenosti menší než 1,5 m po stranách krajního vedeni je třeba   
       prokazatelně uvědomit tyto pracovníky. 
       Přístupová síť:  
       Přenosová síť: tel.   
       
       O vytýčení PVTS můžete požádat formou objednávky, kterou zašlete nejméně 3 týdny před   
       požadovaným termínem na adresu:  
       Přístupová síť:   
        
       Přenosová síť:   
        
       Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit PVTS, je investor povinen učinit   
       veškerá opatření, aby nedošlo k poškozeni PVTS, zejména tím , že zajistí: 
       1. před zahájením prací vyznačení polohy PVTS přímo ve staveništi; 
       2. prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce, s polohou PVTS; 
       3. upozornění organizace provádějící práce na možnou polohovou odchylku uloženého                  
       PVTS ± 30 cm od výkresové dokumentace;  
       4. před zahájením výkopových prací odkrytí míst styků (křížení)  ručně kopanými sondami a    
       oznámení případných nesrovnalostí zjištěných těmito sondami pracovišti, které toto vyjádření    
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       vydalo; 
       5. upozornění pracovníků na to, aby při zemních pracích dbali nejvyšší opatrnosti, nepoužívali   
       nevhodné nářadí a ve vzdálenosti nejméně 1,5 m po stranách krajního vedení PVTS   
       nepoužívali žádné mechanizační prostředky (hloubící stroje, sbíječky apod.); 
       6. řádné zabezpečení odkrytého PVTS proti poškození při práci (prověšením, pádem předmětů   
       apod.) i proti poškození nepovolanou osobou; 
       7. dodržováni zákazu přejíždění tras PVTS těžkými vozidly (mechanizaci a jejich patkování,    
       pokud není provedena ochrana těchto tras proti mechanickému poškození; 
       8. dodržování zákazu skládek a budováni zařízení, která by znemožňovala přístup k PVTS;         
       9. aby nebyla snižována nebo zvyšována vrstva zeminy nad trasami PVTS; 
       10. aby nedošlo k poškození pomocných zařízení telekomunikační sítě a nebylo s nimi   
       manipulováno (jedná se např. o nadzemní rozvaděče, kabelové označníky, patníky, tyče, lana a   
       tyče ochranné nebo uzemňovati soustavy); 
       11. aby organizace provádějící zemní práce zhutnila zeminu pod kabely a ochrannými HDPE           
       trubkami a vyzvala pracovníka ochrany telekomunikační sítě k provedení kontroly před zakrytím   
       kabelů a ochranných HDPE trubek, zda nejsou viditelné poškozeny a zda byly dodrženy  
       stanovené podmínky. Po provedeni kontroly je nutné provést ochranu a krytí PVTS (písek, cihly,   
       fólie); 
       12. okamžité ohlášení každého poškození telekomunikační sítě pracovníkům ochrany   
       telekomunikační sítě; 
       Toto vyjádření platí jen pro dokumentaci potvrzenou správcem sítě (pracovištěm, které toto   
       vyjádření vydalo) a pro rozsah prací na ní vyznačených a uvedených v tomto vyjádření. 
       ČESKÝ TELECOM, a.s. upozorňuje, že při práci v blízkostí PVTS je nutno dodržovat platné  
       Právní předpisy, zejména zákon o telekomunikacích č. 15112000 Sb., vyhlášku ČÚBP č. 324/90  
       Sb., o bezpečnosti práce a zařízení při stavebních pracích a normy ČSN 73 3050 -Zemní práce,  
       ČSN 73 6005 - Prostorová úprava vedení technického vybavení, ČSN 33 2000-5-54 - Uzemnění   
       a ochranné vodiče. 
      Český Telecom, a.s., KPO – Ústecko, Ústí nad Labem – vyjádření z 4.9.2002 č.j. POTZ  1421/02 
      - zahájení stavební činnosti oznámí investor pracovišti ochrany sítě tel. 

