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RozHoDNurí
Vfroková část:
Stavební a vyvlastnovací rjrad Městského rjradu Podborany, jako stavební urad
prís|ušnf pod|e $ 13 odst. 1 písm. t| zákona č. 183/2006 sb., o rjzemním plánování a
stavebním rádu (stavební zákon), ve znění pozdějších predpisťr (dále jen ..stavební
zákon,'), ve společnémzemním a stavebním Íízenípiezkoumal podle $ 84 až 91 a
$ 109 aŽ 114 stavebního zákona Žádost ovydání rozhodnutí oumístění a provedení
stavby, kterou dne 26.9.2011 podal

Čez oistribuce, a.s., Teptická 874|8,4o5 02 Děčín4,
kterého zastupuje Es PROJEKT s.r.o., Šrotní2&1,440 01 Louny
(dá|e jen ''stavebník''), a na záktadě tohoto prezkoumání:

i.

Vyciává podie $ 79 a 92 stavebního zákana a $ 9 vyhiášky č. 503i20o6 Sb., o
podrobnější pravě rjzemního Íízení,veiejnoprávní smlouvy a inemního opatiení

rozhodnutí o umístění stavby

a podle s115 stavebního zákona a s5 a 6 vvhlášky č. 526'2aa6 Sb., kterou se
provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního iádu

stavební povolení
na stavbu:

zÍízenínového odběrného místa a pokládka kNN ppč. 12,Yác|av Staněk,
Chme|ištná,
{dá|e jen',stavba..) na

pozemku st. p.20/1 ,21,22, parc. č. 476lu PK 17l2),84312,
843/3, 855/1, 855/3, 81711 (p.p.k. 817Í1|d2) V katastrá|ním Území Chmelištná.
Stavba obsahuie:
z d vodu havarijního stavu stávající príhradové traÍostanice bude traÍostanice
nahrazena novou betonovou jednos|oupovou trafostanicí.Ztéta traÍostanice bude
zemí vyvedeno nové kabe|ové vedení NN, které pripojí nové pojistkové skríně a
bude ukončeno v nové rozpojovací skiíni. Ztéto rozpojovací skiíně bude zemí

-
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1.

vedeno nové kabelové vedení vedoucí aŽ k domu c.p. 9, kde bude ukonČeno
v nové pojistkové skríni. V trase od domu č.p.10 aŽ k domu č.p. 9 bude do n'fhy
s kabelem l.JN poloŽena di.enážní trubka (viz. PD)'
Stávající vedení bude následně demontováno, stávající betonovf sloup stojícívedle
kapličky bude zachován.
ostatní podrobnostijsou uvedeny v projektové dokumentaci.

Stanoví podmínky pro umístění stavby:

Stavba bude umístěna v soutadu s grafickou pií|ohcu rozhodnutí, která obsahuje
v1ikres soucasného stavu zemí v měrítku katastrální mapy se zakreslením
síavebního pozemku, požadovanfm umístěnímstavby, s vyznačením vazeb a vlivťl
na okoií, zejména vzciáienosií oci hranic pozemku a sousecjních siaveb'

lll. Stanoví podmínky pro

1.

2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.

str. 2

provedení stavby:

Sta.rba bude prerredena pad|e proiel..tové do!..unnen.tace, l..tergu vypracova!: !ng.
Miroslav Souček, Es PROJEKT, s.r.o., Št<otní2641, Louny; prípadnézměny nesmí
b1it provedeny bez predchozího povo|ení stavebního radu.
Stavebník oznámí stavebnímu r]radu termín zaháiení stavby.
.-Štavba bude dokončena de 2Iet ede dne nabytÍ pnávní moc- tohoto rozhodnutí.
Stavebník oznámí stavebnímu rjiadu tyto fáze v^fstavby pro kontro|ní prohlídky
stavby:
a} Provedení vfkop a po|oženíkabe|u NN,
-.rubk.y
u Č.p. i0 a č.p.9 (pÍizvat na kontíoiníproh!ídku
b) PoloŽení drenáŽní
vlastníka č.p. 9 pana Pav|a Kaluju),
c} Demontáž nevyhovující vedení, včetně podpěrnfch bodťt.
Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem dle vfběrového iízení.Dodavate|
stavebních pi.ací bude pi"ed zahájením siavby" oznámen zdejŠímustavebnímu
Íadu.
Pii provádění stavby je nutno dodržovat pÍedpisy tfkajícíse bezpečnosti pláce a
technickfch zaiízení,zejména vyh|ášky Č. 59112006 sb., o b|iŽšíchminimá|ních
poŽadav'cích na bezpečnost a gchranu zdraví pÍi práci na staveniŠti.
Pii stavbě budou dodrŽena ustanoyení vyh|ášky č,.26BI20a9 sb-, o technickych
požadavcích na stavby, ve znění pozdějších predpisťr, která upravuje požadavky na
provádění staveb a príslušnétechnické normy.
Na stavbě musí bf ve-den stavební deník dle $ 157 odst= 1 stavebníhg zákona.

