MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
Odbor stavební úřad
Na Františku 1039/32, 110 15 Praha 1 – Staré Město

tel.: 224 853 179

viz rozdělovník
SPIS. ZN.:
Č. J.:
PID:
VYŘIZUJE:
TEL.:
E-MAIL:

MPO 638242/2021
MPO 638242/21/433 – SÚ
MIPOX0404D2Z
Ing. Petr Kolačkovský
224 852 107
kolackovsky@mpo.cz

DATUM:
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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
SPOLEČNÉ POVOLENÍ
Výroková část:
Ministerstvo průmyslu a obchodu, odbor stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle ustanovení § 16 odst. 2
písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení (dále také "společné řízení")
posoudil podle ustanovení § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 15. 12. 2021
podala společnost
ČEPS, a.s., IČO: 257 02 556, se sídlem: Elektrárenská 774/2, Praha 10-Michle, 101 00 Praha 101, kterou
na základě plné moci ze dne 21. 7. 2020 zastupuje společnost ČEPS Invest, a.s., IČO: 246 70 111, se sídlem:
Elektrárenská 774/2, Praha 10-Michle, 101 00 Praha 101, (dále jen "žadatel" nebo "stavebník"), a na základě
tohoto posouzení vydává za použití ustanovení § 94p odst. 1 stavebního zákona a ustanovení § 13a vyhlášky
č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění
pozdějších předpisů, toto
s p o l e č n é p o v o l e n í,
ve kterém schvaluje stavební záměr, tj. stavbu pod názvem:

„V411/811 – ZDVOJENÍ VEDENÍ“,
představující vedení přenosové elektrizační soustavy na území Ústeckého kraje,
(dále také "stavba"), na pozemcích v katastrálních územích
resp. podrobně na území:

Pozemky vymezené pro realizaci záměru:
obec Chbany k.ú. Poláky pozemky parc.č. 63/1 (orná půda), 71/1 (ostat.pl./ostat.komunikace), 96/1 (orná půda),
96/10 (orná půda), 96/13 (orná půda), 96/24 (orná půda), 96/9 (ostat.pl./jiná plocha), 98/2 (ostat.pl./neplodná půda),
99/1 (orná půda), 100 (ostat.pl./silnice), 101 (ostat.pl./silnice), 102/1 (orná půda), 102/6 (orná půda), 104/12 (travní
p.), 104/3 (ostat.pl./jiná plocha), 107/28 (ostat.pl./jiná plocha), 107/29 (ostat.pl./jiná plocha), 107/41 (travní p.),
110/5 (orná půda), 113 (ostat.pl./silnice), 114 (ostat.pl./silnice), 116/1(ostat.pl./dráha), 118 (ostat.pl./silnice), 119/1
(ostat.pl./neplodná půda), 163/1 (orná půda), 163/10 (orná půda), 163/12 (orná půda), 163/7 (ostat.pl./jiná plocha),
163/8 (ostat.pl./jiná plocha), 173 (ostat.pl./neplodná půda), 176/1 (orná půda), 176/5 (ostat.pl./jiná plocha), 206/1
(ostat.pl./ostat.komunikace), 229/1 (ostat.pl./neplodná půda),
obec Chbany k.ú. Přeskaky pozemky parc.č. 110/1 (orná půda), 110/10 (orná půda), 110/11 (orná půda), 110/12
(orná půda), 110/4 (orná půda), 110/5 (orná půda), 110/8 (orná půda), 190/1 (orná půda), 190/14
(ostat.pl./ostat.komunikace), 190/24 (orná půda), 190/31 (orná půda), 190/32 (orná půda), 190/35 (orná půda),
190/39 (orná půda), 190/41 (orná půda), 190/42 (orná půda), 190/47 (orná půda), 190/54 (orná půda), 190/69 (orná
půda), 190/71 (orná půda), 247 (ostat.pl./silnice), 282 (ostat.pl./silnice), 324/1 (orná půda), 327/1
(ostat.pl./ostat.komunikace), 332/4 (orná půda)
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obec Rokle k.ú. Rokle pozemky parc.č. 900/1 (trvalý travní porost), 900/5 (trvalý travní porost)
obec Břvany k.ú. Břvany pozemky parc.č. 1481 (orná půda), 1486 (orná půda), 1491 (orná půda), 1495 (orná půda),
1509 (orná půda), 1510 (orná půda), 1511 (orná půda), 1541, 659/2 (ostatní plocha), 659/7 (ostatní plocha), 659/9
(ostatní plocha), 676 (orná půda), 681 (orná půda), 685 (orná půda), 689 (orná půda), 690/3 (ostatní plocha), 690/4
(ostatní plocha), 693 (orná půda), 698 (orná půda), 705 (orná půda), 706 (orná půda), 708/1 (orná půda), 708/10
(orná půda), 708/12 (orná půda), 708/13 (orná půda), 708/21 (orná půda), 708/22 (orná půda), 708/23 (orná půda),
724/19 (ostatní plocha), 725/1 (orná půda), 725/10 (orná půda), 725/11 (orná půda), 725/2 (orná půda), 725/6 (orná
půda), 725/8 (orná půda), 725/9 (orná půda), 733/1 (orná půda), 733/2 (orná půda), 733/3 (orná půda), 733/4 (orná
půda), 733/7 (orná půda), 733/8 (orná půda), 733/9 (orná půda), 740/2 (ostatní plocha), 789/1 (orná půda), 790
(ostatní plocha)
obec Čeradice k.ú. Kličín pozemky parc.č. 95/14 (orná půda), 95/16 (orná půda), 95/2 (orná půda), 95/22 (orná
půda), 95/4 (orná půda), 113/29 (orná půda), 113/35 (orná půda), 113/36 (orná půda), 113/4 (orná půda), 113/5
(orná půda), 154 (ostat.pl./ostat.komunikace), 155 (ostat.pl./ostat.komunikace), 173 (orná půda), 175 (lesní poz.),
176 (ostat.pl./neplodná půda), 178 (orná půda), 189 (ostat.pl./ostat.komunikace)
obec Holedeč k.ú. Holedeč pozemky parc.č. 1842 (ostatní plocha/dráha), 1938 (ostatní plocha/silnice), 1945
(ostat.pl./neplodná půda), 1947 (orná půda), 2003 (ostat.pl./ostat.komunikace), 2040 (orná půda), 2041 (orná půda),
2042/1 (ostat.pl./ostat.komunikace), 2043 (orná půda), 2044 (ostat.pl./neplodná půda), 2045 (orná půda), 2046
(chmelnice), 2047 (orná půda), 2094 (ostat.pl./neplodná půda), 2095
(ostat.pl./neplodná půda), 2096
(ostat.pl./neplodná půda), 2098 (orná půda), 2101 (trvalý travní porost), 2105 (orná půda), 2106
(ostat.pl./ostat.komunikace), 2108 (orná půda), 2112 (ostat.pl./ostat.komunikace), 2141 (orná půda), 2142 (orná
půda), 2156 (trvalý travní porost), 2157 (lesní pozemek), 2158 (orná půda), 2190 (ostat.pl./ostat.komunikace), 2191
(ostat.pl./manipulační plocha), 2192 (ostat.pl./jiná plocha), 2193 (orná půda), 2194 (orná půda), 2211 (orná půda),
2212 (orná půda), 2259 (ostat.pl./ostat.komunikace), 2330 (ostat.pl./ostat.komunikace), 2341 (vodní plocha/koryto
vodního toku přirozené), 2358 (ostat.pl./neplodná půda), 2368 (orná půda), 2372 (lesní poz.), 2373 (lesní poz.),
2374 (orná půda), 2379 (ostat.pl./ostat.komunikace), 2380 (ostatní plocha/silnice), 2382 (orná půda), 2396 (orná
půda), 2397 (orná půda), 2405 (orná půda), 2412 (lesní poz.), 261/3 (ostat.pl./manipulační plocha)
obec Holedeč k.ú. Stránky pozemky parc.č. 869 (ostat.pl./ostat.komunikace), 878 (ostat.pl./zeleň), 884 (orná půda),
885 (orná půda)
obec Hřivice k.ú. Hřivice pozemky parc.č. 1188/12 (orná půda), 1188/13 (orná půda), 1188/14 (orná půda), 1188/19
(orná půda)
obec Hřivice k.ú. Touchovice pozemky parc.č. 177/32 (orná půda), 177/33 (orná půda), 177/34 (orná půda), 177/35
(orná půda), 177/36 (orná půda), 177/37 (orná půda), 177/38 (orná půda), 177/39 (orná půda), 177/40 (orná půda),
208/56 (orná půda), 208/57 (orná půda), 208/58 (orná půda), 208/59 (orná půda), 209/22 (orná půda), 209/23 (orná
půda), 209/24 (orná půda), 548/3 (ostat.pl./ostat.komunikace), 549 (ostat.pl./ostat.komunikace)
obec Lenešice k.ú. Lenešice pozemky parc.č. 2349/1 (orná půda), 2349/103 (orná půda), 2349/107 (orná půda),
2349/108 (orná půda), 2349/109 (orná půda), 2349/2 (orná půda), 2349/23 (orná půda), 2349/24 (orná půda),
2349/25 (orná půda), 2349/26 (orná půda), 2349/27 (orná půda), 2349/28 (orná půda), 2349/29 (orná půda), 2349/3
(orná půda), 2349/30 (orná půda), 2349/31 (orná půda), 2349/32 (orná půda), 2349/33 (orná půda), 2349/34 (orná
půda), 2349/35 (orná půda), 2349/36 (orná půda), 2349/37 (orná půda), 2349/38 (orná půda), 2349/39 (orná půda),
2349/40 (orná půda), 2349/41 (orná půda), 2349/42 (orná půda), 2349/43 (orná půda), 2349/44 (orná půda), 2349/45
(orná půda), 2349/46 (orná půda), 2349/47 (orná půda), 2349/48 (orná půda), 2349/49 (orná půda), 2349/50 (orná
půda), 2349/51 (orná půda), 2349/52 (orná půda), 2349/53 (orná půda), 2349/54 (orná půda), 2349/55 (orná půda),
2349/56 (orná půda), 2349/57 (orná půda), 2349/58 (orná půda), 2349/59 (orná půda), 2349/60 (orná půda), 2349/61
(orná půda), 2349/62 (orná půda), 2349/63 (orná půda), 2349/64 (orná půda), 2349/65 (orná půda), 2349/66 (orná
půda), 2349/67 (orná půda), 2349/68 (orná půda), 2349/69 (orná půda), 2349/70 (orná půda), 2349/71 (orná půda),
2349/72 (orná půda), 2349/73 (orná půda), 2349/74 (orná půda), 2349/75 (orná půda), 2349/76 (orná půda), 2349/77
(orná půda), 2349/78 (orná půda), 2349/79 (orná půda), 2349/80 (orná půda), 2349/81 (orná půda), 2349/82 (orná
půda), 2349/83 (orná půda), 2349/84 (orná půda), 2349/85 (orná půda), 2349/86 (orná půda), 2349/87 (orná půda),
2349/88 (orná půda), 2349/89 (orná půda), 2349/90 (orná půda), 2349/91 (orná půda), 2349/92 (orná půda), 2349/93
(orná půda), 2349/94 (orná půda), 2349/95 (orná půda), 2349/96 (orná půda), 2349/97 (orná půda), 2349/98 (orná
půda), 2349/99 (orná půda), 2633/100 (orná půda), 2633/101 (orná půda), 2633/102 (orná půda), 2633/103 (orná
půda), 2633/104 (orná půda), 2633/105 (orná půda), 2633/106 (orná půda), 2633/107 (orná půda), 2633/108 (orná
půda), 2633/109 (orná půda), 2633/110 (orná půda), 2633/16 (orná půda), 2633/40 (orná půda), 2633/41 (orná
půda), 2633/42 (orná půda), 2633/43 (orná půda), 2633/44 (orná půda), 2633/45 (orná půda), 2633/46 (orná půda),
2633/47 (orná půda), 2633/48 (orná půda), 2633/49 (orná půda), 2633/50 (orná půda), 2633/51 (orná půda), 2633/52
(orná půda), 2633/53 (orná půda), 2633/54 (orná půda), 2633/55 (orná půda), 2633/56 (orná půda), 2633/57 (orná
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půda), 2633/58 (orná půda), 2633/59 (orná půda), 2633/60 (orná půda), 2633/61 (orná půda), 2633/62 (orná půda),
2633/63 (orná půda), 2633/64 (orná půda), 2633/65 (orná půda), 2633/66 (orná půda), 2633/67 (orná půda), 2633/68
(orná půda), 2633/69 (orná půda), 2633/70 (orná půda), 2633/71 (orná půda), 2633/72 (orná půda), 2633/73 (orná
půda), 2633/74 (orná půda), 2633/75 (orná půda), 2633/76 (orná půda), 2633/77 (orná půda), 2633/78 (orná půda),
2633/79, 2633/80 (orná půda), 2633/81 (orná půda), 2633/82 (orná půda), 2633/83 (orná půda), 2633/84 (orná
půda), 2633/85 (orná půda), 2633/86 (orná půda), 2633/87 (orná půda), 2633/88 (orná půda), 2633/89 (orná půda),
2633/90 (orná půda), 2633/91 (orná půda), 2633/92 (orná půda), 2633/93 (orná půda), 2633/94 (orná půda), 2633/95
(orná půda), 2633/96 (orná půda), 2633/97 (orná půda), 2633/98 (orná půda), 2633/99 (orná půda), 4148/5
(ostat.pl./ostat.komunikace), 4156/1 (ostat.pl./ostat.komunikace)
obec Liběšice k.ú. Kluček pozemky parc.č. 1002 (trvalý travní porost), 1005 (vodní plocha/zamokřená plocha), 1009
(ostat.pl./neplodná půda), 1010/1 (orná půda), 1035/1 (orná půda), 1035/2 (orná půda), 1035/3 (orná půda), 1035/4
(orná půda), 1109/1 (orná půda), 1128/1 (ostat.pl./neplodná půda), 1128/3 (ostat.pl./ostat.komunikace), 1128/4
(ostat.pl./neplodná
půda),
1150/1
(ostat.pl./silnice),
1151/1
(ostat.pl./ostat.komunikace),
1151/2
(ostat.pl./ostat.komunikace), 1152 (ostat.pl./ostat.komunikace), 1153/1 (ostat.pl./silnice), 1166/3 (vodní
plocha/koryto vodního toku), 231 (ostat.pl./neplodná půda), 232/1 (orná půda), 232/3 (orná půda), 268/1
(ostat.pl./neplodná půda), 268/2 (trvalý travní porost), 268/23 (trvalý travní porost), 268/24 (trvalý travní porost),
268/25 (trvalý travní porost), 270/1 (lesní poz.), 270/12 (lesní poz.), 270/6 (lesní pozemek), 285/11 (orná půda),
285/3 (orná půda), 320/1 (ostat.pl./neplodná půda), 344 (ostat.pl./neplodná půda), 348 (ostat.pl./neplodná půda), 349
(trvalý travní porost), 355 (ostat.pl./neplodná půda), 357 (orná půda), 396/2 (lesní poz.), 459/3 (orná půda), 459/7
(orná půda), 472/4 (orná půda), 505 (ostat.pl./neplodná půda), 517/1 (ostat.pl./neplodná půda), 517/2 (ostat.pl./neplodná
půda), 521/2 (trvalý travní porost), 521/28 (trvalý travní porost), 521/3 (trvalý travní porost), 929/2 (orná půda)
obec Liběšice k.ú. Liběšice u Žatce pozemky parc.č. 233/11 (orná půda), 233/43 (orná půda), 233/44 (orná půda),
233/45 (orná půda), 233/8 (orná půda), 358 (orná půda), 681 (ostat.pl./neplodná půda), 691/1 (orná půda), 691/12
(ostat.pl./jiná plocha), 701/1 (orná půda), 723/1 ostatní plocha/mez, stráň), 781/35 (orná půda), 781/6 (orná
půda),1484/1 (ostat.pl./silnice), 1485/2 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 1525/2 (vodní plocha/jiná plocha, koryto
vodního toku),
obec Liběšice k.ú. Líčkov pozemky parc.č. 1583/1 (trvalý travní porost), 1583/10 (trvalý travní porost), 1583/11
(trvalý travní porost), 1583/4 (trvalý travní porost), 1583/5 (trvalý travní porost), 1593 (ostat.pl./neplodná půda),
1600/6 (ostat.pl./jiná plocha), 1611 (orná půda), 1612 (ostat.pl./neplodná půda), 1616/1 (ostat.pl./neplodná půda),
1672/1 (trvalý travní porost), 1672/10 (trvalý travní porost), 1672/11 (trvalý travní porost), 1672/5 (trvalý travní
porost), 1672/6 (trvalý travní porost), 1751 (vodní plocha/koryto vodního toku),
obec Lipno k.ú. Lipenec pozemky parc.č. 1487 (ostat.pl./silnice), 1528/2 (ostat.pl./ost. komunikace), 1528/23
(ostat.pl./silnice), 1528/28 (ostat.pl./silnice), 1556/12 (vodní plocha/koryto vodního toku), 1556/30 (vodní
plocha/koryto vodního toku), 302/107 (orná půda), 302/109 (orná půda), 302/112 (orná půda), 302/114 (orná půda),
302/115 (orná půda), 302/117 (orná půda), 302/118 (orná půda), 302/122 (orná půda), 302/124 (orná půda), 659/133
(orná půda), 659/134 (orná půda), 659/72 (orná půda), 659/73 (orná půda), 659/74 (orná půda), 659/75 (orná půda),
659/76 (orná půda), 659/77 (orná půda), 659/81 (orná půda), 659/82 (orná půda), 659/83 (orná půda), 737/2 (orná
půda), 750/1 (orná půda), 750/13 (orná půda), 750/15 (orná půda), 750/22 (orná půda), 750/23 (orná půda), 750/24
(orná půda), 750/26 (orná půda), 750/27 (orná půda), 750/28 (orná půda), 750/29 (orná půda), 750/3 (orná půda), 750/30
(orná půda), 750/5 (orná půda), 758 (ostat.pl./neplodná půda)
obec Lipno k.ú. Lipno pozemky parc.č. 585/63 (orná půda), 585/64 (orná půda), 585/65 (orná půda), 585/67 (orná
půda), 585/68 (orná půda), 585/69 (orná půda), 585/70 (orná půda), 585/71 (orná půda), 585/72 (orná půda), 775/2
(trvalý travní porost), 775/3 (trvalý travní porost), 776/3 (ostat.pl./neplodná půda), 806/1 (ostat.pl./neplodná půda),
806/2 (ostat.pl./neplodná půda), 1268/18 (lesní poz.), 1268/19 (lesní poz.), 1268/6 (lesní poz.), 1304/33 (orná půda),
1304/35 (orná půda), 1304/36 (orná půda), 1304/50 (orná půda), 1304/51 (orná půda), 1304/52 (orná půda), 1304/55
(orná půda), 1304/56 (orná půda), 1304/57 (orná půda), 1304/59 (orná půda), 1304/67 (orná půda), 1394/126 (orná
půda), 1394/127 (orná půda), 1394/128 (orná půda), 1394/129 (orná půda), 1394/130 (orná půda), 1394/131 (orná
půda), 1394/132 (orná půda), 1394/133 (orná půda), 1394/134 (orná půda), 1394/135 (orná půda), 1394/140 (orná
půda), 1446/45 (orná půda), 1446/46 (orná půda), 1446/48 (orná půda), 1446/73 (orná půda), 1446/74 (orná půda),
1446/76 (orná půda), 1446/80 (orná půda), 1446/81 (orná půda), 1446/82 (orná půda), 1446/83 (orná půda), 1446/84
(orná půda), 1446/85 (orná půda), 1446/87 (orná půda), 1708/1 (chmelnice), 1714/10 (orná půda), 1714/11 (orná půda),
1714/4 (orná půda), 1714/5 (orná půda), 1714/7 (orná půda), 1714/8 (orná půda), 1714/9 (orná půda), 1772/1 (ostatní
plocha/ostatní komunikace), 1773 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 1779/1 (ostatní plocha/ostatní komunikace),
1796 (ostat.pl./silnice),
obec Měcholupy k.ú. Měcholupy u Žatce pozemky parc.č. 1116 (ostat.pl./neplodná půda), 1119 (orná půda), 1200
(orná půda), 1201 (ostat.pl./neplodná půda), 1202 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 1203 (ostatní plocha/ostatní
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komunikace), 1206 (ostat.pl./neplodná půda), 1212 (orná půda), 1213 (orná půda), 1214 (orná půda), 1215
(ostat.pl./neplodná půda), 1216 (orná půda)
obec Měcholupy k.ú. Milošice pozemky parc.č. 122/4 (orná půda), 130/14 (orná půda), 130/15 (orná půda), 130/16
(orná půda), 195 (ostat.pl./silnice),
obec Nové Sedlo k.ú. Sedčice pozemky parc.č. 178/14 (orná půda), 178/45 (orná půda), 178/46 (orná půda), 178/47
(orná půda), 178/48 (orná půda), 178/58 (orná půda), 178/63 (orná půda), 178/72 (orná půda), 241/1 (orná půda),
243/16 (orná půda), 243/5 (orná půda), 264/1 (trvalý travní porost), 309/10 (orná půda), 309/11 (orná půda), 309/8
(orná půda), 309/9 (orná půda), 315/1 (ostatní plocha/sportoviště a rekr.plocha), 320 (ostatní plocha/dráha), 325/2
(ostatní plocha/dráha), 337/1 (orná půda), 337/10 (orná půda), 337/22 (orná půda), 337/24 (orná půda), 337/25 (orná
půda), 337/26 (orná půda), 337/27 (orná půda), 337/29 (orná půda), 337/3 (orná půda), 337/30 (orná půda), 337/6 (orná
půda), 337/9 (orná půda), 354/4 (ostat.pl./silnice), 394 (vodní plocha/koryto vodního toku), 401/1(vodní
plocha/koryto vodního toku), 57/9 (vodní plocha/koryto vodního toku)
obec Opočno k.ú. Opočno u Loun pozemky parc.č. 230/12 (orná půda), 230/16 (orná půda), 230/18 (orná půda),
230/20 (orná půda), 230/57 (orná půda), 230/65 (orná půda), 799/2 (ostat.pl./neplodná půda), 803/11 (orná půda),
803/12 (orná půda), 803/15 (orná půda), 803/17 (orná půda), 803/18 (orná půda), 803/19 (orná půda), 832/1 (ostatní
plocha/ostatní komunikace), 833 (orná půda), 834/2 (ostatní plocha/ostatní komunikace)
obec Podbořany k.ú. Kněžice u Podbořan pozemky parc.č. 806 (lesní poz.), 810 (lesní poz.), 813 (orná půda), 827/1
(lesní poz.), 977 (orná půda), 979 (orná půda), 980 (orná půda), 981 (orná půda), 982 (orná půda), 983 (ostatní
plocha/neplodná půda), 985 (orná půda), 1131 (orná půda), 1144 (ostatní plocha/zeleň), 1178 (ostat.pl./silnice), 1184
(orná půda) (ostat.pl./silnice), 1186 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 1197 (ostatní plocha/ostatní komunikace),
1219 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 1241 (orná půda), 1242 (orná půda), 1243 (orná půda), 1244 (orná půda),
1251 (orná půda),
obec Podbořany k.ú. Neprobylice u Kaštic pozemky parc.č. 415/25 (orná půda), 415/40 (orná půda), 519/1 (orná
půda), 519/11 (orná půda), 519/20 (orná půda), 519/21 (orná půda), 519/24 (orná půda)
obec Postoloprty k.ú. Březno u Postoloprt pozemky parc.č. 1707/1 (ostatní plocha/silnice), 1707/6 (ostatní
plocha/silnice), 1711 (ostatní plocha/silnice), 1736 (ostatní plocha/dráha), 1737/2 (ostatní plocha/silnice), 1745/2
(ostatní plocha/silnice), 1753/1 (ostatní plocha/silnice), 1753/43 (ostatní plocha/silnice), 527/1 (orná půda), 527/24
(orná půda), 527/32 (orná půda), 527/33 (orná půda), 758/1 (orná půda), 804/7 (orná půda), 804/8 (orná půda), 831/10
(orná půda),, 831/11 (orná půda), 831/12 (orná půda), 831/6 (orná půda),, 831/8 (orná půda), 831/9 (orná půda),, 832/27
(orná půda),

obec Postoloprty k.ú. Malnice pozemky parc.č. 359/12 (orná půda), 359/13 (orná půda), 359/14 (orná půda), 359/15
(orná půda), 359/16 (orná půda), 359/17 (orná půda), 359/19 (orná půda), 359/2 (orná půda), 359/21 (orná půda), 359/26
(orná půda), 359/3 (orná půda), 359/30 (orná půda), 359/31 (orná půda), 359/35 (orná půda), 359/37 (orná půda), 359/38
(orná půda), 359/39 (orná půda), 359/4 (orná půda), 359/40 (orná půda), 359/5 (orná půda), 359/53 (orná půda), 359/54
(orná půda), 359/57 (orná půda), 359/58 (orná půda), 359/6 (orná půda), 394 (orná půda), 468/18 (ostatní
plocha/neplodná půda), 470/13 (orná půda), 470/14 (orná půda), 470/15 (orná půda), 505/10 (orná půda), 505/5 (orná
půda), 505/9 (ostat.pl./jiná plocha), 560/10 (orná půda), 560/4 (orná půda), 560/8 (orná půda), 560/9 (orná půda), 683/31
(orná půda), 683/37 (orná půda), 683/48 (orná půda), 683/49 (orná půda), 683/50 (orná půda), 683/51 (orná půda),
683/52 (orná půda), 683/63 (orná půda), 988 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 992 (ostatní plocha/silnice), 1003
(ostatní plocha/ostatní komunikace),
obec Postoloprty k.ú. Postoloprty pozemky parc.č. 1422/22 (orná půda), 1424/3 (vodní plocha/koryto vodního toku),
1426/11 (orná půda), 1426/8 (orná půda), 1426/9 (orná půda), 1454 (ostat.pl./neplodná půda), 1455/1 (lesní poz.),
1455/2 (lesní poz.), 1455/3 (lesní poz.), 1455/4 (lesní poz.), 1455/5 (lesní poz.), 1455/6 (lesní poz.), 1455/7(lesní poz.),
1456 (orná půda), 1481/1 (ostat.pl./silnice), 1481/11 (ostat.pl./silnice)
obec Tuchořice k.ú. Tuchořice pozemky parc.č. st. 214 (zastavěná plocha a nádvoří), 790/47 (zahrada), 811/3
(ostat.pl./jiná plocha), 811/5 (ostat.pl./jiná plocha), 811/6 (ostat.pl./jiná plocha), 815/1 (orná půda), 815/2
(ostat.pl./neplodná půda), 815/3 (trvalý travní porost), 839/111 (orná půda), 839/129 (orná půda), 839/130 (orná půda),
839/135 (orná půda), 839/148 (orná půda), 839/153 (orná půda), 839/28 (orná půda), 839/29 (orná půda), 839/48 (orná
půda), 839/49 (orná půda), 839/55 (orná půda), 839/84 (orná půda), 839/85 (orná půda), 867/23 (lesní poz.), 867/24
(lesní poz.), 867/44 (ostat.pl./ostat.komunikace), 875/5 (orná půda), 875/6 (orná půda), 986/22 (orná půda), 986/26
(orná půda), 988/12 (orná půda), 988/13 (orná půda), 988/14 (orná půda), 988/16 (vodní plocha/koryto vodního toku
přirozené), 988/17 (ostat.pl./ostat.komunikace), 988/9 (ostat.pl./ostat.komunikace), 991/1 (vodní plocha/vodní nádrž
umělá), 991/2 (vodní plocha/vodní nádrž umělá), 993/2 (orná půda), 993/3 (orná půda), 994/3 (ostat.pl./neplodná
půda), 995/14 (lesní poz.), 995/18 (ostat.pl./ostat.komunikace), 1047/1 (orná půda), 1047/13 (orná půda), 1047/14
(orná půda), 1058 (ostat.pl./jiná plocha), 1062/11 (ostat.pl./jiná plocha), 1068/23 (orná půda), 1068/24 (orná půda),
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1068/25 (orná půda), 1068/27 (orná půda), 1068/28 (orná půda), 1068/29 (orná půda), 1068/36 (orná půda), 1068/37
(orná půda), 1068/38 (orná půda), 1068/39 (orná půda), 1068/44 (orná půda), 1068/45 (orná půda), 1122/1
(ostat.pl./silnice), 1157 (ostat.pl./jiná plocha), 1163 (ostat.pl./silnice), 1175 (ostat.pl./ostat.komunikace),
obec Výškov k.ú. Výškov u Počerad pozemky parc.č. 969/3 (orná půda), 969/4 (orná půda), 972
(ostat.pl./manipul.plocha), 979/11
(ostat.pl./ostat.komunikace), 979/8 (ostat.pl./manipul.plocha), 979/9
(ostat.pl./manipul.plocha), 980 (ostat.pl./silnice), 981/2 (orná půda), 981/3 (orná půda)
obec Žatec k.ú. Milčeves pozemky parc.č. 116 (vodní plocha/koryto vodního toku přirozené), 121/1 (orná půda),
121/2 (orná půda), 121/3 (orná půda), 122/2 (orná půda), 122/3 (orná půda), 255 (ostat.pl./silnice), 259 (ostat.pl./silnice),
63/3 (ostat.pl./jiná plocha), 63/4 (ostat.pl./jiná plocha), 63/5 (ostat.pl./neplodná půda), 63/7 (ostat.pl./jiná plocha), 63/8
(ostat.pl./jiná plocha), 76/1 (orná půda), 76/3 (orná půda), 76/6 (orná půda), 96/1 (orná půda), 96/2 (orná půda)
obec Žatec k.ú. Radíčeves pozemky parc.č. 256/20 (orná půda), 256/21 (orná půda), 256/22 (orná půda), 256/23 (orná
půda), 256/26 (orná půda), 256/27 (orná půda), 256/31 (orná půda), 259/4 (orná půda), 259/5 (orná půda), 331/12 (orná
půda), 331/6 (orná půda), 331/7 (orná půda), 399 (ostat.pl./ostat.komunikace)

Stavební objekty umisťované a povolené tímto rozhodnutím:
•
SO 01.1 – stavba vedení V411/811 v úseku st. č. 6 – st. č. 89
•
SO 01.2 – stavba vedení V411/811 v úseku st. č. 90 – TR VYS
•
SO 02 – přeložka vedení V410/419, st. č. 1
S t a v b a o b s a h u j e (d r u h s t a v b y):
Stavba představuje změnu dokončené stavby, resp. změnu (přestavbu) stávajícího vedení 1x400 kV V411 na dvojité
vedení 2 x 400 kV V411/811 mezi transformovnou TR Hradec a TR Výškov o celkové délce cca 43 km (SO 01).
Účel stavby:
Účelem stavby je zajištění bezpečného a spolehlivého přenosu elektrické energie v rámci elektrizační soustavy
České republiky.

Trasa zdvojeného vedení 400 kV, ve které budou umístěny stavební pozemky, je navržena do extravilánu obcí,
nejčastěji do oblastí se zemědělsky obdělávanými pozemky. Vedení vychází z TR Hradec nacházející se
jihozápadně od obce Kadaň a končí v TR Výškov, která se nachází západně od obce Výškov. Vedení se v celé
délce nachází na území Ústeckého kraje. Zdvojení vedení probíhá ve stávající trase vedení V411, respektující
požadavek na zachování lomových bodů a téměř výhradně i ostatních stožárových míst.
Území dotčené vlivy stavby:
Územím dotčeným vlivy stavby vedení je prostor vymezený ochranným pásmem, jímž je souvislý prostor vymezený
svislými rovinami vedenými ve vzdálenosti od krajních vodičů, která činí:
u vedení do 400 kV včetně 20 m na obě strany. V běžné trase mezi nosnými stožáry 400 kV je šířka
ochranného pásma 69,4 m.
Popis stavby:
Stavba se skládá z těchto hlavních částí:
SO 01.1 – stavba vedení V411/811 v úseku st. č. 6 – st. č. 89
SO 01.2 – stavba vedení V411/811 v úseku st. č. 90 – TR VYS
SO 02 – přeložka vedení V410/419, st. č. 1
Stavební objekty:
SO 01.1 – stavba vedení V411/811 v úseku st. č. 6 – st. č. 89
V rozsahu st. č. 6 – st. č. 89 dojde k odstranění stávajících stožárových konstrukcí a nahrazení novými stožáry
typu Dunaj pro dva systémy, včetně montáže nových vodičů a izolátorových závěsů – stavební objekt SO 01.1.
Nové vedení V411/811 povede v délce 31,8 km ve stávající trase.
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SO 01.2 – stavba vedení V411/811 v úseku st. č. 90 – TR VYS 3
V rámci stavebního objektu SO 01.2 mezi st. č. 90 – TR VYS bude stávající vedení kompletně obnoveno, a to včetně
výměny stožárových konstrukcí, provedení nových základů, vodičů a izolátorových závěsů. Část vedení, označená
nyní jako st. č. 21 až st. č. 16, bude zachována. Nově bude tato část vedení s ohledem na změnu číslování značena
jako st. č. 107 až st. č. 115. Nové vedení V411/811 povede v délce 10,4 km ve stávající trase. V délce 0,1 km bude
vedení umístěno v nové trase (u rozvodny Výškov).
SO 02 – přeložka vedení V410/419, st. č. 1
Stavební objekt SO 02 pak představuje přeústění dvojitého vedení u TR Výškov – bude provedena přeložka stožáru
č. 1 vedení V410/419 o cca 22 metrů a s tím související přeložka vedení v rozsahu cca 0,2 km.
Při stavbě budou použity zejména stožáry typové řady DUNAJ. Vyložení krajních vodičů pro nosné stožáry typu
Dunaj v běžné trase je ±14,7 m od osy, celková výška nosného stožáru (základní provedení) je 46 m, převýšené
typy jsou odstupňovány po 2 m. Stožáry budou pozinkované a natřené dvouvrstvým nátěrovým systémem s
odstínem tmavší šedozelené barvy. Základy stávajících stožárů se vybourají, v určených stožárových místech se
vybudují základy nových stožárů. Přebytečná zemina se použije na zásyp po vybouraných základech, zbytek se
odveze na skládku.
Základy stožárů budou z betonu prostého nebo armovaného, standardní patkové, nebo pilotové. Nad terén budou
vystupovat pouze betonové hlavy, které musejí chránit konstrukci stožáru v místě vetknutí do terénu. Zhlaví
základových patek všech stožárů mají průměr 1,2 m. Hlavy vystupují nad okolní terén cca 0,4 m. Místa po
původních základech se překryjí ornicí sejmutou z výkopů pro základy nových stožárů. Přebytečnou ornici
zhotovitel rozprostře v okolí stožáru a přebytečnou zeminu odveze na řízenou skládku.
Celkový počet stožárů je 116 stožárů 2 x 400 kV.
Před vlastní výstavbou vedení 2x400 kV bude provedena demontáž stávajícího jednoduchého vedení 400 kV.
Demontáž bude probíhat postupně, podle potřeby pro jednotlivé úseky stavby nového vedení.
Nejdříve budou sneseny vodiče, pak proběhne demontáž izolátorových závěsů a armatur. Ocelová konstrukce
stožárů bude rozřezána a po dílech odvezena. Betonové základy stožárů, které nezasahují do nových základů,
budou odbourány do hloubky 1 m.
Stavba je chráněna ochranným pásmem dle §46 zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu
státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (dále jen „energetický zákon“). Ochranné
pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení
ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany u
napětí 400 kV 20m.

Stavba se umísťuje a povoluje na pozemcích:
obec Chbany k.ú. Poláky pozemky parc.č. 63/1, 71/1, 96/1, 96/10, 96/13, 96/24, 96/9, 98/2, 99/1, 100, 101,
102/1, 102/6, 104/12, 104/3, 107/28, 107/29, 107/41, 110/5, 113, 114, 116/1, 118, 119/1, 163/1, 163/10,
163/12, 163/7, 163/8, 173, 176/1, 176/5, 206/1, 229/1 ,
obec Chbany k.ú. Přeskaky pozemky parc.č. 110/1, 110/10, 110/11, 110/12, 110/4, 110/5, 110/8, 190/1,
190/14, 190/24, 190/31, 190/32, 190/35, 190/39, 190/41, 190/42, 190/47, 190/54, 190/69, 190/71, 247, 282,
324/1, 327/1, 332/4
obec Rokle k.ú. Rokle pozemky parc.č. 900/1, 900/5
obec Břvany k.ú. Břvany pozemky parc.č. 1481, 1486, 1491, 1495, 1509, 1510, 1511, 1541, 659/2, 659/7,
659/9, 676 , 681, 685, 689, 690/3, 690/4, 693, 698, 705, 706, 708/1, 708/10, 708/12, 708/13, 708/21, 708/22,
708/23, 724/19, 725/1, 725/10, 725/11, 725/2, 725/6, 725/8, 725/9, 733/1, 733/2, 733/3, 733/4, 733/7, 733/8,
733/9, 740/2, 789/1, 790
obec Čeradice k.ú. Kličín pozemky parc.č. 95/14, 95/16, 95/2, 95/22, 95/4, 113/29, 113/35, 113/36, 113/4,
113/5, 154, 155, 173, 175, 176, 178, 189
obec Holedeč k.ú. Holedeč pozemky parc.č. 1842, 1938, 1945, 1947, 2003, 2040, 2041, 2042/1, 2043, 2044 ,
2045, 2046, 2047, 2094, 2095 , 2096 , 2098, 2101, 2105, 2106, 2108, 2112, 2141, 2142, 2156, 2157, 2158,
2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2211, 2212, 2259, 2330, 2341, 2358 , 2368, 2372 , 2373 , 2374, 2379, 2380,
2382, 2396, 2397, 2405, 2412, 261/3
obec Holedeč k.ú. Stránky pozemky parc.č. 869, 878, 884, 885
obec Hřivice k.ú. Hřivice pozemky parc.č. 1188/12, 1188/13, 1188/14, 1188/19
obec Hřivice k.ú. Touchovice pozemky parc.č. 177/32, 177/33, 177/34, 177/35, 177/36, 177/37, 177/38 ,
177/39, 177/40, 208/56, 208/57, 208/58, 208/59, 209/22, 209/23, 209/24, 548/3, 549
obec Lenešice k.ú. Lenešice pozemky parc.č. 2349/1, 2349/103, 2349/107, 2349/108, 2349/109, 2349/2,
2349/23, 2349/24, 2349/25, 2349/26, 2349/27, 2349/28, 2349/29, 2349/3, 2349/30, 2349/31, 2349/32,
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2349/33, 2349/34, 2349/35, 2349/36, 2349/37, 2349/38, 2349/39, 2349/40, 2349/41, 2349/42, 2349/43,
2349/44, 2349/45, 2349/46, 2349/47, 2349/48, 2349/49, 2349/50, 2349/51, 2349/52, 2349/53, 2349/54,
2349/55, 2349/56, 2349/57, 2349/58, 2349/59, 2349/60, 2349/61, 2349/62, 2349/63, 2349/64, 2349/65,
2349/66, 2349/67, 2349/68, 2349/69, 2349/70, 2349/71, 2349/72, 2349/73, 2349/74, 2349/75, 2349/76,
2349/77, 2349/78, 2349/79, 2349/80, 2349/81, 2349/82, 2349/83, 2349/84, 2349/85, 2349/86, 2349/87,
2349/88, 2349/89, 2349/90, 2349/91, 2349/92, 2349/93, 2349/94, 2349/95, 2349/96, 2349/97, 2349/98,
2349/99, 2633/100, 2633/101, 2633/102, 2633/103, 2633/104, 2633/105, 2633/106, 2633/107, 2633/108,
2633/109, 2633/110, 2633/16, 2633/40, 2633/41, 2633/42, 2633/43, 2633/44, 2633/45, 2633/46, 2633/47,
2633/48, 2633/49, 2633/50, 2633/51, 2633/52, 2633/53, 2633/54, 2633/55, 2633/56, 2633/57, 2633/58,
2633/59, 2633/60, 2633/61, 2633/62, 2633/63, 2633/64, 2633/65, 2633/66, 2633/67, 2633/68, 2633/69,
2633/70, 2633/71, 2633/72, 2633/73, 2633/74, 2633/75, 2633/76, 2633/77, 2633/78, 2633/79, 2633/80,
2633/81, 2633/82, 2633/83, 2633/84, 2633/85, 2633/86, 2633/87, 2633/88, 2633/89, 2633/90, 2633/91,
2633/92, 2633/93, 2633/94, 2633/95, 2633/96, 2633/97, 2633/98, 2633/99, 4148/5, 4156/1
obec Liběšice k.ú. Kluček pozemky parc.č. 1002, 1005, 1009, 1010/1, 1035/1, 1035/2, 1035/3, 1035/4, 1109/1,
1128/1, 1128/3, 1128/4, 1150/1, 1151/1, 1151/2, 1152, 1153/1, 1166/3, 231, 232/1, 232/3, 268/1, 268/2,
268/23, 268/24, 268/25, 270/1, 270/12, 270/6, 285/11, 285/3, 320/1, 344, 348, 349 , 355, 357, 396/2, 459/3,
459/7, 472/4, 505, 517/1, 517/2, 521/2, 521/28, 521/3, 929/2
obec Liběšice k.ú. Liběšice u Žatce pozemky parc.č. 233/11, 233/43, 233/44, 233/45, 233/8, 358, 681, 691/1,
691/12, 701/1, 723/1, 781/35 , 781/6 ,1484/1, 1485/2, 1525/2,
obec Liběšice k.ú. Líčkov pozemky parc.č. 1583/1, 1583/10, 1583/11 , 1583/4, 1583/5, 1593, 1600/6, 1611,
1612, 1616/1, 1672/1, 1672/10, 1672/11, 1672/5, 1672/6, 1751,
obec Lipno k.ú. Lipenec pozemky parc.č. 1487, 1528/2, 1528/23, 1528/28, 1556/12, 1556/30, 302/107,
302/109, 302/112, 302/114, 302/115, 302/117, 302/118, 302/122, 302/124, 659/133, 659/134, 659/72, 659/73,
659/74, 659/75, 659/76, 659/77, 659/81, 659/82, 659/83, 737/2, 750/1, 750/13, 750/15, 750/22, 750/23,
750/24, 750/26, 750/27, 750/28, 750/29, 750/3, 750/30, 750/5, 758
obec Lipno k.ú. Lipno pozemky parc.č. 585/63, 585/64, 585/65, 585/67, 585/68, 585/69, 585/70, 585/71,
585/72, 775/2, 775/3, 776/3, 806/1, 806/2, 1268/18, 1268/19, 1268/6, 1304/33, 1304/35, 1304/36, 1304/50,
1304/51, 1304/52, 1304/55, 1304/56, 1304/57, 1304/59, 1304/67, 1394/126, 1394/127, 1394/128, 1394/129,
1394/130, 1394/131, 1394/132, 1394/133, 1394/134, 1394/135, 1394/140, 1446/45, 1446/46, 1446/48,
1446/73, 1446/74, 1446/76, 1446/80, 1446/81, 1446/82, 1446/83, 1446/84, 1446/85, 1446/87, 1708/1,
1714/10, 1714/11, 1714/4, 1714/5, 1714/7, 1714/8, 1714/9, 1772/1, 1773, 1779/1, 1796,
obec Měcholupy k.ú. Měcholupy u Žatce pozemky parc.č. 1116, 1119, 1200, 1201, 1202, 1203, 1206, 1212,
1213, 1214, 1215, 1216
obec Měcholupy k.ú. Milošice pozemky parc.č. 122/4, 130/14, 130/15, 130/16, 195,
obec Nové Sedlo k.ú. Sedčice pozemky parc.č. 178/14, 178/45 , 178/46, 178/47, 178/48, 178/58 , 178/63,
178/72, 241/1, 243/16, 243/5, 264/1, 309/10, 309/11, 309/8, 309/9, 315/1, 320, 325/2, 337/1, 337/10, 337/22,
337/24, 337/25, 337/26, 337/27, 337/29, 337/3, 337/30, 337/6, 337/9, 354/4 , 394 , 401/1, 57/9
obec Opočno k.ú. Opočno u Loun pozemky parc.č. 230/12, 230/16, 230/18, 230/20, 230/57, 230/65, 799/2,
803/11, 803/12, 803/15, 803/17, 803/18, 803/19, 832/1, 833, 834/2
obec Podbořany k.ú. Kněžice u Podbořan pozemky parc.č. 806, 810, 813, 827/1, 977, 979, 980, 981, 982, 983,
985, 1131, 1144 , 1178 , 1184 , 1186, 1197, 1219, 1241, 1242, 1243, 1244, 1251,
obec Podbořany k.ú. Neprobylice u Kaštic pozemky parc.č. 415/25, 415/40, 519/1, 519/11, 519/20, 519/21,
519/24
obec Postoloprty k.ú. Březno u Postoloprt pozemky parc.č. 1707/1, 1707/6, 1711, 1736, 1737/2, 1745/2,
1753/1, 1753/43, 527/1, 527/24, 527/32, 527/33, 758/1, 804/7, 804/8, 831/10, 831/11, 831/12, 831/6, 831/8,
831/9, 832/27,
obec Postoloprty k.ú. Malnice pozemky parc.č. 359/12, 359/13, 359/14, 359/15, 359/16, 359/17, 359/19,
359/2, 359/21, 359/26, 359/3, 359/30, 359/31, 359/35, 359/37, 359/38, 359/39, 359/4, 359/40, 359/5, 359/53,
359/54, 359/57, 359/58, 359/6, 394, 468/18, 470/13, 470/14, 470/15, 505/10, 505/5, 505/9, 560/10, 560/4,
560/8, 560/9, 683/31, 683/37, 683/48, 683/49, 683/50, 683/51, 683/52, 683/63, 988, 992, 1003,
obec Postoloprty k.ú. Postoloprty pozemky parc.č. 1422/22, 1424/3, 1426/11, 1426/8, 1426/9, 1454, 1455/1,
1455/2, 1455/3, 1455/4, 1455/5, 1455/6, 1455/7, 1456, 1481/1, 1481/11
obec Tuchořice k.ú. Tuchořice pozemky parc.č. st. 214, 790/47, 811/3 , 811/5, 811/6, 815/1, 815/2 , 815/3,
839/111, 839/129, 839/130, 839/135, 839/148, 839/153, 839/28, 839/29, 839/48, 839/49, 839/55, 839/84,
839/85, 867/23, 867/24, 867/44, 875/5, 875/6, 986/22, 986/26, 988/12, 988/13, 988/14, 988/16, 988/17, 988/9,
991/1, 991/2, 993/2, 993/3, 994/3, 995/14, 995/18, 1047/1, 1047/13, 1047/14, 1058, 1062/11, 1068/23,
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1068/24, 1068/25, 1068/27, 1068/28, 1068/29, 1068/36, 1068/37, 1068/38, 1068/39, 1068/44, 1068/45,
1122/1, 1157, 1163, 1175,
obec Výškov k.ú. Výškov u Počerad pozemky parc.č. 969/3, 969/4, 972, 979/11, 979/8, 979/9, 980, 981/2,
981/3
obec Žatec k.ú. Milčeves pozemky parc.č. 116, 121/1, 121/2, 121/3, 122/2, 122/3, 255, 259, 63/3, 63/4, 63/5,
63/7, 63/8, 76/1, 76/3, 76/6, 96/1, 96/2
obec Žatec k.ú. Radíčeves pozemky parc.č. 256/20, 256/21, 256/22, 256/23, 256/26, 256/27, 256/31, 259/4,
259/5, 331/12, 331/6, 331/7, 399
Podmínky pro umístění stavby:
1.