- po ukončení zemních prací přizve investor ke kontrole kolizních míst odpovědného pracovníka   
  ještě před záhozem (kontaktovat p. tel. ) 

      Policie ČR, dopravní inspektorát Litoměřice – vyjádření z 23.5.2002 č.j. ORLT-18-91/DI-2002  
      - požadujeme minimalizovat zásahy do silniční sítě 

- v dalším stupni PD nám navrhovatel předloží návrh dopravních opatření podle TP 66 a přesný   
  termín výkopových prací a to podle zákona č. 361/2000 Sb., zákona o pozemních   
  komunikacích a změnách některých zákonů, § 77/1a 

      Ref. dopravy a SH OkÚ Litoměřice – vyjádření z 17.5.2002 č.j. 695/02-RD 
- podzemní křížení silnice II/608 přípojkou NN bude provedeno protlakem, protlakové jámy  
  budou umístěny mimo silniční pozemky uvedené silnice 
- před realizací požádá stavebník cca 3-4 týdny o zvláštní užívání zdejší RD a SH OkÚ   
  Litoměřice při doplnění následujících dokladů: termín realizace, stavební povolení (specifikaci   
  místa zásahu do silničních pozemků), souhlas policie ČR OŘ DI Litoměřice, stanovisko  
  k realizaci od SÚS Litoměřice, doklad o zaplacení správního poplatku za vydání rozhodnutí o   
  zvláštním užívání 

      Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Litoměřice, Velemín – vyjádření z 18.6.2002  
- stavební materiál, přebytky zeminy nebo pařezy nesmí být volně umístěny do okolních lesních   
  porostů bez toho, že bude doloženo, jakým způsobem budou likvidovány 

      - během stavby i po ní musí být zajištěn průjezd vozidel LČR a dalších oprávněných 
- trasa bude řádně vyznačena a zabezpečena tak, aby při lesotech. pracích apod. nemohlo dojít   
  k poškození stavby 

      - začátek, průběh a konec stavby bude investor projednávat s ravírníkem – 
- nebude narušena síť lesních cest a lesotech. zařízení, při případném poškození bude   
  provedena okamžitá náprava 

      Pozemkový fond ČR, územní pracoviště Litoměřice – souhlas z 12.4.2002 č.j. 2922/2002  
- před zahájením stavebních prací si investor vyžádá souhlasné stanovisko současného   
  uživatele 

      - stavební práce budou provedeny pokud možno v době vegetačního klidu       
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      - jako staveniště bude zabrána pouze nezbytně nutná plocha zemědělské půdy 
      - v případě vzniku škody tuto uhradí investor dotčené osobě 
      - po skončení stavebních prací zajistí investor uvedení pozemku do původního stavu 
      - na pozemcích ve správě pozemkového fondu nebude umístěna žádná nadzemní stavba 
      Agrokomplex Ohře, a.s., Bohušovice nad Ohří – vyjádření z 3.4.2002 
      1) Začátek a provedení vlastních prací požadujeme provést po sklizni ozimé pšenice (v průběhu    
      srpna po dohodě), případně v době vegetačního klidu. 
      2) V místě křížení výtlačného potrubí odpadních vod s našim výtlačným řadem závlahové vody B   
      Js 300 ( oblast A3 ), který je uložen v hloubce cca 1,2 - 1,5 m a je napojen k čerpací stanici na   
      její severní, kratší straně, požadujeme zvýšenou opatrnost při výkopových, záhozových pracích i  
      vlastní pokládce potrubí, aby nedošlo k poškozeni závlahového systému, jenž je pod stálým   
      tlakem závlahové vody.  
      3) Při výkopových a záhozových pracích požadujeme dodržení pořadí zemin v půdním průřezu,  
      aby nedošlo k výhřezu podorničí a hlušiny na povrch.  
      4) Příjezdy a odjezdy stavební techniky na místa přípravných a vlastních prací povolujeme pouze   
      po účelových a místních komunikacích evidovaných v KN. 
      Povodí Ohře, s.p., Chomutov – vyjádření z 5.6.2002 č.j. 3202-8686/2002 
      I. Stanovisko z hlediska správce povodí: 

 během výstavby ani provozem díla nedojde k významnému znečištění vod, zvláště ne ropnými 
látkami 

 v záplavovém území Ohře nebudou skladovány snadno rozpojitelné a odplavitelné materiály 
ani látky závadné vodám, pokud nebudou zabezpečeny proti průtokům velkých vod 