st*v*br:í materiál nesmí bft skladován na sousední místníkomunikaci.
10. Veškeré škody vznik|é na cizím majetku bude investor hradit d|e p|atnfch predpisťt.
11. Po skončenístavebních prací uvede stavebník pozemky dotcené stavbou do
Íádného a uŽivatelnéhc stavu.
12. odpad ze stavby bude |ikvidován v souladu se zákonem č' 185/2001 Sb., o
odpadech, ve znění pozdějších predpisťt.
13. Stavebník ie povinen dbát na rádnou prípravu a provádění stavby. PÍitom musí mít
ng zĚatali 4vJt
zoiméná ochranu Života azdra,,lí osob nebo z,,li;:at, ochranu ŽÍb,CItního
I rq 41 919il
prostredí a majetku a šetrnost k sousedství.
14. Staveniště bude zaíízenoa usporádáno tak, aby by|o moŽno stavbu rádně a
bezpečně provádět.
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Budou dodrŽeny podmínky vyjádrení Správy a ildrŽby silnic Ústeckého kraje, p.o.
Dubí ze dne 28.6.2011 pod zn.č.:vlsP|37|1'tlMN:
stavba bude pi.ovedena d|e predloŽené projektové dokumentace,
piechod komunikace |||122117 bude proveden vfhradně prot|akem - 1 ks, nebo
jinou technologií, pri které nedojde k zásahu do zpevněn1ich částíkomunikace,
podélnéuloŽení kabe|u NN bude mimo si|ničnítě|eso komunikace |||122117 {za
vnějšíhranou silničníhopríkopu} a pozemek p-p-e. 855/1 k.tj. Chme|ištná
v minimá|ní vzdálenosti od okraie vozovky dané projektovou dokumentací,
h|oubka u|oŽení kabe|ťr NN pri provedení prot|aku bude min. 120 cm ode dna
piileh|1ich piíkopťr, pÍípadněze|enfch pas ,
startovací a cí|ovéiámy budou situovány mimo zpevněné části komunikace a
v pi"ípadě nuinosii budou pažen,i (pokud biidou umísiěny biíŽe neŽ Í m od
zpevněnych částíkomunikací),
pĚípadnézásypy vfkopťr, které budou situované v nezpevněné krajnici komunikace
budou provedeny nesedarrfm materiálem se zhutněním po 20 cm, zásypy príkopťr,
prípadně zelen'Ích pas budou provedeny zeminou se zhutněním a ohumusováním
vrchní vrstvy včetně zatravnění,
pred zásypem ufkopťl bude prizván zástupce našíorganizace {M. Nágl) ke kontrole
hloubky uloŽení kabe|ťr NN,
o v|astní povo|ení k zásahu do silničníhotělesa je nutné poŽádat Městskf urad
Pociborany, ocjbor ciopravy a siiničníhohospociárství,
zemina z v1ikop nebude sk|adována na vozovkách ani krajnicích ve správě SUS
Ústeckého kraie,
pied zaháiením stavebních prací je nutné písemnéprevzetí dotčenfch silničních
pozemk investorem stavby a. po ie!ím ukgnčenípísemnépiedání zpět do správy
SUS Usteckého kraje, pro oblast Zatec, PodboÍany (M. Nág| 415740403,
6024301 98),
na poŽádání SUS Usteckého kraje, provozu Louny zajistí investor bezp|atné
vytfčeníinŽenfrskfch sítí,včetně bezp|atného vyt čenínově zrizavaného vedení,
veškerézměny pri prováciění stavebních prací oproti puvocinímu projektu, které se
dotknou pozemkťr nebo komunikací v našísprávě, budou piedem projednány s naší
organizací,
investor zajistí na své nák|ady a během stavby zabezpečíkontro|u dopravního
značenínutného pl.i provádění vlastních prací _ d|e v,viádrení PCB. D| Louny,
práce v si|ničníchpozemcích nebudou prováděny v zimním období - tj. od 1.11. _
do 30.3.,
toto vyjádrení je platné pouze v součinnosti se smlouvou vv4046[201 1/LN o budoucí
sm|ouvě o z|ízenívěcného bremene a sm|ouvou Vll/4010/2o10/MN o náhradě za
omezené uŽívánínemovitosti, kterou investor uzavie a pred|oŽí si|ničnímu
správnímu orgánu nejpozději pied vydáním Rozhodnutí o zv|áštním užívání
komunikací pro provádění vfše uveden1ich prací v si|ničních pozemcích.
16. Budou dodrŽeny podmínky CEZ Distribuce, a.s. Děčínpro provádění činností
rror{aní
a
rlor|oní
nar{zarnnính
rr
nácrnanh nnr{zornnính
y nnhrannr?nh
q a|aktrinkl.rnh
Yvvv.It'
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Pvv4v.t'...v..
PqgrIrvvrI
pod
zn.č.:
10353479a3ho4.
stanic ze dne 23-6.2011
'l7. Budou dodrŽeny podmínky vyjádrení Pozemkového fondu Českérepubliky,
od|oučenépracoviště Louny ze dne 8.11.2011 pod zn.č... PFOR 5777262a11:
budou dodrženy podmínky sm|ouvy o sm|ouvě budoucí a zrízenívěcného bremene
č. 1067c11/35, 341N11/35 ze dne 22.9.2011,