Stavba bude umístěna na výše uvedených pozemcích v uvedených katastrálních územích v souladu
s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje situační výkres širších vztahů v území v měřítku 1 : 50 000
se zakreslením umístění stavby (výkres CIV 20-3-103).
Dále podrobně v souladu se situačními výkresy širších vztahů v území v měřítku 1 : 10 000 (výkresy CIV
20-3-002, CIV 20-3-003 a CIV 20-3-004), dále v souladu s katastrálními situačními výkresy v měřítku
katastrální mapy 1 : 1 000 (výkresy CIV 20-3-021 čísla 1 až 14), dále v souladu s koordinačními situačními
výkresy v měřítku katastrální mapy 1 : 1 000 (výkresy CIV 20-3-020 čísla 1 - 14) s vyznačením stavby
a s vyznačením vazeb a vlivů na okolí.

2.

Území dotčené vlivy stavby je vymezeno v situačních výkresech uvedených v odstavci 1.

Podmínky pro provedení stavby:
1.

Stavba bude provedena podle projektové dokumentace (dokumentace pro společné povolení liniové stavby
technické infrastruktury), kterou vypracovala projekční kancelář, tj. společnost pod názvem: ČEPS Invest,
a.s., IČO: 246 70 111, se sídlem: Elektrárenská 774/2, Praha 10-Michle, 101 00 Praha 101, datum:
03/2021, zakázkové číslo: 01A.0524, která byla ve společném řízení projednána. Případné změny nesmí být
provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

2.

Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.

3.

Stavba bude zahájena nejdříve po dni nabytí právní moci tohoto rozhodnutí a dokončena nejpozději
do 30. 4. 2028.

4.

Stavba bude prováděna dodavatelsky, tj. stavebním podnikatelem. Stavebník oznámí název a sídlo
stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, stavebnímu úřadu do 15 dnů před započetím stavby
a předloží jeho oprávnění.

5.

Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro provedení kontrolní prohlídky stavby:
a) připravenost stavby k závěrečné kontrolní prohlídce.

6. Stavebník splní podmínky plynoucí ze závazného stanoviska Ministerstva životního prostředí, Odboru
posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, resp. ze závazného stanoviska k ověření
souladu obsahu stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí vydaného podle § 9a
odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
ze dne 18.prosince 2017 pod č.j.:ENV/2017/48422, MZ/2017/530/1137
Ostatní podmínky
A.
Podmínky pro fázi výstavby:
11) Podle zásad organizace výstavby zajistit plnění souboru opatření k minimalizaci potenciálních nepříznivých
vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví a zabezpečit důslednou a průběžnou kontrolu plnění příslušných
opatření.
12) K zajištění správné realizace opatření k ochraně přírody obsažených jednak v souhlasném závazném
stanovisku, jednak v rozhodnutích příslušných orgánů ochrany přírody, zajistit přítomnost odborně způsobilé
osoby vykonávající biologický dozor stavby.
13) Tažení vodičů na stožáry při přechodu vodních toků, vodních ploch, mokřadů a dalších území citlivých z
hlediska ochrany přírody provádět bez jejich dotyku s vodní plochou, terénem nebo vzrostlou vegetací
(orientovat se na techniku zatahování pomocným lankem). Obdobně postupovat při demontáži vodičů.
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14) Ve vztahu k Evropsky významné lokalitě Doupovské hory, resp. vodnímu toku Liboc, zajistit následující
požadavky:
a) Stavební činnosti v okolí vodního toku Liboc provádět mimo období rozmnožování ryb a obojživelníků a
mimo období hnízdění ptáků (tj. stavební činnosti provádět v období září - březen) s tím, že termín provádění
prací může být po dohodě s biologickým dozorem stavby upraven.
b) V blízkosti vodního toku Liboce neumisťovat zařízení staveniště a nevytvářet žádné manipulační ani
skladovací plochy, přístupové komunikace pro pohyb mechanizace vytyčit po jejich schválení příslušným
orgánem ochrany přírody.
c) V místech, kde by při vyšších srážkách mohlo dojít ke splachu do vodotečí ústících bezprostředně do koryta
vodního toku Liboc, neumisťovat žádné deponie zeminy.
d) V mimopracovní dobu lokalizovat všechny stroje vně záplavového území vodního toku Liboc.
15) Při stavbě v místě křížení vedení s vodním tokem Liboc zajistit přítomnost odborně způsobilé osoby
vykonávající biologický dozor stavby s tím, že v případě zjištění negativních jevů na přírodní prostředí budou
okamžitě přijata opatření k eliminaci důsledků těchto jevů (biologický dozor stavby bude prioritně sledovat, aby
nedošlo k ohrožení vodního prostředí).
7.

Stavebník dodrží podmínky plynoucí ze souhlasného závazného stanoviska Ministerstva dopravy České
republiky, Odboru drážní dopravy, vydaného pod č.j.: MD-12645/2021-130/3 ze dne 28. 5. 2021:
Stavba zasahuje zčásti do obvodu dráhy a do ochranného pásma dráhy několika níže uvedených drah
železničních, jejich úseků:
Úseky dráhy železniční (celostátní, regionální), kde elektrické vedení VVN v uvedených železničních km
kříží uvedenou dráhu :
a) oboustranně ve vzdušném křížení železniční tratě Kaštice - Kadaň Prunéřov vžkm 18,800. Stavba se
nachází na pozemku parc. č. 116/1 a související v k.ú. Poláky.
b) oboustranně ve vzdušném křížení železniční tratě Kaštice - Žatec obvod západ v žkm 193,500. Stavba se
nachází na pozemku parc. č. 325/2 a související v k.ú. Sedčice.
c) oboustranně ve vzdušném křížení železniční tratě Lužná u Rakovníka - Žatec v žkm 91,400. Stavba se
nachází na pozemku parc. č. 1842 a související v k.ú. Holedeč.
d) oboustranně ve vzdušném křížení železniční tratě Žatec obvod západ - Obmice v žkm 3,550. Stavba se
nachází na pozemku parc. č. 1737/2 a související v k.ú. Březno u Postoloprt.
Stanovisko se vydává za těchto podmínek:
1) Stavba bude provedena podle dokumentace předložené Drážnímu úřadu. Případné změny této dokumentace
je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem.
2) Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.
3) Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně s
drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy.
4) Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu. Veškeré kroky při
provádění stavby v obvodu dráhy - tj. harmonogram prací, nutná ochranná opatření, případné výluky kolejí,
apod. je třeba řádně v předstihu projednat s vlastníkem a provozovatelem dráhy.
5) Stavební činnost nesmí omezovat rozhledové poměry na železničním přejezdu P 1895 přes místní pozemní
komunikaci, ani nesmí být porušena jeho bezpečná funkce a na železničním přejezdu P 1918 přes pozemní
komunikaci HI/22545, ani nesmí být porušena jeho bezpečná funkce.
6) Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení výše uvedené stavby.
7) Po ukončení stavby požádá stavebník o vydání závazného stanoviska ke kolaudaci, který Drážní úřad
vydává podle § 7 odst. 3 zákona o dráhách.

8. Stavebník dodrží podmínky plynoucí ze stanoviska Ministerstva dopravy České republiky, Odboru
civilního letectví, vydaného pod č.j. MD-12121/2021-220/2, ze dne 27. 4. 2021:
a) Stožáry č. 45, 46, 47 a 48 (dle nového číslování), umístěné jihozápadně od obce Radíčeves, kde el.
vedení kříží silnici I/27, budou opatřeny leteckým překážkovým značením a v rozpětí mezi těmito
stožáry budou střídavě na obou zemnících lanech zřízeny kulové značky červené a bílé barvy, v
souladu s ustanoveními Hlavy 6, leteckého předpisu L 14 – Letiště.
b) Stejně tak musí být leteckým překážkovým značením opatřeny stožáry č. 105, 106, 107 a 108 (dle
nového číslování), umístěné západně od obce Březno, kde el. vedení kříží silnici I/7 a v rozpětí mezi
těmito stožáry musí rovněž být střídavě na obou zemnících lanech zřízeny kulové značky červené a
bílé barvy.
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9. Stavebník dodrží podmínky plynoucí ze závazného stanoviska Ministerstva dopravy České republiky,
Odbor infrastruktury a územního plánu, ze dne 10. 5. 2021, č.j.:MD-11828/2021-910/3:
A. Po dokončení stavby, min. 30 dnů před podáním žádosti o vydání kolaudačního souhlasu, předá stavebník
Samostatnému oddělení technické podpory provozu GŘ Ředitelství silnic a dálnic ČR, dokumentaci
skutečného provedení stavby včetně geodetického zaměření. Geodetická dokumentace bude zpracována
dle platných směrnic ŘSD ČR, a to zejména dle směrnice B2 a C1. Předepsaným formátem je DGN verze
8. Příslušný interní předpis je na stránkách www.rsd.cz. Protokol o předání doloží příslušnému
stavebnímu úřadu k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.
10. Stavebník dodrží podmínky plynoucí ze souhlasného závazného stanoviska Krajské hygienické stanice
Ústeckého kraje, závazné stanovisko, ze dne 17. 5. 2021, pod Č. j.: KHSUL 51073/2021:
Stavebník zajistí splnění podmínek závazného stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní
prostředí čj. ENV/2017/48422, MZP/2017/530/1137 ze dne 18.12.2017.
11. Stavebník dodrží podmínky plynoucí ze souhlasného závazného stanoviska Krajského úřadu Ústeckého
kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství, vydaného pod č.j.: KUUK/106460/2021, ze dne
9. 8. 2021:
1. Hranice trvalého záboru budou v terénu vyznačeny dobře viditelnými znaky. V průběhu stavební činnosti
a s ní souvisejícími pracemi nesmí dojít k jejich překračování a posunování na okolní zemědělské
pozemky.
2. Při stavbě budou důsledně řešeny hydrologické a odtokové poměry tak, aby nedošlo ke zhoršení
biologických a fyzikálních vlastností okolní zemědělské půdy.
3. Investor zabezpečí, aby v souvislosti s používáním mechanizačních prostředků nedocházelo k únikům
pohonných hmot, mazadel a ke kontaminaci půdy škodlivými látkami. V případě vzniku škody zajistí
investor neprodleně provedení nápravných opatření.
4. K okolním zemědělským pozemkům bude zajištěn přístup pro obhospodařování v souladu s jejich druhem
pozemku podle katastru nemovitostí.
5. Před započetím realizace akce bude provedena z celé plochy trvalého záboru skrývka kulturních vrstev
půdy (ornice) o předpokládaném množství cca 2 984,64 m3 (počítáno s mocností cca 0,24 m). Při samotné
reálné skrývce bude respektována skutečná mocnost horizontu.
6. Skrytá ornice bude v průběhu realizace stavby ihned využívána pro rekultivaci ploch po demontovaných
rušených stávajících stožárech po dokončení výstavby nového stožáru a pro zlepšení půdního profilu vždy
přímo na lokalitě na přilehlých zemědělských pozemcích v okolí jednotlivých stožárů, při uvádění
pozemků do původního stavu po ukončení zemních prací.
7. V souladu s ust. § 14 odst. 5 vyhlášky č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění ochrany
zemědělského půdního fondu, bude o činnostech souvisejících se skrývkou, přemístěním, rozprostřením,
uložením, ochranou a ošetřováním skrývaných kulturních vrstev půdy veden protokol, v němž se uvádějí
všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání těchto zemin.
8. Orgánu ochrany zemědělského půdního fondu Městskému úřadu Žatec a Krajského úřadu Ústeckého
kraje bude doručena kopie pravomocného rozhodnutí, pro které je souhlas s odnětím podkladem, a
písemně oznámeno zahájení realizace záměru do 15 dnů před jejím zahájením.
Za trvalé odnětí půdy ze ZPF na shora uvedených parcelách bude předepsán odvod podle § 11 odst. 2 zákona
samostatným rozhodnutím orgánu ochrany ZPF Městského úřadu Žatec. Konkrétní výše částky za trvalé odnětí
půdy ze ZPF bude stanovena podle přílohy zákona. Podle předloženého výpočtu odvodů činí orientační celková
výsledná částka odvodů za trvalé odnětí půdy ze ZPF 748 827 Kč.
12. Stavebník dodrží podmínky plynoucí ze souhlasného závazného stanoviska Krajského úřadu Ústeckého
kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství, vydaného pod č.j.: KUUK/030014/2022, ze dne
17. 2. 2022:
1. V rámci realizace stavby bude zajištěn kvalifikovaný biologický dozor, který bude vykonávat odborně
způsobilá osoba – kvalifikovaný zoolog – vertebratolog. Tato osoba zejména prostřednictvím potřebné
další úpravy harmonogramu prací, kontroly jejich provádění, stanovení a realizace případných dalších
vhodných opatření zajistí minimalizaci dopadu záměru na volně žijící živočichy s cílem zamezit jejich
zbytečnému zraňování, usmrcování či nadměrnému rušení a ničení jejich biotopů (včetně např.
periodických tůněk). Současně tato osoba zajistí, aby v případě potřeby a neexistence jiného řešení byl
umožněn (zajištěn) co nejšetrnější přesun potencionálně dotčených jedinců na jiné vhodné biotopy v
okolí. V součinnosti s biologickým dozorem budou vytyčovány i přístupové trasy ke stožárům v blízkosti
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citlivých a hodnotných biotopů – konkrétně se jedná např. o stožár č. 69, kde by měla být přístupová trasa
vymezena od severu nebo východu.
Nebude nijak zasahováno do vodních toků, jejich břehů, rybníků ani mokřadů v celé trase vedení, ani do
nich nebude vjížděno vozidly či mechanizací. Instalace a napínání vodičů a zemního lana v těchto místech
bude provedeno tažením vzduchem nebo jinou technologií, nezpůsobující narušení vegetace a půdního
povrchu.
Pohyb vozidel a mechanizace mimo cesty bude omezen na minimální možnou míru. Na území PP
Miocenní sladkovodní vápence je možné vjíždět a zasahovat do vegetace jen v prokazatelně nezbytných
případech a v nezbytně nutném rozsahu.
Z důvodu snížení rizika střetu ptáků (včetně druhů zvláště chráněných) s vedením, a to zejména za snížené
viditelnosti, budou ve vybraných úsecích (navržených ornitologickou studií vypracovanou Mgr.
Radimem Kočvarou v roce 2020) instalovány prvky optické zvýrazňující signalizace na nejvíce
problematické části vedení. Zemnící lana vedení budou v uvedených úsecích opatřena optickou
signalizací proti mechanickému poranění ptáků. Tato optická signalizace bude spočívat v instalaci
barevných armatur (cca 0,5 m dlouhých červených nepravidelně tvarovaných umělohmotných spirál)
střídavě na levé a pravé zemnící lano v rozestupech nejvýše 30 m na jenom laně, tj. do 15 m při vystřídání
na obou zemnících lanech, a to v těchto úsecích ohraničených
- stožáry č. 8-12 (v EIA 6-10) - pouze za předpokladu větší výšky jeho stožárových konstrukcí oproti
stožárovým konstrukcím zdvojeného vedení V412/812
- stožáry č. 29-30 (v EIA 27-28)
- stožáry č. 56-57 (v EIA 54-55)
- stožáry č. 64-65 (v EIA 62-63)
- stožáry č. 78-79 (v EIA 76-77)
Kácení a výřez dřevin v mimolesní zeleni v celé trase je možné provádět jen mimo období hnízdění ptáků,
tj. mimo období březen – srpen. Součástí kácení jak v souvislosti s výstavbou záměru, tak i s jeho
provozem (údržba elektrovodu a jeho ochranného pásma) bude vždy i důsledné vyklizení a likvidace či
využití dřevní hmoty mimo předmětný koridor a potenciálně cenné biotopy v širším či vzdálenějším okolí
stavby. V období mimo hlavní dobu hnízdění a zimování hibernujících živočichů, tj. v době od pol. srpna
do konce října, budou probíhat i veškeré další potenciálně rušivé činnosti (pojezdy vozidel a mechanizace
mimo cesty, zemní práce) v místech, kde se vyskytují potenciálně významné biotopy cenných a zvláště
chráněných druhů. Po dohodě s biologickým dozorem a na základě jeho doložitelného souhlasu může být
termínové omezení těchto činností na žádost investora upraveno podle aktuálního průběhu hnízdní sezony
a s ohledem na možnou přítomnost/nepřítomnost dalších živočichů a období jejich aktivity či hibernace.
V rámci běžné provozní údržby vedení monitorovat vegetaci kolem patek stožárů a v případě výskytu
nebezpečných invazních druhů rostlin provádět jejich likvidaci (kosení před květem za současné aplikace
vhodného herbicidu, dle potřeby i opakovaně v průběhu kalendářního roku).
O realizaci prací, průběhu biologického dozoru, plnění podmínek tohoto rozhodnutí a o veškerých
opatřeních přijatých k ochraně cenných druhů povede investor akce záznamy, které před kolaudací stavby
předá orgánu ochrany přírody v podobě písemné zprávy doručené v elektronické podobě.
Výjimku pro fázi výstavby je možné povolit pouze na nezbytně nutnou dobu potřebnou pro realizaci
stavby, nejdéle do konce roku 2030. Pro činnosti bezprostředně související s nutnou údržbou vedení
ve fázi provozu a jeho ochranného pásma lze výjimku povolit na celou dobu jeho provozu.

13. Stavebník dodrží podmínky plynoucí ze závazného stanoviska Ministerstva zdravotnictví České
republiky, Český inspektorát lázní a zřídel, závazné stanovisko, ze dne 23. 4. 2021, pod Č.j.: MZDR
16694/2021-2/ČIL-R,
a) Stavební práce musí být prováděny tak, aby nemohly být ovlivněny chemické, fyzikální
a mikrobiologické vlastnosti zdrojů přírodních minerálních vod zřídelní struktury Břvany a jejich
zdravotní nezávadnost, jakož i jejich zásoby a vydatnost dle ust. § 23 lázeňského zákona a aby nemohlo
dojít k úniku či úkapům pohonných hmot, olejů a jiných znečišťujících látek do půdy a podzemních nebo
povrchových vod a byla zabezpečena ochrana vod podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon).
b) Bude-li z jakýchkoliv důvodů nutno při realizaci záměru provést změny oproti předloženému projektu,
musí je žadatel předem projednat s Ministerstvem.
14. Stavebník dodrží podmínky plynoucí ze souhlasného závazného stanoviska Ministerstva obrany České
republiky, Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, Odboru ochrany územních zájmů
a státního odborného dozoru, vydaného pod Sp.zn.: 124126/2021 - 1150 - OÚZ, ze dne 22. 7. 2021:
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Řešeným územím prochází podzemní telekomunikační vedení vojenské správy, jehož orientační
průběh je vyznačen červeně na přiloženém situačním plánu a dojde k jeho kolizi s posuzovanou
stavbou.
Souběhy a křížení s podzemním vedením musí být provedeny podle platných předpisů, zejména podle
ČSN 73 6005, 73 6133, 33 4050 a dalších technických předpisů a norem. Při obnažení musí být
podzemní vedení chráněno před poškozením. Stavebník zajistí, že osoby pracující v kolizním
prostoru budou prokazatelně seznámeny s průběhem podzemního telekomunikačního vedení a s
podmínkami vydanými pověřeným orgánem AČR k jeho ochraně. Polohu podzemního vedení
vyznačí stavebník v celém prostoru staveniště a po celou dobu stavby bude toto vyznačení udržovat
v nezměněném stavu.
Podzemní telekomunikační vedení je nutno chránit před prověšením podložením do žlabů nebo na
betonovou desku a překrýt jej v celé délce výkopu betonovou deskou či jiným prefabrikátem nebo
obednit. Podzemní vedení je nutno chránit i před přístupem nepovolané osoby a případné poškození
okamžitě telefonicky hlásit správci podzemního vedení (VÚ 3255 Praha). Dodavatelská firma nebo
investor jsou dále povinni dle pokynů správce vedení neprodleně zajistit opravu u odborného
montážního podniku. Veškeré zemní práce v kolizním prostoru, tj. minimálně 1,5 metru na obě strany
telekomunikačního vedení, budou prováděny ručně a s největší opatrností, osoby pracující v tomto
prostoru musí být pod stálým dozorem odpovědného pracovníka dodavatelské firmy nebo investora.
Vykopaná zemina nesmí být ukládána do prostoru průběhu podzemního vedení. Před záhozem
výkopu bude podzemní vedení uloženo do řádně zhutněného pískového lože. V rámci uložení a
záhozu podzemního vedení budou dodrženy příslušné technické normy, a to především s ohledem na
dodržení hloubky uložení, cihlování, instalace výstražné fólie apod.
V ochranném pásmu 1,5 m na obě strany od osy telekomunikačního vedení platí zákaz jakýchkoliv
staveb a provádění skládek, výsadbu trvalých porostů provádět 2 m od osy kabelu. Dále je v prostoru
ochranného pásma kabelu zakázán pojezd těžké stavební techniky. Před záhozem výkopů požádá
investor nebo dodavatelský podnik správce podzemního vedení o provedení kontroly. Výsledek
kontroly je nutno zachytit v zápisu, který bude obsahovat i digitální fotodokumentaci výkopů před a
po záhozu. Jeden výtisk zápisu dostane dodavatelský podnik nebo investor, druhý správce
podzemního vedení. Tento zápis předloží stavebník v rámci závěrečné kontrolní prohlídky stavby.
Zároveň si VÚ 3255 Praha vyhrazuje právo provádět v rámci stavby kontroly dodržování zde
stanovených podmínek.
Před zahájením stavebních úprav, které se dotknou zakresleného prostoru, je nutno vyžádat si
minimálně 14 dní před započetím zemních prací vytýčení podzemního telekomunikačního vedení
jeho provozovatelem (VÚ 3255 Praha), který stanoví konkrétní podmínky jeho ochrany, (viz Zákon
č. 127/2005 Sb., § 102) tak, aby nebyla narušena jeho provozuschopnost. Provozovatel podzemního
vedení má právo tyto podmínky pozměnit nebo doplnit dalšími. Prostředky k vytýčení (barva, sprej,
kolíky apod.) a jeden výtisk projektové dokumentace zajistí k vytyčování v terénu žadatel. Plánovaná
trasa výměny se dotýká dvou vojenských objektů v oblasti k.ú. Čeradice a k.ú. Hrušovany. V případě
první lokality se nachází plánovaná trasa ve vzdálenosti 800 metrů a v druhém případě se nachází ve
vzdálenosti 2000 metrů. S hledem na výše uvedené, žádám, aby byl trvale zachován volný příjezd do
uvedených vojenských objektů v dané lokalitě.
Stožáry budou označeny barvou a vrchní vedení mezi těmito stožáry bude označeno značkami
kulového tvaru nejméně 60 cm v souladu s ustanovenými kapitoly 6.2.5. vojenského předpisu Let-16/L14 Vojenská letiště a leteckého předpisu L 14 Letiště v místě křížení a souběhu :
Se silnicí I.tř. 27, stožáry č.45, 46, 47 (tzn. 2 úseky)
Se silnicí I.tř. 7, stožár č.106 a stožáry mimo tuto akci 107, 108, 109, 110, 111 (tzn. 5 úseků)
Stožáry budou v souladu s ustanoveními vojenského předpisu Let1-6/L14 Vojenská letiště (leteckého
předpisu L14 Letiště) barevně označeny střídavými kontrastními pruhy. Barvy pruhů musí
kontrastovat s pozadím, proti kterému budou pozorovány. Musí být použity oranžová (RAL 2009) a
bílá (9016) nebo červená (RAL 3020) a bílá (9016). Pruhy musí být kolmé k nejdelšímu rozměru
stožáru. Od vrcholu stožáru směrem k patě stožáru musí být provedeno minimálně 5 pruhů o celkové
výšce nejméně 20 m, přičemž pruhy na okraji musí být tmavší barvy.
Vzdálenost mezi dvěma sousedními značkami nebo mezi značkou a nosným nebo kotevním stožárem
nesmí přesahovat 30 m při průměru značky 60 cm, 35 m při průměru značky 80 cm a 40 m při průměru
značky nejméně 130 cm.
Je žádoucí, aby značky byly jednobarevné, oranžové (RAL 2009) nebo červené (RAL 3020), jestliže
jsou značky bílé (RAL 9016) a červené nebo bílé a oranžové, musí být umístěny střídavě.
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Před vydáním kolaudačního souhlasu bude investorem potvrzeno, že je vedení opatřeno
požadovaným značením.

15. Stavebník dodrží podmínky plynoucí ze závazného stanoviska Úřadu pro civilní letectví vydaného
pod č.j.: 004411-21-701, ze dne 7. 5. 2021:
- Na základě letecko-provozního posouzení daného území - průniku tras elektrovodu ochrannými pásmy
letišť, křížení a souběhu elektrovodů s komunikacemi a vodními toky, zejména s ohledem na zajištění
bezpečnosti letů vrtulníků LZS, Policie ČR, požaduje Úřad pro civilní letectví ve smyslu předpisu
Ministerstva dopravy L 14 - Letiště (hlava 6, v souladu s ICAO Annex 14), následující rozsah
překážkového značení energetického vedení. Zajistit instalaci kulových značek na vrchním vedení
v úsecích v souladu předpisem L 14 - Letiště čl. 6.2.5.4. až 6.2.5.6., hlavy 6 v úsecích:
- křížení trasy energetického vedení se silnicí I. třídy č. 27 mezi stožáry č. 45; 46; 47; 48;
– křížení trasy energetického vedení se silnicí I. třídy č. 7 mezi stožáry č. 105; 106; 107;
a barevné překážkové značení stožárů (schválené barvy RAL TRAFIC /bílá, white-9016 , červená, red3020) v souladu předpisem L – 14 Letiště čl. 6.2.3.1. a 6.2.3.3 hlavy 6 na výše uvedených stožárech VVN.
16. Stavebník dodrží podmínku plynoucí ze stanoviska Státního Pozemkového úřadu ze dne 25. 3. 2020, pod
značkou: SPU 108845/2020:
V případě dotčení staveb HOZ požadujeme předložit k vyjádření další stupeň projektové dokumentace, která
bude obsahovat přesný popis technického řešení dotčení výše uvedených HOZ (vč. délek případně rušených
úseků HOZ).
17. Stavebník dodrží podmínky plynoucí ze souhlasného závazného stanoviska Českého telekomunikačního
úřadu, Odboru kontroly, jakožto příslušného správního orgánu v souvislosti s ustanovením § 108 odst. 1
písm. cc) zákona č.: 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále také "zákon
o elektronických komunikacích"), vydaného tímto orgánem pod č.j.: ČTÚ-21 292/2021-622/Koj ze dne
12. 5. 2021:
- Provozovatelé strojů, přístrojů a zařízení, jejichž provozováním vzniká vysokofrekvenční energie, jsou
podle § 100 odst. 1 zákona o elektronických komunikacích povinni zajistit, aby vysokofrekvenční energie
těchto zařízení nezpůsobovala rušení provozu elektronických komunikačních zařízení a sítí, popřípadě
rušení poskytování služeb elektronických komunikací nebo provozování radiokomunikačních služeb,
nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak. Za rušení provozu elektronických komunikačních zařízení a sítí,
poskytování služeb elektronických komunikací nebo provozování radiokomunikačních služeb se podle §
100 odst. 9 zákona o elektronických komunikacích považuje i rušení způsobené elektromagnetickým
stíněním nebo odrazy elektromagnetických vln stavbami nebo činnostmi souvisejícími s prováděním
stavby.
- Stavebníci staveb, jejichž provedení je spojeno se zemními pracemi, jsou podle stavebního řádu povinni
doložit žádost o vydání příslušného rozhodnutí vyjádřením provozovatele veřejné komunikační sítě o
existenci nadzemních nebo podzemních vedení komunikačních sítí ve staveništi od těch podnikatelů
zajišťujících veřejné komunikační sítě, které sdělí příslušný stavební úřad. Z hlediska zákona o
elektronických komunikací je podmínkou v místech kontaktu stavby, resp. stavební činnosti, a
komunikačních vedení veřejné komunikační sítě, nezbytné postupovat v souladu s ustanoveními
obsaženými v § 101 zákona o elektronických komunikacích, který upravuje styk komunikačních vedení
veřejné komunikační sítě s okolím.
- Vzhledem k možnosti výskytu ochranných pásem podzemních komunikačních vedení je třeba dodržet
ustanovení § 102 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích, které stanovuje zákazy určitých činností
v ochranném pásmu podzemního komunikačního vedení. Ochranné pásmo podzemního komunikačního
vedení veřejné komunikační sítě činí 0,5 m po stranách krajního vedení a lze jej chápat jako určitý prostor,
ve kterém je zakázáno či omezeno vykovávat jinou činnost než tu, pro kterou je tento prostor určen.
Současně je nutno dodržet podmínky ochrany ochranného pásma nadzemního komunikačního vedení.
Ochranné pásmo nadzemního komunikačního vedení vzniká dnem nabytí právní moci rozhodnutí vydaného
příslušným stavebním úřadem. V tomto rozhodnutí stavební úřad, na návrh vlastníka nadzemního
komunikačního vedení, stanoví parametry tohoto ochranného pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany
(§ 102 odst. 5 zákona o elektronických komunikacích.
- Vzhledem k možnosti výskytu ochranného pásma rádiového zařízení a rádiového směrového spoje je nutno
dodržet podmínky jejich ochrany. Ochranné pásmo rádiového zařízení a rádiového spoje vzniká dnem
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nabytí právní moci rozhodnutí vydaného příslušným stavebním úřadem. V tomto rozhodnutí stavební úřad,
na návrh vlastníka těchto zařízení a spojů, stanoví parametry těchto ochranných pásem, rozsah omezení a
podmínky ochrany (§ 103 odst. 1 zákona o elektronických komunikacích).
18. Stavebník dodrží podmínky plynoucí ze stanoviska Drážního úřadu vydaného pod čj.: DUCR23821/21/Bd, ze dne 3. 5. 2021:
1. Stavba bude provedena podle dokumentace předložené Drážnímu úřadu. Případné změny této
dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem.
2. Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.
3. Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně s
drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy.
4. Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu. Veškeré kroky při
provádění stavby v obvodu dráhy - tj. harmonogram prací, nutná ochranná opatření, případné výluky
kolejí, apod. je třeba řádně v předstihu projednat s vlastníkem a provozovatelem dráhy.
5. Stavební činnost nesmí omezovat rozhledové poměry na železničním přejezdu P 1895 přesmístní pozemní
komunikaci, ani nesmí být porušena jeho bezpečná funkce a na železničním přejezdu P 1918 přes pozemní
komunikaci III/22545, ani nesmí být porušena jeho bezpečná funkce.
6. Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení výše uvedené stavby.
19. Stavebník dodrží podmínky plynoucí ze souhlasu Městského úřadu Žatec, Stavební a vyvlastňovací
úřad, životní prostředí, ze dne 9.12.2021, pod č.j.: MUZA 51682/2021- 231/21/H,
1.Ve stanovených záplavových územích dotčených vodních toků nebudou skladovány snadno rozpojitelné a
odplavitelné materiály ani látky závadné vodám, pokud nebudou zabezpečeny před průtoky velkých vod.
2. Během výstavby ani užíváním staveb nedojde ke znečištění vod, zvláště ne ropnými látkami ani jinými
závadnými látkami. Látky závadné vodám (oleje, maziva, pohonné hmoty apod.) budou skladovány v
originálních, příp. uzavíratelných obalech.
3. Předmětná akce bude projednána se správcem vodního toku Klůčecký potok (IDVT 10238459), kterým
jsou dle podkladů Lesy České republiky, s.p.
4. Předmětná akce bude projednána i s vlastníkem vodní nádrže nacházející se na pozemku p.č. 991/1 v k.ú.
Tuchořice.
5. Koryta dotčených vodních toků nebudou znečištěna stavebním materiálem. Případné napadávky ze
stavební činnosti budou z koryt vodních toků neprodleně odstraněny na náklady investora předmětné akce.
6. Stavebními pracemi nedojde k narušení koryt dotčených vodních toků ani jejich opevnění. Případné
poškození bude neprodleně nahlášeno Povodí Ohře, s.p., Chomutov provozu Žatec. Koryta vodních toků
včetně jejich opevnění budou neprodleně uvedena do náležitého stavu na náklady předmětné akce.
7. Při provádění prací mezi body R1 a R9 nesmí dojít k žádnému zásahu ani vstupu na pozemky a zařízení,
ve správě Povodí Ohře, s.p., Chomutov, státní podnik, bez prokazatelného předchozího souhlasu zástupce
Povodí Ohře, s.p, Chomutov.
8. Případné zásahy do břehového porostu včetně zajištění podmínek pro jeho odtěžení a vysázení náhradní
zeleně budou v rámci zpracování projektové dokumentace projednány s Povodím Ohře, s.p., Chomutov a
odsouhlaseny příslušným orgánem ochrany přírody
9. Zahájení a ukončení prací na výše uvedené stavbě bude v předstihu oznámeno min. 7 dní před zahájením
a ukončením prací příslušnému vodoprávnímu úřadu a správcům dotčených vodních toků.
10. Po kompletním ukončení prací bude přizván pracovník Povodí Ohře, s.p., Chomutov provozu Žatec ke
kontrole provedení stavby a konečný stav bude tímto pracovníkem protokolárně odsouhlasen.
11. Dle § 30 odst. 8) vodního zákona je zakázáno v ochranném pásmu I. a II. stupně vodníh zdroje provádět
činnosti poškozující nebo ohrožující vydatnost, jakost nebo zdravotní nezávadnost vodního zdroje, v daném
případě vodního zdroje „Holedeč“.
12. V ochranném pásmu vodního zdroje „Holedeč“ jehož hranice jsou v terénu označeny tabulkami nelze
skladovat závadné látky bez souhlasu správce vodního zdroje a příslušného vodoprávního úřadu, kterým je
v daném případě Městský úřad Žatec, stavební a vyvlastňovací úřad, životní prostředí.
13. V případě úniku závadných látek a to včetně ropných látek, je nutno provést okamžitá opatření k zamezení
šíření kontaminace a neprodleně informovat příslušný vodovodprávní úřad v jakoukoliv dobu a v případě, že
taková situace nastane v ochranném pásmu vodního zdroje „Holedeč“ i správce tohoto vodního zdroje,
kterým je společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Teplice.
14. Dle předloženého hydrogeologického posudku bude na výše uvedenou stavbu zpracován plán opatření
pro případy havárie (havarijní plán).
15. Plán opatření pro případ havárie (havarijní plán) podléhá schválení příslušným vodopráním úřadem.
Stránka 14 z 84