 kanalizace bude odzkoušena na nepropustnost dle ČSN 75 5911 - výtlak 
      II. Stanovisko z hlediska Povodí Ohře, s.n. jako účastníka správního řízení: 

 případné zásahy do břehového porostu Ohře včetně zajištění podmínek pro jeho odtěžení a 
vysázení náhradní zeleně budou v rámci zpracování projektové dokumentace projednány s 
POh s. p. závod Terezín a odsouhlaseny příslušným orgánem ochrany přírody 

 podél toku Ohře bude zachován manipulační pruh v minimální šíři 8 m od břehové čáry pro 
případnou údržbu toku nebo bude potrubí uloženo na straně komunikace odvrácené od toku 

 při souběhu trasy výtlaku s tokem Ohře budou dodržena ustanovení ČSN 75 2130 " Křížení a 
souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními ". Čl 4.1, 5.1 a 6 

 vlastní technická řešení souběhu Ohře s trasou potrubí a zaústění havarijního odpadu do 
Ohře budou konzultována s naším závodem v Terezíně, Pražská 319, 411 55 Terezín. 

 projektová dokumentace ke stavebnímu řízení bude předložena našemu závodu v Terezíně k 
vyjádření  

      Ref. životního prostředí OkÚ Litoměřice – vyjádření z 17.6.2002 č.j. 3832/02/ŽP 
- zhotovitel stavby je při nakládání s odpady povinen plnit ustanovení § 16 zák. č. 185/2001 Sb.,   
  o odpadech 

 

Odůvodnění: 
Dne 26.8.2002 podal navrhovatel návrh na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby. 
Stavební úřad dne 29.8. 2002 oznámil veřejnou vyhláškou zahájení územního řízení účastníkům 
řízení a dotčeným orgánům státní správy. K projednání návrhu současně nařídil ústní jednání na den 
2.10.2002, o jehož výsledku byl sepsán protokol.  
Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným 
technickým požadavkům na výstavbu podle ustanovení vyhlášky č. 137/1998 Sb.. 
K řízení byla předložena tato stanoviska: 
 Okresní vlastivědné muzeum Litoměřice – stanovisko z 20.5. 2002 č.j. A 98/02 

 Vojenská ubytovací a stavební správa Litoměřice – vyjádření z 4.9. 2002 č.j. 159/261/2893-
ÚP/2002-1440, z 20.3. 2002 č.j. 159/259/875-ÚP/2002-1440 a z 24.7. 2002 č.j. 159/261/2377-
ÚP/2002-1440 

 Ministerstvo životního prostředí, odbor ekologie krajiny, Praha – vyjádření z 17.7. 2002 č.j. 
OEK/2611/02 

 Obvodní báňský úřad Most – vyjádření z 4.6. 2002 č.j. 2135/02 
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 Ref. finanční OkÚ Litoměřice – souhlas z 2.7. 2002 č.j. 517/02 

 Severočeská energetika, a.s., Děčín, PS Litoměřice – vyjádření z 14.2. 2002 

 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Ústí nad Labem – vyjádření z 4.3. 2002  
 Město Litoměřice, zastoupené odborem správy majetku města a BH a odborem život. prostředí 

MěÚ Litoměřice – vyjádření z 19.3. 2002 

 Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, provoz Litoměřice – vyjádření z 8.4. 2002 č.j. 812/02 

 Agrokomplex Ohře, a.s., Bohušovice nad Ohří – vyjádření z 3.4. 2002  
 Zemědělská vodohospodářská správa, Územní pracoviště Litoměřice – vyjádření z 19.3. 2002 č.j. 