škody vzniklé v souvis|osti s realizací stavby jinfm osobám uhradí investor sám ze
svifch vlastních prostredk a v plné u.fši,
po skončeníprací budou pozemky ve vlastnictví státu uvedeny do pťrvodního stavu,
v pÍípadězměn je nutné poŽádat PF cR o nové vy"jádíení, píípadně jeho doplnění,
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vfstavbou nesmí bft jinak dotčena v|astnieká a uŽivate|ská práva Českérepubliky
správce Pozemkovf Íond CR.
Dl'áa,'
ijuuvu
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odboru Životního prostĚedí ze dne 1 .7.2aÁ pod č.j': oŽp-Stan -121t11-Sla:
odpadové hospodárství:
J( ufstavbě vfše uvedené stavby poŽadujeme, aby bylo s odpady vznik|fmi pri
této stavbě nakládáno pod|e $ 12 odst. 1 zákona o odpadech, tzn. že stavebník
(pťrvodce odpadťl) je povinen nak|ádat s odpady a zbavovat se jich pouze
zp sobem stanoven m tímto zákonem a ostatními právními predpisy vydanfmi
na ochranu životního prostredí.
Podle $ 5 a $ 6 zákona o odpadech poŽadujeme, aby pťrvodce odpadťt
isiavebník) pro uceiy nakiáciání s ocipaciem ocipaci zaraciiipocjie Kataiogu ocipaci
(pod|e druhťr) a pod|e kategorií uvedenfch ve vyh|ášce MZP 381i2001 sb.,
.t.t
kterou se stanoví Katalog odpad . Podle $
zákona o odpadech poŽadujeme,
aby stavebník pri své činnosti zaiistil prednostní využitíodpad pred jejich
gdstra.něním, prieemŽ materiá|g-ve v-yuŽití má pt"ednost pred linfm vyuŽitínn.
Podle $ 16 odst. 1 písm' h) zákanao odpadech je p vodce odpadťl (stavebník)
povinen pri rízenío vydání ko|audačního souh|asu pred|oŽit dokumentaci_
doklady o zákonném vyuŽití nebo odstranění stavebního odpadu (predevším
dok|ady o uloženína sk|ádce nebo o predání jiné osobě k recyklaci Či
znovuvyuŽití).
ochrana piírody a krajiny aZPF
Z preloŽené PD není patrné, že by došlo k potrebě kácení drevin rostoucích
mimo |es. V pÍípaděnutného kácení je tÍeba postupovat dle ust. $ 8 zák- č-
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jen zákon), místně pĚís|ušnfmorgánem ochrany pÍírodyje oU Nepomyšl.
PoŽadujeme, aby pri stavbě bylo postupováno dle zásad ochrany drevin na
staveništi (zvláště pÍiv kopech v b|ízkostidievin apod.). Za piedpokladu
dodržování ustanovení zákona nemáme ke stavbě Žádnfch da|ších piipomínek.
Pokud pĚi u.fše uvedené akci doide k odnětí p dy ze zemědělského pťrdního
fondu k nezemálělskfm ce|ťlm po dobu kratšíneŽ jeden rok, včetně doby
potiebné k uvedení pťrdy do p vodního stavu, není tieba souhlasu orgánu
ochrany ZPF.
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a památkové péce ze dne 1 .7.2011 pod č.j.: Vifst./21999Í2o11lPc:
investor nejméně se čtrnácti denním piedstihem oznámí zahdienÍ zemních prací
organizaci pověrené archeo|ogick1im v zkumem (Ustav archeologické památkové
péčeseverozápadních Gech, Ziž}l.ova 835, 434 01 Most}, aby mohl b;ft dohodnut
termín prohlídky p|ochy {po skt.fvce) a v piípadě učiněnéhoarcheo|ogického ná|ezu
moh| bft zahájen archeo|ogick1i pr zkum,
pri ko|audacním rízeníprokáže investor, že zahé4enívfkopou.fch prací oznámil
organizaci pověĚené archeologick17m vfzkumem a pÍedložízprávu organizace o
rrr.re|ar{lrrr
nr{}rnrnÁhn
r.{nznrtl
arnhanlnn.r:
Y,glvul\u
vvvlÝ'l||vl|v
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pÍedeŠlomoŽnému postihu ve smyslu $$ 35' 39 zákona č,.2an987 sb., o státní
památkové péčiv p|atném znění,
plánované práce musí probíhat co nejdále od památkově chráněné kap|ičky na st. p.
1 v katastrálním zemí Chmelištná a nesmí jí v žádnémpÍípadě ohrozit.
20. Budou dodrŽeny podmínky vyjádrení Pozemkového fondu Českérepub|iky Louny ze
dne 23.5.2011 pod zn.č.: PFCR 255695/2011:
budou dodrŽeny podmínky smluv o smlouvách budoucích o zfízenívěcnfch bĚemen
uzavrenfch s investorem na dotcené pozemky (č. 1047c10/35, 199N10/35 a č.
i 048c1 0/35, 201 N1 0135),
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škody vzniklé v souvislosti s rea|izací stavby jinfm osobám uhradí investor sám ze
sv ch vlastních prostiedk a v plné ufši,