Č. J. MPO 638242/21/433-SÚ

16. Spolu s žádostí o schálení plánu opatření (havarijního plánu) je nutno doložit i vyjádření správce povodí
a další doklady v souladu s vyhláškou č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření
vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů.
20. Stavebník dodrží podmínky plynoucí z koordinovaného závazného stanoviska
Městského
úřadu
Žatec, ze dne 9.7.2021, pod č.j.: MUZA 29116/2021,
Souhlas k zásahu do významného krajinného prvku se uděluje za předpokladu, že budou splněny tyto
podmínky:
1. Montážní plocha nosného stožáru st. p. č. 65 nebude využívat plochu bývalého opukového lomu (jižně a
jihovýchodně od p. p. č. 270/6 v k. ú. Kluček, od místa stožáru je zřetelně oddělena terénní nerovností –
výškou lomové stěny).
2. V ploše významného krajinného prvku č. 8/94 Klůček nebudou umístěny přístupové komunikace, ani
postaveny provizorní sjezdy.
3. Termín zahájení prací v k. ú. Kluček bude prokazatelně oznámen orgánu ochrany přírody s předstihem
alespoň 5 dnů.
Chráněné záměry ochrany ovzduší jsou záměrem dotčeny. Záměr je možné uskutečnit za těchto podmínek:
1. Průběžně monitorovat prašnost v areálu a v případě zvýšené prašnosti, provést adekvátní protiprašná
opatření a skrápět (zvlhčovat) v době déletrvajícího sucha odkryté plochy.
2. Používat zpevněných staveništních komunikací nebo trasy dočasně zpevnit.
3. Parkování zaměstnanců stavby zajistit výhradně na zpevněných plochách, minimalizovat pohyb vozidel v
okolí staveniště.
4. Důsledně dodržovat zásadu čištění vozidel vyjíždějících na vozovku. Instalovat čistící systém při výjezdu
ze staveniště v prostoru napojení na veřejné komunikace (např. štěrkové lože, roštové pásy, vodní lázně s
tlakovým čištěním nebo kombinace omytí a přejezdů přes retardéry).
5. Při nakládce a vykládce minimalizovat spádové výšky.
6. Pokud se znečištění hromadí na komunikacích v okolí staveniště, je třeba je pravidelně čistit, a to v závěru
dne po ukončení prací, respektive odjezdu strojních zařízení a nákladních vozů, a to minimálně jednou za 24
hodin. V intravilánu je nutné čistit komunikaci okamžitě po znečištění.
7. Při rozrušování půdy či konstrukcí (demolice) či vrtání pilot nebo kotev používat skrápění nebo odsávání,
při řezání používat stroje se skrápěním, smáčet pracovní plochu a při odsávání používat vaky na prach.
8. Při postupném odvážení odpadu ze stavby odstranit přednostně jemnou suť a suché materiály, až později
hrubší části a vlhký materiál.
9. Veškeré odpady – stavební suť apod. – které nebudou ihned odvezeny oprávněné osobě, umístit na
závětrnou stranu a zároveň umisťovat veškerý sypký materiál na deponie tak, aby horní vrstvu tvořil vždy
nový materiál.
Chráněné záměry ochrany lesů jsou záměrem dotčeny. Záměr je možné uskutečnit za těchto podmínek:
1. Všechny stavební práce a s nimi spojené činnosti budou probíhat výhradně mimo pozemky v ochranném
pásmu PUPFL (vyjma pozemků, na kterých budou umisťovány stožáry);
2. Realizací stavby nedojde k omezení v přístupu k sousedním pozemkům a k nutnosti vjíždět, nebo
vstupovat na PUPFL;
3. Vlastníci (či hospodáři) PUPFL neodpovídají za případné škody na stavbě umístěné na pozemcích
určených k PUPFL a jeho ochranném pásmu (50 m od okraje lesního pozemku) způsobené působením
přírodních vlivů na sousední lesní porosty;
4. Vlastníci (či hospodáři) PUPFL neodpovídají za případné škody na stavbě a jejím příslušenství, které
budou umístěny v ochranném pásmu PUPFL; jedná se zejména o škody způsobené užíváním, údržbou a
opravami, působením přírodních vlivů apod.;
5. Zahájení a ukončení stavebních prací bude s dostatečným předstihem oznámeno orgánu státní správy
lesů.
6. V případě změn, které by vedly k dotčení PUPFL, si vyhrazujeme právo se k těmto změnám vyjádřit a
vydat nové závazné stanovisko.
Odpadové hospodářství
1) Jestliže bude docházet k dočasnému skladování odpadů (vytěžená zemina) a pozdějšímu odvozu na
skládku, musí být tento odpad jasně oddělen a označen tak, aby bylo zřejmé, že jde o odpad, který bude
předán na skládku, a nemohlo dojít k jeho smísení.
2) Přepravní prostředky budou při přepravě uzavřeny nebo budou mít ložnou plochu zakrytou, aby bylo
zabráněno úniku převáženého odpadu. Při úniku odpadů bude odpad neprodleně odstraněn a místo uklizeno.
3) S odpady podle bodu 1. musí být před užíváním stavby naloženo v souladu se zákonem o odpadech.
Památková péče
Nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce prokáže stavebník, že zahájení výkopových prací oznámil
Archeologickému ústavu AV ČR a předloží zprávu oprávněné organizace o výsledku odborného dozoru
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archeologa, a to i v negativním případě, aby se tak předešlo možnému postihu ve smyslu §§ 35, 39 zákona o
státní památkové péči.
21. Stavebník dodrží podmínky plynoucí z koordinovaného stanoviska Městského úřadu Podbořany, ze dne
17.6.2021, pod č.j.: SÚ/14488/2021/Mik,
Z hlediska státní památkové péče:
- V případě jakýchkoliv výkopových prací je stavebník v souladu s ustanovením § 22, odst. 2 zákona o státní
památkové péči už od doby přípravy stavby povinen oznámit svůj záměr Archeologickému ústavu AV ČR
Praha, Letenská 4, 118 01 Praha 1, a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci (např. Ústav archeologické
památkové péče severozápadních Čech v Mostě, v.v.i., Žižkova 835, 434 01 Most nebo Regionální muzeum
K. A. Polánka, Husova 678, 438 01 Žatec) provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum,
- V případě, že v souvislosti s přípravou stavby nebo při jejím provádění dojde k archeologickým nálezům,
je stavebník ve smyslu ustanovení § 23 zákona o státní památkové péči povinen ihned podat oznámení
stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče, popřípadě Archeologickému ústavu AV ČR Praha a učinit
nezbytná opatření, aby nález nebyl poškozen nebo zničen (§ 176 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu),
- při kolaudačním řízení prokáže investor, že zahájení výkopových prací oznámil oprávněné organizaci
pověřené archeologickým výzkumem a předloží zprávu této organizace o výsledku odborného dozoru
archeologa.
Odpadové hospodářství
- k výstavbě výše uvedené stavby požadujeme, aby s odpady bylo nakládáno, jak je uvedeno v předložené a
posuzované projektové dokumentaci,
- podle § 15 odst. 2 písm. b) zákona o odpadech je původce odpadů (stavebník) povinen při řízení o vydání
kolaudačního souhlasu předložit dokumentaci – doklady o zákonném využití nebo odstranění stavebního
odpadu (doklady o uložení na skládce nebo o předání jiné osobě k recyklaci či znovuvyužití). Žádné
prohlášení takovým dokladem není.
22. Stavebník dodrží podmínky plynoucí ze závazného stanoviska Městského úřadu Podbořany, odboru
životního prostředí ze dne 11.10.2021, pod č.j.: ŽP/17069/2021/Jur,
1. Stavba bude umístěna a provedena dle předložené projektové dokumentace. Zpracovatelem projektové
dokumentace je ČEPS Invest, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, IČ: 246 70 111, hlavní projektant
Ing. Josef Veselý (ČKAIT 1006427).
2. Realizace záměru bude provedena co nejšetrněji s ohledem na okolní lesní porosty, lesní pozemky a
pozemky se způsobem ochrany pozemek určený k plnění funkcí lesa.
3. Stavbou dochází k dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa a dle předložené PD si stavba nevyžádá
nový zábor PUPFL. Pokud by však mělo dojít k odnětí pozemků určených plnění funkcí lesa nebo k jejich
omezení ve využívání, je v takovém případě nezbytné požádat orgán státní správy lesů o vydání příslušného
rozhodnutí nebo požádat o vydání změny již dříve vydaného rozhodnutí. Žádost musí obsahovat náležitosti
dle vyhlášky č. 77/1996 Sb., o náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení a podrobnostech o ochraně
pozemků určených k plnění funkcí lesa.
4. Bude plně respektováno, a to i v budoucnu, právo vlastníků pozemků určených k plnění funkcí lesa na
jejich řádné obhospodařování.
5. Vlastnící pozemků určených k plnění funkcí lesa neodpovídají za škody na stavbě a její příslušenství.
6. Na pozemcích určených k plnění funkcí lesa nebudou skladovány odpady a odpadky, stavební materiál,
zemina z výkopů a pozemky nebudou zatěžovány průjezdy a parkováním techniky. S odpady vzniklými
při stavbě bude nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech.
23. Stavebník dodrží podmínky plynoucí ze závazného stanoviska Městského úřadu Podbořany, odboru
životního prostředí ze dne 9.8.2021, pod č.j.: ŽP/17070/2021/Jan,
1. Při stavbě bude postupováno tak, aby nedocházelo k nadměrnému poškozování vegetace v okolí stavby a
tak, aby nedocházelo k nadměrnému rušení, omezování, zraňování a usmrcování živočichů. Tomu lze
zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky, to znamená, že bude přednostně využívána menší
mechanizace;
2. Trvalé zábory biotopů, průseky porostů, související s ochrannými pásmy, provádět v co nejmenší míře.
Okolní nezasažené biotopy mohou suplovat stavbou pozměněná stanoviště bez jakéhokoliv vnějšího zásahu
nebo managementového opatření.
3. Aby nedocházelo k neúmyslnému usmrcování jedinců na hnízdech, nechtěné likvidaci snůšek, rušení či
jiným zásahům do přirozeného vývoje, je nutné provádět výše popsané zásahy a rušivé činnosti
v identifikovaných místech výskytu v konkrétním biotopu mimo dobu hnízdění, tj. mimo období od
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15.3. do 31.7. daného kalendářního roku. Tuto podmínku lze ignorovat, pokud bude přítomný
biologický stavební dozor, který vyloučí hnízdění ptáků a zaručí minimalizaci negativních dopadů;
4. Ve vybraných biotopech s větší pravděpodobností migračních aktivit ptáků je vhodné na zemnící lana
umístit zvýrazňující optické prvky (například „barevné spirály“). Na našem území se jedná se o
segmenty vedení V411/811 mezi stožáry 27-25;
5. V lesním porostu nebude skladován žádný stavební materiál a zřizováno zařízení staveniště.
Mechanizační prostředky budou zajištěny proti úniku provozních kapalin do lesního prostředí.
6. V zájmu minimalizace vizuálních vlivů konstrukcí stožárů na krajinu, bude na všech stožárech
posuzovaného vedení (s výjímkou případného výstražného značení stožárů) použita na celou
konstrukci matná šedozelená barva s odstíny RAL 6011, alternativně DB 601 a DB 602.
24. Stavebník dodrží podmínky plynoucí z koordinovaného stanoviska Městského úřadu Louny, odboru
stavebního úřadu ze dne 8.6.2021, pod č.j.: MULNCJ 43512/2021
Doprava:
V případě omezení dopravy na silnicích ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Louny, investor
s min. 30denním předstihem požádá SSÚ o stanovení dopravního značení, případně i o vydání rozhodnutí
o uzavírce dotčené komunikace. Pro povolení uzavírky investor doloží souhlasné stanovisko Dopravního
inspektorátu Policie České republiky, okresní ředitelství Louny a vlastníka komunikace – Ústeckého kraje
v zastoupení Správy a údržby silnic ÚK. V případě omezení autobusové dopravy, investor doloží vyjádření
příslušného dopravce.
Vodní hospodářství:
Jakákoliv změna oproti předloženému popisu bude v předstihu projednána s vodoprávním úřadem.
Orgán státní správy lesů
Po dobu realizace stavby nebude na pozemcích určených k plnění funkcí lesa ukládán žádný stavební
materiál, zemina z výkopů a nebudou na něm parkovat motorová vozidla a stroje. V případě poškození
stromů v lesním porostu bude toto poškození opatřeno nátěrem.
25. Stavebník dodrží podmínky plynoucí ze závazného stanoviska Městského úřadu Louny, odboru
životního prostředí ze dne 21.6.2021, pod č.j.: MULNCJ 47577/2021
1. Při realizaci záměru bude minimalizován zásah do bylinné a dřevinné vegetace v dotčených lokalitách. Bude
postupováno tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení
jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky, to znamená, že bude
přednostně využívána menší mechanizace.
2. Lesní prostředí nebude narušováno nadměrným hlukem, prachem, kouřem a otřesy.
3. V lesním porostu nebude skladován žádná stavební materiál a zřizováno zařízení staveniště.
4. V rámci stavby nebudou na lesním pozemku pokáceny žádné dřeviny a keře.
26. Stavebník dodrží podmínky plynoucí z vyjádření Státního pozemkového úřadu,
vodohospodářských staveb, stanovisko ze dne 29. 8. 2022, pod značkou: SPU 280602/2022
-

-

odbor

Prováděním zemních prací a použití mechanizace, nesmí dojít k poškození opevnění dna a svahů otevřených
kanálů HOZ. V případě poškození HOZ je zhotovitel (investor) povinen vše na své náklady uvést do
původního stavu nebo uhradí škody v plné výši SPÚ.
Provádění zemních prací a použití mechanizace v blízkosti zakrytého (trubního) HOZ bude prováděno s
respektováním existence trubního zařízení. V případě poškození HOZ je zhotovitel (investor) povinen vše na
své náklady uvést do původního stavu nebo uhradí škody v plné výši SPÚ
Při provádění prací nesmí dojít ke znečištění a zanesení průtočněho profilu HOZ stavebním a výkopovým
materiálem či závadnými látkami z použitých mechanizačních prostředků, nesmí docházet ke znečišťování
protěkající vody,
Pokud bude v rámci stavby dotčeno POZ, doporučujeme navrhnout příslušná opatření k zachování jeho
funkčnosti na okolních pozemcích.
Prováděním prací v blízkosti HOZ a v jeho profilu nesmí dojít k jeho znečištění výkopovým materiálem a
závadnými látkami z použitých mechanizačních prostředků. Žadatel se zavazuje, že v případě vzniku škod a
havárií na HOZ spojených s provedením stavebních prací, uvede vše na svě náklady do původního stavu
nebo uhradí škody v plně výši SPÚ.
Nejpozději před realizací výše uvedeně stavby bude uzavřena Smlouva o zřízení věcněho břemene, do kterě
budou zapracovány i podmínky oddělení vodohospodářských staveb Česká Budějovice - viz. odstavec a)
tohoto vyjádření (dotčení melioračních staveb).
Jedná se o tyto tři stavby hlavního odvodňovacího zařízení (HOZ):
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v zájmovém území stožáru č.30 se nachází ve vzdálenosti 100 m od stožáru na pozemcích
178/71,178/10,241/6 a 241/1 vk.ú. Sedčice, zakrytá (trubní) část kombinovaného HOZ evidované pod
názvem „HOZ Nové Sedlo II., K1 “ s ID 3070000108-11201000, v celkové délce 1283 m, pořízené v roce
1984, nadzemní vedení VVN vede dál rovnoběžně od zaústění HOZ do VT s trasou HOZ.
v zájmovém území mezi stožáry č.95-96 vede nadzemního vedení VVN ve vzdálenosti 60 m od zaústění
otevřené části kombinovaného HOZ do vodního toku Hasina. HOZ je evidované pod názvem „HOZ Hřivice
01/7“ s ID 3070000060-11201000, v celkové délce 360 m, pořízené v roce 1986, na pozemku p.č. 921 v k.ú.
Opočno u Loun.
V zájmovém území stožáru č.115 (na pozemku p.č.1422/22 k.ú. Postoloprty) se nachází na sousedních
pozemcích p.č. 1424/3 a 1424/4 v k.ú. Postoloprty vrchní hrana otevřeného koryta HOZ evidovaného pod
názvem „HOZ objekt č.1-odpad“ s ID 3070000140-11201000, v celkové délce 1575 m, pořízené v roce 1971,
nadzemní vedení VVN dále od stožáru 115 kříží otevřený profil HOZ.
27. Stavebník dodrží podmínky plynoucí z vyjádření společnosti ČD a.s. – Reginální správa majetku Praha.,
vydaného pod čj.: 1564/2022-RSM PHA, ze dne 29. 6. 2022,
- Všechny prostory ČD užívané stavbou budou zajištěny v souladu s platnou legislativou (zejména dle
nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při
práci na staveništích a zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách) v platném znění.
- Upozorňujeme, že uvažovaná stavba se dle zákona č.266/1994 Sb., v platném znění, § 8 bude nacházet v
ochranném pásmu dráhy. Dle § 9, odst. 1) zákona se musí ke stavbám v ochranném pásmu vyjádřit Drážní
správní úřad. Dále je nutno vyžádat si stanovisko Správy železnic, státní organizace.
- Správce bude informován o zahájení stavby a to nejméně 14 dní před zahájením stavby. Majetek ve správě
RSM Praha nesmí být stavebními pracemi bez předcházející dohody se správcem ohrožen ani nesmí být
omezena jeho funkčnost.
- Zároveň požadujeme přizvat správce ke kontrole pozemku s protokolárním předáním po dokončení
stavebních prací. Ke dni předání musí být majetek ČD, a.s. ve správě RSM Praha uveden do původního
stavu. Tento protokol není podklad ke kolaudaci stavby. Souhlas s kolaudací stavby bude vydán referentem
správy majetku na základě souhlasu správce
- Při geodetickém zaměření plánované, resp. dokončené stavby striktně požadujeme účast geodeta ČD, a.s.,
geometrický plán dokončené stavby na pozemcích ve vl. ČD, a.s. nesmí být zapsán bez souhlasu vlastníka
pozemku!
- Bude dodržena veškerá platná legislativa na ochranu životního prostředí, stavební činností nedojde ke
znečištění pozemků v majetku ČD, a.s. Po ukončení veškerých prací musí být pozemky předány uklizené.
- Odpady budou likvidovány dle zákona č. 541/2020 Sb., v platném znění a na náklady stavebníka. Po
dokončení veškerých stavebních prací musí být pozemky náležitě upraveny, odpad a přebytečný materiál
odvezen. Pokud dojde ke kontaminaci pozemků ropnými deriváty, provede investor na vlastní náklady
okamžitou dekontaminaci.
- Před zahájením kácení zeleně na pozemcích ve vl. ČD, a.s. musí být předem kontaktován ekolog RSM
Praha. Zeleň, která bude ponechána, bude chráněna dle standardu SPPK A01 002 - ochrana dřevin při
stavební činnosti – zejména ustanovení o ochraně kořenového systému dřevin. Souhlas s kácením dřevin v
rozsahu doložené projektové dokumentace bude vydán ekologem RSM Praha na základě samostatné
žádosti s doložením dendrologického průzkumu, který musí obsahovat specifikaci dřevin (druhy, popřípadě
rody dřevin, jejich počet a obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí; pro zásah do zapojených porostů dřevin
lze namísto počtu kácených dřevin vést výměru plochy s uvedením druhového, popřípadě rodového
zastoupení dřevin a specifikaci zásahu), situační zákres jednotlivých dřevin a návrh vyrovnání
majetkoprávních vztahů mezi ČD a investorem v souvislosti se zásahem do dřevin včetně užívání
dotčených pozemků ve vlastnictví ČD a smluvního vztahu.
28. Stavebník dodrží podmínky plynoucí z vyjádření společnosti ČD - Telematika a.s., vydaného pod čj.:
1202004876, ze dne 11. 3. 2020, prodlouženo zn.1202004876-1 z 27.6.2022
Dotčenou síť elektronických komunikací je žadatel povinen nechat u ČD - Telematika a.s. vytyčit.
Vytyčení sítě elektronických komunikací bude provedeno na základě písemné objednávky zaslané nejméně
14 dnů před požadovaným termínem vytyčení. Na objednávce ve dvojím vyhotovení musí být uvedeno
jednací číslo vyjádření a datum vydání vyjádření. V případě, že žadatelem je právnická osoba, musí být na
objednávce uvedeno navíc IČO, DIČ a bankovní spojení objednatele. Termín, způsob a formu vytyčení je
nutné řešit individuálně s kontaktní osobou (kontakty na adrese www.cdt.cz/ vytyčeni) po telefonické
dohodě, a to nejlépe 7 dnů před požadovaným termínem vytyčení. Je-li vytyčení požadováno do tří dnů od
data vaší žádosti na vytyčení, bude do celkové částky za vytyčení připočten expresní příplatek ve výši 30%
z celkové částky. Žadatel nese veškeré náklady na provedení vytyčení, a to včetně případných prací
geodetické kanceláře, pokud to situace vyžaduje.
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Po vytyčení je žadatel povinen předložit k odsouhlasení vystavovateli tohoto vyjádření další stupeň
dokumentace, ve kterém budou zakresleny sítě elektronických komunikací podle skutečnosti, popsány
rozsah a způsob provedení činností a zajištění ochrany dotčeně sítě elektronických komunikací. V případě,
že projekční či realizační práce související se stavbou budou prováděny na pozemcích dráhy čí v jejím
ochranněm pásmu anebo na síti elektronických komunikací v majetku Správy železnic, musí tyto práce
provádět organizace, která má příslušné odborné oprávnění k práci na železničním telekomunikačním
zařízení udělená Správou železnic.
Specifické podmínky Správy železnic:
Stavební objekty a provozní soubory zpracované dostupně dokumentace pro územní řízení týkající
se sítě elektronických komunikací v majetku Správy železnic musí být v dalším stupni projektově
dokumentace zpracovány v rozsahu daném vyhláškou č.146/2008Sb. a upřesněnou směrnicí Správy
železnic 11/2006. Činnosti na majetku Správy železnic uvedené již ve stupni dokumentace pro územní
řízení musí být v souladu s technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah. V případě prodeje,
pronájmu drážního pozemku, objektu, je žadatel povinen požádat o vyjádření Správu železnic, Technickou
ústřednu dopravní cesty se sídlem Praha 9 - Libeň, Malietova 10/2363. Přílohou podané žádosti musí být
toto vyjádření, a to včetně všech příloh.
Další upřesňující podmínky:
dotčená území
trať Vilémov - Kadaň
žkm cca 16,600 - 20,850, křížení v žkm cca 17,900 a cca 18,840 - metalický kabel typu PK 19 (12DM
0,9)
trať Lužná - Žatec
žkm cca 90,225 - 92,070, křížení v žkm cca 91,430 - metalický kabel typu 10x4 0,8 trať Plzeň - Žatec
žkm cca 192,500 - 194,395, křížení v žkm cca 193,500 - metalický kabel typu ŽDK1 ( 7DM 0,9 + 9XV
1,2 + 26 DM 0,9 ) a kombinovaný kabel ( TCEOKPFLEZE 10x4x0,8 + 2-16E9/125 HYBRID )
trať Postoloprty - Louny
žkm cca 1,235 - 4,400, křížení v žkm 3,550, kabel typu DK40 ( 1XV 1,3 + 10 DM 0,9 )
trať Podlešín - Obrnice
žkm cca 103,700 - 105,440, osa koleje od osy vedení cca 360m
trať Rakovník - Louny
žkm cca 38,200 - 39,640, osa koleje od osy vedení cca 400m
Nutný výpočet nebezpečných vlivů.
29. Stavebník dodrží podmínky plynoucí z vyjádření společnosti ČEPRO a.s., vydaného pod čj.:
S1/154/FR/2022 ze dne 10. 8. 2022,
K uvedené akci požadujeme:
- Dodržení vládního nařízení č.29/1959 Sb.§5 odstavec (3) písmeno (f), je zakázáno do vzdáleností 3m
provádět činnosti, které by mohly ohrozit potrubí a plynulost a bezpečnost jeho provozu, např. výkopy,
odklizování zemin, jejich navršování, sondy a vysazování stromů.
- Výpočet a posouzení vnějších vlivů zdvojení vedení DSpP V 411/811 na podzemní liniové zařízení
ČEPRO, s návrhem ochranných opatření, pokud budou potřeba.
- Vedení vysokého a velmi vysokého napětí nesmí být vedeny v souběhu s dálkovodem, pokud se v řádně
zdůvodnitelných případech nelze souběhu vyhnout, nesmí být delší jak 300 m.
- Dodržení vzdálenosti podpěrných bodů stožárů od osy produktovodu 29m. Zakazujeme na místa přejezdu
přes inženýrské sítě ČEPRO, a.s. těžkou technikou.
- V zabezpečovacím pásmu produktovodů nesmí být prováděny žádné práce nebo činnosti, jež by mohly vést
k poškození produktovodu (jde zejména o provádění zemních prací, hloubení lýh, studní a vrtů. Vytyčení
inženýrských sítí provedeme na základě vaší objednávky.
- Před započetím prací požadujeme předání podmínek v ochranném pásmu.
- Před zahájením prací kontaktujte vedoucího technologa ČEPRO.
30. Stavebník dodrží podmínky plynoucí z vyjádření společnosti CETIN a.s., tj. z vyjádření vlastníka
(provozovatele) technické infrastruktury (účastníka řízení), vydaných pod č.j. 709107/22, 709068/22 a
709206, vše ze dne 14. 7. 2022:
(pro zájmová katastrální území: Přeskaky; Libědice; Čeradice u Žatce; Kličín; Větrušice; Holedeč; Železná
u Libořic; Měcholupy u Žatce; Milošice; Sedčice; Kněžice u Podbořan; Neprobylice u Kaštic; Sýrovice;
Milčeves; Radíčeves, Chbany; Poláky; Přeskaky; Vadkovice; Vikletice; Libědice; Rokle; Vinaře u Kadaně;
Sedčice; Žabokliky, Břvany; Holedeč; Stránky; Hřivice; Touchovice; Jimlín; Lenešice; Dubčany u Liběšic;
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Kluček; Liběšice u Žatce; Líčkov; Lipenec; Lipno; Měcholupy u Žatce; Opočno u Loun; Březno u Postoloprt;
Malnice; Postoloprty; Vrbka u Postoloprt; Tuchořice; Výškov u Počerad; Hořany u Zbrašína
Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem, je povinen
- dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS(pověřená osoba), tak jak je tento
označen ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK
• Podmínkou je v definovaných rozvaděčích zkontrolovat/vybudovat uzemnění na max. 15 Ohm,
osadit všechny páry příchozích kabelů bleskojistkami a rozvaděče označit výstražnou tabulkou
Pozor Nebezpečí úrazu indukovaným napětím!
• Kontaktujte POS pro vypracování cenového a technického návrhu přeložky.; a
- řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření;
- Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost
CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o
elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné
úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;
- Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností
CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACI společnosti CETIN
a.s.
OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE
- Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným zařízením, byla zřízena
ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.
- SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož rozsah je stanoven (a) ustanovením § 102 Zákona o
elektronických komunikacích a/nebo (b) právními předpisy účinnými před Zákonem o elektronických
komunikacích, není-li Příslušnými požadavky stanoveno jinak.
- Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných prací,
při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru
stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná
Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník
rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území.
- Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a
skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den
následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.
- Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK
bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost
dohledovému centru společnosti CETIN.
- Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se jako
účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti
rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS.
POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PŘÍPRAVĚ STAVBY
i.
Při projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace Stavby (i)
zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z Příslušných požadavků, zejména ze
Zákona o elektronických komunikacích a Stavebního zákona, (ii) respektovala správnou praxi v oboru
stavebnictví a technologické postupy a (iii) umožňovala, aby i po provedení a umístění Stavby dle
takové projektové dokumentace byla společnost CETIN, jako vlastník SEK schopna bez jakýkoliv
omezení a překážek provozovat SEK, provádět údržbu a opravy SEK.
ii.
Nebude-li možné projektovou dokumentací zajistit některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího
odstavce (i) a/nebo umístění Stavby by mohlo způsobit, že nebude naplněn některý, byť i jeden z
požadavků dle předchozího odstavce (i), vyvolá Stavebník Překládku.
iii.
Při projektování Stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšleno, že se bude nacházet v ochranném
pásmu radiových tras společnosti CETIN a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to
včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.) je Stavebník povinen písemně
kontaktovat POS za účelem získání konkrétního stanoviska a podmínek k ochraně radiových tras
společnosti CETIN a pro určení, zda Stavba vyvolá Překládku. Ochranné pásmo radiových tras v šíři
50m je zakresleno do situačního výkresu, který je součástí tohoto Vyjádření.
iv.
Pokud se v Zájmovém území nachází podzemní silové vedení (NN) ve vlastnictví společnosti CETIN,
je Stavebník povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit totéž, co je uvedeno pod písm (i)
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tohoto článku 5, přičemž platí, že Stavebník vyvolá Překládku v případech uvedených pod písm (ii)
tohoto článku 5.
v.
Stavebník je povinen při projektování Stavby, která je stavbou (a) zařízení silových elektrických sítí
(VN, VVN a ZVVN) a/nebo (b) trakčních vedení, provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na
SEK, zpracovat ochranná opatření, to vše dle a v souladu s Příslušnými požadavky. Stavebník je
povinen nejpozději třicet (30) Dnů před podáním žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí
k umístění Stavby dle Stavebního zákona předat POS výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a
zpracovaná ochranná opatření.
vi.
Je-li Stavba v souběhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kříží, je Stavebník povinen nejpozději ke
Dni, ke kterému započne se zpracováním projektové dokumentace ke Stavbě, oznámit POS a
projednat s POS (a) veškeré případy, kdy trajektorie podvrtů a protlaků budou vedeny ve vzdálenosti
menší, než je 1,5 m od Kabelovodu a (b) jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by mohly být
vedeny v úrovni či pod úrovní Kabelovodu nebo kabelové komory.
vii.
Je-li Stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti Kabelovodu, ve vzdálenosti menší, než jsou 2
m nebo kříží-li Stavba Kabelovod ve vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad nebo kdekoli pod
Kabelovodem, je Stavebník povinen předložit POS k posouzení zakreslení Stavby v příčných řezech,
přičemž do příčného řezu je Stavebník rovněž povinen zakreslit profil kabelové komory.
POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY
i.
Stavebník je před započetím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke Stavbě povinen vytýčit trasu
SEK na terénu dle Příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S vytýčenou trasou SEK je
Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke
Stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude Stavebník odpovědný společnosti CETIN
za náklady a škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN vzniknou a je povinen je
společnosti CETIN uhradit.
ii.
Pět (5) Pracovních dní před započetím jakýchkoliv prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen
oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke Stavbě. Písemné oznámení dle
předchozí věty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo
jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka.
iii.
Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla
dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je
zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není Stavebník oprávněn
přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů
nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je Stavebník povinen
prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob
přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.
iv.
Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke
změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země
do budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou
opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen provádět
v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK, která je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo
nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby
jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN (a) ke změně nivelety
terénu, a/nebo (b) k výsadbě trvalých porostů, a/nebo (o) ke změně rozsahu a změně konstrukce
zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí
náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
v.
Zjistí-li Stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji
v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný
rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve
vztahu ke Stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.
vi.
Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s
kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat
do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným
zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není
Stavebník oprávněn umístit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v
podélném směru.
vii.
Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je Stavebník povinen tři (3) Pracovní
dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím.
Oznámení Stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný Den zakrytí, číslo
jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než
získá písemný souhlas POS se zakrytím.
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31. Stavebník dodrží podmínky plynoucí z vyjádření společnosti České Radiokomunikace a.s., vydaného
pod zn. UPTS/OS/287504/2021, ze dne 19. 10. 2021,
V současné době prochází v blízkosti Vámi řešeného objektu paprsky radioreléových spojů elektronické
komunikační sítě ve správě Českých Radiokomunikací, a.s. (viz. přehledná situace). Obecně platí, že
koridory radioreléových spojů nesmí být částečně ani krátkodobě narušeny konstrukcí stavebních objektů,
konstrukcí použitě stavební techniky nebo tělesy přenášených stavebních břemen!
Podmínky pro případ kolize s vedením SEK Českých Radiokomunikací, a.s.:
a) Stavebník ie povinen ihned kontaktovat pracovníky odd. Ochrany sítí Českých Radiokomunikací, a.s.,
pokud ve fázi zpracování projektové dokumentace stavby nebo v pozdějších fázích stavebního řízení zjistí,
že stavebními objekty nebo použitou stavební technikou hrozí i jen krátkodobé či částečné narušení tras
podzemních nebo nadzemních vedení veřejné komunikační sítě ve správě Českých Radiokomunikací, a.s.
b) V případě nutnosti přeložení vedení Českých Radiokomunikací, a.s hradí nezbytně nutné náklady za
vyvolanou úpravu sítě stavebník, jehož stavba nebo stavební technika danou přeložku vyvolala.
c) Stavebník je povinen nejpozději 3 měsíce před zahájením výstavby kolizního objektu nebo umístěním
kolizní stavební techniky uzavřít se společností České Radiokomunikace, a.s. "Dohodu o přeložení kolizního
vedení Českých Radiokomunikací,a.s.“.
32. Stavebník dodrží podmínky plynoucí z vyjádření společnosti Lesy České republiky, s.p., lesní správa
Žatec pod č.j: LCR182/000570/2020, ze dne 18. 3. 2020:
-

Uvedenou akcí nedojde k nutnosti dalšího odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa ani omezení ve
využívání, tzn. že nedojde k rozšiřování stávajícího ochranného pásma.
Realizací akce nedojde k záboru ani k nutnosti vstupovat nebo vjíždět na sousední pozemky s právem
hospodařit LČR.
Na okolních pozemcích s právem hospodařit LČR nebude nutné kácet, oklešťovat dřeviny ani zde nebude
ukládán žádný stavební materiál, zemina z výkopů apod.
Po dobu provádění stavebních prací nedojde k omezení v přístupu k sousedním pozemkům s právem
hospodařit LČR.

33. Stavebník dodrží podmínky plynoucí z vyjádření společnosti Lesy České republiky, s.p., OŘ severní
Čechy pod č.j: LCR946/075250/2021, ze dne 15. 2. 2021:
-

Při návrhu budou dodrženy platná nařízení, předpisy a ČSN, zejména 752130 - sloupy nadzemního vedení
nebudou umisťovány ve vzdálenosti menší než 6m od břehové čáry toku.
Při stavbě nedojde ke znečištění vodního toku nebezpečnými látkami ani zákalem.
Stavebními pracemi nebude dotčeno koryto toku, ani jeho opevnění, případné poškození bude neprodleně
ohlášeno správci toku a budou učiněna neprodleně opatření k uvedení do řádného stavu na náklady
investora předmětné akce.
Případné zásahy do břehového porostu budou projednány se správcem toku a odsouhlaseny příslušným
orgánem ochrany přírody.
Zahájení a ukončení prací nám bude oznámeno v předstihu min. 10 dní
Pokud bude v průběhu realizace potřeba provést kácení dřevin, souhlasí správce toků s kácením dřevin ve
své kompetenci (v pásmu břehového porostu - 6 m od břehové hrany), za předpokladu projednání kácení
dle platných právních předpisů (zvláště Zákon o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb., v platném
znění). Dřevní hmota zůstává v majetku vlastníka pozemku.

34. Stavebník dodrží podmínky plynoucí z vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a.s., vydaného pod zn.:
0101768489, ze dne 1. 7. 2022,
-

-

V případě existence podzemních energetických zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení
technické infrastruktury je povinností stavebníka alespoň 14 dní před započetím zemních prací požádat
telefonicky na 800 850 860 nebo e-mailem na info@cezdistribuce.cz o tzv. vytyčení trasy podzemního
zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury. O vytyčení lze požádat
pouze na základě vydaného sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci
nebo zařízení technické infrastruktury, a to (mimo havárií) nejpozději 30 dní před koncem jeho platnosti.
Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou
komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické
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-

infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahlaste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako
poruchu na bezplatnou linku 800 850 860.
Pokud uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení, trafostanic nebo
sítě pro elektronickou komunikaci, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma
podzemních energetických zařízení nebo zařízení pro elektronickou komunikaci, je nutné písemně požádat
společnost ČEZ Distribuce, a. s., o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na
www.cezdistribuce.cz v části Formuláře / Činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší
žádosti naleznete v zápatí). Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo
přemístění některých prvků energetického zařízení nebo sítě pro elektronickou komunikaci včetně
souvisejícího zařízení, je nutné včas společnost ČEZ Distribuce, a. s., požádat o přeložku zařízení podle §
47 energetického zákona.
V ochranném pásmu podzemního vedení je podle § 46 odst. 8 a 10 energetického zákona zakázáno:
a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení,
jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit
život, zdraví či majetek osob, d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly
přístup k těmto zařízením, e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti
nad 6 tun. Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba
požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46 odst. 8 a 11
energetického zákona.
V ochranných pásmech podzemních energetických vedení a sítí pro elektronickou komunikaci je třeba dále
dodržovat následující podmínky:
1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit
pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně.
3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních
komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., bližších minimálních
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi
pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a
provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1,
ČSN EN 50341-1, ČSN EN 50423-3, ČSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.
5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně
3 pracovní dny předem.
6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení nebo podzemních zařízení vozidly nebo mechanizmy je
třeba po dohodě s vlastníkem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
7. Manipulovat s obnaženými kabely pod napětím je možné pouze se souhlasem vlastníka. Odkryté zařízení
sítě pro elektronickou komunikaci včetně ochranné trubky (HDPE apod.) musí být řádně zabezpečeno při
práci i proti poškození nepovolanou osobou.
8. Před záhozem kabelové trasy musí být zástupce vlastníka kabelu / ochranné trubky vyzván ke kontrole
uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční
soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti
mechanickému poškození. Podkopané kabely sítě elektronické komunikace budou podloženy ve
vzdálenosti 1,5 m a zemina pod podložením musí být řádně upěchována. Pro zavěšení kabelu nebude
použito sousedních kabelů nebo potrubí. Kabelové spojky budou uloženy vodorovně na můstku. Při práci
s vysazováním a podkládáním kabelů stavebník včas vyzve k přítomnosti pracovníka pověřeného
společností ČEZ Distribuce, a. s.
10.Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11.Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na
bezplatnou linku ČEZ Distribuce 800 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
12.Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
13.Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma
nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení
provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude
provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s
činností v tomto pásmu.
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V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle § 46 odst. 8 a 9 energetického zákona zakázáno:
1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení,
jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit
život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.
Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o
písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46 odst. 8 a 11 energetického
zákona.
V ochranných pásmech nadzemních energetických vedení a sítí pro elektronickou komunikaci je třeba dále
dodržovat následující podmínky:
1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající
povahu jeřábu přiblížit k živým částem vodičů vysokého napětí blíže než 2 metry a u vodičů velmi vysokého
napětí blíže než 3 metry (dle PNE 330000-6), pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu
(např. ČSN ISO 12480-1).
2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části
mimo ochranné pásmo vedení, a musí být zamezeno vymrštění lana.
3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
4. Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů
(sloupů nebo stožárů).
5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického
vedení.
6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1.
7. Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele
distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací
dle Vyhlášky č. 50/1978 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí apod.), pokud nejsou tyto
podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně
2 měsíce před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování
části vedení.
9. Stavba bude situována tak, aby každá její část včetně dočasných zařízení byla vzdálena nejméně 1,5 m
od osy nadzemního zařízení pro elektronickou komunikaci.
10.Do vzdálenosti 1,5 metru od osy nadzemního zařízení pro elektronickou komunikaci nebudou
používány mechanismy ohrožující provoz zařízení, skladován materiál, zemina, prováděny postřiky nebo
jiná činnost, která by mohla ohrozit provoz zařízení nebo jiného zařízení souvisejícího s nadzemní sítí pro
elektronickou komunikaci.
V ochranném pásmu elektrické stanice je podle § 46 odst. 8 a 10 energetického zákona zakázáno:
1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení,
jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit
život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba požádat o
písemný
souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46 odst. 8 a 11 energetického zákona.
V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za následek
ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně znesnadňující její obsluhu
a údržbu a to zejména:
5. provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo
stabilitu stavební části el. stanice (viz podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemního vedení),
6. skladovat či umisťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům vysokého
nebo nízkého napětí,
7. umisťovat antény, reklamy, ukazatele apod.,
8. zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice.
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V ochranném pásmu zařízení technické infrastruktury je zakázáno bez souhlasu společnosti ČEZ
Distribuce, a. s., provádět činnosti, které by mohly ohrozit vodárenské, plynárenské, kanalizační nebo jiné
zařízení technické infrastruktury, jejich spolehlivost a bezpečnost provozu. Při provádění veškerých činností
v ochranném pásmu i mimo ně nesmí dojít k poškození těchto zařízení.
35. Stavebník dodrží podmínky plynoucí z vyjádření společnosti Telco Pro Services, a. s, vydaného dne
7. 4. 2020, resp. dne 30.6.2022,
-

-

-

-

V zájmovém území se nachází nebo zasahuje ochranným pásmem komunikační vedení.
Před zahájením zemních prací je povinností stavebníka objednat vytýčení přesné polohy podzemního
komunikačního vedení nebo zařízení na staveništi u Telco Pro Services, a. s. 15 dnů předem.
Po vytýčení podzemního telekomunikačního vedení bude pracovníkem provádějícím vytýčení, vydán
„Protokol o vytýčení, jehož součástí je „Souhlas s činností v ochranném pásmu podzemního komunikačního
vedení'. Osoba, která protokol přebírá, prokazatelně seznámí pracovníky provádějící činnost v ochranném
pásmu podzemního komunikačního vedení s jeho vyznačenou polohou. Ochranné pásmo podzemního
komunikačního vedení je 1,0 m po stranách krajního vedení.
Při zemních pracích nutno upozornit na zvýšenou opatrnost v místech střetu s podzemním komunikačním
vedením, nebude použito mechanismů (hlubičů, bagrů apod.) v prostoru 1,0 m po stranách krajního vedení.
Řádně zabezpečit odkryté podzemní komunikační vedení při práci i proti poškození nepovolanou osobou.
Podkopané kabely budou podloženy ve vzdálenosti 1,5m a zemina pod podložením musí být řádně
upěchována. Pro zavěšení kabelu nebude použito sousedních kabelů nebo potrubí. Kabelové spojky budou
uloženy vodorovně na můstku. Při práci s vysazováním a podkládáním kabelů zajistí přítomnost
odpovědného pracovníka přes společnost Telco Pro Services, a. s.
Každé poškození podzemního komunikačního vedení okamžitě ohlásit Telco Pro Services, a. s.
Před zakrytím obnaženého kabelu vyzve Telco Pro Services, a. s. ke kontrole, zda vedení nebylo při
provádění prací viditelně poškozeno, a zda je v původní poloze. O souhlasu Telco Pro Services, a. s., bude
proveden zápis do stavebního deníku firmy provádějící stavbu.
Na vytýčenou trasu podzemního komunikačního vedení nebude uskladňován stavební materiál, zemina a
nebude prováděna žádná činnost, která by znesnadňovala přístup ke kabelovému vedení nebo ohrožovala
plynulost a bezpečnost jeho provozu. Přejezdy podzemního komunikačního vedení těžkými vozidly a
mechanismy musí být upraveny podle pokynů pracovníka, kterého zajistí Telco Pro Services, a. s.
Při poškození podzemního komunikačního vedení Telco Pro Services, a. s. (i při dodatečném zjištění) bude
požadována náhrada, včetně souvisejících škod v plné výši.
Předat ke schválení realizační dokumentaci stavby v místě přiblížení s podzemním komunikačním vedením
před započetím stavebních prací.
Stavebník prokazatelně nahlásí ukončení stavby Telco Pro Services, a. s.