126/02 

 Povodí Ohře, a.s., Chomutov – vyjádření z 5.6. 2002 č.j. 3202-8686/2002  

 Pozemkový fond ČR, územní pracoviště Litoměřice – souhlas z 12.4. 2002 č.j. 2922/2002  
 ČEPRO, a.s., Roudnice nad Labem – vyjádření z 25.3. 2002 č.j. 50/FR 

 Ref. region. rozvoje  OkÚ Litoměřice – vyjádření z 20.3. 2002 č.j. 259/2002-RRR 

 Ref. životního prostředí OkÚ Litoměřice – vyjádření z 17.6. 2002 č.j. 3832/02/ŽP 

 Lesy ČR, s.p., lesní správa Litoměřice – vyjádření z 18.6. 2002 

 Okresní hygienik OkÚ Litoměřice – vyjádření z 4.6. 2002 č.j. 020 -1861/02/ingMx/ingKov  

 Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, územní odbor Litoměřice – vyjádřen z 27.5. 2002 č.j. 
HSUL-312-02-VS/LT-PREV-SP-Li-2002  

 Ref. dopravy a SH OkÚ Litoměřice – vyjádření z 17.5. 2002 č.j. 695/02-RD 

 TES Media, s.r.o., Praha – vyjádření z 20.5. 2002 

 Policie ČR, dopravní inspektorát Litoměřice – vyjádření z 23.5. 2002 č.j. ORLT-18-91/DI-2002 

 MERO ČR, a.s., Kralupy nad Vltavou – vyjádření z 20.5.2002 č.j. 2002/5/100-1 

 Českomoravská plynárenská, a.s., Praha – vyjádření z 20.5. 2002 č.j. 330/02/Ku 

 České radiokomunikace,a.s., Praha – vyjádření z 22.2. 2002 č.j. ÚSRI/5212/02/VK 

 Severočeská plynárenská, a.s., Ústí nad Labem – vyjádření z 11. 2.2002 č.j. 115/02/MS LT+DV 
TP+RS TP/2002  

 Český Telecom, a.s., Litoměřice – vyjádření o existenci podzemních vedení telekomunikačních 
sítí ve správě Českého Telecomu, a.s., z 12.8.2002 č.j. 874/02/LT/MD 

  Český Telecom, a.s., Ústí nad Labem – stanovisko k územnímu řízení z 4.9.2002 č.j. POTZ 
1421/02 

 Policie ČR, správa Severočeského kraje,odbor spojovací a výpočetní techniky – vyjádření z 
12.9.2002 č.j. PSV-8-56/OTZ-07-2002  

K řízení byla předložena tato rozhodnutí: 

 Ref. život. prostředí OkÚ Litoměřice – rozhodnutí z 19.8. 2002 č.j. 5175/2002/ŽP a z 12.8.2002 
č.j. 5174/02/ŽP 

 Ref. kultury OkÚ Litoměřice – rozhodnutí z 2.7. 2002 č.j. RK 518/317/2002  
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů státní správy 
vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení 
k napojení na ně a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí. 
O námitkách účastníků řízení se rozhoduje takto: Požadavkům účastníků řízení uplatněným 
v průběhu řízení bylo vyhověno podmínkami tohoto rozhodnutí. 
 
Upozornění:  
 Územní rozhodnutí má podle § 40 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky ode dne nabytí 
      právní moci tohoto rozhodnutí. Nepozbude však platnosti, jestliže v této lhůtě bude podána   
      žádost o stavební povolení. 
 Rozhodnutí pozbývá platnost dnem, kdy bylo stavebnímu úřadu doručeno oznámení navrhovatele 

nebo jeho právního nástupce o tom, že upustil od záměru, k němuž se rozhodnutí vztahuje. 
 Investor je povinen dodržet podmínky rozhodnutí, vydaných dotčenými orgány státní správy 

spolupůsobících v tomto řízení 
 
Poučení o odvolání: 
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Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k referát 
regionálního rozvoje Okresního úřadu v Litoměřicích, podáním u zdejšího stavebního úřadu. 
 
 
 

Ing. Jan Nejtek 
vedoucí stavebního úřadu 

 
Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů se nevyměřuje. 
 
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
 
 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 
 
 
Příloha: 
 ověřená dokumentace (podle § 4 odst. 3 vyhlášky č. 132/1998 Sb.). 
 