na al'anÁnní anaaí hr ra,|ar l aazaaVtt rrn rr!aotnlolr tí +|4lt r r rrrr.{clnrr e{n nrirrnrlníhrr <.tar''l t
lju Ďnuiii-r'... Íjidui Uuuuu Pver'...^J. vi' v.ctDt...iJlYI Jt<rt|'l uvi'\Jcl|y Lru PL|vL,r.rlll|lL' DLcrvu'
v piípadě změn je nutné požádat PF cR o nové vyjádiení, pĚípadně jeho dop|nění,
ufstavbou nesmí biit jinak dotčena vlastnická a uŽivate|ská práva Ceské repub|iky
správce Pozemkovy Íond CR. Souh|as je vydáván pro uce|y iízení.

21. Budou dodrŽeny podmínky pro provádění činnostív oehrann ch pásmech

podzemních a nadzemních vedení v majetku ČrZ oistribuce, a.s. Děčínze dne
27.4.2a1CI pod zn.č.: 1027151 93/1 1 6.
22. Pa dokončenístavby bude podána Žádost o ko|audačnísouhlas pod|e s 122
stavebního zákona. Stavebník dá|e zaiistí, aby pied zapocetím užívánístavby by|y
provedeny a vyhodnoceny zkoušky pieciepsané zviáštními právními pňedpisy"
Účastníci fízenína něŽ se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Č=z oistribuce, a.s., Teplické 374/8,4s5 02 DěČín4
Městys Nepomyšl,43971 Nepomyš| 82
odúvodnění:
Dne 26.9.2011 poda| stavebník žádost o vydání rozhodnutí o umístěnía provedení
stavby. Uvedenfm dnem bylo zahájeno uzemní a stavební rízení,které stavební rad
.|
spoji| pod|e $ 78 odst. 1 stavebního zákona v souladu s $ 140 odst. správního iádu
usnesením podle s 140 odst. 4 správního rádu.
Stavební |ad aznámi| dne 27.1O.2o11 zaháiení společnéhorizemního a stavebního
rízenírjčastníkťlmťízení,dotčenfm orgánťrm a verejnosti. K projednání Žádosti
současně naÍídi|ristní jednání na den 2.12.2a11, o jehoŽ v.fs|edku byl sepsán protoko|.
Stavební rad v provedeném spolecném uzemním a stavebním rízeníprezkouma|
pred|oŽenou Žádost z hledisek uvedenfch v $ 86 a 111 stavebního zákona, projedna| ji
s rÍčastníkyrízenía s dotčenfmi orgány a zjisti|, Že jejím uskutečněním nebo uŽíváním
nejsou ohroŽeny z{my chráněné stavebním zákonem, piedpisy vydanfmi k jeho
provedení a zvláštními predpisy.

Umísténístavby je v sou|adu se schváienou Územně plánovacídokumentací a vyhovuje
obecnfm požadavkťrmna využívání(lzemí. Projektová dokumentace stavby sp|nuje
obecné technické poŽadavky na stavby. Stavební Íad v prťrběhu rízeníneshleda|

dťrvody, které by bránily povoIení stavby.

Stanoviska scjěiiii:
PaveI Kaluja, Anna Kalujová, Miros|ava H|adíková, Stanis|av Zmrhal, lng. Jaroslav
Hladík,
Správa a ridrŽba si|nic Ústeckého kraje, p.o., Dubí dne 28.6.2011,
Pozemkouf fond Českérepubliky, zemní pracoviště Louny dne 23.6.2011 a dne
8.11.20'l'1,
Črz Distribuce, a.s. Děčíndne 23.6.2011,
Městys Nepomyš| dne27.6.2011,
Te|eÍÓnica 02 Czech Republic, a.s. dne 20.6.2011,
RWE DistribuČnísluŽby, s.r.o. Brno dne 24.6.2011,
Severočeské vodovody a kana|izace, a.s. Teplice dne 7.7.2ať,
Povodí ohre, státní podnik Chomutov dne 29.6.2011,

-

-
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Zemědě|ská vodohospodárská správa, uzemní pracoviště ČeskéBudějovice dne

-

Rostislav Horskli, ELEKTRO VOS Podboiany dne 21.6.2011,
LESY Českérepubliky s.p., správa tokťr - ob|ast Povodí ohie dne 30.6.2011,
Městsk1i Ěad PodboĚany - odbor Životního prostÍedí dne 1 .7.2011 ,
Městsk1i iad Podboiany - odbor dopravy dne 1 1.7.2011,
Městsk1i iad Podboťany - odbor investic a památkové péčedne 1 .7.2a11 -

CEZ ICT Services, a.s. Praha dne 22.6.2011,

7.7.24ii,

Stavební urad zaiistil vzáiemn1i sou|ad pred|oŽenych závaznfch stanovisek dotcenfch
orgán vyŽadovanfch zvláštními piedpisy a zahrnulje do podmínek rozhodnutí.
rozhod|, jak je uvedeno ve vfroku rozhodnutí,
právních predpis ve vfroku uvedenfch.