36. Stavebník dodrží podmínky plynoucí z vyjádření společnosti ČEZ Správa nemovitostí, vydaného dne
22. 4. 2021 pod zn. 01A21000006699 resp. Elektrárna Počerady, a.s. pod zn. EPC_2_007/2021 ze dne
28. 4. 2021
-

V případě zkoušek, které by mohly mít vliv na náš kabel/sítě požadujeme oznámení předem, abychom
mohli v případě problémů reagovat
Po skončení akce bude zaslán finální výkres vedení ČEPS v dané lokalitě ve formátu DWG

37. Stavebník dodrží podmínky plynoucí z vyjádření společnosti Regionálního muzea K.A.Polánka v Žatci,
vydaného pod č.j.: HB/53/2020/0, ze dne 7. 4. 2020,
Investor s nejméně dvoutýdenním předstihem oznámí termín zahájení zemních prací Archeologickému
ústavu AV ČR Praha nebo jiné organizaci pověřené archeologickým výzkumem, zajistí v průběhu
výkopových prací smluvně archeologický dozor a umožní jejich kontrolu. V případě narušení
archeologických objektů či situací umožní a uhradí investor provedení záchranného archeologického
výzkumu. Archeologické pracoviště vystaví poté doklad pro účely kolaudace, že byly splněny
podmínky vyplývající z výše citované legislativy.
38. Stavebník dodrží podmínky plynoucí z vyjádření společnosti NET4GAS s.r.o., vydaného pod zn:
10900/22/OVP/Z z 2.11.2022,
pro území: okresy Chomutov,Louny,Most
k.ú.: Březno u Chomutova, Chbany, Poláky, Přeskaky, Vadkovice, Libědice, Pětipsy, Rokle, Vinaře u
Kadaně, Břvany, Čeradice u Žatce, Kličín, Větrušice, Holedeč, Stránky, Veletice, Hřivice, Markvarec
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u Hřivic, Touchovice,Jimlín, Zeměchy u Loun, Lenešice, Dubčany u Liběšic, Kluček, Lhota u Nečemic,
Liběšice u Žatce, Líčkov, Železná u Libořic, Drahomyšl, Lipenec, Lipno, Louny, Měcholupy u Žatce,
Milošice, Sedčice, Žabokliky, Opočno u Loun, Kněžice u Podbořan, Neprobylice u Kaštic, Pšov u
Podbořan, Sýrovice, Březno u Postoloprt, Malnice, Postoloprty, Rvenice, Skupice u Postoloprt, Vrbka
u Postoloprt, Třeskonice, Tuchořice, Počerady, Výškov u Počerad, Hořany u Zbrašína, Zbrašín,
Milčeves, Radíčeves
-

-

-

-

V případě, že po výstavbě vedení ZVN dojde ke snížení ochranného potenciálu na VTL plynovodech
ve správě NET4GAS, s.r.o., budou zřízena ochranná opatření na náklady investora stavby.
Linie trasy plynovodu je v přiložené situaci vyznačena čárkovanou čarou hnědé barvy. Veškeré
stavební činnosti v místech stavby musí být koordinovány.
Při stavebních pracích je nutné dodržet "Pokyny pro práce a činnosti třetích stran v ochranných a
bezpečnostních pásmech zařízení ve správě NET4GAS, s.r.o.".
V místě křížení venkovního vedení s plynovody a doprovodným kabelem musí být dodržena svislá
vzdálenost vedení od terénu 6 m, okraje patek stožárů musí být umístěny min. 10 m kolmé
vzdálenosti od půdorysu plynovodu a kabelu na obě strany.
Uzemnění stožárů požadujeme vyvést na opačnou stranu od plynovodu a kabelu.
V případě použití jeřábu zajistěte, aby jeho opěrné patky byly umístěny mimo ochranné pásmo
plynovodu a kabelu.
Při stavebních pracích je nutné dodržet "Pokyny pro práce a činnosti třetích stran v ochranných a
bezpečnostních pásmech zařízení ve správě NET4GAS, s.r.o.",
V zájmovém území stavby se nachází zařízení Telekomunikační sítě NET4GAS, které se skládá
z optického kabelu a doprovodného vodiče CYY 6 mm2, který se používá pro vytýčení polohy
optického kabelu. Požadujeme dodržení ČSN 33 2160 – Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a
zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení nebezpečným indukovaným napětím a
výpočtu vlivů indukovaného napětí na doprovodný vodič CYY 6 mm2.
Po uvedení vedení VVN do provozu bude provedeno měření případného indukovaného napětí na
doprovodném vodiči CYY 6mm2.
Při výstavbě nových stožárů musí být dodržena ČSN 73 6005, uzemnění stožárů musí být situováno
ve směru od trasy kabelů Telekomunikační sítě NET4GAS.
Místa případných přejezdů plynovodů a sdělovacích kabelů těžkou technikou v době stavby musí
být zpevněna rozebíratelnými silničními panely s přesahem min. 3 m od půdorysu plynovodu a 1,5
m od sdělovacího kabelu na obě strany a je třeba zřídit taková opatření, aby jiný přejezd nebyl
možný. Jízdy v podélném směru plynovodu kabelu nejsou dovoleny.
Před zahájením prací se musí vytyčit VTL plynovody a ostatní podzemní zařízení NET4GAS včetně
PKO (protikorozní ochrany) a optické telekomunikační trasy.
Veškeré zemní práce v ochranném pásmu telekomunikačních zařízení NET4GAS budou prováděny
ručně za přímého dozoru pracovníků servisní organizace Fiber Services, kteří jsou oprávněni
stanovit další podmínky a požadavky k ochránění kabelů telekomunikační sítě NET4GAS.
vytyčení a stanovení podmínek pro práce v ochranném a bezpečnostním pásmu požádejte min. 15
dní před zahájením prací.
Bez vytyčení a přesného určení uložení všech zařízení NET4GAS nesmí být stavební činnosti
zahájeny. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol.
Vytyčení podzemních zařízení a event. dozor při pracích v blízkosti plynovodů a telekomunikačních
zařízení Vám na základě objednávky provede příslušný Region.
Před záhrnem stavby nám bude předáno zaměření skutečného provedení stavby v místě
křížení/souběhu.
Zaměření bude dodáno ve formátu *.dgn v S-JTSK. Bude uveden typ vedení (nadzemní, podzemní),
investor stavby a v místě křížení bude vyznačen výškový rozdíl mezi stavbou a plynárenským
zařízením.

39. Stavebník dodrží podmínky plynoucí z vyjádření společnosti Povodí Ohře, st.p., vydaného pod zn.
POH/49297/2021-2/032100, ze dne 19. 10. 2021,
-

Ve stanovených záplavových územích a v blízkosti vodních toků nebudou skladovány snadno rozpojitelné
a odplavitelné materiály ani látky závadné vodám, pokud nebudou zabezpečeny před průtoky velkých vod.
Látky závadné vodám (oleje, maziva, pohonné hmoty apod.) budou skladovány v originálních, příp.
uzavíratelných obalech.
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-

Stavba bude projednána se správcem vodního toku Klučecký potok (IDVT 10238459), kterým jsou dle
našich podkladů Lesy České republiky, s. p.
Stavba bude projednána s vlastníkem vodní nádrže nacházející se na pozemku p. č. 991/1 v k. ú. Tuchořice.
Povodí Ohře, státní podnik, provozu Žatec bude v předstihu min. 7 dní oznámeno zahájení a ukončení prací.
Při provádění prací mezi body R1 a R9 nesmí dojít k žádnému zásahu ani vstupu na pozemky a zařízení ve
správě Povodí Ohře, státní podnik, bez prokazatelného předchozího souhlasu zástupce Povodí Ohře, státní
podnik (zápis ve stavebním deníku).
Případné zásahy do břehového porostu včetně zajištění podmínek pro jeho odtěžení a vysázení náhradní
zeleně budou v rámci zpracování projektové dokumentace projednány s Povodí Ohře, státní podnik, a
odsouhlaseny příslušným orgánem ochrany přírody.
Koryta dotčených vodních toků nebudou znečištěna stavebním materiálem. Případné napadávky ze
stavební činnosti budou z koryt vodních toků neprodleně odstraněny na náklady investora stavby.
Stavebními pracemi nedojde k porušení koryt dotčených vodních toků ani jejich opevnění. Případné
poškození bude neprodleně nahlášeno Povodí Ohře, státní podnik, provozu Žatec a koryta vodních toků
včetně jejich opevnění budou neprodleně uvedena do náležitého stavu na náklady investora stavby.
Po kompletním ukončení prací bude přizván pracovník provozu Žatec ke kontrole provedení stavby a
konečný stav bude tímto pracovníkem protokolárně odsouhlasen.
S Povodí Ohře, státní podnik, závodem Terezín, oddělením péče o majetek bude před vydáním územního
rozhodnutí vyřešeno užívání pozemků (popřípadě hmotného majetku), se kterými má právo hospodařit
Povodí Ohře, státní podnik, po dobu stavby a budoucí majetkoprávní vypořádání stavbou trvale dotčených
pozemků a hmotného majetku. Konkrétní způsob majetkoprávního vypořádání bude dohodnut s oddělením
péče o majetek před vypracováním návrhu smlouvy.

40. Stavebník dodrží podmínky plynoucí z vyjádření společnosti Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace, vyjádření ze dne 7. 5. 2020, pod značkou: SUSUKCV/LTA/07025/2020:
Vrchní vedení - křížení krajských komunikací bude v místech vyznačených v projektové dokumentaci:
1. a)
sil. 11/225, pozemek p.č. 113 k.ú. Poláky 2x
2. b)
sil. 111/22424, pozemek p.č. 114 k.ú. Poláky
3. c)
sil. 111/2251, pozemek p.č. 118 k.ú. Poláky
4. d)
sil. 11122512, pozemek p.č. 100 k.ú. Poláky
5. e)
sil. 111/22422, pozemek p.č. 101 k.ú. Poláky
6. f)
sil. 11/225, pozemek p.č. 247 k.ú. Přeskaky
- Stavbou nebudou narušeny, poškozeny či znečišťovány dotčené krajské komunikace č. 11/225,
111/22424,111/2251, 111/22512, 111/22422, v opačném případě dojde k okamžité nápravě na
náklady žadatele
- Realizace bude provedena za plného provozu.
- Případné dopravní značení - řešení odsouhlasí Dl PČR Chomutov, dopravní značení bude osazeno
odbornou firmou na náklady investora
- Podrobné technické podmínky budou stanoveny v rámci zvláštního užívání komunikace před
započetím prací
- Před započetím prací požadujeme uzavřít protokol o předání a převzetí místa dotčeného stavbou
- Před zahájením prací bude zdokumentován stav výše uvedených komunikací a po ukončení prací
bude provedena kontrola výše uvedených komunikací se zástupcem SÚS ÚK a případné škody
odstraněny dle požadavků správce komunikace.
- Do doby vydání stavebního povolení bude uzavřena Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti IS - ke shora uvedeným pozemkům p.č. 113. 114, 118, 100, 101 k.ú. Poláky a p.č. 247
k.ú. Přeskaky, dále Smlouva o úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících se vstupem do
tělesa silnice v důsledku realizace stavby
- Sjezdy- budou využívány současné sjezdy na místní a účelové komunikace, v případě potřeby
dalších sjezdů, tyto budou řešeny samostatně.
- Za bezpečnost silničního provozu zodpovídá po celou dobu prací, do doby protokolárního předání
dotčeného úseku zpět správci, zhotovitel či investor.
41. Stavebník dodrží podmínky plynoucí z vyjádření společnosti Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace, vyjádření ze dne 22. 6. 2020, pod značkou 373/2020 prodlouženo do
30.10.2022:
a. Zdvojení vedení (na 2x400kV - stožáry budou vyměněné za nové) se týká 19 silnic – III/22520,
III/22415, III/22721, III/22712, III/22720, II/227, III/22716, III/22718, III/22534, III/22536,
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b.
c.

d.
e.

f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.

III/22541, III/22937, III/22544, II/225, IIE22545-křížení 2x, III/22539, III/25011, III/25012, II/250
(křížení 20x nad silnicí) v naší správě (provoz Louny).
U realizaci výše uvedené akce požadujeme, aby nedošlo k žádnému poškození silnic a při
provádění prací byly používány stávající sjezdy.
U nově opravených asfaltových povrchů silnic III/22415,II/227, III/22716, III/22534, III/22545,
III/25011 (popř. další silnice, kde bude položen nový asfalt, koberec po roce 2020) souhlasíme s
návrhem od projektanta na úpravu sjezdů. Nové sjezdy se provedou v délce 6 m s následným
postupem - odstraní se ornice, vyčistí se příkop a vysype se štěrkem. Do štěrkového lože se uloží
betonová roura DN 300 - 400 v délce 6,0 m a obsype se. Poté se nasypou dvě vrstvy štěrku (frakce
4-8, 32-63) a na zhutněný štěrk se položí silniční panely, které musí výškově plynule navazovat na
niveletu vozovky tak, aby nedocházelo k olamování okrajů silnic. Dále pak upraveným terénem až
ke stožáru včetně oklepové plochy.
Sjezdy (5 ks ze silnic III/22416 ke stožáru 36-42. III/22536 ke stožáru 74 a 77, III/22544 ke stožáru
93, III/22545 ke stožáru 105, které nejsou řešeny v PD. požadujeme také zpevnit a provést u nich
monitoring.
Žadatel (investor) zajistí zmonitorování (zdokumentování stavu sjezdů a silnic) silnice III/225211ks, III/22415-2ks, III/22416-1ks, III/22721-2ks, III/22712-3ks, III/22720-2ks, II/227-2ks,
III/22716-3ks, III/22718-lks, III/22534-lks, III/22536-3ks, III/22541-2ks, III/22937-2ks,
III/22544-3ks, II/225-2ks, III/22545-3ks, III/22539-1ks, III/25011-lks, III/25012-2ks, III/250131ks, II/250-2ks (celkem 40 sjezdů - včetně sjezdů uvedených v bodu d)) před zahájením prací. Po
skončení prací bude opět provedeno zdokumentování stavu dotčených silnic a sjezdů.
Upozorňujeme, že případné škody na komunikacích (sjezdy, příkopy) ve správě SUS UK vzniklé
při provádění prací odstraní investor na své náklady v rozsahu, který bude určen při místním
šetřením. Monitoring (CD) požadujeme předat nejpozději v den zahájení prací.
Stožáry budou umístěny zcela mimo silniční tělesa, pozemky a silniční ochranné pásmo (mimo
stožáru č. 86).
Před zahájením stavebních prací je nutné písemné převzetí zájmového území investorem stavby a
po jejím ukončení písemné předání zpět do správy SÚS Ústeckého kraje, provoz Louny včetně
kontroly a písemného předání míst využívaných pro sjezd.
V případě znečištění silnic II. a III. třídy v průběhu provádění prací zajistí zhotovitel na své náklady
bez odkladu uvedení dotčené silnice do původního stavu (oprava, průběžné čištění) včetně
předběžných opatření (označení místa).
Investor v případě poškození vozovky nebo silničního příkopu uvede vše do původního stavu na
své náklady (oprava případně poškozených asfaltových vrstev, reprofilace nezpevněných krajnic
příkopů a zelených pasů) a tato skutečnost bude nahlášena na SÚS UK. provoz Louny.
Konečná úprava dotčeného zatravněného pozemku bude provedena ohumusováním a zatravněním.
Přemisťování stožárů přes komunikace ve správě SÚS ÚK, provoz Louny budou prováděny s
maximální opatrností a bude zvoleno takové opatření, aby nedošlo k poškození asfaltového
povrchu vozovek.
Investor zajistí na své náklady projednání, osazení a údržbu dopravního značení souvisejícího se
stavbou a během stavby zabezpečí kontrolu.
V případě přejezdu těžké stavební mechaniky je nutné požádat Městský úřad Louny, odbor
stavebního úřadu a MÚ Žatec, odbor dopravně správních agend o vydání Rozhodnutí o povolení
zvláštního užívání silnic II. a III. třídy dle § 25 zákona č. 13/1997 Sb.
V případě nutnosti vybudovaní dočasného sjezdu je nutné předem projednat se správními orgány
(Policií ČR, MÚ a SÚS Ústeckého kraje).
Veškeré změny při provádění prací oproti původnímu projektu, které se dotknou pozemků nebo
komunikací v naší správě, budou předem s naší organizací projednány.
Do doby vydání stavebního povolení bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti inženýrské sítě a smlouva o úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících se
vstupem do tělesa silnice v důsledku realizace stavby.

42. Stavebník dodrží podmínky plynoucí z vyjádření společnosti Správa železnic, státní organizace,
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, souhrnné stanovisko pod zn. 10392/2021-SZ-OŘ PLZ-OPS-304/19
4/4 ze dne 29.7.2022
1.

Během stavby učiní stavebník na vlastní náklady taková opatření, aby nebyla ohrožena stabilita
drážního tělesa, bezpečnost provozu na železnici a nedošlo k narušení ani omezení jakékoliv drážní
činnosti.
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2.

3.
4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.
11.

12.
13.

14.

Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty ani žádné zařízení v právu hospodařit pro
Správu železnic, státní organizace (např. zařízení železničního spodku včetně jeho staveb, zařízení
železničního svršku, zabezpečovacího a sdělovacího zařízení, silnoproudých a trakčních zařízení,
zařízení železničních úrovňových přejezdů, mostní objekty, propustky, opěrné, zárubní a obkladní
zdi, protihluková opatření, oplocení atd.).
Výše uvedená stavba bude realizována takovým způsobem, aby ani v budoucnu nebyla poškozována
a nebylo omezeno její užívání vlivem provozu dráhy.
Stavba musí být v souladu s aktuálně platnými stavebními a dalšími obecně právními předpisy
(stavební zákon, zákon o drahách ve znění pozdějších předpisů atd.), nařízeními, vyhláškami,
technickými normami, směrnicemi a předpisy Správy železnic, státní organizace. Technickými
kvalitativními podmínkami staveb státních drah. Vzorovými listy železničního spodku. Stavebním a
technickým řádem drah a ostatními předpisy, s využitím nejnovějších technických řešení,
technologií provádění, pracovních postupů a materiál s cílem dosáhnout, při dodržování zásad
hospodárnosti a ochrany životního prostředí, co nejvyšší kvality a životnosti stavby.
Pokud vznikne z důvodu realizace výše uvedené stavby (a to i v budoucnu) škoda na majetku v právu
hospodařit pro Správu železnic, státní organizace (např. na zařízení žel. svršku, žel. spodku, popř.
potřeby zavedení omezení rychlosti jízdy kolem pracovního místa nebo výluky koleje atd.),
stavebník o této skutečnosti neprodleně informuje Správu železnic, OŘ UNL, Správu tratí Ústí nad
Labem, vedoucí provozních středisek TO Kadaň a TO Žatec a zajistí uvedení dotčeného zařízení či
úseku dráhy do původního stavu, a není-li to možné, do stavu odpovídajícího původního účelu nebo
užití dotčeného zařízení či úseku dráhy a to na vlastní náklady (včetně finanční postihů z případného
vyloučení dopravy).
V případě zásahů do drážního tělesa, popř. ostatních drážních zařízení si Správa železnic, OŘ UNL
vyhrazuje právo na dočasné zastavení stavebních prací v případě ohrožení bezpečnosti provozování
dráhy a drážní dopravy.
Při provádění prací, v místě křížení linky vedení s železniční tratí, je nutné dodržovat Pokyn
provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 2/2022 - Výměny zemních
lan a vodičů při stavbách, opravách a rekonstrukcí venkovních vedení vn a vvn, které křižují
železniční dopravní cestu ve vlastnictví státu, který je dostupný na webových stránkách
w/ww.spravazeleznic.cz -> O nás-> Vnitřní předpisy SŽDC Dokumenty a předpisy -> Formulář pro
vyhledávání -> Řada = PPD -> Číslo jednací = 2/2022-> Hledat.
Jedná se zejména o skutečnost, že na základě výše uvedeného zhotovitel prací svolá v předstihu
místní šetření, kde seznámí zástupce Správy železnic, OŘ UNL, Správa tratí Ústí nad Labem
(kontaktní osoby p. Černý a p. Lebduška) s technologií prací (technologický postup v tištěné podobě
bude předán při místním šetření) a časovým harmonogramem v příp. demontáže včetně tažení vodičů
křižujících výše uvedenou železniční trať atd.
Na základě výše uvedeného zhotovitel prací svolá v předstihu místní šetření, kde seznámí zástupce
Správy železnic, OŘ UNL, Správa elektrotechniky a energetiky s technologií prací (technologický
postup v tištěné podobě bude předán p. Kolískovi při místním šetření) a časovým harmonogramem
tažení vodičů křižujících výše uvedené železniční tratě.
Z místního šetření bude pořízen zápis, kde se uvedou podmínky a požadavky Správy železnic, OŘ
UNL (tento zápis bude následně investorem zaslán na Správu železnic, OR UNL, Oddělení
ochranného pásma dráhy).
Upozorňujeme, že pokud zhotovitel nebude požadovat výluku kolejí, omezení rychlosti jízdy kolem
pracovního místa ani výluku napětí trakčního vedení (při zvolené technologii práce nedojde k
přiblížení pracujících osob částmi těla, nářadím nebo mechanizací na vzdálenost menší než 2,0 m od
živých částí TV), bude písemné prohlášení zhotovitele přílohou zápisu z místního šetření.
Upozorňujeme na skutečnost, že stavebník musí vždy postupovat v souladu s § 4a, odst. 2, písmeno
a-e), zákona o drahách č. 266/94 Sb., ve znění pozdějších předpisů (nepřibližovat se do vzdálenosti
menší jak 2,5 m od osy krajní koleje dráhy atd.).
Upozorňujeme na skutečnost, že stavebník je povinen si zajistit odborný dozor při provádění staveb
v obvodu dráhy a vedoucí práce stavebníka musí mít odbornou způsobilost dle Předpisu SŽDC Zaml
„Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy" (zkoušku
K 05/2 anebo K06 a E 07). Vedoucí prací stavebníka nemusí být jeho zaměstnancem - nutno
postupovat dle podmínek uvedených na: https://www.spravazeleznic.cz/dodavateleodberatele/odborna-zpusobilost-pro-cinnosti-na-zdc
V případě, že stavebníkem nebude organizační jednotka Správy železnic a práce se budou provádět
v prostorách železniční dopravní cesty, nebo svojí činností by mohly ovlivnit provozování dráhy na
železniční dopravní cestě a v místech veřejnosti nepřístupných, je nutno postupovat dle podmínek
uvedených na; https://w/ww.spravazeleznic.cz/dodavatele-odberatele/vstup-do-provozovane-zdc
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15. Stavebník (vedoucí práce) před zahájením prací zajistí proškolení zaměstnanců (kteří se budou
pohybovat v obvodu dráhy) z platných bezpečnostních předpisů.
16. Vlastní realizací stavby nesmí dojít k znečištění přilehlého železničního štěrkového lože, ani
drážních stezek.
17. Realizací výše uvedené stavby nesmí dojít ke ztížení podmínek při provádění opravných a
udržovacích prací včetně provozování dráhy a drážní dopravy, odstraňování následků nehod či
jiných překážek omezující případné provozování drážní dopravy.
18. Po ukončení prací na stavbě (před podáním žádosti o vyjádření k ukončení stavby ze strany Správy
železnic, OŘ UNL, Oddělení ochranného pásma) je stavebník povinen uvést pozemky v právu
hospodařit pro Správu železnic, státní organizace do předchozího stavu, a není-li to možné s ohledem
na povahu provedených prací, do stavu odpovídajícímu jejímu předchozímu účelu nebo způsobu
užívání Odpady a přebytečný materiál musí být odstraněny v souladu s platnou legislativou, rovněž
nesmí dojít k ekologické zátěži těchto pozemků.
19. V případě možného omezení železničního provozu si stavebník bude muset požádat o výluku tratě,
výluku napájení trakčního vedení nebo omezení rychlosti kolem pracovního místa (upozorňujeme
na nutnost prokázat reálnost navrhovaných výlukových časů). Ve výše uvedených případech půjdou
náklady se zavedením výhradně na účet stavebníka.
20. Smlouvu na výluku trati, vypnutí trakčního vedení nebo omezení rychlosti jízdy kolem pracovního
místa se řeší na základě smluvního vztahu se Správou železnic, státní organizací (min. jeden měsíc
před podáním žádosti o výluku trati, vypnutí trakčního vedení nebo omezení rychlosti jízdy kolem
pracovního místa u Správy železnic, OŘ UNL). Tyto smlouvy za Správu železnic, státní organizaci
uzavírá Generální ředitelství. Odbor operativního řízení provozu a výluk, oddělení technologie a
přípravy výluk, skupina technologie a smluvních vztahů.
21. V případě předpokládané denní výluky je tuto skutečnost nutno nárokovat v minimálním předstihu
150 dnů u Správy železnic, OŘ UNL, provozní oddělení.
22. V případě předpokládané nepřetržité výluky je tuto skutečnost nutno nárokovat již rok předem do
ročního plánu, který se zpracovává na Správě železnic, OŘ UNL, provozní oddělení.
23. Objednávku na vypnutí a zajištění napětí trakčního vedení je tuto skutečnost nutno nárokovat v
minimálním předstihu 150 dnů u Správy železnic, OŘ UNL, Správa elektrotechniky a energetiky
Ústí n.L.
24. V případě realizace stavby nelze ze strany stavebníka nárokovat u Správy železnic, OŘ UNL
poskytnutí jakýchkoliv kapacit (zaměstnanců, strojního zařízení atd.).
25. Zahájení prací na stavbě bude ohlášeno minimálně 14 dní před započetím prací na Správu železnic,
OŘ UNL, Správa tratí Ústí nad Labem, vedoucím provozních středisek TO Kadaň, a TO Žatec,
(zároveň stavebník požádá o zavedení do „Portálu Správy železnic - Evidence vstupu CPS - cizích
právních subjektů do obvodu dráhy) a poté i oznámení ukončení prací. Výše jmenovaní zajistí drážní
dohled ze strany Správy železnic, OŘ UNL.
26. Stavebník rovněž písemně oznámí zahájení stavby minimálně 14 dní předem na Správu železnic,
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 31, 400 03 Ústí nad Labem. Před ukončením
prací na stavbě (před konáním závěrečné kontrolní prohlídky, místního šetření atd.) si stavebník
písemně požádá o stanovisko. Správu železnic, OŘ UNL, Oddělení ochranného pásma, p. Pokošová,
e-mail pokosova@spravazeleznic.cz o ukončení stavby v obvodu dráhy, ochranném pásmu dráhy.
Centrum telematiky a diagnostiky - Při realizaci akce V411/811 - zdvojení vedení, dojde ke styku s
telekomunikačním vedením (DK Luzná - Žatec, DK Postol - Louny, DK Vilémov - Kadaň, DK Žatec Kaštice, DKK) v majetku Správy železnic, státní organizace, které je chráněno ochranným pásmem dle
§ 102 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, viz vyjádření ČD Telematika č. j.
1202213647 ze dne 1. 7. 2022.Požadujeme před stavbou objednat u ČD Telematika vytyčení těchto
kabelů a v případě, že by stavbou došlo k přiblížení k jejich trasám, je nutné projednat způsob jejich
ochrany s majitelem, tj. Správa železnic, státní organizace. Centrum telematiky a diagnostiky dle
platných Všeobecných podmínek pro kabely Správy železnic, státní organizace. Výpočty nebezpečných
vlivů byly dodány. Dva sdělovací kabely na úsecích Žatec - Křupá a Louny - Hřivice, u nichž jsou
překročeny hodnoty nad 500 V indukovaného napětí, doporučujeme rozdělit na mezistaniční úseky a
opatřit bleskojistkami v souladu se závěry předložené technické zprávy. V případě DK Žatec - Kaštice,
který není provozován, nebyl z důvodu přerušení zaměřen a měl by se nacházet v blízkosti nového
základu stožáru č. 29 u obce Sedčice, požadujeme po jeho odkrytí při zemních pracích souvisejících s
budováním nového základu stožáru č. 29, pozvat zástupce správce k identifikaci kabelu a po udělení
souhlasu jeho vytěžení v délce 20 m od základu stožáru oběma směry, aby nedošlo k zavlečení
nebezpečného potenciálu na provozované kabely. Tato technická opatření budou provedena na náklady
investora stavby.
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Všeobecné podmínky ochrany (stanovisko ČD Telematika č.j.: 1202213647 z 1.7.2022):
Před zahájením prací nechat u ČD-T dotčené sítě elektronických komunikací vytyčit:
• Vytyčení SEK bude provedeno na základě písemné objednávky zaslané nejméně 14 dnů před
požadovaným termínem vytyčení. Na objednávce ve dvojím vyhotovení musí být uvedeno
jednací číslo vyjádření a datum vydání vyjádření. V případě, že žadatelem je právnická osoba,
musí být na objednávce uvedeno navíc IČO, DIČ a bankovní spojení objednatele.
• Termín, způsob a formu vytyčení je nutné řešit individuálně s kontaktní osobou (kontakty na
adrese wvi/w.cdt.cz/cs./o-nas/informace-pro-stavebnikvj po telefonické dohodě, a to nejlépe 7
dnů před požadovaným termínem vytyčení. Je-li vytyčení požadováno do tří dnů od data vaší
žádosti na vytyčení, bude do celkové částky za vytyčení připočten expresní příplatek ve výši 30%
z celkové částky.
• Žadatel nese veškeré náklady na provedení vytyčení, a to včetně případných prací geodetické
kanceláře, pokud to situace vyžaduje.
- Zajistit prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce, s polohou vedení (zařízení).
- Upozornit organizaci provádějící zemní práce na možnou odchylku uloženého vedení (zařízení) od
polohy vyznačené ve výkresové dokumentaci.
- Upozornit pracovníky, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti a nepoužívali zde
nevhodné nářadí, a také ve vzdálenosti nejméně 1,5 m po každé straně vyznačené trasy vedení
(zařízení) používali pouze ruční kopání.
- Zajistit odpovídající ochranu kabelů a ochranu kabelové trasy dle platných norem, pokud bude trasa
kabelů pojížděna vozidly nebo stavební mechanizací.
- Zajistit ochranu kabelů v místech, kdo kabel vystupuje ze země (vstupy do budov, rozvaděčů, na
sloupy, trasy kabelu na mostech a propustech, apod.) a také kabelových vedení a závěrů v objektech.
- Nedovolit, aby nad kabelovou trasou a v jejím ochranném pásmu byly zřizovány skládky, deponie
materiálu, aby byla budována zařízení, která by znemožnila přístup ke kabelům. Bez souhlasu
správce nesnižovat ani nezvyšovat vrstvu zeminy nad kabelovou trasou.
- V případě, že při zemních pracích dojde k odkrytí podzemního telekomunikačního vedeni (zařízeni),
je Žadatel dále povinen neprodleně informovat kontaktního pracovníka ČD-T zabezpečit vedeni
(zařízeni) proti poškozeni nebo zcizeni.
- Žadatel je povinen neprodleně ohlásit ČD-T každé poškození podzemního telekomunikačního
vedení a zařízení.
-

43. Stavebník dodrží podmínky plynoucí z vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
pod zn. (SCVKZAD67311 z 23.3.2020 prodlouženo O21690110572), (O20690023788/ÚTPCMO/VR ze
dne
24.3.2020
prodlouženo
O20690023788/ÚTPCMO/VR
ze
dne
15.10.2021),
(O20690034109/ÚTPCMO/VR
z 30.4.2020
prodlouženo
O21690110543/ÚTPCMO/VR),
(O20690038751/ÚTPCMO/VR z 14.5.2020 prodlouženo O21690110543/ÚTPCMO/VR)
-

Zákres liniových vedení slouží pouze jako orientační informace o jeho existenci a nenahrazuje skutečné
umístění zařízení v zájmovém území. Skutečné umístění zařízeni je nutno zjistit vytýčením přímo na
místě, nejlépe před zahájením projektových prací, V případě nejasností budou provedeny kopané sondy
či vytýčení inspekční kamerou. Stavebník je povinen neprodleně ohlásit případné poškození
vodohospodářského zařízení provozovateli. Stavebník odpovídá za eventuální škodu na
vodohospodářském zařízení způsobenou svojí činností.

-

Vytýčení skutečného umístění zařízení ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
je nutné objednat.

-

Pro provádění zemních, stavebních a ostatních prací v ochranném a bezpečnostním pásmu zařízení ve
správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. Teplice požadujeme plně respektovat toto zařízení a
to za dodržení všech předpisů a norem, které se k této činnosti vztahují.

-

Dle zák. č.274/2001 Sb. v platném znění §23 odst. 3,5 je stavebník povinen dodržet ochranná pásma u
vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně 1,5 m, nad průměr 500 mm 2,5 m
od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru
nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti
od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.

-

Stavební činnost v ochranném pásmu nesmí ohrozit ani porušit zařízení ve správě naší společnosti.
Odkryté zařízení, které je ve správě naší společnosti, bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti
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-

-

řádně zabezpečeno proti poškození. Veškeré škody způsobené stavební činností v ochranném pásmu
zařízení ve správě naší společnosti hradí stavebník.
- v ochranném pásmu vodovodních řadů a kanalizačních stok nelze ;
- provádět zemní práce, stavby, umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení či
provádět činnosti, které omezují přístup k vodovodnímu řadu nebo kanalizační stoce
nebo které by mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování,
- vysazovat trvalé porosty,
- provádět skládky,
- provádět terénní úpravy
Bez souhlasu Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. v ochranném pásmu vodovodu mimo zpevněné
komunikace nebude pojíždět těžká technika a zemní práce budou prováděny vždy ručně.
Pracovníci, kteří budou stavební práce provádět, musí být prokazatelně seznámeni s polohou zařízení
ve správě naší společnosti.
Při souběhu a křížení podzemních sítí musí být vůči stávajícímu zařízení ve správě naší společnosti
dodrženy min. vzdálenosti v souladu s ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení"
a osazeny chráničky s přesahem 1 m. Minimální úhel křížení bude 45°.
Při odkrytí zařízení ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. Teplice v průběhu
prováděných prací požadujeme toto před zásypem protokolárně předat naší společnosti. Dojde-li ke
vstupu do ochranného pásma v průběhu prováděných prací, je potřeba tuto skutečnost neprodleně
oznámit naší společnosti.
Po ukončení stavby „V411/811-zdvojení vedení" požadujeme provést kontrolní měření nebezpečných
vlivů vedení 1x400 kV \/411, TR Hradec a TR Výškov na vodovodních a kanalizačních řadech
provozovaných společností SčVK, a.s. Teplice včetně vytyčovacích vodičů. Po vyhodnocení
kontrolních měření budou v případě zjištění nebezpečných vlivů na vodovodních či kanalizačních
řadech provozovaných společností SčVK, a.s. Teplice včetně vytyčovacích vodičů, provedena ochranná
opatření ke snížení negativních vlivů a to na náklady investora (investor: ČEPS, a.s.)

44. Stavebník dodrží podmínky plynoucí z vyjádření společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., pod č.j.
E51734/21, ze dne 14. 10. 2021,
Kolize s optickou sítí
- písemné vyrozumění o zahájení prací a to nejméně 15 dnů předem,
- před zahájením zemních prací vytyčení polohy podzemního telekomunikačního vedení a zařízení přímo
ve
- staveništi (trase),
- prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce, s polohou vedení (zařízení),
- upozornění organizace provádějící zemní práce na možnou odchylku uloženého vedení (zařízení) od
polohy
- vyznačené ve výkresové dokumentaci,
- upozornění pracovníků, aby dbali pří pracích v těchto místech největší opatrností a nepoužívali zde
nevhodné nářadí, a také ve vzdálenosti nejméně 1,5m po každé straně vyznačené trasy vedení (zařízení)
nepoužívali žádných mechanizačních prostředků (hloubících strojů, sbíječek apod.),
- řádné zabezpečení odkrytého podzemního telekomunikačního vedení (zařízení) proti poškození,
odcizení
- odpovídající ochranu kabelů a ochranu kabelové trasy dle platných norem, pokud bude trasa kabelů
pojížděna vozidly nebo stavební mechanizaci,
- nad trasou TI dodržování zákazu skládek a budování zařízení, která by znemožnila přístup k TI (včetně
např.trvalých parkovišť apod.),
- bez souhlasu majitele, správce nesnižoval, ani nezvyšoval krytí nad kabelovými trasami,
- při křížení, příp. soubězích podzemních telekomunikačních vedení byla dodržena ČSN 73 6005
„Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“,
- ohlášení ukončení stavby na kontaktního pracovníka TMCZ a jeho pozvání ke všem úkonům v řízení o
povolení užívání stavby, aby prováděné práce respektovaly podmínky zákona 127/2005 Sb., o
elektronických komunikacích
Kolize s MW spoji
- Nedojde-li při realizaci uvedené akce k dosažení výšky uvedených MW spojů (včetně činnosti
stavebních strojů) s výstavbou souhlasíme.
- V případě dosažení výšky uvedených MW spojů, s realizací stavby souhlasíme za podmínky uzavření
„Smlouvy o úhradě vynaložených nákladů“. Na základě této smlouvy budou dotčené MW spoje
přeloženy na náklady investora.
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Kolize s elektropřípojkou
- písemné vyrozumění o zahájení prací a to nejméně 15 dnů předem,
- před zahájením zemních prací vytyčení trasy elektropřípojky,
- prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce, s polohou vedení (zařízení),
- upozornění organizace provádějící zemní práce na možnou odchylku uloženého kabelového vedení
(zařízení) od polohy vyznačené ve výkresové dokumentaci,
- upozornění pracovníků, aby dbali pří pracích v těchto místech největší opatrností a nepoužívali zde
nevhodné nářadí, a také ve vzdálenosti nejméně 1,5m po každé straně vyznačené trasy vedení (zařízení)
nepoužívali žádných mechanizačních prostředků (hloubících strojů, sbíječek apod.),
- řádné zabezpečení odkrytého podzemního kab. vedení (zařízení) proti poškození, odcizení
- odpovídající ochranu kabelů a ochranu kabelové trasy dle platných norem, pokud bude trasa kabelů
pojížděna vozidly nebo stavební mechanizací
- nad kabelovou trasou dodržovat zákaz skládek a budování zařízení, která by znemožnila přístup ke kabelům
- (včetně, např. trvalých parkovišť' apod.)
- bez souhlasu majitele, správce nesnižovat, ani nezvyšovat krytí nad kabelovou trasou,
- při kříženíi, příp. soubězích podzemních kab. vedení byla dodržena ČSN 73 6005 „ Prostorové uspořádání
sítí technického vybavení“',
- ohlášení ukončení stavby na servisního partnera TMCZ a jeho pozvání ke všem úkonům v řízení o povolení
užívání stavby, aby prováděné práce respektovaly podmínky vyplývající ze zákona 127/2005 Sb., O
elektronických komunikacích a zákona 183/2006 Sb., Stavební zákon a platných prováděcích vyhlášek.
45. Stavebník dodrží podmínky plynoucí z vyjádření společnosti Vodafone Czech Republic pod značkou:
zn. 211021-0721351115 z 1.11.2021, zn.211021-0715351105 z 1.11.2021, zn.211021-0654351101 z
1.11.2021:
Vyjádření zn. 211021-0654351101: Ve vámi zadaném zájmovém území v uvedené výšce (výška stavby: 90
m, výška jeřábu: 99 m) se nachází vzdušný MW spoj a jeho koncové body specifikované níže. V přiložených
podkladech vám zasíláme dokumentaci sítě. Během realizace uvedené akce a při použití výškových jeřábů v
této úrovni nesmí dojít k jeho přerušení. V případě nutnosti přesměrování spoje budou náklady s tímto spojené
hrazené investorem stavby.
- MW spoj a jeho koncově body ve WGS-84 (dd.dddd°):
- - spoj č. HH8051A - ve výšce 34m nad úrovní terénu. Spoj vede z bodu A do bodu B:
- A_lattitude: 50.311474°
- A_longitude: 13.419725°
- B_lattitude: 50.32112°
- B_longitude: 13.538248°
- - spoj č. HH6622A - ve výšce 41m nad úrovní terénu. Spoj vede z bodu A do bodu B:
- A_lattitude: 50.302776°
- A_longitude: 13.344028°
- B_lattitude: 50.32112°
- B_longitude: 13.538248°
- - spoj č. HH5154A - ve výšce 87m nad úrovní terénu. Spoj vede z bodu A do bodu B:
- A_lattitude: 50.222347°
- A_longitude: 13.318183°
- B_lattitude: 50.451397°
- B_longitude: 13.421206°
- - spoj č. HH6625A - ve výšce 37m nad úrovní terénu. Spoj vede z bodu A do bodu B:
- A_lattitude: 50.222206°
- A_longitude: 13.45367°
- B_lattitude: 50.32112°
- B_longitude: 13.538248°
- - spoj č. HH6627A - ve výšce 32m nad úrovní terénu. Spoj vede z bodu A do bodu B:
- A_lattitude: 50.276505°
- A_longitude: 13.527939°
- B_lattitude: 50.32112°
- B_longitude: 13.538248°
- Základnová stanice a její infrastruktura a její souřadnice ve WGS-84 (dd.dddd°):
- stanice č. LNMEC, zeměpisná šířka: 50.276506°, zeměpisná délka: 13.527939°
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Vyjádření zn. 211021-0715351105: Ve vámi zadaném zájmovém území v uvedené výšce (výška stavby: 90 m,
výška jeřábu: 99 m) se nachází vzdušný MW spoj a jeho koncové body specifikované níže. V přiložených
podkladech vám zasíláme dokumentaci sítě. Během realizace uvedené akce a při použití výškových jeřábů v této
úrovni nesmí dojít k jeho přerušení. V případě nutnosti přesměrování spoje budou náklady s tímto spojené
hrazené investorem stavby.
- MW spoj a jeho koncově body ve WGS-84 (dd.dddd°):
- - spoj č. HH7479A - ve výšce 59m nad úrovní terénu. Spoj vede z bodu A do bodu B:
- A_lattitude: 50.250393°
- A_longitude: 13.761575°
- B_lattitude: 50.353054°
- B_longitude: 13.550016°
- - spoj č. HH7618A - ve výšce 73m nad úrovní terénu. Spoj vede z bodu A do bodu B:
- A_lattitude: 50.37464°
- A_longitude: 13.646611°
- B_lattitude: 50.301975°
- B_longitude: 13.773383°
- - spoj č. HH6073A - ve výšce 17m nad úrovní terénu. Spoj vede z bodu A do bodu B:
- A_lattitude: 50.3125°
- A_longitude: 13.72932°
- B_lattitude: 50.347065°
- B_longitude: 13.801486°
- Základnová stanice a její infrastruktura a její souřadnice ve WGS-84 (dd.dddd°):
- stanice č. LNOPO, zeměpisná šířka: 50.3125°, zeměpisná délka: 13.73932°
46. Stavebník dodrží podmínky plynoucí z vyjádření společnosti Gridservices s.r.o. za GasNet, s.r.o.,
vydaného pod zn.: 5002218811, ze dne 9. 10. 2020:
Pro realizaci stavby stanovujeme tyto podmínky:
- při souběhu a křížení IS požadujeme dodržení odstupových vzdáleností dle ČSN 73 6005
- před zahájením stavby BÚDE PROVEDENO vytyčení PZ viz.odst.3, během stavby kontrola PZ
- poskytnutý zákres je pouze ORIENTAČNÍ
- v ochranném pásmu STL plyn. zařízení (1 m na každou stranu) nebudou umísťovány základy staveb,
budov; podezdívky, patky; pilíře; prováděna skládka materiálu a výšková úprava terénu; PZ musí být volně
přístupné
- souběh kNN s STL plyn. zařízením bude min. 0,6m dle ČSN 73 6005
- při křížení musí být kabel uložen v chráničce s přesahem 1 metr na každou stranu
- nový pilíř NN umístit mimo ochran.pásmo PZ
- vzdálenost vnější hrany betonového základu stožáru VO (sloupu NN) od líce plynovodního potrubí musí
být minimálně 500mm
Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu (OP)
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, které činí 1 m na každou stranu měřeno kolmo od osy
plynovodu a přípojek. Veškeré stavební práce budou prováděny v OP výhradně ručním způsobem a musí
být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz uvedených plynárenských zařízení
a plynovodních přípojek.
Stanovisko odboru EPZ - STL, NTL:
- Před zahájením prací Vám naše zařízení vytýčíme
Všeobecné podmínky realizaci stavby:
- souběh a křížení plynovodů s venkovním elektrickým vedením bude v souladu s TPG 702 04, zejména
v bodech 20.4.2. a 20.4.3.
- nové podpěrné body na nových místech situovat mimo bezpečnostní pásmo VTL plynovodu (dle
dimenze plynovodu);
- po celou dobu stavby budou probíhat kontroly křížení a souběhu provedených prací dle projektové
dokumentace, o provedených kontrolách bude prováděn zápis;
- při demontáži a montáž stožárů zvolit takovou technologii, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození
plynovodu (tak aby případný pád stožáru směřoval mimo plynovod);
- v ochranném pásmu VTL plynovodu neskladovat žádný stavební ani jiný materiál;
- výkopové a zemní práce v ochranném pásmu VTL plynovodu (4 m na obě strany od plynovodu)
provádět zásadně ručně;
- v ochranném pásmu plynárenských zařízení nesnižovat ani nezvyšovat stávající krytí VTL plynovodu;
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-

případné dočasné zařízení staveniště (maringotky, mobilní buňky atd.) umístit mimo bezpečnostní
pásma výše uvedených VTL plynovodů;
po dobu výstavby požadujeme zabezpečit veškerá podzemní plynárenská zařízení a jejich příslušenství
proti mechanickému poškození vhodným způsobem (přejezdy zabezpečit silničními panely,ochrané
pásmo VTL plynovodů ohraničit výstražnou páskou;

Práce na VTL plynovodech budou provedeny odborně způsobilou firmou,včetně příslušné certifikace dle
TPG 923 01-1,2. Dále investor nebo dodavatel stavby oznámí na GridServices, s.r.o. termín zahájení
stavebních prací cca s 60 denním předstihem a dohodne způsob dohlídek a kontrol nepoškozeného stavu
našeho zařízení.
- Zhotovitel je povinen zajistit, aby veškeré materiály používané při výstavbě byly v souladu s
projektovou dokumentací, s odpovídajícími českými normami, s platnými vyhláškami a
vnitropodnikovými předpisy investora. Zhotovitel také rovněž zajistí, aby všechny importované
materiály a zařízení měly platné české certifikáty a budou v souladu s relevantními předpisy ČSN a
zkušebními požadavky.
- Dodavatel prací zaregistruje stavbu v GridServices, s.r.o.
- Při
přejímacím
řízení
budeme
požadovat
doložit
veškeré
dokumenty
viz.
http://www.gasnet.cz/cs/technicke- dokumenty/
Po dokončení stavebních prací přizvěte zaměstnance provozu a údržby sítí GridServices, s.r.o. ke kontrole,
vydání souhlasu, provozem nového zařízení a provedení zápisu do stavebního deníku, kontakty na
http://www. gridservices.cz/ds-online-vytyceni-pz/
Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:
1)
Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v
ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a
terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a
spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace,
apod.).
2)
Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto
stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68 zákona
č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně
projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko
k této změně.
3)
Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast. Při
žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném
vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek
je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského
zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.
4)
Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů,
případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
5)
Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského
zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
6)
Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník
povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek
nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina
bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
7)
Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební
činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.
8)
V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební
činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na
náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová
technologie.
9)
Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení
nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.
10)
Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro
stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná
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provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka
800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska.
Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole
bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky
zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy
provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou
dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést
na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.
11)
Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a
obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v
souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
12)
Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky
plynárenskěho zařízení a plynovodních přípojek.
13)
Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč.
hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou
dobu trvání stavební činnosti.
14)
Případně zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno
mimo ochranně pásmo plynárenskěho zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno
jinak).
15)
Bude zachována hloubka uložení plynárenskěho zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve
stanovisku uvedeno jinak).
16)
Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes
plynárenská zařízení a plynovodní přípojky uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.
Podmínky pro užívání stavby:
1.