Obdrží: 
navrhovatelé (doručenky) 
2 x Město Terezín, Náměstí ČSA 179, Terezín ( 1 x k vyvěšení na úřední desce ) 
Severočeské vodovody a kanalizace a.s., Přítkovská 1689, Teplice 
  
DOSS  
Okresní úřad - Ref. kultury, Na Valech 525, Litoměřice 
Okresní úřad - Ref. život. prostředí, Na Valech 525, 412 01 Litoměřice 
Okresní úřad - Ref. dopravy a SH, Na Valech 525, Litoměřice 
HZS Ústeckého kraje územní odbor Litoměřice, Mlékojedská, Litoměřice 
  
ostatní 
Policie ČR - Dopravní inspektorát, Eliášova 7, Litoměřice 
Okresní vlastivědné muzeum, Mírové náměstí 40, Litoměřice 
Vojenská ubytovací a stavební správa, Na Valech 76, Litoměřice 
Okresní úřad - Finanční referát, Na Valech 525, Litoměřice 
Severočeská energetika a.s., Jarošova 17, Litoměřice 
Město Litoměřice, zastoupené odborem správy majetku města a BH MěÚ, Mírové náměstí 15, 
Litoměřice 
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, provoz Litoměřice, Nádražní 29, Litoměřice 
Agrokomplex Ohře, a.s., Masarykova 190, Bohušovice nad Ohří 
Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, Chomutov 
Pozemkový fond, Velká Dominikánská 11, Litoměřice 
Lesy České republiky s.p. Lesní správa Litoměřice se sídlem ve Velemíně, 411 31 Velemín 20 
Český Telecom a.s. KPO - Ústecko, Masarykova 273, Ústí n.L.  
Ministerstvo obrany České republiky, Tychonova 1, Praha 6 
Povodí Labe,s.p., Víta Nejedlého 951, Hradec Králové 
MěÚ - Odbor rozvoje města, Pekařská 2, Litoměřice 
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ostatní 
Správní odbor, MěÚ Litoměřice – k vyvěšení na úřední desce 
2 x stavební úřad 
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¶jjý .S!avební úřad '°"°;éPekarska 2, 412 01 Litoměřice ·"- ·-·- --—

Tel :416 916111, 416 916 130-139 Č. j., d'r1o
č.j.: SU/1878/03/Be Litoměřice{ dne 11.8.2003
vyřizuje: ing. Bezděka .

l'j ¢—)e

Město Terezín, Náměstí ČSA 179, Terezín

souhlas č', sí"pna 9"¥z>
Stavební úřad Městského úřadu v Litoměřicích, jako stavební úřad příslušný podle § 117 odst. 1
písm. a) zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisŮ (dále jen "stavební zákon"), podle ustanovení § 120 odst. 2 stavebního zákona

souhlasí
s vydáním stavebního povolení Odborem životního prostředí MěÚ v Litoměřicích pro stavbu:

" Terezín - odvedení odpadních vod na ČOV Litoměřice "
Objekty kanalizace (výtlačný řad, havarijní přepad, čerpací stanice odpadních vod) - st. p.
292,297/1, parč. č. 270, 288, 289, 293, 294, 299/2, 301/1, 667/1, 668, 672 v katastrálním území
Terezín a parč. č. 4768/1(PK 877/1, 876/1, 873, 872, 869, 868, 865, 863, 866, 860, 859, 856, 849,
844, 839, 836), 4768/2, 4768/4, 4768/10 (PK 923), 4816 (PK 827, 3592), 4818/1, 4819, 4826 (PK
845,838), 4827(PK 832), 4826 (PK 3592), 4828 (PK 881 díl 1 a 2, 877/3, 856), 4830 (PK 836),
4832, 4842/1 v katastrálním území Litoměřice.
O jejím umIstění rozhodl zdejší stavební úřad rozhodnutím o umístění stavby vydaným dne
4.10.2003 pod č.j. SÚ/1853/02/Be a ověřuje dodržení podmínek stanovených tímto rozhodnutím.

Upozornění:
· Tento souhlas nenahrazuje rozhodnuti, stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení, popřípadě

jiné opatření dotčeného orgánu státní správy vyžadované zvláštním předpisem.

Ing. jan Nejtek
vedoucí stavebního úřadu

@ĚŠTSKÝ Ú ŘA1" l'
Obdrží: v LITOMĚĚĹC{CH
navrhovatelé (doručenky)
Severočeské vodovody a kanalizace a.s., Přítkovská 16É39, Teplice

ostatníspis