Stavební rad

za pouŽití ustanovení

Úcastníci rízení- da|šídotčenéosoby:
Pavei Kaiuja, Anna Kaiujová, Mirosiava Hiaciíková, Stanisiav Zmrhai, Správa a
ÚdrŽba silnic Usteckého kraje, príspěvková organizace, Dubí, Pozemkov1i fond
Českérepub|iky, zemní pracoviště Louny, lng. Jaroslav H|adík.
Vyporádání s návrhy a námitkami rjčastníkťt:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

-

Vyhodnocen í piipom ínek veÍejnosti :
Xxx.

-

ya-haán.,tí.

\/rrnaíÁáÁní

,,,,iAAí^ními
...j(aa}aí|-,",
|. nnr{l.laá.".m
vyPL,lclL]cl|l| ^
Ď vyJcrLl|vl||l||l utvctslllll\L| l\ Pvu'\laulJ||| |L,Z||t,t,.llut|.

-

Úcastníci se k podkladťrm rozhodnutí nevyjádri|i.

Poučeníčastník

:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvo|at do 15 dnťl ode dne jeho oznámení k odboru
uzemního p|ánování a stavebního rádu Krajského radu Usteckého kraje v Ustí nad
Labem podáním u zdejšího správního orgánu.

odvolání se podává s potrebnfm počtem stejnopis tak, aby jeden stejnopis z sta|
správnímu orgánu a aby každf castník dosta| jeden stejnopis. Nepodá-li Č?stník
potrebnf pocet stejnopisťt, vyhotoví je správní orgán na náklady rjčastníka.

odvoláním |ze napadnout vyrokovou část rozhodnutí, jednotIiv17 vfrok nebo jeho

ved|ejšíustanovení. odvolání jen proti odťtvodnění rozhodnutí je neprípustné.

Stavební urad po dni nabytí právní moci rozhodnutí predá ověienou dokumentaci pro
umístěnístavby stavebníkovi, pÍípadněobecnímu uiadu, jehoŽ zemního obvodu se
umístěnístavby tyká, není-|i sám stavebním Ěadem, poprípadě téžspeciálnímu

stavebnímu Íadu. Stavebníkovi zašle jedno vyhotovení ověÍené projektové

e
nl.rcahr
riíníir{anfifikaĚní
ťrr{aia
n
nnrrn|anÁ ciarrhě
Ílalěí
rrrrhntnrraní
q ětítalí
ytrtvtvvvrtl
sLrLvr\
vvgqrruJtvr
tvvttttttl\gvatt
ulqyvvvqrgt
vvgJv
v PvYvtvrtv
projektové
pokud
zaš|e
ověiené
dokumentace
v|astníkovi stavby,
není stavebníkem.

r{nkr
rrnanta^A
vvr\urrrvrrLqvv

Stavebník je povinen štítekpred zaháiením stavby umístit na vidite|ném místě u vstupu
na staveniště a ponechat jej tam až do dokončenístavby, pÍípadnědo vydání
cnrrhIacrl. tv.gq.r.v
rnzcáh|Á 9rgťv'
cŤarrhrr 9v
ea Itlvt|vu
kn|arrr|aěníhn uvutrlqgg'
mnhntr nznačit
iinírm rrhnr{nírm
znťrcnham 9c
|\v|uuvqvr||||v
v. |vvr|,rrt
!|gvgvvvrrr
v.l|qvlr
'tl|,.||
uvedením daj ze štítku.

Rozhodnutí má podle s 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky
rozhodnutí o umístěnístavby platí po dobu trvání stavby či zaÍízení,nedoš|o-|i z povahy
věci k jejich konzumaci. Stavba nesmí b;ft zaháiena, dokud rozhodnutí nenabude právní
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moci. Stavební povo|ení pozbyvá platnosti, jest|iŽe stavba neby|a zahájena do 2 let ode
dne, kdy naby|o práVní moci.