Po ukončení stavby požádá stavebník o vydání závazného stanoviska ke kolaudaci, který Drážní úřad vydává
podle ustanovení § 7 odst. 3 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů.

2.

Dokončenou stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu podle ustanovení § 122 stavebního
zákona, který vydá na žádost a po předložení potřebných dokladů a kladného výsledku závěrečné kontrolní
prohlídky stavby zdejší stavební úřad, tj. Ministerstvo průmyslu a obchodu, odbor stavební úřad.

3.

Stavebník splní podmínky plynoucí ze závazného stanoviska Ministerstva životního prostředí, Odboru
posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, resp. ze závazného stanoviska k ověření
souladu obsahu stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí vydaného podle § 9a
odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) ze
dne 18.prosince 2017 pod č.j.:ENV/2017/48422
Podmínky pro fázi provozu:
a)

V lokalitě obce Tuchořice (umístěné v nebližší poloze vůči vedení elektrické energie) zajistit kontrolní
měření elektrického a magnetického pole, jehož rozsah bude stanoven v dohodě s příslušným orgánem
ochrany veřejného zdraví.

b)

V lokalitě obce Tuchořice (umístěné v nejbližší poloze vůči vedení elektrické energie) zajistit kontrolní
měření hluku, jehož rozsah bude stanoven v dohodě s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví.

c)

Udržovat volný pruh pozemků o šířce 4 m pro zajištění údržby vedení pouze ve stanoveném nezbytně
nutném rozsahu.

d)

V rámci údržby stožárů a vodičů věnovat zvýšenou pozornost při používání látek, které mohou ohrozit
jakost povrchových nebo podzemních vod. Při nátěrových pracích zamezit kontaminaci terénu, nátěrové
hmoty skladovat v záchytných vanách. S ohledem na aktuální podmínky na trhu optimalizovat výběr
nátěrových hmot i z hlediska jejich vlivu na životní prostředí.

Stránka 36 z 84

Č. J. MPO 638242/21/433-SÚ

Platnost společného povolení:
Platnost společného povolení se stanovuje podle ustanovení § 94p odst. 5 stavebního zákona na lhůtu 5 let ode dne
nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu podle ustanovení § 27 odst. 1 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále také "správní řád"):
účastník řízení podle ustanovení § 94k písm. a) stavebního zákona:
ČEPS, a.s., sídlo: Elektrárenská 774/2, Praha 10-Michle, 101 00 Praha 101
účastníci řízení podle ustanovení § 94k písm. b) stavebního zákona:
Město Podbořany, Mírová 615 Podbořany, 44101 Podbořany
Město Postoloprty, Mírové náměstí 318 Postoloprty, 43942 Postoloprty
Město Žatec, náměstí Svobody 1 Žatec, 43801 Žatec
Městys Měcholupy, Měcholupy č. p. 12, 43931 Měcholupy
Obec Břvany, Dlouhá 41 Břvany, 44001 Břvany
Obec Čeradice, Čeradice č. p. 25, 43801 Čeradice
Obec Holedeč, Holedeč č. p. 30, 43801 Holedeč
Obec Hřivice, č.p. 24, 43965 Hřivice
Obec Chbany, Chbany č. p. 19, 43157 Chbany
Obec Lenešice, Knížete Václava 521 Lenešice, 43923 Lenešice
Obec Liběšice, Liběšice č. p. 89, 43963 Liběšice
Obec Lipno, Lipno č. p. 14, 43801 Lipno
Obec Nové Sedlo, Farní 36 Nové Sedlo, 43801 Nové Sedlo
Obec Opočno, Opočno č. p. 62, 44001 Opočno
Obec Rokle, Rokle č.p. 3, 43201 Kadaň
Obec Tuchořice, Tuchořice č. p. 123, 43969 Tuchořice
Obec Výškov, Výškov 44, 440 01 Louny
účastníci řízení podle ustanovení § 94k písm. d) stavebního zákona:
Anděl Zdeněk, Svatováclavská 338 Žatec, 43801 Žatec
nar.
03.06.1950
András Jan Ing., Smetanova 420 Lenešice, 43923 Lenešice nar.
03.05.1954
Balvín Rudolf, Jaroslava Vrchlického 2365 Žatec, 43801 Žatec
nar.
03.11.1989
Bartoš Jan Ing., Prosecká 843/99 Prosek, 19000 Praha
nar.
10.09.1983
Bartoš Jan, Márova 2872/3 Stodůlky, 15500 Praha nar.
21.04.1955
Bartošová Hana, Márova 2872/3 Stodůlky, 15500 Praha
nar.
28.06.1959
Bečvář Milan, Lesní 301, 54225 Janské Lázně
nar.
22.07.1962
Bechynský Jiří, Liběšice č. p. 116, 43963 Liběšice nar.
04.11.1953
Bechynský Vlastimil, Kostelní Bříza č. p. 59, 35601 Březová nar.
28.07.1957
Belan Václav, Knížete Václava 30 Lenešice, 43923 Lenešice nar.
20.09.1950
Belanová Jana, Knížete Václava 30 Lenešice, 43923 Lenešice
nar.
20.09.1952
Blumentrit Jiří, Přátelství 2509 Žatec, 43801 Žatec nar.
09.11.1947
Blumentrit Karel Ing., Stavbařů 2668 Žatec, 43801 Žatec
nar.
02.10.1946
Böhmová Helena, Lipno č. p. 49, 43801 Lipno
nar.
28.09.1959
Borovský Jaroslav, Nezvalova 2610, 43801 Žatec nar.
29.05.1950
Borovský Miroslav, Pionýrů 2437, 44001 Louny
nar.
09.12.1948
Brožek Emil Ing., Vyšehořovice č. p. 105, 25087 Vyšehořovice
nar.
19.05.1954
Brožková Hana Ing., Vyšehořovice č. p. 105, 25087 Vyšehořovice
nar.
24.03.1961
Cihlář Jan Ing., Tomanova 1812 Louny, 44001 Louny
nar.
15.09.1950
Cinegr Zdeněk Ing., Klučov č. p. 12, 28201 Klučov nar.
28.08.1947
Cinegrová Miroslava, Družstevní 245 Libčice nad Vltavou, 25266 Libčice nad Vltavou nar.
Čáková Eva, Vrbenského 230 Lenešice, 43923 Lenešice
nar.
03.06.1953
Čechová Eva, Bílence č. p. 85, 43001 Bílence
nar.
31.08.1954
Černá Eva, Lesní 80 Holedeč, 43801 Holedeč
nar.
17.08.1958
Černovský Jaromír, Hřivice č. p. 96, 43965 Hřivice nar.
04.01.1969
Černý Vlastimil, Lesní 80 Holedeč, 43801 Holedeč nar.
14.10.1954
David Václav , Jimlín č. p. 197, 44001 Jimlín (nar.1951)
nar.
20.09.1951
David Václav, Jimlín č. p. 197, 44001 Jimlín (nar.1974)
nar.
09.03.1974
Davidová Ludmila, Jimlín č. p. 197, 44001 Jimlín nar.
08.02.1953
Ditrichová Ludmila, Kpt. Nálepky 2244 Louny, 44001 Louny nar.
02.07.1944
Dittrich Karel, Knížete Václava 50 Lenešice, 43923 Lenešice nar.
14.12.1944
Dittrich Karel, Knížete Václava 56 Lenešice, 43923 Lenešice nar.
10.10.1968
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Dittrichová Anna, Knížete Václava 50 Lenešice, 43923 Lenešice
nar.
25.04.1946
Dlouhá Alena, U Hřiště 128 Holedeč, 43801 Holedeč
nar.
27.01.1961
Dlouhý Rostislav, Svatopluka Čecha 1668 Žatec, 43801 Žatec
nar.
02.02.1959
Dobešová Daniela, Jungmannova 3007 Žatec, 43801 Žatec nar.
16.11.1987
Dubová Marcela, Lipová 306/7 Všebořice, 40010 Ústí nad Labem
nar.
25.12.1962
Everettová Šárka, Březno č. p. 92, 44001 Postoloprty
nar.
21.05.1973
Filip Jaroslav, Radovesice č. p. 186, 41002 Radovesice
nar.
21.04.1960
Frélichová Ilga, Malnice 13, 44001 Postoloprty
nar.
11.09.1940
Fürstl Milan, Hřivice č. p. 180, 43965 Hřivice
nar.
11.03.1959
Glaser Michal, Kocléřov č. p. 105, 54462 Vítězná nar.
11.09.1963
Grunclová Irena, Liběšice č. p. 17, 43963 Liběšice nar.
09.09.1955
Hajná Marie, č.p. 96, 43801 Lipno nar.
08.11.2000
Hajný Vítězslav, č.p. 96, 43801 Lipno
nar.
29.09.1992
Hanzalová Evženie Ing., Sádecká 26 Holedeč, 43801 Holedeč
nar.
25.06.1955
Hasil Jiří, Lidmovice č. p. 9, 38901 Skočice nar.
17.05.1956
Hauzner Jiří Ing., Ostrov 2286 Žatec, 43801 Žatec nar.
16.10.1958
Hauzner Miroslav, Jozefa Gabčíka 351 Trnová, 53009 Pardubice
nar.
20.11.1953
Havíř Václav, Liběšice č. p. 13, 43963 Liběšice
nar.
15.05.1956
Hejda Václav, Touchovice č. p. 119, 44001 Hřivice nar.
17.07.1970
Hejl Vladimír Ing., Velká Bukovina č. p. 107, 40729 Velká Bukovina nar.
11.01.1969
Helclová Michaela Ing., U Spravedlnosti 2712 Louny, 44001 Louny nar.
03.12.1972
Heuler Vratislav, Okružní 81 Ústí nad Orlicí, 56201 Ústí nad Orlicí nar.
03.04.1952
Hlaváčková Zdeňka, Liběšice č. p. 116, 43963 Liběšice
nar.
03.08.1952
Hodinová Michaela , U Hřbitova 56 Všeborovice, 36263 Dalovice
nar.
29.01.1968
Holubová Jitka Bc. DiS., Hřivčice č. p. 148, 44001 Peruc
nar.
06.09.1975
Horák Zdeněk, Saběnice č. p. 3, 43401 Havraň
nar.
17.11.1967
Hornová Lucie Ing., Družstevní 2550 Žatec, 43801 Žatec
nar.
23.08.1978
Hrabáková Jitka JUDr., Ve stráni 484/36 Štěrboholy, 10200 Praha
nar.
05.04.1958
Hřebejk Jan, Přelíc č. p. 14, 27305 Přelíc nar.
11.02.1990
Chalupný Josef, Výškov č. p. 111, 44001 Výškov nar.
15.09.1964
Chomát Miroslav, Bratří Čapků 2573 Žatec, 43801 Žatec
nar.
26.03.1951
Chomátová Anna Mgr., Radíčeves č. p. 7, 43801 Žatec
nar.
19.02.1956
Chrz Florian, Tuchořice č. p. 149, 43969 Tuchořice nar.
26.12.1951
Chrz Jiří, Lipno č. p. 106, 43801 Lipno
nar.
05.11.1941
Ibl Zdeněk, Tuchořice č. p. 1, 43969 Tuchořice
nar.
20.07.1956
Jandejsková Hana, Na Cikorce 1860/33 Modřany, 14300 Praha 4
nar.
05.09.1954
Janouš Vlastislav, Hřivice č. p. 165, 43965 Hřivice nar.
28.07.1955
Janovská Libuše, Lipno č. p. 144, 43801 Lipno
nar.
10.07.1961
Jaroš Robert, Pomořanská 475/8 Troja, 18100 Praha nar.
11.09.1973
Jedlička Miroslav, Tuchořice č. p. 200, 43969 Tuchořice
nar.
26.02.1954
Jech Jakub, V zahradách 301 Všestary, 25163 Všestary
nar.
12.07.1973
Ježek Daniel, Janáčkovo nábřeží 84/9 Smíchov, 15000 Praha 5
nar.
02.10.1972
Jungwirth Karel Ing. DrSc., Chmelová 2816/13, Záběhlice, 106 00 Praha 10 nar.
09.11.1941
Kadavý Ivo, Liběšice č. p. 5, 43963 Liběšice
nar.
29.12.1947
Kadavý Miroslav Ing., Slovenského národního povstání 2092 Louny, 44001 Louny
nar.
22.10.1942
Kadavý Pavel, Zeměšská 112 Líšťany, 44001 Líšťany
nar.
31.08.1973
Kantáriková Zinaida, Kluček č. p. 24, 43801 Liběšice
nar.
29.05.1948
Karas Stanislav, Hálkova 443 Žatec, 43801 Žatec nar.
09.04.1976
Karasová Marie, Příkrá 1158 Žatec, 43801 Žatec
nar.
08.12.1951
Kelner Karel, Sádecká 139 Holedeč, 43801 Holedeč nar.
28.09.1950
Klain Jan Ing., Školní 395 Zruč, 33008 Zruč-Senec nar.
09.12.1955
Klain Martin Ing., Hřivice č. p. 31, 43965 Hřivice nar.
22.07.1982
Klicpera Radek, náměstí Dr. Beneše 1919/23, 43001 Chomutov
nar.
11.10.1967
Klíč Michal, Vítězná 1569 Slaný, 27401 Slaný
nar.
09.07.1979
Kobzová Irena, Poláky č. p. 21, 43801 Chbany
nar.
07.01.1964
Kocina Jiří DiS., Touchovice č. p. 21, 44001 Hřivice
nar.
13.05.1984
Kohut Alexandr, Kosmonautů 2274 Louny, 44001 Louny
nar.
25.01.1951
Kolouch Jindřich, Radíčeves č. p. 56, 43801 Žatec nar.
30.03.1979
König Karol, Ladova 2539/24 Severní Terasa, 40011 Ústí nad Labem nar.
08.10.1955
Konopásek Zdeněk , Olešná č. p. 60, 26901 Olešná nar.
25.09.1948
Konopásková Jitka, Olešná č. p. 60, 26901 Olešná nar.
12.01.1952
Köplová Lenka, Opočno č. p. 57, 44001 Opočno
nar.
21.02.1949
Köppl Miloš, Ovesná 927 Kadaň, 43201 Kadaň
nar.
24.04.1957
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Koukalová Věra, Tuchořice č. p. 34, 43969 Tuchořice
nar.
19.06.1976
Koutecká Irena, Milčeves č. p. 33, 43801 Žatec
nar.
19.02.1961
Kovářová Marie, Strupčice č. p. 214, 43114 Strupčice
nar.
22.06.1955
Kudláček Josef, Potoční 873 Podbořany, 44101 Podbořany nar.
06.07.1958
Kudláček Vladimír, Přátelství 2466 Žatec, 43801 Žatec
nar.
28.05.1983
Kudláčková Jana, Přátelství 2362 Žatec, 43801 Žatec
nar.
23.09.1975
Kulich Václav, Mírové náměstí 64 Postoloprty, 43942 Postoloprty
nar.
18.09.1948
Kutílek Josef MUDr., Na Dubech 77/68 Pouchov, 50341 Hradec Králové
nar.
06.08.1940
Ledvina Vladimír , Žižkovo náměstí 89 Žatec, 43801 Žatec nar.
14.05.1953
Lehman Vlastimil, Mrsklesy č. p. 126, 78365 Mrsklesy
nar.
16.11.1952
Lorenc František Ing., Plošná 3319/1, Strašnice, 10000 Praha 10
nar.
18.10.1968
Lorencová Štěpánka Ing., Pejevové 3127/9, Modřany, 14300 Praha 4 nar.
01.07.1971
Lyerová Věra, Tuchořice č. p. 203, 43969 Tuchořice nar.
25.02.1946
Machulda Stanislav, Měcholupy č. p. 149, 43931 Měcholupy nar.
27.08.1972
Majerníková Zita, Žižkovo náměstí 89 Žatec, 43801 Žatec nar.
26.10.1957
Malá Jana Ing. , Liběšice č. p. 7, 43963 Liběšice
nar.
13.05.1949
Mandátová Marcela, K Rovinám 1684, Švermov, 27309 Kladno
nar.
25.05.1967
Mandík Ladislav, Malostranské náměstí 265/6, Malá Strana, 11800 Praha
nar.
09.05.1956
Matějka Zdeněk, Jakoubkova 176, 44001 Louny
nar.
23.10.1974
Mencl Jaroslav, Sádecká 147 Holedeč, 43801 Holedeč
nar.
05.08.1952
Menclová Libuše Mgr., Sádecká 147 Holedeč, 43801 Holedeč
nar.
03.02.1957
Mildorf David, V Jámě 719 Horní Bříza, 33012 Horní Bříza nar.
05.05.1979
Mildorf Václav , K Rybníčku 557 Horní Bříza, 33012 Horní Bříza
nar.
22.01.1943
Mlejnek Josef, Dubčany č. p. 40, 43801 Liběšice
nar.
27.08.1973
Mlejnek Marcel, Liběšice č. p. 93, 43963 Liběšice nar.
10.02.1980
Moravec František, Revoluční 423 Postoloprty, 43942 Postoloprty
nar.
06.12.1942
Morávek Jindřich, Třebovská 447 Hylváty, 56203 Ústí nad Orlicí
nar.
03.06.1979
Mrázová Libuše, Palackého 2496 Louny, 44001 Louny
nar.
05.03.1973
Myslivec Evžen, U Okálů 426 Dobroměřice, 44001 Dobroměřice
nar.
12.05.1956
Nekolná Dáša, Markvarec č. p. 17, 44001 Hřivice nar.
27.06.1955
Nesvadba Zdeněk Ing., Politických vězňů 1227, 43801 Žatec nar.
26.07.1962
Nová Dagmar, Tuchořice č. p. 186, 43969 Tuchořice nar.
23.02.1968
Nováková Barbora, Svahová 4956, 43003 Chomutov
nar.
23.11.1989
Novohradský Jiří, Riegerova 1070/40 Cheb, 35002 Cheb
nar.
15.09.1961
Oktábcová Hana, Alšova 575 Lenešice, 43923 Lenešice
nar.
23.07.1959
Pastýříková Milena, Senkov 13, 44001 Zbrašín
nar.
11.08.1948
Pelc Jiří, Hřivice č. p. 28, 43965 Hřivice
nar.
29.07.1946
Pelikán Miloš Ing. , K Uhříněvsi 116 Královice, 10400 Praha nar.
05.01.1965
Pelikán Radek Ing., Chvatěruby č. p. 239, 27801 Chvatěruby nar.
03.03.1974
Petrlík Jindřich, Samota 103 Lenešice, 43923 Lenešice
nar.
14.01.1954
Petrus Ondřej, Jungmannova 1619 Louny, 44001 Louny
nar.
03.09.1987
Pirožková Anna Ing., Rafaela Ungara 1243 Žatec, 43801 Žatec
nar.
29.07.1946
Pišoft Václav Ing., Karola Šmidkeho 1797/2 Poruba, 70800 Ostrava nar.
08.02.1940
Poděbradská Anna, Tuchořice č. p. 69, 43969 Tuchořice
nar.
26.07.1949
Polcar Arnošt, č.p. 29, 43801 Lipno
nar.
09.07.1957
Popelka Miroslav Ing., Větrná 664 Postoloprty, 43942 Postoloprty
nar.
14.11.1964
Potužák Jiří, Tuchořice č. p. 205, 43969 Tuchořice nar.
04.11.1952
Pova Pavel, Husova 146 Lenešice, 43923 Lenešice nar.
28.06.1975
Prokeš Vít Ing. MBA, Kostelec u Křížků č. p. 146, 25168 Kostelec u Křížků nar.
12.10.1959
Rajter Jan, Moravěves č. p. 8, 43401 Havraň
nar.
21.02.1955
Rajterová Jana, Moravěves č. p. 8, 43401 Havraň
nar.
17.02.1959
Ruknerová Jitka, Dlouhá 387 Lenešice, 43923 Lenešice
nar.
12.08.1971
Říhová Jaroslava, Parašutistů 2393, 44001 Louny nar.
12.10.1973
Sáblová Vědunka, Sádecká 19 Holedeč, 43801 Holedeč
nar.
23.02.1945
Schleiss Jindřich, Pátek č. p. 104, 43908 Peruc
nar.
03.12.1950
Schönfeld Zdeněk, Příběnická 972/16 Žižkov, 13000 Praha nar.
06.11.1945
Soukupová Anna, Kpt. Nálepky 2219 Louny, 44001 Louny nar.
25.12.1951
Soukupová Romana, Naskové 1335/1j Košíře, 15000 Praha nar.
14.08.1968
Staňková Jitka MUDr., Hrusická 2512/6 Záběhlice, 14100 Praha
nar.
24.02.1955
Stárková Hana, Za Kačabkou 1460/10 Hostivař, 10200 Praha nar.
16.07.1950
Suk Luděk, Na Poříčí 111 Lenešice, 43923 Lenešice nar.
18.10.1949
Svobodová Stanislava Mgr., č.p. 308, 27704 Cítov nar.
06.06.1948
Sysel Richard JUDr., Dědinská 897/17 Ruzyně, 16100 Praha nar.
21.09.1959
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Syslová Jarmila Mgr., Dědinská 897/17 Ruzyně, 16100 Praha nar.
05.03.1961
Šiková Helena, Čeňka Zemana 2113 Louny, 44001 Louny nar.
06.11.1947
Špička Zdeněk, č.p. 75, 43801 Lipno
nar.
28.02.1956
Špringar Zdeněk Ing., Šťovíková 343 Květnice, 25084 Květnice
nar.
21.09.1973
Šrámková Ludmila, Měcholupská 28 Holedeč, 43801 Holedeč
nar.
21.12.1935
Šťastná Kateřina MUDr., Vítězslava Nezvala 1514, 44001 Louny
nar.
24.05.1984
Šťastný Leoš , Radíčeves č. p. 6, 43801 Žatec
nar.
28.03.1974
Štěpán Luděk, Měcholupy č. p. 175, 43931 Měcholupy
nar.
27.05.1980
Šubert Miroslav, Touchovice č. p. 53, 44001 Hřivice nar.
04.02.1966
Šůma Jaroslav, Tuchořice č. p. 58, 43969 Tuchořice nar.
31.01.1972
Šůmová Věra, Tuchořice č. p. 58, 43969 Tuchořice nar.
16.08.1972
Švarc Michal, Hleďsebe 7, 27731 Lhotka nar.
01.07.1962
Tulachová Helena, Sádecká 119 Holedeč, 43801 Holedeč
nar.
27.11.1958
Tulachová Jarmila, Bezděkov č. p. 108, 43801 Žatec nar.
04.07.1956
Urbánek Václav, Na Podlesí 1441 Kadaň, 43201 Kadaň
nar.
14.01.1962
Vaníček Jan, Tuchořice č. p. 51, 43969 Tuchořice nar.
25.03.1948
Vaňousek Jaroslav, Kluček č. p. 16, 43801 Liběšice nar.
26.12.1988
Varmusová Lenka Ing., Lipová 125, 44001 Břvany nar. 17.1.1987
Veverková Dana, Stavbařů 3144 Žatec, 43801 Žatec nar.
17.12.1962
Volkmanová Lenka, Lipno č. p. 162, 43801 Lipno nar.
02.01.1975
Vondráčková Marie, B. Němcové 271 Lenešice, 43923 Lenešice
nar.
02.08.1960
Wagnerová Jana, Svatopluka Čecha 2246, 43801 Žatec
nar.
14.10.1955
Winkler Ludvík MUDr., Žernovská 3089/22 Strašnice, 10000 Praha nar.
15.09.1955
Zabloudil Karel Ing., Pionýrů 2435, 44001 Louny nar.
22.08.1960
Zabloudilová Pavlína, Pionýrů 2435, 44001 Louny nar.
12.03.1965
Záborcová Hana, Hřivice č. p. 13, 43965 Hřivice
nar.
26.08.1964
Záborec Jiří, Hřivice č. p. 13, 43965 Hřivice
nar.
23.05.1956
Zelenka Milan, Domoušice č. p. 126, 43968 Domoušice
nar.
07.09.1969
Zelenka Zdeněk, Opočno č. p. 60, 44001 Opočno
nar.
02.04.1957
Zídková Lada, Žabokliky č. p. 35, 43801 Nové Sedlo
nar.
12.05.1970
Žák Josef, Dlouhá 133 Břvany, 44001 Břvany
nar.
28.10.1946
Žáková Miroslava, Dlouhá 133 Břvany, 44001 Břvany
nar.
18.12.1948
Novák Irena Maria, 8 Mendosa Avenue , CA 94116 San Francisco, Spojené státy americké nar. 02.12.1953
Salzberger Helga , Haidelfingerstr. 4 St. Frammeringermoos, Landau an der Isar 94405, Německo nar. 03.08.1971
Novák Alexandr, Schanzenstrasse 78, 40549 Düsseldorf, Německo nar. 11.02.1956
AGRO LIPNO, spol. s r.o., Lipno č. p. 153, 43801 Lipno
AGROSPOL Březno spol. s r.o., J. Süssmilicha 2394 Louny, 44001 Louny
ASPE, s.r.o., Radíčeves č. p. 40, 43801 Žatec
BRNO DEVELOPMENT GROUP, s.r.o., Poděbradova 1163/12 Chomutov, 43001 Chomutov
CZ.INVEST, s.r.o., Lipno č. p. 153, 43801 Lipno
ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2 Michle, 10100 Praha
Česká republika, Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 50008 Hradec Králové
Česká republika; Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219 Chomutov, 43003 Chomutov
Česká republika; Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56 Nusle, 14000 Praha 4
Česká republika; Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7 Nové Město, 11000 Praha 1
Česká republika; Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a Žižkov, 13000 Praha 3
Česká republika; Státní statek Křivoklát v likvidaci, Křivoklát č. p. , 27023 Křivoklát
Česká republika; Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42 12800 Praha 2
České dráhy, a.s., Regionální správa majetku Hradec Králové, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 11000 Praha 1
EGER-Fruits s.r.o., Hořetice č. p. 2, 43801 Žiželice
EMIL BUREŠ HOPSERVIS s.r.o., Holedeč č. p. 14, 43801 Holedeč
EVERAGRO s.r.o., Lipno č. p. 153, 43801 Lipno
FARM LIBĚŠICE, s.r.o., Bílkova 865/11 Staré Město, 11000 Praha
FARM NOVÉ SEDLO, s.r.o., Bílkova 865/11 Staré Město, 11000 Praha
FARM POLÁKY, s.r.o., Ohradní 1394/61 Michle, 14000 Praha
Forestlaan, s.r.o., Přístavní 321/14 Holešovice, 17000 Praha
CHMEL - Vent spol. s r.o., Kněžice č. p. 18, 43801 Podbořany
Chmelař, společnost s ručením omezeným, Deštnice č. p. 1, 43801 Deštnice
CHMELCOMPANY spol. s r.o., Jana Herbena 1653 Žatec, 43801 Žatec
KLK INEX s.r.o., Malé Krhovice č. p. 1, 43801 Chbany
LMB s.r.o., Ludvíka Kuby 776 Kladno, 27201 Kladno
M + A + J s.r.o., Sedčice č. p. 2, 43801 Nové Sedlo
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Megalith Engineering s.r.o., Maiselova 39/17 Josefov, 11000 Praha
Město Podbořany, Mírová 615 Podbořany, 44101 Podbořany
Město Postoloprty, Mírové náměstí 318 Postoloprty, 43942 Postoloprty
Město Žatec, náměstí Svobody 1 Žatec, 43801 Žatec
Městys Měcholupy, Měcholupy č. p. 12, 43931 Měcholupy
Obec Břvany, Dlouhá 41 Břvany, 44001 Břvany
Obec Čeradice, Čeradice č. p. 25, 43801 Čeradice
Obec Holedeč, Holedeč č. p. 30, 43801 Holedeč
Obec Chbany, Chbany č. p. 19, 43157 Chbany
Obec Lenešice, Knížete Václava 521 Lenešice, 43923 Lenešice
Obec Liběšice, Liběšice č. p. 89, 43963 Liběšice
Obec Lipno, Lipno č. p. 14, 43801 Lipno
Obec Nové Sedlo, Farní 36 Nové Sedlo, 43801 Nové Sedlo
Obec Opočno, Opočno č. p. 62, 44001 Opočno
Obec Tuchořice, Tuchořice č. p. 123, 43969 Tuchořice
P O L - A G R O spol. s r.o., Poláky č. p. 9, 43801 Chbany
P&T Čeradice spol. s r.o., Čeradice č. p. 17, 43801 Čeradice
PENICUR, spol. s r.o., Pražská 314 Slaný, 27401 Slaný
PÍSKY - J. Elsnic spol. s r.o., Borovského 329 Postoloprty, 43942 Postoloprty
Rolnické družstvo Dobroměřice, Pražská 33 Dobroměřice, 44001 Dobroměřice
SANOSIL CZ s.r.o., Anny Letenské 1120/17 Vinohrady, 12000 Praha
SILNICE GROUP a.s., Na Florenci 2116/15 Nové Město, 11000 Praha
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská 260/13 Pozorka, 41703 Dubí
Stradlova s.r.o., Brandejsovo náměstí 1251/3 Suchdol, 16500 Praha
T U F A , společnost s ručením omezeným, Tuchořice č. p. 5, 43969 Tuchořice
TILIO, spol. s r.o., Chbany č. p. 31, 43157 Chbany
Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48 Ústí nad Labem-centrum, 40001 Ústí nad Labem
VIAGEM a.s., Sokolovská 131/86 Karlín, 18600 Praha
Zemědělské družstvo Hřivice, Hřivice č. p. 23, 43965 Hřivice
ČESKOMORAVSKÁ POZEMKOVÁ s. r. o., Pýchavková 268/3, Pitkovice, 10400 Praha 10
Zemědělské družstvo Podlesí ROČOV, č.p. 1, 43967 Ročov
Římskokatolická farnost Břvany, Břvany č. p. 1, 44001 Břvany
Římskokatolická farnost Radíčeves, Hošťálkovo náměstí 133 Žatec, 43801 Žatec
Růžena Fialová, Opočno č. p. , Opočno – pozemek 750/5 v k.ú. Lipenec
Václav Husák, Hřivice č. p. , Hřivice – pozemek 1394/131 podíl ½ v k.ú. Lipno
Božena Husáková, Hřivice č. p. , Hřivice – pozemek 1394/131 podíl ½ v k.ú. Lipno
Alžběta Šnajberková, Tuchořice č. p. , Tuchořice – pozemek 839/148 podíl 1/2 v k.ú. Tuchořice
Marta Firbasová, Milčeves č. p. , Milčeves – pozemek 62/5 podíl ½ v k.ú. Milčeves
Ing. Karel Firbas, Milčeves č. p. , Milčeves – pozemek 62/5 podíl ½ v k.ú. Milčeves
Davidová Božena, č.p. 65, 43965 Hřivice – pozemek 1394/132 podíl ½ v k.ú. Lipno
Neznámý vlastník, adresa neznámá č. p. , adresa neznámá – pozemek 1356/15 v k.ú. Poláky
Stanislavová Jana, Knížete Václava 30, 43923 Lenešice, nar..12.12.1929
Brunner Gerhard, č.p. 79, 43969 Tuchořice, nar. 22.07.1941
Vurbs Petr, Mládežnická 2738, 43801 Žatec, nar. 5.09.1948
Harvey Lenka, Mládežnická 2738, 43801 Žatec nar.6.03.1974
BRAWA, a.s., Na hřebenech II 1718/8, Nusle, 14021 Praha
CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 19000 Praha 9,
CPI Reality, a.s., Vladislavova 1390/17, Nové Město, 11000 Praha 1
Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, Krč, 14000 Praha 4
Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, Radlice, 15000 Praha 5,
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8 Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín
ČEZ Prodej, a.s., Duhová 425/1, Michle, 14000 Praha 4,
ČEZ, a. s., Duhová 1444/2, Michle, 14000 Praha 4,
Finanční úřad pro Ústecký kraj, Velká hradební 39/61, 40021 Ústí nad Labem
GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 40001 Ústí nad Labem
Generali Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Nové Město, 11000 Praha 1,
Hypoteční banka, a.s., Radlická 333/150, Radlice, 15000 Praha 5,
IMPULS-Leasing-AUSTRIA s.r.o., Dlouhá 733/29, Staré Město, 11000 Praha 1
Komerční banka, a.s., Na příkopě 969/33, Staré Město, 11000 Praha 1
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8
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MONETA Money Bank, a.s., Vyskočilova 1442/1b, Michle, 14000 Praha 4
NET4GAS, s.r.o., Na hřebenech II 1718/8, Nusle, 14000 Praha 4
Okresní správa sociálního zabezpečení Karlovy Vary,Krymská 2011/2a, 36001 Karlovy Vary
OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s., Čs. armády 786/20, 16000 Praha 6
Plzeňský Prazdroj, a. s., U Prazdroje 64/7, Východní Předměstí, 30100 Plzeň
PPF banka a.s., Evropská 2690/17, Dejvice, 16000 Praha 6
Sberbank CZ, a.s., V LIKVIDACI, U Trezorky 921/2 Jinonice, 15800 Praha
Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689/14, Trnovany, 41501 Teplice
Tělovýchovná jednota Lokomotiva Cheb z.s., Riegerova 1083/18, 35002 Cheb
T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, Chodov, 14800 Praha 4
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, Michle, 14000 Praha 4
VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY, Orlická 2020/4, Vinohrady, 13000 Praha 3,
ČD -Telematika, a.s., Pod Táborem 369/8A, 190 00 Praha 9
ČEPRO, a.s., Dělnická 213/12, 170 04 Praha 7
ČEZ Telco Pro Services, s. r. o., Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4
ČEZ ICT Services, a. s. Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4
Elektrárna Počerady, a.s. V.Řezáče 315, Most
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Přítkovská 1689, 415 01 Teplice
Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5 IDDS:
GALASOL HOLDINGS LIMITED, Agiou Pavlou&Kadmou 2, Wisdom Tower, 3 rd floor, 1105 Nicosia, Kyp

Odůvodnění:
Působnost právních předpisů
Ministerstvo průmyslu a obchodu, odbor stavební úřad (dále též „stavební úřad“) je v souladu s ust. § 16 odst. 2
písm. d) a § 94j odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“) věcně příslušným stavebním úřadem k vydání společného povolení
stavby.
Na provedené společné řízení se vztahuje zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní
a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů (dále
také "liniový zákon"), neboť se jedná o stavbu energetické infrastruktury ["zařízení elektrizační soustavy"] podle
ustanovení § 1 odst. 4 tohoto zákona a zároveň se jedná o vybranou stavbu energetické infrastruktury ["stavby
a zařízení přenosové soustavy"] dle písm. a) tohoto ustanovení.
Veřejný zájem na zřízení a provozu „V411/811 – ZDVOJENÍ VEDENÍ je dán zákonem č. 458/2000 Sb., o
podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů
(energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to konkrétně z ust. § 2 písmeno a), bod 10), podle kterého je
"přenosovou soustavou vzájemně propojený soubor vedení a zařízení 400 kV, 220 kV a vybraných vedení a zařízení
110 kV, uvedených v příloze Pravidel provozování přenosové soustavy, sloužící pro zajištění přenosu elektřiny pro
celé území České republiky a propojení s elektrizačními soustavami sousedních států, včetně systémů měřicí,
ochranné, řídicí, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky; přenosová soustava je zřizována a
provozována ve veřejném zájmu,".
Podle § 184a odst. 3 stavebního zákona k žádosti o vydání společného povolení se nedokládají souhlasy vlastníků
pozemků, neboť v souladu s citovaným ustanovením stavebního zákona „se souhlas vlastníků pozemků nedokládá,
je-li pro získání potřebných práv k pozemku nebo stavbě pro požadovaný stavební záměr nebo opatření stanoven
účel vyvlastnění zákonem.“ Možnost vyvlastnění potřebných práv je případě stavby přenosové soustavy přímo dána
zákonem č. 458/2000 Sb. v § 3 odst. 2 „…pro zřízení a provozování stavby přenosové soustavy […] anebo pro
zřízení a provozování stavby související lze odejmout nebo omezit vlastnické právo k pozemku nebo ke stavbě
podle jiného právního předpisu.“ resp. v § 24 odst. 4) „….vydá příslušný vyvlastňovací úřad na návrh provozovatele
přenosové soustavy rozhodnutí o zřízení věcného břemene umožňujícího využití této nemovitosti nebo její části“.
Společné územní a stavební řízení pro záměr „V411/811 – ZDVOJENÍ VEDENÍ“ je ve smyslu § 3 písm. g) ve
spojení s § 9b zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, (dále též „zákon o EIA“)
navazujícím řízením.

Společné územní a stavební řízení
Dne 15. 12. 2021 podal stavebník žádost o vydání společného povolení na předmětnou stavbu na Ministerstvo
průmyslu a obchodu, odbor stavební úřad, jako stavebnímu úřadu věcně a místně příslušnému podle ustanovení
Stránka 42 z 84

Č. J. MPO 638242/21/433-SÚ

§ 16 odst. 2 písm. d) stavebního zákona (dále jen "stavební úřad"). Uvedeným dnem bylo ve smyslu ustanovení
§ 94j a násl. stavebního zákona zahájeno společné řízení, které je navazujícím řízením ve smyslu ustanovení § 3
písm. g) ve spojení s ustanovením § 9b a násl. zákona č. 100/2001 Sb., zákon o EIA.

Pro záměr „V411/811 – ZDVOJENÍ VEDENÍ“ vydalo Ministerstvo životního prostředí podle § 9a odst. 1
zákona o EIA závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí
pod č. j. ENV/2017/48422, MZP/2017/530/1137 ze dne 18. 12. 2017.
Veškeré
související
dokumenty
jsou
k dispozici
na internetové
adrese
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OV4151?lang=cs a u Ministerstva životního prostředí.
Stavební úřad nenařídil podle ustanovení § 2c odst. 3 liniového zákona konání společného jednání s dotčenými
orgány k zajištění závazných stanovisek a k jejich koordinaci, neboť stavebník dodal všechna potřebná stanoviska
a tato nebyla protichůdná.
Následně v průběhu řízení dotčené orgány popř. správci sítí prodloužily platnost stanovisek či vyjádření, případně
vydaly nová jakožto náhradu za původní .
Stavební úřad se zabýval stanovením okruhu účastníků řízení v souladu s ustanovením §94k stavebního zákona.
Stavební úřad po posouzení otázky postavení účastníků společného řízení předmětné stavby, při kterém vycházel z
grafické části dokumentace pro vydání společného povolení, zpracované na podkladě katastrální mapy, z údajů
uvedených v katastru nemovitostí, které ověřil v průběhu řízení a před vydáním rozhodnutí, s ohledem na výše
uvedený rozsah území vlivu stavby, které je dáno hranicí ochranného pásma záměru a míry dotčení jejich práv
předmětným záměrem, stanovil okruh účastníků společného řízení podle výše uvedených ustanovení stavebního
zákona tak, jak jsou označeni níže. Hlavním účastníkem společného řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu je žadatel,
který je účastníkem společného územního a stavebního řízení podle § 94k písm. a) stavebního zákona, a dále
účastníci podle § 94k písm. c) a d) stavebního zákona. Obce, na jejichž území má být požadovaný záměr
uskutečněn, jsou účastníky společného řízení podle § 94k písm. b) stavebního zákona. Účastníci společného řízení
podle § 94k písm. c) stavebního zákona nebyli zjištěni. Účastníky společného řízení podle § 94k písm. d) stavebního
zákona jsou dále osoby, které mají vlastnická nebo jiná věcná práva k pozemkům označeným na straně 1 až 5 výroku
tohoto rozhodnutí, na kterých má být stavební záměr uskutečněn. Účastníky společného řízení podle § 94k písm. e)
stavebního zákona jsou dále osoby, jejichž vlastnická nebo jiná věcná práva k sousedním pozemkům a stavbám na
nich mohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena. Účastníci řízení podle § 94k písm e) stavebního zákona jsou v
souladu s ustanovením § 94m odst. 2 stavebního zákona identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných
v katastru nemovitostí dotčených vlivem záměru. Účastníkům řízení dle § 94k písm. d) a e) stavebního zákona se
ve smyslu ustanovení § 2 odst. 5) liniového zákona rozhodnutí doručuje veřejnou vyhláškou.
Vlastnictví pozemků, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, ověřil stavební úřad dálkovým přístupem
do katastru nemovitostí jednotlivých katastrálních pracovišť Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, v prosinci roku
2021, následně pak ještě v květnu a říjnu roku 2022.
Na základě zjištění zemřelých osob, byl následně zjišťován okruh dědiců, který je zahrnut mezi okruh účastníků
společného řízení. V těch případech, kde se nepodařilo zjistit okruh dědiců a neznámým osobám bylo doručováno
veřejnou vyhláškou.
Stavební úřad upravil okruh účastníků řízení v předmětném rozhodnutí na základě naposledy prováděné aktualizace
údajů zjištěných u jednotlivých Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, tj. z výpisů z katastru nemovitostí,
prokazující stav evidovaný k říjnu 2022.
Stavební úřad posoudil okruh účastníků společného územního a stavebního řízení podle ustanovení § 94k
stavebního zákona a vymezil jej na základě vyhodnocení území dotčeného vlivy stavby v situačních
výkresech uvedených v odst. 1 výrokové části pod označením: "Podmínky pro umístění stavby:" tohoto
rozhodnutí:
• podle ustanovení § 94k písm. a) stavebního zákona ve spojení s ustanovením § 27 odst. 1 správního řádu
je účastníkem společného řízení stavebník, který je současně vlastník stavby, na které má být požadovaný
stavební záměr uskutečněn, současně vlastník části pozemků, na kterých má být požadovaný stavební
záměr uskutečněn, (vlastník pozemků parc. č. 979/8, 979/9, 979/11 v k.ú. Výškov u Počerad; 104/3, 107/28,
107/29 v k.ú. Poláky) a současně má Věcné břemeno zřizování a provozování vedení k pozemkům,
na kterých má být požadovaný stavební záměr uskutečněn parc.č. 527/32, 527/33, 804/8, 758/1,
831/6,831/9, 831/10, 832/27, 838/8, 1737/2,1745/2, 1707/6, 1711, 1753/1, 1753/43 v k.ú. Březno u
Postoloprt; 725/6, 1491, 790, 690/3,705,706, 733/1, 1509,1511, 708/13, 733/9, 1481, 1486, 708/1, 708/21,
708/22, 708/23, 733/43 733/8, 733/2, 1510, 708/12, 685, 689, 693, 708/10, 1495 , 725/10, 659/2, 725/1,
725/2, 725/9, 725/11, 733/7, 789/1, 1541, 724/19 v k.ú. Břvany; 2382, 2374, 2041, 2193, 2003, 2042/1,
2095, 2101, 2016, 2112, 2156, 2157, 2190, 2259 v k.ú. Holedeč; 1188/14, 1188/13, 118/19 v k.ú. Hřivice;
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130/15 v k.ú. Milošice; 900/5, 900/1 v k.ú. Rokle; 869, 878 v k.ú. Stránky; 980, 969/3, 981/2, 981/3, 969/4,
972 v k.ú. Výškov u Počerad; 256/21 v k.ú. Radíčeves; 1455/4, 1422/22, 1426/9, 1426/8, 1455/7, 1454,
1455/1, 1481/1, 1424/3, 1426/11 v k.ú. Postoloprty; 122/3 v k.ú. Milčeves; 190/14, 282, 327/1 v k.ú.
Přeskaky; 2633/64, 2633/65, 2633/92, 2633/93, 2633/94, 2633/95, 2633/66, 2633/67, 2349/24, 2349/25,
2349/35, 2349/46, 2349/47, 2349/33, 2349/34, 2349/41, 2349/42, 2349/63, 2633/63, 2633/96, 2633/107,
2633/81, 2633/82, 2633/83, 2633/110, 2633/69, 2633/72, 2349/66, 2349/67, 2349/68, 2349/69, 2349/70,
2349/107, 2633/57, 2349/93, 2349/94, 2349/95, 2349/28, 2349/29, 2349/30, 2349/31, 2349/38, 2349/39,
2349/40, 2349/109, 2633/40, 2633/41, 2633/42, 2633/43, 2633/44, 2633/45, 2633/46, 2633/47, 2633/48,
2633/49, 2633/50, 2633/51, 2633/52, 2633/53, 2633/54, 2633/55, 2633/56, 2633/84, 2633/85, 2633/86,
2633/87, 2633/97, 2633/98, 2349/43, 2349/3,2633/79, 2349/64, 2349/65, 2349/108, 2349/32, 2349/26,
2349/27, 2349/96, 2633/76, 2633/88, 2633/89, 2349/1, 2349/23, 2349/77, 2349/78, 2349/79, 2349/80,
2349/81, 2349/82, 2349/83, 2349/37, 2349/2, 2633/100, 2633/101, 2349/44, 2349/45, 2349/48, 2349/49,
2349/50, 2349/51, 2349/52, 2349/53,2349/54, 2349/55, 2349/56, 2349/57, 2349/58, 2349/59, 2349/61,
2349/62, 2349/71, 2349/72, 2349/73, 2349/74, 2349/75, 2349/76, 2349/84, 2349/85, 2349/86, 2349/87,
2349/88, 2349/89, 2349/90, 2349/91, 2349/92, 2633/102, 2633/103, 2633/109, 2633/60, 2633/61, 2633/62,
2633/68, 2633/70, 2633/71, 2633/73, 2633/74, 2633/75, 2633/77, 2633/78, 2633/104, 2633/105, 2633/106,
2633/80, 2349/60, 2633/99, 2633/90, 2633/91, 2349/36, 2349/97, 2349/98, 2349/99, 2349/108,
2633/16,4148/5, 4156/1 v k.ú. Lenešice; 799/2, 803/12, 803/18, 230/65, 803/17, 230/16, 230/18, 230/57,
230/12, 803/15, 833, 230/20, 832/1, 834/2, 803/11 v k.ú. Opočno u Loun; 71/1, 116/1, , 96/10, 176/1, 176/5,
119/1, 206/1, 63/1, 96/13, 96/24, v k.ú. Poláky; 302/112, 302/114, 302/115, 302/117, 695/75, 1487, 1528/2,
1528/23, 737/2, 750/22, 750/23, 750/24, 750/28, 758 750/1, 750/13, 750/26, 302/109, 302/118, 659/72,
659/73, 659/74, 659/77, 659/81, 659/82, 659/83, 1556/30, 1556/12, 750/12, 302/122, 659/134, 659/76,
302/24 v k.ú. Lipenec; 177/36, 177/39, 177/34, 177/37, 177/33, 209/22, 209/23, 177/32, 177/35, 548/3,v
k.ú. Touchovice; 603/48, 359/4, 505/10, 992, 560/10, 560/9, 359/35, 359/53, 359/39, 359/40,359/19, 359/5,
359/3, 359/17, 359/30, 359/31, 359/16, 359/38, 505/5, 394, 359/13, 683/31, 683/37, 470/14, 470/15,
683/63, 470/13, 359/2, 683/52, 359/15, 505/9, 1003, 359/37, 359/57, 468/18, 988 v k.ú. Malnice; 585/70,
1394/134 v k.ú. Lipno; 993/2, 988/14, 867/24, v k.ú. Tuchořice) , tj. účastníkem společného řízení je:
společnost ČEPS, a.s., sídlo: Elektrárenská 774/2, Praha 10-Michle, 101 00 Praha 101,
•

podle ustanovení § 94k písm. b) stavebního zákona ve spojení s ustanovením § 27 odst. 3 správního řádu
je účastníkem společného řízení obec (obce), na jejímž (jejichž) území má být požadovaný stavební záměr
uskutečněn, tj. účastníkem společného řízení jsou následující obce:
Město Podbořany, Mírová 615 Podbořany, 44101 Podbořany
Město Postoloprty, Mírové náměstí 318 Postoloprty, 43942 Postoloprty
Město Žatec, náměstí Svobody 1 Žatec, 43801 Žatec
Městys Měcholupy, Měcholupy č. p. 12, 43931 Měcholupy
Obec Břvany, Dlouhá 41 Břvany, 44001 Břvany
Obec Čeradice, Čeradice č. p. 25, 43801 Čeradice
Obec Holedeč, Holedeč č. p. 30, 43801 Holedeč
Obec Hřivice, č.p. 24, 43965 Hřivice
Obec Chbany, Chbany č. p. 19, 43157 Chbany
Obec Lenešice, Knížete Václava 521 Lenešice, 43923 Lenešice
Obec Liběšice, Liběšice č. p. 89, 43963 Liběšice
Obec Lipno, Lipno č. p. 14, 43801 Lipno
Obec Nové Sedlo, Farní 36 Nové Sedlo, 43801 Nové Sedlo
Obec Opočno, Opočno č. p. 62, 44001 Opočno
Obec Rokle, Rokle č.p. 3, 43201 Kadaň
Obec Tuchořice, Tuchořice č. p. 123, 43969 Tuchořice
Obec Výškov, Výškov 44, 440 01 Louny

•

-

podle ustanovení § 94k písm. d) stavebního zákona ve spojení s ustanovením § 27 odst. 1 správního řádu
je účastníkem společného řízení vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr
uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku, tj. účastníkem
společného řízení jsou:
Anděl Zdeněk, Svatováclavská 338 Žatec, 43801 Žatec (vlastník pozemku parc. č. 178/58 v k.ú. Sedčice)
András Jan Ing., Smetanova 420 Lenešice, 43923 Lenešice (vlastník pozemků parc. č. 2349/33, 2349/34 v
k.ú. Lenešice)
Balvín Rudolf, Jaroslava Vrchlického 2365 Žatec, 43801 Žatec (vlastník pozemků parc. č. 2212, 2358,
2368 podíl ½ v k.ú. Holedeč)
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Bartoš Jan Ing., Prosecká 843/99 Prosek, 19000 Praha (vlastník pozemků parc. č. 130/16 v k.ú. Milošice;
1200, 1212 v k.ú. Měcholupy u Žatce; 1184, 1243, 1244, 1251 v k.ú. Kněžice u Podbořan; 415/40, 519/20
v k.ú. Neprobylice u Kašti; 256/26 podíl 1/6 v k.ú. Radíčeves)
Bartoš Jan, Márova 2872/3 Stodůlky, 15500 Praha (vlastník pozemků parc. č. 113/36 v k.ú. Kličín; 813,
1131, 1241, 1242 v k.ú. Kněžice u Podbořan; 415/25 v k.ú. Neprobylice u Kaštic)
Bartošová Hana, Márova 2872/3 Stodůlky, 15500 Praha (vlastník pozemků parc. č.259/5 v k.ú. Radíčeves;
519/11 v k.ú. Neprobylice u Kaštic; 122/2 v k.ú. Milčeves)
Bečvář Milan, Lesní 301, 54225 Janské Lázně (vlastník pozemku parc. č. 505/5 podíl ½ v k.ú. Malnice)
Bechynský Jiří, Liběšice č. p. 116, 43963 Liběšice (vlastník pozemků parc. č. 723/1, 781/6 podíl 1/3 v k.ú.
Liběšice u Žatce )
Bechynský Vlastimil, Kostelní Bříza č. p. 59, 35601 Březová (vlastník pozemků parc. č. 723/1, 781/6 podíl
1/3 v k.ú. Liběšice u Žatce )
Belan Václav, Knížete Václava 30 Lenešice, 43923 Lenešice (vlastník pozemků parc. č. 2349/35, 2349/46,
2349/47 v k.ú. Lenešice )
Belanová Jana, Knížete Václava 30 Lenešice, 43923 Lenešice (vlastník pozemků parc. č. 2349/35, 2349/46,
2349/47 v k.ú. Lenešice )
Blumentrit Jiří, Přátelství 2509 Žatec, 43801 Žatec (vlastník pozemků parc. č. 839/84, 1068/36 v k.ú.
Tuchořice)
Blumentrit Karel Ing., Stavbařů 2668 Žatec, 43801 Žatec (vlastník pozemků parc. č. 2405 v k.ú. Holedeč;
231, 232/1, 232/3, 268/24, 270/12, 285/11, 344, 348, 349, 517/1, 521/2, 1009, 1010/1, 1035/3, 135/4 v k.ú.
Kluček; 884/, 885/ v k.ú. Stránky; 1583/5, 1583/11, 1593, 1611, 1612, 1616/1 v k.ú. Líčkov)
Böhmová Helena, Lipno č. p. 49, 43801 Lipno (vlastník pozemku parc. č. 1446/46 podíl ½ v k.ú. Lipno)
Borovský Jaroslav, Nezvalova 2610, 43801 Žatec (vlastník pozemků parc. č. 359/39, 359/40 oba podíl 1/3
v k.ú. Malnice)
Borovský Miroslav, Pionýrů 2437, 44001 Louny (vlastník pozemků parc. č. 359/39, 359/40 oba podíl 1/3
v k.ú. Malnice)
Brožek Emil Ing., Vyšehořovice č. p. 105, 25087 Vyšehořovice (vlastník pozemků parc. č. 2633/69,
2633/72 v k.ú. Lenešice)
Brožková Hana Ing., Vyšehořovice č. p. 105, 25087 Vyšehořovice (vlastník pozemků parc. č. 2633/69,
2633/72 v k.ú. Lenešice)
Cihlář Jan Ing., Tomanova 1812 Louny, 44001 Louny (vlastník pozemku parc. č. 981/2 podíl ¼ v k.ú.
Výškov u Počerad)
Cinegr Zdeněk Ing., Klučov č. p. 12, 28201 Klučov (vlastník pozemku parc. č. 95/16 podíl 1/3 v k.ú. Kličín)
Cinegrová Miroslava, Družstevní 245 Libčice nad Vltavou, 25266 Libčice nad Vltavou (vlastník pozemku
parc. č. 95/16 podíl 1/3 v k.ú. Kličín)
Čáková Eva, Vrbenského 230 Lenešice, 43923 Lenešice (vlastník pozemků parc. č. 2349/24, 2349/25 podíl
½, 2349/32 podíl 1/8 v k.ú. Lenešice)
Čechová Eva, Bílence č. p. 85, 43001 Bílence (vlastník pozemků parc. č. 1109/1, 1151/2 podíl 21/48 v k.ú.
Kluček; zástavní právo smluvní k pozemku parc.č. 884 v k.ú. Stránky)
Černá Eva, Lesní 80 Holedeč, 43801 Holedeč (vlastník pozemku parc. č. 2108 v k.ú. Holedeč)
Černovský Jaromír, Hřivice č. p. 96, 43965 Hřivice (vlastník pozemku parc. č. 1188/14 v k.ú. Hřivice)
Černý Vlastimil, Lesní 80 Holedeč, 43801 Holedeč (vlastník pozemku parc. č. 2108 v k.ú. Holedeč)
David Václav , Jimlín č. p. 197, 44001 Jimlín (nar.1951) (vlastník pozemku parc. č. 230/18 v k.ú. Opočno
u Loun)
David Václav, Jimlín č. p. 197, 44001 Jimlín (nar.1974) (vlastník pozemků parc. č. 230/65, 803/17 v k.ú.
Opočno u Loun; 1446/85, 1708/1 v k.ú. Lipno)
Davidová Ludmila, Jimlín č. p. 197, 44001 Jimlín (vlastník pozemku parc. č. 230/18 v k.ú. Opočno u Loun)
Ditrichová Ludmila, Kpt. Nálepky 2244 Louny, 44001 Louny (vlastník pozemku parc. č. 1510 podíl 1/3 v
k.ú. Břvany; 2349/41, 2349/42, 2349/63, 2633/63, 2633/96, 2633/107 podíl 1/3 v k.ú. Lenešice)
Dittrich Karel, Knížete Václava 50 Lenešice, 43923 Lenešice
(vlastník pozemku parc. č. 708/12 1/3 v
k.ú. Břvany)
Dittrich Karel, Knížete Václava 56 Lenešice, 43923 Lenešice
(vlastník pozemků parc. č.659/9, 676
oba podíl 1/3, 681, 685, 689, 693 v k.ú. Břvany; 1455/5 v k.ú. Postoloprty; 2349/103 podíl ½, 2349/66,
2349/67, 2349/68, 2349/69, 2349/70, 2349/107, 2633/57 podíl ¼ , 2349/32 podíl 3/8, 2349/44, 2349/45,
2349/48, 2349/49, 2349/50, 2349/51, 2349/52, 2349/53, 2349/54, 2349/55, 2349/56, 2349/57, 2349/58,
2349/59, 2349/60, 2349/61, 2349/62, 2349/71, 2349/72, 2349/73, 2349/74, 2349/75, 2349/76, 2349/84,
2349/85, 2349/86, 2349/87, 2349/88, 2349/89, 2349/90, 2349/91, 2349/92, 2633/60, 2633/61, 2633/62,
2633/68, 2633/70, 2633/71, 2633/73, 2633/74, 2633/75, 2633/76, 2633/77, 2633/78, 2633/80, 2633/90,
2633/91, 2633/99, 2633/102, 2633/103, 2633/104, 2633/105, 2633/106, 2633/109 v k.ú. Lenešice)
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Dittrichová Anna, Knížete Václava 50 Lenešice, 43923 Lenešice (vlastník pozemku parc. č. 708/12 1/3 v
k.ú. Břvany)
Dlouhá Alena, U Hřiště 128 Holedeč, 43801 Holedeč (vlastník pozemku parc. č. 2382 v k.ú. Holedeč)
Dlouhý Rostislav, Svatopluka Čecha 1668 Žatec, 43801 Žatec (vlastník pozemku parc. č. 2368 podíl ½,
2142 v k.ú. Holedeč)
Dobešová Daniela, Jungmannova 3007 Žatec, 43801 Žatec (vlastník pozemku parc. č. 96/2 podíl 1/6 v
k.ú. Milčeves)
Dubová Marcela, Lipová 306/7 Všebořice, 40010 Ústí nad Labem (vlastník pozemků parc. č. 2349/66,
2349/67, 2349/68, 2349/69, 2349/70, 2349/107, 2633/57 podíl ¼, 2349/93, 2349/94, 2349/95 podíl ½ ,
2349/38, 2349/39, 2349/40, 2349/109, 2633/40, 2633/41, 2633/42, 2633/43, 2633/44, 2633/45, 2633/46,
2633/47, 2633/48, 2633/49, 2633/50, 2633/51, 2633/52, 2633/53, 2633/54, 2633/55, 2633/56, 2633/84,
2633/85, 2633/86, 2633/87, 2633/97, 2633/98 podíl 1/3 v k.ú. Lenešice )
Everettová Šárka, Březno č. p. 92, 44001 Postoloprty (vlastník pozemku parc. č. 832/47 v k.ú. Březno u
Postoloprt )
Filip Jaroslav, Radovesice č. p. 186, 41002 Radovesice (vlastník pozemku parc. č. 208/57 v k.ú.
Touchovice)
Frélichová Ilga, Malnice 13, 44001 Postoloprty (vlastník pozemků parc. č. 359/4, 505/10 oba podíl ½, 359/5
podíl ¾ v k.ú. Malnice)
Fürstl Milan, Hřivice č. p. 180, 43965 Hřivice (vlastník pozemků parc. č. 1188/13, 118/19 v k.ú. Hřivice)
Glaser Michal, Kocléřov č. p. 105, 54462 Vítězná (vlastník pozemků parc. č. 2349/28, 2349/29, 2349/30,
2349/31 v k.ú. Lenešice )
Grunclová Irena, Liběšice č. p. 17, 43963 Liběšice (vlastník pozemku parc. č. 1035/1 podíl 1/2 v k.ú.
Kluček)
Hajná Marie, č.p. 96, 43801 Lipno (vlastník pozemků parc. č.839/111, 839/130 podíl ½ v k.ú. Tuchořice )
Hajný Vítězslav, č.p. 96, 43801 Lipno (vlastník pozemků parc. č.839/111, 839/130 podíl ½ v k.ú.
Tuchořice)
Hanzalová Evženie Ing., Sádecká 26 Holedeč, 43801 Holedeč (vlastník pozemku parc. č. 2141 v k.ú.
Holedeč)
Hasil Jiří, Lidmovice č. p. 9, 38901 Skočice (vlastník pozemku parc. č. 256/21 v k.ú. Radíčeves; 122/3 v
k.ú. Milčeves)
Hauzner Jiří Ing., Ostrov 2286 Žatec, 43801 Žatec (vlastník pozemku parc. č. 2396 podíl 1/5 v k.ú. Holedeč)
Hauzner Miroslav, Jozefa Gabčíka 351 Trnová, 53009 Pardubice (vlastník pozemku parc. č. 2396 podíl 1/5
v k.ú. Holedeč)
Havíř Václav, Liběšice č. p. 13, 43963 Liběšice (vlastník pozemků parc. č. 233/11, 358, 681 v k.ú. Liběšice
u Žatce)
Hejda Václav, Touchovice č. p. 119, 44001 Hřivice (vlastník pozemku parc. č. 177/34 v k.ú. Touchovice )
Hejl Vladimír Ing., Velká Bukovina č. p. 107, 40729 Velká Bukovina (vlastník pozemku parc. č. 2396 podíl
1/5 v k.ú. Holedeč)
Helclová Michaela Ing., U Spravedlnosti 2712 Louny, 44001 Louny (vlastník pozemků parc. č. 2633/66,
2633/67 v k.ú. Lenešice)
Heuler Vratislav, Okružní 81 Ústí nad Orlicí, 56201 Ústí nad Orlicí (vlastník pozemků parc. č. 2349/3,
2633/79 v k.ú. Lenešice)
Hlaváčková Zdeňka, Liběšice č. p. 116, 43963 Liběšice (vlastník pozemků parc. č. 723/1, 781/6 podíl 1/3
v k.ú. Liběšice u Žatce )
Hodinová Michaela , U Hřbitova 56 Všeborovice, 36263 Dalovice (vlastník pozemků parc. č. 900/5 v k.ú.
Rokle; 110/5, 163/1, 163/7, 163/10, 173, 176/1, 176/5 v k.ú. Poláky)
Holubová Jitka Bc. DiS., Hřivčice č. p. 148, 44001 Peruc (vlastník pozemků parc. č. 750/3, 750/15 v k.ú.
Lipenec.)
Horák Zdeněk, Saběnice č. p. 3, 43401 Havraň (vlastník pozemků parc. č. 740/2, 1495 v k.ú. Břvany; 1455/7
v k.ú. Postoloprty; 2349/64, 2349/65, 2349/108 podíl ½ v k.ú. Lenešice)
Hornová Lucie Ing., Družstevní 2550 Žatec, 43801 Žatec (vlastník pozemku parc. č. 1672/5 v k.ú. Líčkov;
683/37 v k.ú. Malnice; 1304/35 v k.ú. Lipno; 986/26 v k.ú. Tuchořice)
Hrabáková Jitka JUDr., Ve stráni 484/36 Štěrboholy, 10200 Praha (vlastník pozemků parc. č. 190/35,
190/39, 190/41, 190/42 podíl 1/2 v k.ú. Přeskaky)
Hřebejk Jan, Přelíc č. p. 14, 27305 Přelíc (vlastník pozemků parc. č.659/9, 676 podíl 1/3 v k.ú. Břvany )
Chalupný Josef, Výškov č. p. 111, 44001 Výškov (vlastník pozemků parc. č.708/1, 708/21, 708/22, 708/23,
733/2, 733/4, 733/8, 733/9,1481,1486 v k.ú. Břvany; 981/2 podíl ¼, 969/3 v k.ú. Výškov u Počerad)
Chomát Miroslav, Bratří Čapků 2573 Žatec, 43801 Žatec (vlastník pozemku parc. č. 96/2 podíl 1/6 v k.ú.
Milčeves)
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Chomátová Anna Mgr., Radíčeves č. p. 7, 43801 Žatec (vlastník pozemku parc. č. 96/2 podíl 1/6 v k.ú.
Milčeves)
Chrz Florian, Tuchořice č. p. 149, 43969 Tuchořice (vlastník pozemků 839/29, 1068/39 podíl 1/6 v k.ú.
Tuchořice)
Chrz Jiří, Lipno č. p. 106, 43801 Lipno (vlastník pozemků 839/29, 1068/39 podíl 1/6 v k.ú. Tuchořice)
Ibl Zdeněk, Tuchořice č. p. 1, 43969 Tuchořice (vlastník pozemku parc. č. 977 v k.ú. Kněžice u Podbořan)
Jandejsková Hana, Na Cikorce 1860/33 Modřany, 14300 Praha 4 (vlastník pozemku parc. č. 95/16 podíl
1/3 v k.ú. Kličín)
Janouš Vlastislav, Hřivice č. p. 165, 43965 Hřivice (vlastník pozemku parc. č. 1714/10 v k.ú. Lipno)
Janovská Libuše, Lipno č. p. 144, 43801 Lipno (vlastník pozemku parc. č. 1446/46 podíl ½ v k.ú. Lipno)
Jaroš Robert, Pomořanská 475/8 Troja, 18100 Praha (vlastník pozemků parc. č. 241/1, 243/5 podíl 2/3 v
k.ú. Sedčice)
Jedlička Miroslav, Tuchořice č. p. 200, 43969 Tuchořice (vlastník pozemku parc. č. 790/47, st.214 v k.ú.
Tuchořice )
Jech Jakub, V zahradách 301 Všestary, 25163 Všestary (vlastník pozemku parc. č. 98/2 v k.ú. Poláky)
Ježek Daniel, Janáčkovo nábřeží 84/9 Smíchov, 15000 Praha 5 (vlastník pozemků parc. č. 799/2, 803/12,
803/18 podíl ½ v k.ú. Opočno u Loun, 177/36 podíl ½ v k.ú. Touchovice)
Jungwirth Karel Ing. DrSc., Chmelová 2816/13, Záběhlice, 106 00 Praha 10 (vlastník pozemku parc. č.
831/11 v k.ú. Březno u Postoloprt; 359/13 v k.ú. Malnice)
Kadavý Ivo, Liběšice č. p. 5, 43963 Liběšice (vlastník pozemku parc. č. 233/8 v k.ú. Liběšice u Žatce )
Kadavý Miroslav Ing., Slovenského národního povstání 2092 Louny, 44001 Louny (vlastník pozemku parc.
č. 701/1 v k.ú. Liběšice u Žatce. )
Kadavý Pavel, Zeměšská 112 Líšťany, 44001 Líšťany (vlastník pozemku parc. č. 233/43 v k.ú. Liběšice u
Žatce )
Kantáriková Zinaida, Kluček č. p. 24, 43801 Liběšice (vlastník pozemku parc. č. 1035/1 podíl 1/2 v k.ú.
Kluček)
Karas Stanislav, Hálkova 443 Žatec, 43801 Žatec (vlastník pozemků parc. č. 110/5, 110/12, 190/31,
190/32,190/35, 190/39, 190/41, 190/42 podíl 1/8 v k.ú. Přeskaky)
Karasová Marie, Příkrá 1158 Žatec, 43801 Žatec (vlastník pozemků parc. č. 110/5, 110/12, 190/31, 190/32,
190/35, 190/39, 190/41, 190/42 podíl 1/8 v k.ú. Přeskaky)
Kelner Karel, Sádecká 139 Holedeč, 43801 Holedeč (vlastník pozemků parc. č. 1945, 1947, 2046 podíl 1/8
v k.ú. Holedeč)
Klain Jan Ing., Školní 395 Zruč, 33008 Zruč-Senec (vlastník pozemku parc. č. 1714/8 podíl 5/6 v k.ú.
Lipno)
Klain Martin Ing., Hřivice č. p. 31, 43965 Hřivice (vlastník pozemku parc. č. 208/56 v k.ú. Touchovice;
1714/8 podíl 1/6 v k.ú. Lipno; 995/18 v k.ú. Tuchořice)
Klicpera Radek, náměstí Dr. Beneše 1919/23, 43001 Chomutov (vlastník pozemku parc. č. 1394/134 v k.ú.
Lipno)
Klíč Michal, Vítězná 1569 Slaný, 27401 Slaný (vlastník pozemku parc. č. 690/4 v k.ú. Břvany )
Kobzová Irena, Poláky č. p. 21, 43801 Chbany (vlastník pozemku parc. č. 96/24 v k.ú. Poláky)
Kocina Jiří DiS., Touchovice č. p. 21, 44001 Hřivice (vlastník pozemku parc. č. 208/58 v k.ú. Touchovice)
Kohut Alexandr, Kosmonautů 2274 Louny, 44001 Louny (vlastník pozemku parc. č. 190/54 v k.ú.
Přeskaky)
Kolouch Jindřich, Radíčeves č. p. 56, 43801 Žatec (vlastník pozemku parc. č. 76/3 v k.ú. Milčeves)
König Karol, Ladova 2539/24 Severní Terasa, 40011 Ústí nad Labem
(vlastník pozemku parc. č.
102/6 v k.ú. Poláky)
Konopásek Zdeněk , Olešná č. p. 60, 26901 Olešná (vlastník pozemku parc. č. 177/38 podíl ½ v k.ú.
Touchovice)
Konopásková Jitka, Olešná č. p. 60, 26901 Olešná (vlastník pozemku parc. č. 177/38 podíl ½ v k.ú.
Touchovice )
Köplová Lenka, Opočno č. p. 57, 44001 Opočno (vlastník pozemku parc. č. 750/30 v k.ú. Lipenec)
Köppl Miloš, Ovesná 927 Kadaň, 43201 Kadaň (vlastník pozemků parc. č. 110/1, 110/4, 110/8, 190/1,
190/24, 190/47 v k.ú. Přeskaky; 96/1, 99/1, 102/1v k.ú. Poláky)
Koukalová Věra, Tuchořice č. p. 34, 43969 Tuchořice (vlastník pozemků 839/85, 1068/37 v k.ú. Tuchořice)
Koutecká Irena, Milčeves č. p. 33, 43801 Žatec (vlastník pozemků parc. č.256/27, 259/4 v k.ú. Radíčeves)
Kovářová Marie, Strupčice č. p. 214, 43114 Strupčice (vlastník pozemku parc. č. 2349/2 v k.ú. Lenešice )
Kudláček Josef, Potoční 873 Podbořany, 44101 Podbořany (vlastník pozemku parc. č. 2194 podíl ½ v k.ú.
Holedeč)
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Kudláček Vladimír, Přátelství 2466 Žatec, 43801 Žatec (vlastník pozemků parc. č. 2194 podíl ¼, 2193 podíl
½ v k.ú. Holedeč)
Kudláčková Jana, Přátelství 2362 Žatec, 43801 Žatec (vlastník pozemků parc. č. 2194 podíl ¼, 2193 podíl
½ v k.ú. Holedeč)
Kulich Václav, Mírové náměstí 64 Postoloprty, 43942 Postoloprty (vlastník pozemku parc. č. 1426/8 v k.ú.
Postoloprty)
Kutílek Josef MUDr., Na Dubech 77/68 Pouchov, 50341 Hradec Králové (vlastník pozemku parc. č. 110/10
v k.ú. Přeskaky)
Ledvina Vladimír , Žižkovo náměstí 89 Žatec, 43801 Žatec (vlastník pozemku parc. č. 1213 podíl ½ v k.ú.
Měcholupy u Žatce)
Lehman Vlastimil, Mrsklesy č. p. 126, 78365 Mrsklesy (vlastník pozemku parc. č. 177/37 v k.ú.
Touchovice)
Lindnerová Alena, Libočany 91, 439 75 Libočany (vlastník pozemků 1047/13, 1047/14, 1058, 1062/11 v
k.ú. Tuchořice)
Lorenc František Ing., Plošná 3319/1, Strašnice, 10000 Praha 10 (vlastník pozemků parc. č. 359/4, 505/10
oba podíl ½, 359/5 podíl 1/8 v k.ú. Malnice)
Lorencová Štěpánka Ing., Pejevové 3127/9, Modřany, 14300 Praha 4 (vlastník pozemků parc. č. 359/4,
505/10 oba podíl ½, 359/5 podíl 1/8 v k.ú. Malnice)
Lyerová Věra, Tuchořice č. p. 203, 43969 Tuchořice (vlastník pozemku parc. č. 839/48 v k.ú. Tuchořice )
Machulda Stanislav, Měcholupy č. p. 149, 43931 Měcholupy (vlastník pozemku parc. č. 2041 v k.ú.
Holedeč)
Majerníková Zita, Žižkovo náměstí 89 Žatec, 43801 Žatec (vlastník pozemku parc. č. 1213 podíl ½ v k.ú.
Měcholupy u Žatce)
Malá Jana Ing. , Liběšice č. p. 7, 43963 Liběšice (vlastník pozemků parc. č. 1672/11 v k.ú. Líčkov; 781/35
v k.ú. Liběšice u Žatce; 737/2 v k.ú. Lipenec)
Mandátová Marcela, K Rovinám 1684, Švermov, 27309 Kladno (vlastník pozemku parc. č. 683/31 v k.ú.
Malnice)
Mandík Ladislav, Malostranské náměstí 265/6, Malá Strana, 11800 Praha (vlastník pozemku parc. č. 900/1
v k.ú. Rokle)
Matějka Zdeněk, Jakoubkova 176, 44001 Louny (vlastník pozemku parc. č. 394 v k.ú. Malnice)
Mencl Jaroslav, Sádecká 147 Holedeč, 43801 Holedeč (vlastník pozemků parc. č. 1945, 1947, 2046 podíl
1/8 v k.ú. Holedeč)
Menclová Libuše Mgr., Sádecká 147 Holedeč, 43801 Holedeč (vlastník pozemků parc. č. 1945, 1947, 2046
podíl 1/8 v k.ú. Holedeč)
Mildorf David, V Jámě 719 Horní Bříza, 33012 Horní Bříza
(vlastník
pozemků
parc.
č.
690/3,705,706 v k.ú. Břvany, 2633/81, 2633/82, 2633/83 v k.ú. Lenešice )
Mildorf Václav , K Rybníčku 557 Horní Bříza, 33012 Horní Bříza (vlastník pozemku parc. č. 708/10 v k.ú.
Břvany)
Mlejnek Josef, Dubčany č. p. 40, 43801 Liběšice (vlastník pozemku parc. č. 459/3 podíl 1/2 v k.ú. Kluček;
1214 v k.ú. Měcholupy u Žatce; 1583/1, 1583/4 podíl ½ v k.ú. Líčkov)
Mlejnek Marcel, Liběšice č. p. 93, 43963 Liběšice (vlastník pozemku parc. č. 459/3 podíl 1/2 v k.ú. Kluček;
1583/1, 1583/4 podíl ½ v k.ú. Líčkov)
Moravec František, Revoluční 423 Postoloprty, 43942 Postoloprty (vlastník pozemků parc. č. 1422/22,
1426/9 v k.ú. Postoloprty )
Morávek Jindřich, Třebovská 447 Hylváty, 56203 Ústí nad Orlicí (vlastník pozemku parc. č. 603/48 v k.ú.
Malnice)
Mrázová Libuše, Palackého 2496 Louny, 44001 Louny (vlastník pozemku parc. č. 750/29 v k.ú. Lipenec;
209/24 podíl ½ v k.ú. Touchovice)
Myslivec Evžen, U Okálů 426 Dobroměřice, 44001 Dobroměřice (vlastník pozemku parc. č. 698 v k.ú.
Břvany )
Nekolná Dáša, Markvarec č. p. 17, 44001 Hřivice (vlastník pozemku parc. č. 839/28 podíl ¼ v k.ú.
Tuchořice )
Nesvadba Zdeněk Ing., Politických vězňů 1227, 43801 Žatec (vlastník pozemku parc. č. 1304/50 v k.ú.
Lipno)
Nová Dagmar, Tuchořice č. p. 186, 43969 Tuchořice (vlastník pozemku 993/2 v k.ú. Tuchořice)
Nováková Barbora, Svahová 4956, 43003 Chomutov (vlastník pozemku parc. č. 96/2 podíl 1/6 v k.ú.
Milčeves)
Novohradská Rozalia, Mírová 537 Krásno, 35731 Krásno (vlastník pozemku parc. č. v k.ú. ) prodej
českomoravská
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Novohradský Jiří, Riegerova 1070/40 Cheb, 35002 Cheb (vlastník pozemků parc. č.659/9, 676 podíl 1/12
v k.ú. Břvany)
Oktábcová Hana, Alšova 575 Lenešice, 43923 Lenešice (vlastník pozemků parc. č. 2349/24, 2349/25 podíl
½, 2349/32 podíl 1/8 v k.ú. Lenešice)
Pastýříková Milena, Senkov 13, 44001 Zbrašín (vlastník pozemků parc. č. 359/35, 359/53 v k.ú. Malnice)
Pelc Jiří, Hřivice č. p. 28, 43965 Hřivice (vlastník pozemku parc. č. 1394/128 v k.ú. Lipno)
Pelikán Miloš Ing. , K Uhříněvsi 116 Královice, 10400 Praha
(vlastník pozemků parc. č. 1510 podíl
1/6 v k.ú. Břvany; 2349/41, 2349/42, 2349/63, 2633/63, 2633/96, 2633/107 podíl 1/6 v k.ú. Lenešice)
Pelikán Radek Ing., Chvatěruby č. p. 239, 27801 Chvatěruby
(vlastník pozemků parc. č. 1510 podíl
1/6 v k.ú. Břvany; 2349/41, 2349/42, 2349/63, 2633/63, 2633/96, 2633/107 podíl 1/6 v k.ú. Lenešice)
Petrlík Jindřich, Samota 103 Lenešice, 43923 Lenešice (vlastník pozemku parc. č. 2349/37 v k.ú. Lenešice)
Petrus Ondřej, Jungmannova 1619 Louny, 44001 Louny (vlastník pozemků parc. č. 831/9,831/10 v k.ú.
Březno u Postoloprt )
Pirožková Anna Ing., Rafaela Ungara 1243 Žatec, 43801 Žatec (vlastník pozemku parc. č. 95/2 v k.ú. Kličín)
Pišoft Václav Ing., Karola Šmidkeho 1797/2 Poruba, 70800 Ostrava (vlastník pozemku parc. č. 1510 podíl
1/3 v k.ú. Břvany; 2349/41, 2349/42, 2349/63, 2633/63, 2633/96, 2633/107 podíl 1/3 v k.ú. Lenešice)
Poděbradská Anna, Tuchořice č. p. 69, 43969 Tuchořice (vlastník pozemků parc. č. 988/14, 991/2 v k.ú.
Tuchořice )
Polcar Arnošt, č.p. 29, 43801 Lipno (vlastník pozemku parc. č. 1446/82 v k.ú. Lipno )
Popelka Miroslav Ing., Větrná 664 Postoloprty, 43942 Postoloprty (vlastník pozemku parc. č. 1455/7 v k.ú.
Postoloprty)
Potužák Jiří, Tuchořice č. p. 205, 43969 Tuchořice (vlastník pozemku parc. č. 988/12 v k.ú. Tuchořice )
Pova Pavel, Husova 146 Lenešice, 43923 Lenešice (vlastník pozemku parc. č. 708/12 1/3 v k.ú. Břvany)
Prokeš Vít Ing. MBA, Kostelec u Křížků č. p. 146, 25168 Kostelec u Křížků
(vlastník
pozemků
parc. č. 2349/66, 2349/67, 2349/68, 2349/69, 2349/70, 2349/107, 2633/57 podíl ¼ v k.ú. Lenešice )
Rajter Jan, Moravěves č. p. 8, 43401 Havraň (vlastník pozemků parc. č. 708/13, 733/3, 1509, 1511 podíl
1/2 v k.ú. Břvany )
Rajterová Jana, Moravěves č. p. 8, 43401 Havraň (vlastník pozemků parc. č. 708/13, 733/3, 1509, 1511
podíl 1/2 v k.ú. Břvany )
Ruknerová Jitka, Dlouhá 387 Lenešice, 43923 Lenešice (vlastník pozemků parc. č. 2349/64, 2349/65,
2349/108 podíl 3/8 v k.ú. Lenešice)
Říhová Jaroslava, Parašutistů 2393, 44001 Louny (vlastník pozemku parc. č. 560/8, 560/9, 560/10 vše
podíl ½ v k.ú. Malnice )
Sáblová Vědunka, Sádecká 19 Holedeč, 43801 Holedeč (vlastník pozemku parc. č. 2358 podíl ½ v k.ú.
Holedeč)
Schleiss Jindřich, Pátek č. p. 104, 43908 Peruc (vlastník pozemku parc. č. 981/3 v k.ú. Výškov u Počerad )
Schönfeld Zdeněk, Příběnická 972/16 Žižkov, 13000 Praha (vlastník pozemku parc. č. 2633/110 v k.ú.
Lenešice)
Soukupová Anna, Kpt. Nálepky 2219 Louny, 44001 Louny (vlastník pozemku parc. č. 2349/43 v k.ú.
Lenešice )
Soukupová Romana, Naskové 1335/1j Košíře, 15000 Praha (vlastník pozemku parc. č. 177/32, 177/3536
podíl ½ v k.ú. Touchovice)
Staňková Jitka MUDr., Hrusická 2512/6 Záběhlice, 14100 Praha (vlastník pozemku parc. č. 810 v k.ú.
Kněžice u Podbořan )
Stárková Hana, Za Kačabkou 1460/10 Hostivař, 10200 Praha
(vlastník pozemků parc. č. 2349/93,
2349/94, 2349/95 podíl ½, 2349/38, 2349/39, 2349/40, 2349/109, 2633/40, 2633/41, 2633/42, 2633/43,
2633/44, 2633/45, 2633/46, 2633/47, 2633/48, 2633/49, 2633/50, 2633/51, 2633/52, 2633/53, 2633/54,
2633/55, 2633/56, 2633/84, 2633/85, 2633/86, 2633/87, 2633/97, 2633/98 podíl 2/3 v k.ú. Lenešice )
Suk Luděk, Na Poříčí 111 Lenešice, 43923 Lenešice (vlastník pozemků parc. č. 2633/64, 2633/65, 2633/92,
2633/93, 2633/94, 2633/95 v k.ú. Lenešice)
Svobodová Stanislava Mgr., č.p. 308, 27704 Cítov (vlastník pozemku parc. č. 359/14 v k.ú. Malnice)
Sysel Richard JUDr., Dědinská 897/17 Ruzyně, 16100 Praha (vlastník pozemku parc. č. 991/1 v k.ú.
Tuchořice )
Syslová Jarmila Mgr., Dědinská 897/17 Ruzyně, 16100 Praha (vlastník pozemku parc. č. 991/1 v k.ú.
Tuchořice )
Šiková Helena, Čeňka Zemana 2113 Louny, 44001 Louny (vlastník pozemků parc. č. 302/112, 302/114,
302/115, 302/117 podíl ½ v k.ú. Lipenec)
Špička Zdeněk, č.p. 75, 43801 Lipno (vlastník pozemku parc. č. 585/70 v k.ú. Lipno)
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Špringar Zdeněk Ing., Šťovíková 343 Květnice, 25084 Květnice (vlastník pozemku parc. č. 1188/12 v k.ú.
Hřivice)
Šrámková Ludmila, Měcholupská 28 Holedeč, 43801 Holedeč (vlastník pozemku parc. č. 2374 v k.ú.
Holedeč)
Šťastná Kateřina MUDr., Vítězslava Nezvala 1514, 44001 Louny (vlastník pozemků parc. č. 2045, 2158 v
k.ú. Holedeč)
Šťastný Leoš , Radíčeves č. p. 6, 43801 Žatec (vlastník pozemků parc. č. 122/4 v k.ú. Milošice; 256/23,
331/6, 331/7 v k.ú. Radíčeves; 63/3, 63/7 v k.ú. Milčeves)
Štěpán Luděk, Měcholupy č. p. 175, 43931 Měcholupy (vlastník pozemků parc. č. 1109/1, 1151/2 podíl 1/8
v k.ú. Kluček; zástavní právo smluvní k pozemku parc. č. 884 v k.ú. Stránky)
Šubert Miroslav, Touchovice č. p. 53, 44001 Hřivice (vlastník pozemku parc. č.177/40 v k.ú. Touchovice)
Šůma Jaroslav, Tuchořice č. p. 58, 43969 Tuchořice (vlastník pozemků parc. č. 839/28 podíl ¾, 839/129,
986/22, 988/13, 1047/1, 1068/23, 1068/27, 1068/44, 1068/45, 839/15 v k.ú. Tuchořice)
Šůmová Věra, Tuchořice č. p. 58, 43969 Tuchořice (vlastník pozemku parc. č. 839/135 v k.ú. Tuchořice)
Švarc Michal, Hleďsebe 7, 27731 Lhotka (vlastník pozemků parc. č. 517/2, 521/3 v k.ú. Kluček)
Tulachová Helena, Sádecká 119 Holedeč, 43801 Holedeč (vlastník pozemku parc. č. 2396 podíl 1/5 v k.ú.
Holedeč)
Tulachová Jarmila, Bezděkov č. p. 108, 43801 Žatec (vlastník pozemku parc. č. 2396 podíl 1/5 v k.ú.
Holedeč)
Urbánek Václav, Na Podlesí 1441 Kadaň, 43201 Kadaň (vlastník pozemku parc. č. 177/39 v k.ú.
Touchovice)
Vaníček Jan, Tuchořice č. p. 51, 43969 Tuchořice (vlastník pozemku parc. č. 837/24 v k.ú. Tuchořice )
Vaňousek Jaroslav, Kluček č. p. 16, 43801 Liběšice (vlastník pozemků parc. č. 270/6, 285/3, 320/1 v k.ú.
Kluček)
Veverková Dana, Stavbařů 3144 Žatec, 43801 Žatec (vlastník pozemků parc. č. 1109/1, 1151/2 podíl 21/48
v k.ú. Kluček; zástavní právo smluvní k pozemku parc. č. 884 v k.ú. Stránky)
Volkmanová Lenka, Lipno č. p. 162, 43801 Lipno (vlastník pozemků parc. č. 355, 357, 396/2 v k.ú. Kluček)
Vondráčková Marie, B. Němcové 271 Lenešice, 43923 Lenešice (vlastník pozemků parc. č. 2349/64,
2349/65, 2349/108 podíl 1/8 v k.ú. Lenešice)
Wagnerová Jana, Svatopluka Čecha 2246, 43801 Žatec (vlastník pozemků parc. č. 359/39, 359/40 oba podíl
1/3 v k.ú. Malnice)
Winkler Ludvík MUDr., Žernovská 3089/22 Strašnice, 10000 Praha 10 (vlastník pozemků parc. č. 110/5,
110/12, 190/31, 190/32 podíl 1/2 v k.ú. Přeskaky)
Zabloudil Karel Ing., Pionýrů 2435, 44001 Louny (vlastník pozemku parc. č. 505/5 podíl ¼ v k.ú. Malnice)
Zabloudilová Pavlína, Pionýrů 2435, 44001 Louny (vlastník pozemku parc. č. 505/5 podíl ¼ v k.ú. Malnice)
Záborcová Hana, Hřivice č. p. 13, 43965 Hřivice (vlastník pozemku parc. č. 1394/133 v k.ú. Lipno)
Záborec Jiří, Hřivice č. p. 13, 43965 Hřivice (vlastník pozemku parc. č. 1394/133 v k.ú. Lipno)
Zelenka Milan, Domoušice č. p. 126, 43968 Domoušice (vlastník pozemku parc. č. 803/11 podíl ½ v k.ú.
Opočno u Loun)
Zelenka Zdeněk, Opočno č. p. 60, 44001 Opočno (vlastník pozemku parc. č. 803/11 podíl ½ v k.ú. Opočno
u Loun)
Zídková Lada, Žabokliky č. p. 35, 43801 Nové Sedlo (vlastník pozemků parc. č. 95/4 v k.ú. Kličín, 519/21,
519/24 v k.ú. Neprobylice u Kaštic; 178/47 v k.ú. Sedčice)
Žák Josef, Dlouhá 133 Břvany, 44001 Břvany (vlastník pozemku parc. č. 1491 v k.ú. Břvany )
Žáková Miroslava, Dlouhá 133 Břvany, 44001 Břvany (vlastník pozemku parc. č. 1491 v k.ú. Břvany )
Novák Irena Maria, 8 Mendosa Avenue, CA 94116 San Francisco, Spojené státy americké (vlastník
pozemku parc. č. 2633/100, 2633/101 v k.ú. Lenešice )
Salzberger Helga , Haidelfingerstr. 4 St. Frammeringermoos, Landau an der Isar 94405, Německo (vlastník
pozemku parc. č. 337/29 v k.ú. Sedčice)
Novák Alexandr, Schanzenstrasse 78, 40549 Düsseldorf, Německo (vlastník pozemků parc. č. 799/2,
803/12, 803/18 podíl ½ v k.ú. Opočno u Loun, 177/36 podíl ½ v k.ú. Touchovice)
Varmusová Lenka Ing., Lipová 125, 44001 Břvany (vlastník pozemku parc. č. 981/2 podíl ¼ v k.ú. Výškov
u Počerad )
AGRO LIPNO, spol. s r.o., Lipno č. p. 153, 43801 Lipno (vlastník pozemku parc. č. 831/8, 831/12 v k.ú.
Březno u Postoloprt; 302/107, 302/109, 302/118 v k.ú. Lipenec, 209/23 v k.ú. Touchovice; 359/2 podíl ½,
359/3, 359/6, 359/12, 359/16, 359/17, 359/21, 359/26, 359/30, 359/31, 359/38, 683/51 v k.ú. Malnice;
585/63, 585/68, 775/2, 1268/18, 1304/33, 1304/36, 1304/57, 1304/59, 1394/129, 1446/45, 1446/81 v k.ú.
Lipno)
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AGROSPOL Březno spol. s r.o., J. Süssmilicha 2394 Louny, 44001 Louny (vlastník pozemku parc. č. 804/7
v k.ú. Březno u Postoloprt )
ASPE, s.r.o., Radíčeves č. p. 40, 43801 Žatec (vlastník pozemku parc. č.256/20 v k.ú. Radíčeves )
BRNO DEVELOPMENT GROUP, s.r.o., Poděbradova 1163/12 Chomutov, 43001 Chomutov (vlastník
pozemků parc. č. 585/64, 585/69, 585/71, 585/72, 1304/51, 1304/52, 1304/56, 1446/80, 1714/7, 1394/127
v k.ú. Lipno)
CZ.INVEST, s.r.o., Lipno č. p. 153, 43801 Lipno (vlastník pozemku parc. č. 831/6 v k.ú. Březno u
Postoloprt, 359/19, 683/50 v k.ú. Malnice; 775/3, 776/3, 1394/135 v k.ú. Lipno)
Česká republika, Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 50008 Hradec Králové (vlastník
pozemku parc. č. 806 v k.ú. Kněžice u Podbořan; 1455/3, 1455/4, 1455/6 v k.ú. Postoloprty; 1268/6 v k.ú.
Lipno; 995/142 v k.ú. Tuchořice )
Česká republika; Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219 Chomutov, 43003 Chomutov (vlastník
pozemků parc. č. 2341 v k.ú. Holedeč; 1751 v k.ú. Líčkov; 394 v k.ú. Sedčice, 1556/12 v k.ú. Lipenec)
Česká republika; Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56 Nusle, 14000 Praha 4 (vlastník
pozemků parc. č. 1753/1, 1753/43 v k.ú. Březno u Postoloprt; 1481/11 v k.ú. Postoloprty; Předkupní právo
k pozemku parc.č. 399 v k.ú. Radíčeves; 259 v k.ú. Milčeves)
Česká republika; Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7 Nové Město, 11000 Praha 1 (vlastník
pozemků parc. č. 1737/2, 1745/2 v k.ú. Březno u Postoloprt; 1842 v k.ú. Holedeč; 116/1 v k.ú. Poláky;
320, 325/2 v k.ú. Sedčice)
Česká republika; Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a Žižkov, 13000 Praha 3 (vlastník pozemků
527/1, 527/24, 527/32, 527/33, 804/8 parc. č. v k.ú. Březno u Postoloprt; 725/1, 725/2, 725/8, 725/9,
725/11, 733/7, 789/1, 1541 v k.ú. Břvany; 2094, 2211, 2397 v k.ú. Holedeč; 95/14, 113/4, 154, 155, 178 v
k.ú. Kličín; 1002, 1005, 1152 v k.ú. Kluček;130/14 v k.ú. Milošice; 1116, 1119, 1201, 1206, 1215 v k.ú.
Měcholupy u Žatce; 969/4, 972 v k.ú. Výškov u Počerad; 256/26 podíl 3/6, 256/31, 331/12, 399 v k.ú.
Radíčeves; 1672/1, 1672/6 v k.ú. Líčkov; 1424/3, 1426/11, 1456 v k.ú. Postoloprty; 63/8, 116, 121/3 v k.ú.
Milčeves; 2349/103 podíl ½, 2349/32 podíl 1/8, 4148/5, 4156/1 v k.ú. Lenešice; 1485/2 v k.ú. Liběšice u
Žatce; 832/1, 834/2 v k.ú. Opočno u Loun; 96/9, 163/12, 229/1 v k.ú. Poláky; 57/9, 178/14, 178/63, 243/16,
337/22 v k.ú. Sedčice; 302/124, 659/133 v k.ú. Lipenec; 209/24 podíl ½, 548/3, 549 v k.ú. Touchovice;
560/8, 560/9, 560/10 vše podíl ½, 359/37, 359/54, 359/57, 359/58, 468/18, 968, 1003 v k.ú. Malnice;
585/65, 806/1, 806/2, 1394/126, 1446/73, 1446/87, 1714/4, 1714/5 v k.ú. Lipno; 839/148 podíl ½, 811/3,
811/5, 811/6, 815/2, 875/5, 988/16, 988/17, 1068/25, 1068/38, 1157, 1175 v k. Tuchořice); Zástavní právo
zákonné a předkupní právo k pozemkům parc. č. 831/9, 831/10 v k.ú. Březno u Postoloprt 733/3, 708/1,
708/21, 708/22, 708/23, 733/8, 1481, 1486, 733/4, 733/9, 708/10, v k.ú. Břvany; 1035/3, 232/1, 1010/1,
1035/4, v k.ú. Kluček; 1224/. v k.ú. Milošice, 900/1 v k.ú. Rokle; 969/3 v k.ú. Výškov u Počerad; 1611 v
k.ú. Líčkov; 1455/55, 1454 v k.ú. Postoloprty; 110/4, 190/24 v k.ú. Přeskaky; 781/35 v k.ú. Liběšice u Žatce;
96/24, 99/1, 102/1, 96/1 v k.ú. Poláky; 208/56 v k.ú. Touchovice; 683/31, 585/63, 585/68 v k.ú. Malnice;
1304/35 v k.ú. Lipno; 1068/23, 839/129, 986/22, 995/18, 986/26 v k.ú. Tuchořice); Předkupní právo k
pozemkům 733/2, 740/2 v k.ú. Břvany; 1672/5 v k.ú. Líčkov; 324/1, 190/69 v k.ú. Přeskaky; 683/37 v k.ú.
Malnice; 1068/45 v k.ú. Tuchořice); Věcné břemeno povinnost hospodařit tak, aby se nepoškodily objekty
melioračního zařízení k pozemku parc.č. 110/5 v k.ú. Poláky)
Česká republika; Státní statek Křivoklát v likvidaci, Křivoklát č. p. , 27023 Křivoklát (vlastník pozemku
parc. č. 1455/2 v k.ú. Postoloprty )
Česká republika; Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42 12800 Praha
2 (vlastník pozemku parc. č. 724/19 v k.ú. Břvany; 2633/16 v k.ú. Lenešice; )
České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 11000 Praha 1 (vlastník pozemku parc. č. 1736 v k.ú.
Březno u Postoloprt )
EGER-Fruits s.r.o., Hořetice č. p. 2, 43801 Žiželice (vlastník pozemků parc. č. 76/1, 96/1, 121/1, 121/2 v
k.ú. Milčeves)
EMIL BUREŠ HOPSERVIS s.r.o., Holedeč č. p. 14, 43801 Holedeč (vlastník pozemků parc. č. 1945, 1947,
2046 vše podíl ¾, 2212 podíl ½, 2040, 2043, 2044, 2047, 2096, 2098, 2105 v k.ú. Holedeč)
EVERAGRO s.r.o., Lipno č. p. 153, 43801 Lipno (vlastník pozemků parc. č. 359/15, 683/19 podíl ¾ v k.ú.
Malnice)
FARM LIBĚŠICE, s.r.o., Bílkova 865/11 Staré Město, 11000 Praha 1 (vlastník pozemků parc. č. 268/25,
472/4, 929/2, 1035/2 v k.ú. Kluček; 1672/10 v k.ú. Líčkov; 691/12, 1525/2 v k.ú. Liběšice u Žatce)
FARM NOVÉ SEDLO, s.r.o., Bílkova 865/11 Staré Město, 11000 Praha 1 (vlastník pozemku parc. č. 691/1
v k.ú. Liběšice u Žatce; 178/48 v k.ú. Sedčice )
FARM POLÁKY, s.r.o., Ohradní 1394/61 Michle, 14000 Praha 4 (vlastník pozemků parc. č. 104/12, 107/41
v k.ú. Poláky)
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Forestlaan, s.r.o., Přístavní 321/14 Holešovice, 17000 Praha 7 (vlastník pozemků parc. č. 750/22, 750/23,
750/24, 750/28, 758 v k.ú. Lipenec )
CHMEL - Vent spol. s r.o., Kněžice č. p. 18, 43801 Podbořany (vlastník pozemků parc. č. 979, 980, 981,
982, 985 v k.ú. Kněžice u Podbořan; 519/1 v k.ú. Neprobylice u Kaštic )
Chmelař, společnost s ručením omezeným, č. p. 1, 43801 Deštnice (vlastník pozemku parc. č. 130/15 v k.ú.
Milošice )
CHMELCOMPANY spol. s r.o., Jana Herbena 1653 Žatec, 43801 Žatec (vlastník pozemků parc. č. 113/5,
113/29, 113/35, 173, 175, 176 v k.ú. Kličín )
KLK INEX s.r.o., Malé Krhovice č. p. 1, 43801 Chbany (vlastník pozemku parc. č.96/10 v k.ú. Poláky)
LMB s.r.o., Ludvíka Kuby 776 Kladno, 27201 Kladno (vlastník pozemku parc. č. 994/3 v k.ú. Tuchořice)
M + A + J s.r.o., Sedčice č. p. 2, 43801 Nové Sedlo (vlastník pozemků parc. č. 241/1, 243/5 oba podíl
1/3, 178/45, 178/46, 178/72, 264/1, 309/8, 309/9, 309/10, 309/11, 337/1, 337/3, 337/6, 337/9, 337/10,
337/24, 337/25, 337/26, 337/27, 337/30, 401/1 v k.ú. Sedčice )
Megalith Engineering s.r.o., Maiselova 39/17 Josefov, 11000 Praha 1 (vlastník pozemku parc. č. 683/52 v
k.ú. Malnice)
Město Podbořany, Mírová 615 Podbořany, 44101 Podbořany (vlastník pozemků parc. č. 827/1, 983, 1144,
1186, 1197, 1219 v k.ú. Kněžice u Podbořan)
Město Postoloprty, Mírové náměstí 318 Postoloprty, 43942 Postoloprty (vlastník pozemku parc. č. 758/1 v
k.ú. Březno u Postoloprt); 1455/1, 1481/1 v k.ú. Postoloprty; 505/9 v k.ú. Malnice)
Město Žatec, náměstí Svobody 1 Žatec, 43801 Žatec (vlastník pozemků parc. č. 2330, 2372, 2373, 2379,
2412 v k.ú. Holedeč; 63/4, 76/6 v k.ú. Milčeves)
Městys Měcholupy, Měcholupy č. p. 12, 43931 Měcholupy (vlastník pozemků parc. č. 1202, 1203 v k.ú.
Měcholupy u Žatce)
Obec Břvany, Dlouhá 41 Břvany, 44001 Břvany (vlastník pozemků parc. č. 659/2, 659/7 v k.ú. Břvany)
Obec Čeradice, Čeradice č. p. 25, 43801 Čeradice (vlastník pozemku parc. č. 189 v k.ú. Kličín)
Obec Holedeč, Holedeč č. p. 30, 43801 Holedeč (vlastník pozemků parc. č. 2003, 2042/1, 2095, 2101, 2016,
2112, 2156, 2157, 2190, 2259 v k.ú. Holedeč; 869, 878 v k.ú. Stránky; Věcné břemeno k pozemku parc.č.
1842 v k.ú. Holedeč)
Obec Chbany, Chbany č. p. 19, 43157 Chbany (vlastník pozemků parc. č.190/14, 282, 327/1 v k.ú.
Přeskaky; 71/1, 119/1, 206/1 v k.ú. Poláky)
Obec Lenešice, Knížete Václava 521 Lenešice, 43923 Lenešice (vlastník pozemku parc. č. 2349/32 podíl
¼, 2349/36, 2349/97, 2349/98, 2349/99, 2349/108 v k.ú. Lenešice)
Obec Liběšice, Liběšice č. p. 89, 43963 Liběšice (vlastník pozemků parc. č. 268/1, 268/2, 270/1, 505,
521/28, 1128/1, 1128/3, 1128/4, 1151/1, 1166/3 v k.ú. Kluček; 1583/10 v k.ú. Líčkov; 233/44, 233/45 v k.ú.
Liběšice u Žatce)
Obec Lipno, Lipno č. p. 14, 43801 Lipno (vlastník pozemků parc. č. 302/122, 659/76, 659/134 v k.ú.
Lipenec; 1268/19, 1304/67, 1394/140, 1446/48, 1446/74, 1446/76, 1772/1, 1773, 1779/1 v k.ú. Lipno)
Obec Nové Sedlo, Farní 36 Nové Sedlo, 43801 Nové Sedlo (vlastník pozemku parc. č. 315/1 v k.ú. Sedčice)
Obec Opočno, Opočno č. p. 62, 44001 Opočno (vlastník pozemku parc. č. 230/20 v k.ú. Opočno u Loun)
Obec Tuchořice, Tuchořice č. p.123, 43969 Tuchořice (vlastník pozemků parc. č.815/1, 815/3, 839/55,
839/153, 988/9, 993/3 v k.ú. Tuchořice ) )
P O L - A G R O spol. s r.o., Poláky č. p. 9, 43801 Chbany (vlastník pozemků parc. č. 110/5, 110/12, 190/31,
190/32, 190/35, 190/39, 190/41, 190/42 vše podíl 2/8, 110/11, 190/69, 190/71, 324/1, 332/4 v k.ú.
Přeskaky)
P&T Čeradice spol. s r.o., Čeradice č. p. 17, 43801 Čeradice (vlastník pozemku parc. č. 95/22 v k.ú. Kličín)
PENICUR, spol. s r.o., Pražská 314 Slaný, 27401 Slaný (vlastník pozemku parc. č. 733/1 v k.ú. Břvany)
PÍSKY - J. Elsnic spol. s r.o., Borovského 329 Postoloprty, 43942 Postoloprty (vlastník pozemků parc. č.
2349/1, 2349/23, 2349/77, 2349/78, 2349/79, 2349/80, 2349/81, 2349/82, 2349/83 v k.ú. Lenešice )
Rolnické družstvo Dobroměřice, Pražská 33 Dobroměřice, 44001 Dobroměřice (vlastník pozemku parc. č.
725/10 v k.ú. Břvany; 2349/26, 2349/27, 2349/96, 2633/76, 2633/88, 2633/89 v k.ú. Lenešice )
SANOSIL CZ s.r.o., Anny Letenské 1120/17 Vinohrady, 12000 Praha (vlastník pozemku parc. č. 659/75 v
k.ú. Lipenec; 359/2 podíl ½, 470/13, 470/14, 470/15, 560/4 , 683/63 v k.ú. Malnice; 867/23, 867/44, 875/6
v k.ú. Tuchořice)
SILNICE GROUP a.s., Na Florenci 2116/15 Nové Město, 11000 Praha 1 (vlastník pozemků parc. č.
261/3,2191,2192 v k.ú. Holedeč)
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská 260/13 Pozorka, 41703 Dubí (právo
hospodařit se svěřeným majetkem kraje k pozemkům parc. č.1707/1, 1707/6,1711 v k.ú. Březno u
Postoloprt; 790 v k.ú. Břvany; 1938, 2380 v k.ú. Holedeč; 1150/1, 1153/1 v k.ú. Kluček; 195 v k.ú.
Milošice; 980 v k.ú. Výškov u Počerad; 806 v k.ú. Kněžice u Podbořan; 255 v k.ú. Milčeves; 247 v k.ú.
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Přeskaky; 1484/1 v k.ú. Liběšice u Žatce; 100, 101, 113, 114, 118 v k.ú. Poláky; 354/4 v k.ú. Sedčice; 1487,
1528/2, 128/23, 1528/28 v k.ú. Lipenec; 992 v k.ú. Malnice; 1796 v k.ú. Lipno; 1122/1, 1163 v k.ú.
Tuchořice )
Stradlova s.r.o., Brandejsovo náměstí 1251/3 Suchdol, 16500 Praha 6 (vlastník pozemku parc. č. 1216 v
k.ú. Měcholupy u Žatce)
T U F A , společnost s ručením omezeným, Tuchořice č. p. 5, 43969 Tuchořice (vlastník pozemků parc. č.
230/57, 803/19 v k.ú. Opočno u Loun; 302/112, 302/114, 302/115, 302/117 podíl ½, 750/1, 750/13, 750/26,
750/27 v k.ú. Lipenec; 359/15, 683/19 podíl 1/4 v k.ú. Malnice; 585/67, 1304/55, 1394/130, 1446/83,
1446/84 v k.ú. Lipno; 839/29, 1068/39 podíl 2/3, 839/49, 1068/28, 1068/29 v k.ú. Tuchořice)
TILIO, spol. s r.o., Chbany č. p. 31, 43157 Chbany (vlastník pozemků parc. č. 63/1, 96/13 v k.ú. Poláky)
Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48 Ústí nad Labem-centrum, 40001 Ústí nad Labem (vlastník pozemků
parc. č.1707/1, 1707/6,1711 v k.ú. Březno u Postoloprt; 790 v k.ú. Břvany; 1938, 2380 v k.ú. Holedeč;
1150/1, 1153/1 v k.ú. Kluček; 195 v k.ú. Milošice; 980 v k.ú. Výškov u Počerad; 1178 v k.ú. Kněžice u
Podbořan; 255 v k.ú. Milčeves; 247 v k.ú. Přeskaky; 1484/1 v k.ú. Liběšice u Žatce; 100, 101, 113, 114,
118 v k.ú. Poláky; 354/4 v k.ú. Sedčice; 1487, 1528/2, 128/23, 1528/28 v k.ú. Lipenec; 992 v k.ú. Malnice;
1796 v k.ú. Lipno; 1122/1, 1163 v k.ú. Tuchořice
VIAGEM a.s., Sokolovská 131/86 Karlín, 18600 Praha 8 (vlastník pozemků parc. č.659/9, 676 podíl 1/12
v k.ú. Břvany )
Zemědělské družstvo Hřivice, Hřivice č. p. 23, 43965 Hřivice (vlastník pozemku parc. č. 230/12, 803/15,
833 v k.ú. Opočno u Loun, 177/32, 177/35 oba podíl ½, 177/33, 208/59, 209/22 v k.ú. Touchovice; 1394/132
podíl ½, 1714/9, 1714/11 v k.ú. Lipno)
Římskokatolická farnost Břvany, Břvany č. p. 1, 44001 Břvany (vlastník pozemku parc. č. 725/6 v k.ú.
Břvany)
Římskokatolická farnost Radíčeves, Hošťálkovo náměstí 133 Žatec, 43801 Žatec (vlastník pozemku parc.
č.256/26 podíl 2/6, 256/22 v k.ú. Radíčeves)
ČESKOMORAVSKÁ POZEMKOVÁ s. r. o., Pýchavková 268/3, Pitkovice, 10400 Praha 10 (vlastník
pozemků parc. č.659/9, 676 podíl 1/6 v k.ú. Břvany )
Zemědělské družstvo Podlesí ROČOV, č.p. 1, 43967 Ročov (vlastník pozemku parc. č. 230/16 v k.ú.
Opočno u Loun; 659/72, 659/73, 659/74, 659/77, 659/81, 659/82, 659/83, 1556/30 v k.ú. Lipenec; 1068/24
v k.ú. Tuchořice )
Růžena Fialová, Opočno č. p. , Opočno – (vlastník pozemku parc. č. 750/5 v k.ú. Lipenec)
Václav Husák, Hřivice č. p. , Hřivice – (vlastník pozemku parc. č. 1394/131 podíl ½ v k.ú. Lipno)
Božena Husáková, Hřivice č. p. , Hřivice – (vlastník pozemku parc. č. 1394/131 podíl ½ v k.ú. Lipno)
Alžběta Šnajberková, Tuchořice č. p. , Tuchořice – (vlastník pozemku parc. č. 839/148 podíl ½ v k.ú.
Tuchořice)
Marta Firbasová, Milčeves č. p. , Milčeves – (vlastník pozemku parc. č. 62/5 podíl ½ v k.ú. Milčeves )
Ing. Karel Firbas, Milčeves č. p. , Milčeves – (vlastník pozemku parc. č. 62/5 podíl ½ v k.ú. Milčeves )
Davidová Božena, č.p. 65, 43965 Hřivice – (vlastník pozemku parc. č. 1394/132 podíl ½ v k.ú. Lipno )
Neznámý vlastník, adresa neznámá č. p. , adresa neznámá – (vlastník pozemku parc. č. 1356/15 v k.ú.
Poláky)
Stanislavová Jana, Knížete Václava 30, 43923 Lenešice (Věcné břemeno užívání k pozemku parc. č.
2349/35, 2349/46, 2349/47 v k.ú. Lenešice)
Brunner Gerhard, č.p. 79, 43969 Tuchořice, (Věcné břemeno k pozemku parc. č. 988/13 v k.ú. Tuchořice)
Vurbs Petr, Mládežnická 2738, 43801 Žatec (Zástavní právo smluvní k pozemku parc.č. 884 v k.ú. Stránky)
Harvey Lenka, Mládežnická 2738, 43801 Žatec (Zástavní právo smluvní k pozemku parc.č. 884 v k.ú.
Stránky)
BRAWA, a.s., Na hřebenech II 1718/8, Nusle, 14021 Praha (Věcné břemeno k pozemkům parc. č. 519/1,
519/21 v k.ú. Neprobylice u Kaštic
CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 19000 Praha 9, (Věcné břemeno k pozemkům parc. č. 195 v
k.ú. Milošice; 118 v k.ú. Poláky)
CPI Reality, a.s., Vladislavova 1390/17, Nové Město, 11000 Praha 1 (Zástavní právo exekutorské k
pozemkům parc. č. 659/9, 676 v k.ú. Břvany)
Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, Krč, 14000 Praha 4 (Zástavní právo smluvní k pozemkům
parc. č. 331/6, 331/7 v k.ú. Radíčeves; 63/3, 63/7 v k.ú. Milčeves)