Ing. Milan Cimr

vedoucí Stavebního

a vyvlastňovacího úřadu

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřednía e|ektronické
desce mcÚ poooořany (www.pq{bsranY.net) a na úřednídesce Městyse
Nepomyš|.

Vyvěšeno dne: -.-.-.-1..!...]l:.ryI!.--.--

Ea=í*lr'n
| |g,L|Lr\u;

nnr{nir=
|-JUuPlr)

nrflánrl
UtUE|'|ttj'

lrŤarr1 nnŤ1'r=rlia
Í\L lJr PLJLYt..LIJ{;

$ejmuto dne:

l'tÍlrÁšar.rí
VyvEi}t3tlI

a cairyrlrtí
a šEJl||tJLt

Paplatek:
$právní pop|atek p*dle zák*na Č. s34/2$s4 Sb., 0 správních
gdst. 1 písm. l} v* vyši 1s*s KČ byl Zaplacen dn* 2.12.2*1 1

po|oŽky 17

-

obdrží:
UČasinici uzemniho iízení(cjo viastních rukoui
CEZ Distribuce, a.s., IDDS: v9Suqfy
ES PROJEKT s.r.o., IDDS: bdz4i4s
Městys NepomyšI, IDDS: hyfa9jy
Učastn íci vereinou whláškou
Pavel Kaluja, Síd|iště č.p.228,431 56 Maštbv
Podborany
Anna Kalujová, Němčany č.p. 5, Krásnf Dv r, 441
Miros|ava H|adíková, Levá č.p- 481/13, Praha4-Podo|í, 147 0o Praha47
Al! t
t rl
n-a- -l
-ll- -Y-:-t---l:Yr--!
= ---^rc.p.
14' +4 ) ^1
Lmrna),
v 1 rooDorany
Ďtan|s|av
Vnmellslna
lng' Jaros|av H|adík, Katlovarská444,439 82 Vroutek
Správa ai:drŽbasilnic Ústeckého kraje, príspěvkováarganlzace, Ruská 26afi3,
Pozorka, 417 a3 Dubí u Teplic 3
Pozemkorr.f Íond Českérepub|iky, rjzemní pracoviště Lounv, IDDS: mrbaizg

al

Účastn íci stavebního rízení

CEZ Distribuce, a.s., IDDS: v9Suqfy
ES PROJEKT s.r.o., IDDS: bdz4i4s

Městys Nepomyši, |DDS: hyÍa9jy
Pavel Kaluja, síd|iště c'p.228,431 56 Mašt'ov
Anna Kalujová, Němcany č.p'5, Krásn1i Dv r, 441

a1 Podboiany

C
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Miros|ava H|adíková, Levá Č.p. 4B1113, Praha 4-Podolí, 147
Stanislav Zmrha|, Chmelištná č.p. 14,441 a1 Podborany
Vallantalalt^
lnn
|araalarr
L]|aAí|z
l\cl|
lvvcl|DÍ\cl
iiiv.
.'.Ctvi^'
Úci.UDicIv

a0 Praha47

Á^Á
QD \írarrtnL
.t.+.+'
.Ť\,v (Jé
vlL,utl'^
^eo

Správa aÚdržbasi|nic Ústeckého kraje, pÍíspěvková organizace, Ruská 26afi3,
Pozorka, 417 03 Dubí u Teplic 3
Pozemkovy fond Českérepub|iky, r]zemní pracoviště Louny, |DDS: mrbaiz9
Dotcené oroánv státn í soráw(doooručeně)
MěU Podbarany - odbor dopravy, Mírová Č.p. 61 5, 441 17 Podborany
MěU PodboĚany - odbor investic a památkové péče,Mírová 615,441 17 Podborany
MěU Podborany - odbor Životního prostiedí, Mírová č.p. 61 5, 441 17 Podborany
v|astní