Stránka 53 z 84

Č. J. MPO 638242/21/433-SÚ

-

-

-

-

Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, Radlice, 15000 Praha 5, (Zástavní právo smluvní
k pozemkům parc. č. 2349/1, 2349/23, 2349/77, 2349/78, 2349/79, 2349/80, 2349/81, 2349/82, 2349/83 v
k.ú. Lenešice )
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8 Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín (Věcné břemeno k pozemkům parc.
č. 1707/1, v k.ú. Březno u Postoloprt; 1842,2003 v k.ú. Holedeč; 980, 979/11 v k.ú. Výškov u Počerad; 806
v k.ú. Kněžice u Podbořan; 1422/22, 1481/1 v k.ú. Postoloprty; 255 v k.ú. Milčeves; 1484/1 v k.ú. Liběšice
u Žatce; 206/1 v k.ú. Poláky; 354/4, 394, 57/9 v k.ú. Sedčice; 1528/28 v k.ú. Lipenec; 1779/1 v k.ú. Lipno;
1163, 988/9 v k.ú. Tuchořice)
ČEZ Prodej, a.s., Duhová 425/1, Michle, 14000 Praha 4, (Zástavní právo exekutorské k pozemkům parc. č.
659/9, 676 v k.ú. Břvany)
ČEZ, a. s., Duhová 1444/2, Michle, 14000 Praha 4,
(Věcné břemeno k pozemkům parc. č. 708/21,
708/23, 1509, 1491, 790, 1510, 724/19 v k.ú. Břvany; 2633/64, 2633/65, 2633/92, 2633/93, 2633/94,
2633/95, 2633/66, 2633/67, 2349/63, 2633/63, 2633/96, 2633/107, 2633/81, 2633/82, 2633/83, 2633/110,
2633/69, 2633/72, 2349/66, 2349/67, 2349/68, 2349/69, 2349/70, 2349/107, 2633/57, 2349/93, 2349/94,
2349/95, 2349/109, 2633/40, 2633/41, 2633/42, 2633/43, 2633/44, 2633/45, 2633/46, 2633/47, 2633/48,
2633/49, 2633/50, 2633/51, 2633/52, 2633/53, 2633/54, 2633/55, 2633/56, 2633/84, 2633/85, 2633/86,
2633/87, 2633/97, 2633/98, 2633/79, 2349/64, 2349/65, 2349/108, 2349/96, 2633/76, 2633/88, 2633/89,
2633/90, 2633/91, 2633/104, 2633/105, 2633/106, 2349/60, 2633/108 v k.ú. Lenešice;
Finanční úřad pro Ústecký kraj, Velká hradební 39/61, 40021 Ústí nad Labem (Zástavní právo z rozhodnutí
správního orgánu k pozemku parc. č. 977 v k.ú. Kněžice u Podbořan)
GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 40001 Ústí nad Labem (Věcné břemeno k pozemkům parc. č. 121/1
v k.ú. Milčeves)
Generali Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Nové Město, 11000 Praha 1, (Zástavní právo exekutorské k
pozemkům parc. č. 659/9, 676 v k.ú. Břvany)
Hypoteční banka, a.s., Radlická 333/150, Radlice, 15000 Praha 5, (Zástavní právo smluvní k pozemkům
parc. č. 790/47, st.214 v k.ú. Tuchořice)
IMPULS-Leasing-AUSTRIA s.r.o., Dlouhá 733/29, Staré Město, 11000 Praha 1 (Zástavní právo smluvní
k pozemku parc. č. 585/67 v k.ú. Lipno).
Komerční banka, a.s., Na příkopě 969/33, Staré Město, 11000 Praha 1
(Zástavní právo smluvní k
pozemkům parc. č. 261/3,2191,2192 v k.ú. Holedeč)
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 (Zástavní právo
exekutorské k pozemkům parc. č. 659/9, 676 v k.ú. Břvany)
MONETA Money Bank, a.s., Vyskočilova 1442/1b, Michle, 14000 Praha 4 (Zástavní právo smluvní a
zákaz zcizení a zatížení k pozemkům parc. č. 659/9, 676, 725/10 v k.ú. Břvany; 459/3 v k.ú. Kluček;
2349/103 podíl ½, 2349/32 podíl 3/8, 2349/26, 2349/27, 2349/50, 2349/60, 2633/68, 2633/90, 2633/91,
2349/48, 2349/49, 2349/51, 2349/61, 2349/62, 2633/102, 2633/103, 2633/70, 2633/71, 2633/99, 2633/104,
2633/105, 2633/106. 2349/52, 2633/60, 2633/61, 2633/62, 2633/73, 2633/74, 2633/75, 2633/77, 2633/78,
2633/80, 2349/71, 2349/76, 2633/109 v k.ú. Lenešice; 803/17, 230/65 v k.ú. Opočno u Loun; 337/24,
337/25, 337/26, 337/26, 337/3, 178/72, 264/1, 178/45, 178/46, 337/1, 337/10, 337/30, 337/6, 337/9 v k.ú.
Sedčice; 750/13, 750/26, 750/27 v k.ú. Lipenec; 585/64, 585/69, 585/71, 585/72,, 1304/51, 1304/52,
1304/56, 1446/80, 1714/7, 1394/127 v k.ú. Lipno; 839/49, 1068/28, 1068/29 v k.ú. Tuchořice)
NET4GAS, s.r.o., Na hřebenech II 1718/8, Nusle, 14000 Praha 4 (Věcné břemeno k pozemkům parc. č.
519/1, 519/21v k.ú. Neprobylice u Kaštic)
Okresní správa sociálního zabezpečení Karlovy Vary, Krymská 2011/2a, 36001 Karlovy Vary (Zástavní
právo soudcovské k pozemkům parc. č. 659/9, 676 v k.ú. Břvany)
OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s., Čs. armády 786/20, 16000 Praha 6
(Zástavní právo exekutorské k pozemkům parc. č. 659/9, 676 v k.ú. Břvany)
Plzeňský Prazdroj, a. s., U Prazdroje 64/7, Východní Předměstí, 30100 Plzeň (Zástavní právo exekutorské
k pozemkům parc. č. 659/9, 676 v k.ú. Břvany)
PPF banka a.s., Evropská 2690/17, Dejvice, 16000 Praha 6 (Zástavní právo smluvní a Zákaz zcizení a
zatížení k pozemkům parc. č. 750/22, 750/23, 750/24, 750/28, 758 v k.ú. Lipenec)
Sberbank CZ, a.s., V LIKVIDACI, U Trezorky 921/2 Jinonice, 15800 Praha (Zástavní právo smluvní a
Zákaz zcizení a zatížení k pozemku parc. č. 359/2 v k.ú. Malnice)
Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689/14, Trnovany, 41501 Teplice (Věcné břemeno k
pozemkům parc. č. 1707/1, 1711 v k.ú. Březno u Postoloprt; 2112 v k.ú. Holedeč)
Tělovýchovná jednota Lokomotiva Cheb z.s., Riegerova 1083/18, 35002 Cheb (Zástavní právo exekutorské
k pozemkům parc. č. 659/9, 676 v k.ú. Břvany)
T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, Chodov, 14800 Praha 4 (Věcné břemeno k pozemkům
parc.č. 233/8, 723/1, 781/6 v k.ú. Liběšice u Žatce)
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UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, Michle, 14000 Praha 4 (Zástavní
právo smluvní a Zákaz zcizení a zatížení k pozemku parc. č. 691/1 v k.ú. Liběšice u Žatce; 178/48 v k.ú.
Sedčice)
VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY, Orlická 2020/4, Vinohrady, 13000
Praha 3, (Zástavní právo soudcovské k pozemkům parc. č. 659/9, 676 v k.ú. Břvany; Zástavní právo
exekutorské k pozemkům parc. č. 659/9, 676 v k.ú. Břvany)
GALASOL HOLDINGS LIMITED, Agiou Pavlou&Kadmou 2, Wisdom Tower, 3 rd floor, 1105 Nicosia,
Kypr (Zástavní právo smluvní k pozemkům parc. č. 209/24 podíl ½ v k.ú. Touchovice)

společnosti, jejichž inženýrské sítě v území stavby jsou jí dotčeny
- ČD -Telematika, a.s., Pod Táborem 369/8A, 190 00 Praha 9
- ČEPRO, a.s., Dělnická 213/12, 170 04 Praha 7
- ČEZ Telco Pro Services, s. r. o., Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4
- ČEZ ICT Services, a. s. Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4
- Elektrárna Počerady, a.s. V.Řezáče 315, Most
- Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Přítkovská 1689, 415 01 Teplice
- Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5
• podle ustanovení § 94k písm. e) stavebního zákona ve spojení s ustanovením § 27 odst. 2 správního řádu
je účastníkem společného řízení osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám
anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno;
účastníci řízení se identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených
vlivem stavebního záměru, tj. označením pozemků na území:
kat. území Březno u Postoloprt pozemky parc.č. 804/10, 804/9, 831/13, 832/26
kat. území Holedeč pozemky parc.č. 2039, 2099, 2258, 2260, 2293
kat. území Sedčice pozemky parc.č.178/30, 178/31, 241/7, 309/12, 309/13, 309/33, 319/1, 319/2, 337/31
kat. území Lenešice pozemky parc.č. 2349/100, 2349/104, 2349/105
kat. území Touchovice pozemky parc.č. 177/41, 208/55
kat. území Břvany pozemky parc.č. 695, 707/2, 707/4, 708/2, 1480, 1483, 1487,
kat. území Kluček pozemky parc.č. 230/1, 270/2, 358/2, 504/1, 504/2, 521/6, 929/13, 929/17, 1001, 1006, 1010/2,
kat. území Neprobylice u Kaštic pozemky parc.č.
415/23, 591/1, 610/3
kat. území Líčkov pozemky parc.č. 1583/2, 1600/3, 1600/5, 1600/7, 1604/1, 1604/2, 1672/7
kat. území Postoloprty pozemky parc.č. 1426/1, 1426/10, 1481/12
kat. území Přeskaky pozemek parc.č. 190/25
kat. území Stránky pozemek parc.č. 886
kat. území Opočno u Loun pozemky parc.č. 230/19, 230/56
kat. území Lipenec pozemky parc.č. 302/116, 302/9, 659/69, 750/14
kat. území Výškov u Počerad pozemky parc.č. 969/7, 979/3
kat. území Radíčeves pozemky parc.č. 256/34, 256/36, 331/3, 331/5, 400
kat. území Milčeves pozemky parc.č. 63/2, 63/6, 96/3, 108/3, 119/1,
kat. území Poláky pozemky parc.č. 71/2, 108/3, 140/1, 175, 227/1,
kat. území Malnice pozemky parc.č. 359/10, 359/41, 359/51, 505/11, 505/16, 560/11, 683/29, 683/30, 683/32, 683/34,
683/53, 683/62, 683/71
kat.území Tuchořice pozemky parc.č. 183, 790/130, 790/4, 790/41, 811/1, 839/56, 867/21, 867/31, 875/3, 875/7, 986/10,
986/16, 986/17, 986/9, 987, 988/27, 988/30, 992/1, 992/2, 995/2, 1047/12, 1054, 1061/4, 1068/30,
kat. území Liběšice u Žatce pozemky parc.č. 691/4,701/21,723/2
kat. území Lipno pozemky parc.č. 585/52, 585/62, 585/66, 585/73, 585/74, 585/75, 585/76, 585/77, 775/1, 776/2, 805/1,
805/2, 805/3, 1304/34, 1304/37, 1304/38, 1304/39, 1304/53, 1304/58, 1394/136, 1708/5,
kat. území Kličín pozemky parc.č. 1, 95/7
kat. území Rokle pozemek parc.č. 900/4
kat. území Kněžice u Podbořan pozemky parc.č. 809, 1105, 1106

Stavební úřad oznámil zahájení navazujícího společného řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům
opatřením vydaným pod SPIS. ZN.: MPO 638242/2021, pod Č. J.: MPO 638242/21/231 – SÚ, ze dne 31. 5. 2022.
Současně stavební úřad vzhledem k tomu, že obec Rokle nemá platný územní plán, nařídil k projednání žádosti
veřejné ústní jednání, které se konalo dne 21. července 2022, se zahájením v 9:00 hodin, se schůzkou pozvaných
v objektu Ministerstva průmyslu a obchodu, Na Františku 332, 11015 Praha 1. Stavební úřad upustil od ohledání na
místě vzhledem k rozsahu stavby, neboť projektová dokumentace poskytovala dostatečný podklad pro posouzení
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navrhované stavby a stanovení podmínek pro její provádění a místní poměry jsou stavebnímu úřadu známy
z předchozích úkonů v rámci staveb „VYS - rozšíření rozvodny“-MPO 30265/2015/71200; „Vedení 400kV
V410/419, TR Výškov – TR Čechy Střed“ řízení o předčasném užívání stavby a kolaudace několika úseků;
rozvodna Hradec různá řízení pod sp.zn. např. MPO 45751/2014/71200; MPO 16908/2015/71200; MPO
41883/2014/71200; MPO 53783/2016/71200; MPO 31284/2017/71200; MPO 61521/2017/71200; "Vedení 400kV
V450/V428, TR Výškov - TR Babylon" MPO 61167/2019; "VYS – nový T401, SKŘ, VS, zaústění“ MPO
623316/2021 a z přezkoumání dalších podkladů dostupných stavebnímu úřadu, zejména mapových podkladů.
O výsledku veřejného ústního jednání byl sepsán protokol.
Protože se společné řízení dotýká velkého počtu účastníků (podle § 144 ost.1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád)
a zároveň podle ustanovení § 9b odst. 3 zákona o EIA, kdy se navazující řízení vždy považuje za řízení s velkým
počtem účastníků podle správního řádu, oznámení o zahájení navazujícího společného řízení bylo v souladu
s ustanovením § 9b odst. 1 zákona o EIA doručováno podle ustanovení § 25 správního řádu, veřejnou vyhláškou
Podle ustanovení § 2 odst. 5 liniového zákona se v řízení podle stavebního zákona, které je řízením s velkým počtem
účastníků oznámení o zahájení řízení doručuje veřejnou vyhláškou. Jednotlivě se oznámení o zahájení řízení
doručuje pouze účastníkům řízení podle § 94k písm. c) a d) stavebního zákona, žadateli, obci, na jejímž území má
být záměr uskutečněn, je-li účastníkem řízení, a dotčeným orgánům. Dotčeným vlastníkům neznámého pobytu nebo
sídla a dotčeným vlastníkům, jimž se nepodařilo oznámení o zahájení řízení doručit postupem podle § 24 správního
řádu, jakož i dotčeným vlastníkům, kteří nejsou známi, se doručuje veřejnou vyhláškou, ve které se dotčení vlastníci
identifikují označením dotčených pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí, ustanovení § 32 odst. 2 a
3 správního řádu se ve vztahu k těmto dotčeným vlastníkům neuplatní. Ostatní písemnosti se doručují jednotlivě
pouze žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, je-li účastníkem řízení, a dotčeným orgánům;
ostatním účastníkům řízení se doručují veřejnou vyhláškou, o čemž se tito účastníci poučí v oznámení o zahájení
řízení, je-li jim doručováno jednotlivě. Pokud se doručuje jednotlivě do ciziny, platí, že dnem doručení je třicátý
den ode dne, kdy byla písemnost odeslána prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.
Oznámení o zahájení navazujícího společného řízení a žádost o vydání společného povolení na předmětnou stavbu
v souladu s ustanovením § 9b odst. 1 zákona o EIA zveřejnilo Ministerstvo průmyslu a obchodu podle ustanovení
§ 25 správního řádu veřejnou vyhláškou, která byla do doby konání veřejného ústního jednání vyvěšena na úřední
desce Ministerstva průmyslu a obchodu, tj. vyvěšena byla dne 3. 6. 2022 a sejmuta byla dne 22. 7. 2022. Obsah
vyhlášky zveřejnilo Ministerstvo průmyslu a obchodu též způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetové
adrese www.mpo.cz zároveň se žádostí o vydání společného povolení. Veřejná vyhláška s oznámením o zahájení
navazujícího společného řízení zároveň se žádostí o vydání společného povolení a s informací podle ustanovení
§ 9b odst. 1 zákona o EIA byla rovněž vyvěšena na úředních deskách úřadů obcí, na jejichž území má být
požadovaný stavební záměr uskutečněn, tj. na úředních deskách
vyvěšeno
sejmuto
vyvěšeno
sejmuto
Městský úřad Podbořany
7.06.2022 22.07.2022 Obecní úřad Lenešice
6.06.2022 21.07.2022
Městský úřad Postoloprty
7.06.2022 21.07.2022 Obecní úřad Liběšice
6.06.2022 21.07.2022
Městský úřad Žatec
6.06.2022 22.07.2022 Obecní úřad Lipno
6.06.2022 21.07.2022
Úřad městyse Měcholupy
6.06.2022 21.07.2022 Obecní úřad Nové Sedlo
6.06.2022 21.07.2022
Obecní úřad Břvany
6.06.2022 22.07.2022 Obecní úřad Opočno
20.06.2022 21.07.2022
Obecní úřad Čeradice
6.06.2022 21.07.2022 Obecní úřad Rokle
20.06.2022 22.07.2022
Obecní úřad Holedeč
6.06.2022 21.07.2022 Obecní úřad Tuchořice
6.06.2022 21.07.2022
Obecní úřad Hřivice
6.06.2022 21.07.2022 Obecní úřad Výškov
6.06.2022 21.07.2022
Obecní úřad Chbany
6.06.2022 21.07.2022
Dotčené orgány byly v oznámení o zahájení navazujícího společného řízení upozorněny podle ustanovení § 94m
odst. 1 stavebního zákona, že mohou uplatňovat svá stanoviska podle ustanovení § 4 odst. 4 stavebního zákona
nejpozději při ústním jednání, případně na veřejném veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží.
Stavební úřad v oznámení o zahájení navazujícího společného řízení účastníky řízení poučil, že podle ustanovení
§ 94m odst. 1 stavebního zákona, mohou uplatnit námitky nejpozději na veřejném ústním jednání, jinak se k nim
nepřihlíží.
Stavební úřad v oznámení o zahájení navazujícího společného řízení veřejnost poučil, že podle ustanovení § 94n
odst. 1 stavebního zákona, může uplatnit připomínky nejpozději na veřejném ústním jednání, jinak se k nim
nepřihlíží.
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Stavební úřad v oznámení o zahájení navazujícího společného řízení poučil, že podle ustanovení § 94n odst. 2
stavebního zákona k závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně
plánovací dokumentace, se nepřihlíží.
Dále stavební úřad v oznámení o zahájení navazujícího společného řízení poučil, že podle ustanovení § 94n odst. 3
stavebního zákona osoba, která je účastníkem řízení podle ustanovení § 94k písm. c) až e) stavebního zákona, může
uplatňovat námitky proti projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání
stavebního záměru nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi může být přímo dotčeno jeho vlastnické nebo
jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě; obec uplatňuje ve společném územním a stavebním řízení námitky
k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce; osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu,
může v řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným stavebním záměrem dotčen veřejný
zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá; k námitkám, které nesplňují uvedené
požadavky, se nepřihlíží; účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako
účastníka řízení, a důvody podání námitek.
Stavební úřad v oznámení o zahájení navazujícího společného řízení informoval, že pokud se podáním písemného
oznámení přihlásí správnímu orgánu, který navazující řízení vede, do 30 dnů ode dne zveřejnění informace podle
ustanovení § 9b odst. 1 zákona o EIA, stává se účastníkem navazujícího řízení též
a) dotčený samosprávní celek
b) dotčená veřejnost uvedená v ustanovení § 3 písm. i) bodě 2 zákona o EIA, tj. právnická osoba soukromého práva,
jejímž předmětem činnosti je podle zakladatelského právního jednání ochrana životního prostředí nebo veřejného
zdraví, a jejímž hlavní činností není podnikání nebo jiná výdělečná činnost, která vznikla alespoň 3 roky před dnem
zveřejnění informací o navazujícím řízení podle ustanovení § 9b odst. 1 zákona o EIA, nebo kterou podporuje
svými podpisy nejméně 200 osob; přičemž podpisy musí být doloženy na podporující listině splňující náležitosti
ustanovení § 9e zákona o EIA.
Odvolání, tj. v řešeném navazujícím řízení rozklad ve smyslu ustanovení § 152 odst. 1 správního řádu, proti
rozhodnutí v navazujícím řízení může podle ustanovení § 9c odst. 4 zákona o EIA podat také dotčená veřejnost
uvedená v ustanovení § 3 písm. i) bodě 2 zákona o EIA, a to i v případě, že nebyla účastníkem v prvním stupni.
Splnění podmínek podle ustanovení § 3 písm. i) bodu 2 zákona o EIA doloží dotčená veřejnost v podání písemného
oznámení podle ustanovení § 9c odst. 3 zákona o EIA nebo v odvolání (rozkladu) podle ustanovení § 9c odst. 4
zákona o EIA.
Ve vazbě na výše uvedené se stavební úřad zabýval otázkou účastenství osob, o kterých tak stanoví zvláštní právní
předpis. Vzhledem ke skutečnosti, že se stavebnímu úřadu ve stanovené 30-ti denní lhůtě nepřihlásil žádný účastník
podle zákona o EIA, okruh účastníků řízení v předmětném rozhodnutí nebyl rozšířen o takového účastníka řízení.
Povinnost plynoucí z ustanovení § 9b zákona o EIA byla naplněna zveřejněním oznámení o zahájení řízení podle
ustanovení § 25 správního řádu společně:
- se žádostí a s upozorněním, že se jedná o záměr podléhající posuzování podle zákona o EIA,
- s informací o předmětu a povaze rozhodnutí, které má být v navazujícím řízení vydáno,
- s informací o tom, že se lze seznámit s veškerými souvisejícími dokumenty k uvedenému záměru pořizovanými
v průběhu
posuzování
na internetové
adrese
Informačního
systému
EIA:
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OV4151?lang=cs a u Ministerstva životního prostředí,
- s informací o podmínkách zapojení veřejnosti do řízení podle ustanovení § 9c odst. 1 zákona o EIA a podle
stavebního zákona, která obsahovala:
- informace o místě a času veřejného ústního jednání,
- informace o možnosti uplatňovat připomínky k záměru, a to nejpozději při veřejném ústním jednání,
s upozorněním, že k později uplatněným připomínkám nebude přihlédnuto,
- informace o možnosti nahlížet do podkladů rozhodnutí, o dotčených orgánech,
- informace o možnostech dotčené veřejnosti účastnit se navazujícího řízení, pokud se podáním
písemného oznámení přihlásí Ministerstvu průmyslu a obchodu do 30 dnů od zveřejnění oznámení
o zahájení řízení, za splnění požadavků ustanovení § 3 písm. i) bodu 2 zákona o EIA; v téže lhůtě se
může též přihlásit dotčený územní samosprávný celek.
- informace o možnosti dotčené veřejnosti podle ustanovení § 3 písm. i) bodu 2 zákona o EIA podat
odvolání (rozklad) proti rozhodnutí vydanému v navazujícím řízení, a to i v případě, že nebyla
účastníkem řízení v prvním stupni.
V průběhu řízení nebyly uplatněny žádné připomínky veřejnosti.
Podklady pro vydání rozhodnutí včetně veškerých vyjádření a závazných stanovisek dotčených orgánů, které byly
vydány pro účely navazujícího řízení, byly dle § 9b odst. 4 zákona o EIA veřejnosti zpřístupněny u Ministerstva
průmyslu a obchodu.
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Dne 25. 7. 2022 (MPO 638242/21/330-SÚ) stavební úřad oznámil zahájení řízení osobám, které byly zjištěny
následně po oznámení zahájení společného územního a stavebního řízení ze dne 31. 5. 2022 č. j. MPO
337175/20/229-SÚ:
Miroslav Borovský, Pionýrů 2437, 440 01 Louny – oprava adresy
Růžička Zdeněk, Tuchořice 165, 439 69 Tuchořice, Lindnerová Alena, Libočany 91, 439 75 Libočany – potenciální
dědicové po zemřelé Zdeňce Růžičkové (dále jen „dodatečně zjištění účastníci řízení“).
Výše uvedeným osobám byla stanovena dodatečná lhůta v délce 15 dnů od doručení oznámení, ve které mohli
dodatečně zjištění účastníci řízení uplatnit své námitky.
Účastníci řízení i dotčená veřejnost byli v oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení upozorněni
na možnost nahlížení do spisu. Této možnosti před termínem pro podání námitek účastníků, připomínek veřejnosti
či stanovisek dotčených orgánů využili společnost ČEPS Invest a.s. dne 15.7.2022, dále účastík řízení Hrabáková
Jitka JUDr. dne 21.7.2022.
Opatřením vydaným pod SPIS. ZN.: MPO 638242/20210, pod Č. J.: MPO 638242/21/392 – SÚ, ze dne
12. 9. 2022, stavební úřad podle ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném
znění (dále jen "zákon o správních poplatcích"), vyzval stavebníka k úhradě správního poplatku podle položky 18
odst. 1 písm. f) ve výši 10 000 Kč, před vydáním společného povolení. Poplatek byl uhrazen 19.9.2022.

Opatřením vydaným pod SPIS. ZN.: MPO 638242/2021, pod Č. J.: MPO 638242/21/390 – SÚ, ze dne 12. 9.
2022, stavební úřad oznámil účastníkům řízení, že se mohou ve věci vydání společného povolení na
předmětnou stavbu v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu vyjádřit k podkladům rozhodnutí
(společného povolení) před jeho vydáním ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení, a že do podkladů
pro vydání rozhodnutí (společného povolení) je možno nahlédnout v budově Ministerstva průmyslu a obchodu,
na adrese: Na Františku 1039/32, 110 15 Praha 1 – Staré Město. Tato písemnost byla doručována veřejnou
vyhláškou (ostatním účastníkům řízení), jednotlivě byla doručována pouze žadateli a obcím, na jejichž území
má být požadovaný stavební záměr uskutečněn.
Oznámení o možnosti se vyjádřit k podkladům rozhodnutí (společného povolení) před jeho vydáním v souladu
s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu zveřejnilo Ministerstvo průmyslu a obchodu podle ustanovení § 25
správního řádu veřejnou vyhláškou, která byla vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce, tj. vyvěšena byla
dne 13. 9. 2022 a sejmuta byla dne 30. 9. 2022. Obsah vyhlášky zveřejnilo Ministerstvo průmyslu a obchodu
též způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetové adrese www.mpo.cz.
Možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí (společného povolení) nevyužil nikdo.
Veřejná vyhláška s oznámením o možnosti se vyjádřit k podkladům rozhodnutí (společného povolení) před
jeho vydáním v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu byla rovněž vyvěšena na úředních deskách
úřadů obcí, na jejichž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, tj.

Městský úřad Podbořany
Městský úřad Postoloprty
Městský úřad Žatec
Úřad městyse Měcholupy
Obecní úřad Břvany
Obecní úřad Čeradice
Obecní úřad Holedeč
Obecní úřad Chbany
Obecní úřad Hřivice

vyvěšeno
14.09.2022
13.09.2022
13.09.2022
14.09.2022
13.09.2022
13.09.2022
13.09.2022
14.09.2022
14.09.2022

sejmuto
30.09.2022
29.09.2022
3.10.2022
30.09.2022
29.09.2022
28.09.2022
29.09.2022
4.10.2022
30.09.2022

Obecní úřad Tuchořice

vyvěšeno
13.09.2022
14.09.2022
13.09.2022
13.09.2022
13.09.2022
14.09.2022
14.09.2022

Obecní úřad Výškov

14.09.2022 30.09.2022

Obecní úřad Lenešice
Obecní úřad Liběšice
Obecní úřad Lipno
Obecní úřad Nové Sedlo
Obecní úřad Opočno
Obecní úřad Rokle

sejmuto
29.09.2022
30.09.2022
29.09.2022
29.09.2022
29.09.2022
30.09.2022
30.09.2022

Stavební úřad ve společném územním a stavební řízení v souladu s ust. § 94o stavebního zákona posuzoval, zda je
stavební záměr v souladu s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích předpisů, požadavky na veřejnou dopravní
nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo podmínkám dotčených ochranných pásem a
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požadavky zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů
podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů a zjistil následující:
Předložená dokumentace stavby pro vydání společného povolení byla zpracována oprávněnými osobami podle
zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Z hlediska celkové koncepce díla, úplnosti
a koordinace prací dokumentaci zpracovanou pro vydání společného povolení ověřil za projekční kancelář,
tj. za společnost pod názvem: ČEPS Invest, a.s., IČO: 246 70 111, se sídlem: Elektrárenská 774/2, Praha 10Michle, 101 00 Praha 101, jakožto za zpracovatele dokumentace, Ing. Josef Veselý, autorizovaný inženýr pro
technologická zařízení staveb, ČKAIT č.: 1006427. Ostatní jednotlivé části dokumentace vypracovaly osoby, které
prokázaly získání oprávnění k této činnosti. Tato dokumentace, pod zakázkovým číslem: 01A 0524, byla
zpracována v březnu 2021, tedy v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky
č. 405/2017 Sb., je úplná, přehledná a splňuje obecné požadavky na výstavbu dané zejména vyhláškou
č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, a vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích
na využívání území, ve znění pozdějších předpisů. Zpracovaná dokumentace je členěna na jednotlivé oddíly, jdoucí
po sobě od A – D. Tyto oddíly jsou následně rozčleněny na dílčí pododdíly tak, jak to vyžaduje charakter stavby.
Bylo ověřeno, že jsou splněny základní požadavky § 8 vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na
stavby (TPS) ve znění pozdějších předpisů. Stavba splňuje ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických
požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, zejména ustanovení § 9, tj. požadavky na mechanickou
odolnost, neboť její prvky jsou navrženy tak, aby po dobu plánované životnosti stavby vyhověly požadovanému
účelu a odolaly svojí konstrukcí účinkům zatížení, nepříznivým vlivům prostředí, a to jak běžným, tak i nahodilým,
což je v projektové dokumentaci doloženo statickými výpočty stožárů.
Veškeré materiály, zařízení a vybavení, které by mohly mít vliv na bezpečnost a ochranu zdraví, budou certifikované
dle příslušných norem.
Dále dokumentace obsahuje hydrogeologický posudek č. Z2020-003 zpracovaný v roce 2020 Mgr. Janem Hockem,
předběžný inženýrskogeologický průzkum zpracovaný K-GEO, s.r.o. v roce 2020, který bude v dalším stupni
projektové dokumentace (realizační dokumentace) doplněn o detailní geologický průzkum v každém stožárovém
místě (vrt), na jeho základě bude navržen základ pro stožár. Soulad stavby s ustanovením § 14 vyhlášky, tj. ochrana
proti hluku a vibracím byl doložen hlukovou studií z jejíchž závěrů vyplývá, že hluk způsobený vedením 400 kV a
110 kV nepřekračuje limity povolené zákonem č.258/2000 Sb. § 34 a nařízením vlády č.272/2011. Soulad stavby
s ustanovením §10 tj. všeobecnými požadavky pro ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního
prostředí je doložen součástí projektové dokumentace zpracované EGU – HV Laboratory v roce 2018 a nazvané
„Posouzení elektromagnetických vlivů vedení V411/811 Hradec - Výškov s ohledem na hygienické požadavky
podle NV 291/2015 Sb.“. Při dodržení minimální výšky vodičů nad terénem 12,5 m v celé trase vedení za podmínek
nejvyšší provozní teploty vodičů budou splněny limity elektrického a magnetického pole. Dále bylo zpracována
v roce 2020 a 2021 Ornitologická studie včetně monitoringu střetu ptáků v rámci zdvojení vedení V411/811 a
V412/812 Mgr. Radimem Kočvarou. Další technické požadavky stanovené vyhláškou č. 268/2009 Sb., o
technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, jsou zohledněny v předložené projektové
dokumentaci ke společnému povolení.
Vzhledem k tomu, že stavba svým charakterem technického zařízení není určena k užívání osob s omezenou
schopností pohybu a orientace, není vyžadováno řešení pro výše uvedené osoby podle vyhlášky č. 398/2009 Sb.,
o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů.
Práce v mimořádných havarijních situacích a údržbové práce budou provádět pouze osoby s příslušnou kvalifikací
a osvědčením o odborné způsobilosti, proto součástí záměru nebude zařízení pro zajištění bezbariérového užívání.
Odtokové poměry staveniště se nemění.
Stavební úřad se dále zabýval otázkou zajištění příjezdu ke stavbě a včasného vybudování technického a jiného
vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem. Přístup ke stavbě,
resp. k jejímu provádění (přístup k jednotlivým stožárovým místům), je zajištěn prostřednictvím stávajících
příjezdových cest, v případě potřeby budou komunikace před stavbou zpevněny a podle potřeby se zřídí provizorní
sjezdy. Technické a jiné vybavení potřebné k řádnému užívání stavby stavba z jejího charakteru nevyžaduje.
Stavební záměr z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací a z hlediska
uplatňování cílů a úkolů územního plánování je přípustný. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně
plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Předložená dokumentace stavby pro
vydání společného povolení (dále také "dokumentace") splňuje obecné požadavky na výstavbu.
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K záměru byla vydána rozhodnutí, závazná stanoviska, stanoviska a vyjádření, v nichž byly stanoveny
podmínky dotčenými orgány, jinými správními orgány a vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury
a tyto podmínky jsou rovněž zohledněny ve výrokové části tohoto rozhodnutí. V těchto stanoviscích nejsou
obsaženy vzájemné rozpory. Při svém rozhodování stavební úřad vycházel z těchto závazných stanovisek,
rozhodnutí dotčených orgánů (vyznačena tučným písmem) a dalších podkladů včetně vyjádření vlastníků
a provozovatelů dopravní a technické infrastruktury:
Ministerstvo životního prostředí, Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence,
souhlasné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí (stanovisko EIA), pod č.j.:
ENV/2017/48422, ze dne 18. 12. 2017,
Ministerstvo životního prostředí, Odbor výkonu státní správy IV, závazné stanovisko k ověření změn
záměru, které by mohly mít významný negativní vliv na životní prostředí, podle § 9a odst. 6 zákona č. 100/2001
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů
na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon") ve vztahu ke stanovisku k posouzení vlivů
provedení záměru na životní prostředí (dále jen „stanovisko") vydanému dle § 9a odst. 6 zákona dne 18. 12. 2017
pod č.j. ENV/2017/48422 (dále také jen „stanovisko EIA") pod č.j. MZP/2022/530/881 ze dne 13.6.2022
Ministerstvo dopravy České republiky, Odbor drážní dopravy, souhlasné závazné stanovisko, ze dne 28. 5.
2021, pod č.j. MD-12645/2021-130/3
Ministerstvo dopravy České republiky, Odbor vodní dopravy, sdělení ze dne 27. 4. 2021, pod č.j.
MD/11692/2021/230/1
Ministerstvo dopravy České republiky, Odbor Odbor liniových staveb a silničního správního úřadu, sdělení
ze dne 29. 4. 2021, pod č.j. MD-12020/2021-930/2
Ministerstvo dopravy České republiky, Odbor civilního letectví, stanovisko, ze dne 27. 4. 2021, pod
č.j.MD-12121/2021-220/2,
Ministerstvo dopravy – Odbor infrastruktury a územního plánu, závazné stanovisko ze dne 10. 5. 2021,
č.j.:MD-11828/2021-910/3
Ministerstvo zdravotnictví České republiky, Český inspektorát lázní a zřídel, závazné stanovisko, ze dne
23. 4. 2021, pod Č.j.: MZDR 16694/2021-2/ČIL-R,
Ministerstvo obrany České republiky, Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany
územních zájmů a státního odborného dozoru, souhlasné závazné stanovisko, ze dne 22. 7. 2021 vydané pod Sp.zn.:
124126/2021 - 1150 - OÚZ,
Ministerstvo obrany České republiky, Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, oddělení ochrany
územních zájmů Čechy, souhlas, ze dne 28. 7. 2020 vydané pod Sp.zn.: 115424/2020 - 1150 - OÚZ,
Český báňský úřad, Obvodní báňský úřad pro území kraje Ústeckého, souhlasné stanovisko dle horního
zákona, ze dne 27. 7. 2021, pod č.j.: SBS 30059/2020/OBÚ-04/1, resp. SBS 25724/2022/OBÚ-04/1 z 10.6.2022
Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, závazné stanovisko, ze dne 3. 5. 2021, pod Č. j.: HSUL-18412/PRE-2021,
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje, závazné stanovisko, ze dne 17. 5. 2021, pod Č. j.: KHSUL
51073/2021,
Státní úřad inspekce práce, Oblastní inspektorát práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj stanovisko k
projektové dokumentaci stavby, ze dne 5. 5. 2021, pod značkou: 6903/7.42/21-2
Státní pozemkový úřad, odbor vodohospodářských staveb, stanovisko ze dne 25. 3. 2020, pod značkou:
SPU 108845/2020,
Státní pozemkový úřad, odbor vodohospodářských staveb, stanovisko ze dne 29. 8. 2022, pod značkou:
SPU 280602/2022,
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Louny, sdělení ze dne 9. 6.
2022, pod značkou: SPU 201547/2022,
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Louny, sdělení ze dne 22. 9.
2022, pod značkou: SPU 337918/2022,
Krajský úřad Ústeckého kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu, koordinované závazné
stanovisko, ze dne 25. 6. 2021, pod č.j.: KUUK/086352/2021
Krajský úřad Ústeckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, stanovisko, ze dne 22. 4. 2021, pod
č.j.: KUUK/053253/2021
Krajský úřad Ústeckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, vyjádření, ze dne 13. 7. 2021, pod
č.j.: KUUK/093571/2021/ZPZ
Krajský úřad Ústeckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, vyjádření, ze dne 9. 8. 2021, pod
č.j.: KUUK/106460/2021 + usnesení o opravě ze dne 17.8.2021 č.j. KUUK/109683/2021
Krajský úřad Ústeckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, vyjádření, ze dne 13. 7. 2021, pod
č.j.: KUUK/093806/2021/ZPZ
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Krajský úřad Ústeckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, závazné stanovisko, ze dne 17. 2.
2022, pod č.j.: KUUK/030014/2022
Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí, souhrnné vyjádření ze dne 15. 7. 2021, pod č.j.:
MUKK/17170/2021 K - 193,
Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí, závazné stanovisko ze dne 22. 9. 2021, pod č.j.:
MUKK/32303/2021,
Městský úřad Žatec, Stavební a vyvlastňovací úřad, životní prostředí, souhlas ze dne 9.12.2021, pod č.j.:
MUZA 51682/2021- 231/21/Hr
Městský úřad Žatec, koordinované závazné stanovisko ze dne 9.7.2021, pod č.j.: MUZA 29116/2021
Městský úřad Podbořany, stavební úřad, koordinované stanovisko ze dne 17.6.2021, pod č.j.:
SÚ/14488/2021/Mik
Městský úřad Podbořany, odboru životního prostředí, závazné stanovisko ze dne 9.8.2021, pod č.j.:
ŽP/17070/2021/Jan,
Městský úřad Podbořany, odboru životního prostředí, závazné stanovisko ze dne 11.10.2021, pod č.j.:
ŽP/17069/2021/Jur,
Městský úřad Louny, odbor životního prostředí, závazné stanovisko ze dne 21.6.2021, pod č.j.: MULNCJ
47577/2021,
Městský úřad Louny, odbor stavební úřad, koordinované stanovisko ze dne 8.6.2021, pod č.j.: MULNCJ
43512/2021,
Úřad pro civilní letectví, závazné stanovisko dle zákona o civilním letectví, ze dne 7. 5. 2021, pod Č.j.:
004411-21-701,
Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor správy majetku, stanovisko, ze dne 30. 6. 2022, pod Č. j.: MV165734-10/OSM-2021,
Drážní úřad stanovisko pod čj.: DUCR-23821/21/Bd, ze dne 3. 5. 2021,
Český telekomunikační úřad, závazné stanovisko pod č.j. ČTÚ-21 292/2021-622/KoJ ze dne 12.5.2021
Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, v.v.i., vyjádření pod č.j.: 742/2021, ze dne 30.
5. 2021,
Obec Břvany, vyjádření ze dne 15.5.2020
Obec Čeradice, vyjádření ze dne 23.3.2020
Obec Holedeč, vyjádření ze dne 19.3.2020
Obec Hřivice, vyjádření ze dne 23.4.2020
Obec Chbany, vyjádření ze dne 1.4.2020 č.j. OCH-241/2020
Město Chomutov, vyjádření ze dne 31.3.2020 Č.J. MMCH/54375/2020/ORI/HÁJ
Obec Jimlín, vyjádření ze dne 21.5.2020
Obec Lenešice, vyjádření ze dne 18.3.2020
Obec Libědice, vyjádření ze dne 6.4.2020 Č.J. OÚLIB/116/2020
Obec Liběšice, vyjádření ze dne 15.5.2020
Obec Libořice, vyjádření ze dne 19.5.2020
Obec Lipno, vyjádření ze dne 30.3.2020 Č.J. 23600/V411_811/Tr
Městys Měcholupy, vyjádření ze dne 7.4.2020 Č.J.OÚM-350/2020
Obec Nové Sedlo, vyjádření ze dne 22.4.2020 Č.J.OuNS-393/2020
Obec Opočno, vyjádření ze dne 6.4.2020
Město Podbořany , vyjádření ze dne 17.9.2020 Č.J. INV/20707/2020/Oha
Město Postoloprty, vyjádření ze dne 17.3.2020 Č.J. MUPT/1338/2020/ORM
Obec Rokle, vyjádření ze dne 16.3.2020
Obec Tuchořice, vyjádření ze dne 25.5.2020 OUTU-626/2020
Obec Výškov, vyjádření ze dne 18.5.2020
Město Žatec, vyjádření ze dne 26.3.2020 ZN. MUZA 20402/2020/Be
společnost ACTHERM, spol. s r.o., vyjádření pod č.j. ACTD/ÚTO/304/2021 ze dne 18.10.2021
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR vyjádření pod č.j. SR/0719/UL/2020-2 ze dne 20.3.2020
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR vyjádření pod č.j. SR/0267/SL/2020-2 ze dne 18.5.2020
Archeologický ústav
vyjádření pod č.j. 414/2020 ze dne 29.3.2020
společnost Coal Services a.s. vyjádření pod zn.: SM/55/2020 ze dne 13.3.2020
společnost COPROSYS a.s. vyjádření ze dne 27.6.2022
ČD - Regionální správa majetku stanovisko pod č.j. 1564/2022-RSM PHA ze dne 29.6.2022
ČD -Telematika, a.s. stanovisko pod č.j. 1202004876 ze dne 11.3.2020 prodlouženo pod zn. 1202004876t1
ze dne 27.6.2022
ČEPRO, a.s. sdělení pod č.j. S1/154/FR/2022 ze dne 10.8.2022
Stránka 61 z 84

Č. J. MPO 638242/21/433-SÚ

Česká telekomunikační infrastruktura a,s, vyjádření pod č.j. 709107/22, 709068/22 a 709206, vše ze dne
14. 6. 2022
České Radiokomunikace a.s vyjádření pod č.j. UPTS/OS/287504/2021 ze dne 19.10.2021
ČEZ a.s.
Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4 ze dne 16..2020 bez čj
ČEZ Distribuce, a.s.
vyjádření pod zn. 0101768489 ze dne 1.7.2022
ČEZ Energetické služby, s.r.o. vyjádření pod č.j. 0031/ES/21 ze dne 14.10.2021
ČEZ ICT Services, a. s., bez čj ze dne 2.11.2021
ČEZ Telco Pro Services, s. r. o., bez čj ze dne 30.6.2022
ČEZ Teplárenská a. s. zn.
2022/01/0631/JOND ze dne 29.6.2022
Dial Telecom, a.s. zn.CR955374 ze dne 13.10.2021
Ecoenerg Windkraft GmbH & Co. KG sdělení email z 14.5.2020
ČEZ Správa nemovitostí zn.01A21000006699 z 22.4.2021, Elektrárna Počerady zn. EPC_2_007/2021 z
28.4.2021
Eltodo Osvětlení s.r.o. zn. EC 4000/27/20 ze dne 29.4.2020
ENERGIE Holding, a.s. zn. ENH/LOU/KN/016/2020 ze dne 12.3.2020
ERGOlighting, spol. s r.o.
bez čj. email z 11.3.2020
FRAMATO elektro
bez čj. email z 23.2.2021
GasNet, s.r.o. (zast. Grid Services, s. r. o. - člen INNOGY)
zn. 5002218811 ze dne 9.10.2020
GRAPE SC a.s. č.j. 348/10/2021 z 19.10.2021
Green Lines Rusová, s.r.o. bez čj email z 8.6.2020
INERCOM s. r. o.
Josefa Hory 1215, 434 01 Most bez čj z 24.3.2020
INETCO a.s. zast. Uni Promotion
zn.: 122412593 z 14.10.2021
Infotea s.r.o.
zn. 36/2020 z 19.3.2020 resp. zn. 36/2020-pr1 z 11.7.2022
Jiří Ouda
bez čj z 13.3.2020
Kabelová televize Kadaň a.s.
č.j. KT/31/2020 z 13.5.2020
Lesy České republiky, s.p., lesní správa Žatec vyjádření pod č.j: LCR182/000570/2020, ze dne 18. 3. 2020,
Lesy České republiky, s.p., OŘ severní Čechy pod č.j: LCR946/075250/2021, ze dne 15. 2. 2021:
Mach3net s.r.o. email bez čj z 29.4.2020
MERO ČR, a.s. čj. 2018/000560/1 z 12.3.2020
Ministerstvo obrany - Armádní servisní zn. 01631/2021 ze dne 10.11.2021
Národní památkový ústav č.j. NPU-420/21100/2020 z 24.3.2020
Net4GAS, a.s., 2932/20/OVP/N ze 26.3.2020, zn. 2919/20/OVP/Z ze 7.4.2020, 2930/20/OVP/Z ze
3.4.2020, 8570/20/OVP/Z ze 6.10.2020, 10900/22/OVP/Z z 2.11.2022
NewTelekom, s.r.o. zast Uni Promotion zn. 33407433 z 14.10.2021
Nordic telecom dříve Air Telecom s.r.o., zn. ULxx130_line z 25.5.2020
Policie ČR– KŘP Ústeckého kraje a OIKT
č.j. KRPU-50839-2/ČJ-2020-0400MN-18 ze dne
26.3.2020
resp. č.j. KRPU-179747-1/ČJ-2021-0400IT-07" ze dne 9.11.2021
Povodí Labe, státní podnik č.j. Pla/2020/012505 z 12.3.2020
Povodí Ohře, státní podnik č.j. POH/49297/2021-2/032100 z 19.10.2021
Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci č.j. HB/53/2020/0 ze dne 7.4.2020
Ředitelství silnic a dálnic ČR
č.j. RSD-102236/2022-1 ze dne 29.6.2022 resp. zn. RSD-21/2022-35210
Z 13.6.2022 (č.j. 2848/35210/2020/Bud z 30.3.2020
SD - Kolejová doprava, a.s. email ze dne 24.2.2021
Severočeská vodárenská společnost a.s. email z 30.4.2020
Severočeské doly a. s. zn. OdPÚR/Ne/2020/57 ze dne 8.4.2020
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. pod zn. (SCVKZAD67311 z 23.3.2020 prodlouženo
O21690110572 ze dne 15.10.2021), (O20690023788/ÚTPCMO/VR ze dne 24.3.2020 prodlouženo
O20690023788/ÚTPCMO/VR ze dne 15.10.2021), (O20690034109/ÚTPCMO/VR z 30.4.2020 prodlouženo
O21690110543/ÚTPCMO/VR),
(O20690038751/ÚTPCMO/VR
z
14.5.2020
prodlouženo
O21690110543/ÚTPCMO/VR)
SITEL s.r.o.
zn. 1112104387 z 5.11.2021
Služby města Postoloprty, s.r.o. bez čj z 20.10.2022
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje zn. 373/2020 z 22.6.2020 z 22.6.2020 prodlouženo do
30.10.2022
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje zn. SUSUKCV/LTA/07025/2020 z 7.5.2020
Správa železnic, státní organizace
zn. 11977/2022-SŽ-OŘ UNL-OPS/ZP z 19.7.2022
ČD Telematika č.j.: 1202213647 z 1.7.2022
Synthos Kralupy a.s. zn. 35080/164/2020 z 23.2.2020
ŠKODA PRAHA a.s. zn. ŠP_008_20_OP z 7.4.2020
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T – Mobile Czech Republic a.s. zn. E51734/21 z 14.10.2021
TenNET zast. Fine technology outsource č.j. 34420 z 1.11.2021
Tepelné hospodářství Kadaň, s.r.o.
č.j. THK/18/2020 z 16.3.2020
Unipetrol a.s. zn. FM/038/2020 z 8.4.2020
UPC Česká republika, s. r. o.
zn.E012005/18 z 24.3.2020
VEOLIA Energie ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. zn. RECE/20211014-002/PP z 15.10.2021,
RECE/20200728-001/ES z 30.7.2020
Vodafone Czech Republic a.s. zn. 211021-0721351115 z 1.11.2021, zn.211021-0715351105 z
1.11.2021, zn.211021-0654351101 z 1.11.2021
Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s. č.j. 02915/220/20/Še z 7.4.2020
Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech č.j. 02915/220/20/Še z 7.4.2020
Vojenské lesy a statky ČR, s.p. č.j. VLS 8_10_2018,VLS-002235/2020/2/19 z 27.8.2020
Vršanská uhelná a. s. zn. VUAS/VŘ/105/2020 z 19.3.2020
Žatecká Teplárenská, a.s. bez čj z 29.6.2022
Stavební úřad zapracoval do výrokové části tohoto rozhodnutí požadavky vyplývající z podmínek uvedených
v uplatněných závazných stanoviscích dotčených orgánů. Stavební úřad podmínky dotčených orgánů, které
požadují, např. aby pro umístění inženýrských sítí (nadzemních vedení všeho druhu) v silničním pozemku, na něm
nebo na mostních objektech, bylo požádáno u silničního správního úřadu o povolení zvláštního užívání dotčených
pozemních komunikací dle ustanovení § 25 odst. 6 písm. d) zákona o pozemních komunikacích, dále aby z hlediska
vlastníka silnic II. a III. třídy byla požádána o stanovisko jejich příslušná správa a údržba silnic, dále aby z hlediska
dotčených železničních tratí byl požádán o stanovisko jejich příslušný správce, nepřevzal do výrokové části tohoto
rozhodnutí, neboť takové podmínky byly splněny. Stavební úřad zjistil vzájemný soulad předložených závazných
stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními právními předpisy. Stavební úřad zabezpečil podmínkami
tohoto rozhodnutí ochranu veřejných zájmů.
Požadavky uvedené ve stanoviscích Ministerstva životního prostředí ČR byly zapracovány do podmínek pro
provedení stavby pod bod 6 a podmínek pro užívání stavby pod bodem 3.
Podmínky ze stanoviska vydaného Ministerstvem dopravy ČR jsou obsaženy v podmínkách pro provedení stavby
pod bodem 7 až 9, požadavky uvedené ve stanovisku Ministerstva zdravotnictví ČR byly zapracovány do podmínek
pro provedení stavby pod bodem 13. Podmínky ze stanoviska Ministerstva obrany pak tamtéž pod bodem 14.
Požadavky uvedené ve stanovisku Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje pak byly zapracovány do podmínek
pro provedení stavby pod bodem 10, požadavky uvedené ve stanovisku Krajského úřadu Ústeckého kraje pak byly
zapracovány do podmínek pro provedení stavby pod body 11 a 12, požadavky Úřadu pro civilní letectví pod bodem
15. Požadavky z vyjádření Státního pozemkového úřadu ČR jsou zapracovány pod bodem 16 a 26, požadavky
uvedené ve stanovisku Českého telekomunikačního úřadu pak byly zapracovány do podmínek pro provedení stavby
pod bodem 17.
Požadavek z vyjádření Drážního úřadu byl zapracován do podmínek pro provedení stavby pod bodem 18.
Podmínky ze stanovisek vydaných Městským úřadem Žatec byly zapracovány tamtéž pod body 19 a 20, ze
stanovisek Městského úřadu Podbořany pod body 21 až 23, podmínky ze stanovisek Městského úřadu Louny pod
body 24 a 25.
Požadavky plynoucí z vyjádření společnosti ČD a.s. jsou zaneseny v podmínkách pro provedení stavby pod bodem
27, z vyjádření společnosti ČD-Telematika jsou zaneseny v podmínkách pro provedení stavby pod bodem 28.
Požadavky plynoucí z vyjádření společnosti ČEPRO a.s. jsou zaneseny v podmínkách pro provedení stavby pod
bodem 29. Požadavky plynoucí z vyjádření společnosti CETIN a.s. jsou zaneseny v podmínkách pro provedení
stavby pod bodem 30, podmínky společnosti České radiokomunikace jsou tamtéž pod bodem 31.
Podmínky z vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a.s., pak pod bodem 34 a společnosti Telco Pro Services, a.s.,
tamtéž pod bodem 35. Podmínky plynoucí z vyjádření společnosti ČEZ Správa nemovitostí, byly zapracovány do
podmínek pro provedení stavby pod bodem 36, podmínky Regionálního muzea K.A.Polánka v Žatci, pak tamtéž
pod bodem 37. Požadavky z vyjádření Lesů České republiky, s.p. byly zapracovány do podmínek pro provedení
stavby pod body 32 a 33.
Požadavky plynoucí z vyjádření společnosti NET4GAS, s.r.o. jsou zaneseny v podmínkách pro provedení stavby
pod bodem 38, podmínky z vyjádření společnosti Povodí Ohře, st.p., pak tamtéž pod bodem 39, podmínky plynoucí
z vyjádření SÚS Ústeckého kraje, jsou zaneseny v podmínkách pro provedení stavby pod bodem 40 a 41.
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Podmínky plynoucí z vyjádření společnosti Správa železnic, státní organizace, jsou zaneseny v podmínkách pro
provedení stavby pod bodem 42.
Požadavky plynoucí z vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. jsou zaneseny v podmínkách
pro provedení stavby pod bodem 43.
Požadavky plynoucí z vyjádření společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. jsou zaneseny v podmínkách pro
provedení stavby pod bodem 44, z vyjádření společnosti společnost Vodafone Czech Republic tamtéž pod bodem
45.
Požadavky plynoucí z vyjádření společnosti GasNet Služby s.r.o. za GasNet, s.r.o. pak tamtéž pod bodem 46.
Podmínky směřující k řešení majetkoprávních vztahů potřebných pro provedení stavebního záměru, které
nejsou předmětem společného řízení, nebyly rovněž do Podmínek pro provedení stavby uloženy. Stavební úřad ve
společném řízení nevyžadoval doložení souhlasu s umístěním a provedením stavebního záměru vlastníka pozemku,
na kterém má být stavební záměr umístěn ve smyslu § 94l odst. 2 písm. a) stavebního zákona, neboť v souladu s §
184a odst. 3 stavebního zákona se tento souhlas nedokládá, je-li pro získání potřebných práv k pozemku nebo stavbě
pro požadovaný záměr nebo opatření stanoven účel vyvlastnění zákonem. Předmětem společného řízení je umístění
stavebního záměru a jeho povolení ve smyslu stavebního zákona.
Do podmínek pro umístění a provedení stavby stavební úřad rovněž neuložil opakující se podmínky z
vyjádření a stanovisek uvedených výše, neboť tyto byly uloženy souhrnně jednou podmínkou v příslušné výrokové
části. Jednalo se zejména o podmínky pro umístění stavby podle projektové dokumentace „V411/811 – zdvojení
vedení“ zpracovanou ČEPS Invest, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, IČ: 246 70 111, která je uložena pod
bodem č 1. Podmínek pro umístění stavby. Dále byla souhrnně uložena podmínka pod bodem č 1. Podmínek pro
provedení stavby týkající se realizace stavby podle projektové dokumentace „V411/811 – zdvojení vedení“
zpracovanou ČEPS Invest, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, IČ: 246 70 111 a podmínka týkající se
povinnosti projednání změn v projektové dokumentaci s příslušným úřadem.
Podmínky plynoucí ze závazného stanoviska Ministerstva životního prostředí, Odboru posuzování vlivů na životní
prostředí a integrované prevence, resp. ze závazného stanoviska k ověření souladu obsahu stanoviska k posouzení
vlivů provedení záměru na životní prostředí vydaného podle § 9a odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),
ve znění pozdějších předpisů ze dne 18.prosince 2017 pod č.j.:ENV/2017/48422 jsou převzaty, resp. jsou částečně
obsaženy v odst. 6. výrokové části tohoto rozhodnutí pod označením: "Podmínky pro provedení stavby:", a částečně
jsou obsaženy v odst. 3. výrokové části tohoto rozhodnutí pod označením: "Podmínky pro užívání stavby:".
Do výrokové části tohoto rozhodnutí nejsou převzaty níže uvedené zbývající podmínky závazného stanoviska
k ověření souladu, tj. takové podmínky, u nichž je prokazatelné podle doložené projektové dokumentace, že již byly
splněny.
Jedná se o následující podmínky:
1.

Ostatní podmínky už zkonzumované

A.

Podmínky pro fázi přípravy:

1) Orientovat se na minimalizaci prostorových nároků vedení, tj. na maximálně možné vedení trasy v současné
trase vedení. V maximálně možné míře zachovat současné lomové body a stožárová místa (s výjimkou
přemístění stožárových míst z technických důvodů, z důvodů ochrany přírody apod.). Trvalé zábory biotopů,
a průseky porostů související s ochranným pásmem vedení řešit v co nejmenší míře.
2) Respektovat při použití stožárů typu Dunaj minimální výšky spodních fázových vodičů nad zemí, které
byly pro jednotlivé situace stanoveny v Posouzení vlivu neionizujícího záření (Jan Světlík, DiS, září 2016),
které je přílohou č. 5 dokumentace vlivů záměru „V411/811 - zdvojení vedení“ na životní prostředí.
3) V rámci inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu ve vztahu ke stožárovým místům
posoudit stabilitu a únosnost podloží k zakládání patek stožárů, upřesnit údaje o výšce hladiny podzemní vody,
posoudit možné ovlivnění vod a popřípadě stanovit opatření k ochraně vod.
4) Umístění jednotlivých stožárů precizovat i s ohledem na nepatřičné případy (vodní toky a jejich nivy,
záplavová území, ochranná pásma vodních zdrojů a přírodních léčivých zdrojů I. stupně, mokřady a
podmáčené plochy, další území citlivá z hlediska ochrany přírody).
5) Ve vztahu k Ptačí oblasti Nádrž vodního díla Nechranice zajistit v úseku vedení mezi transformovnou
Hradec a lomovým bodem R6 provedení dvouletého ornitologického monitoringu mortality táhnoucích ptáků
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způsobené střety s vedením elektrické energie, na základě kterého budou podle nejnovějších vědeckých
poznatků navržena opatření k minimalizaci těchto střetů (tj. vhodné zvýrazňující optické prvky instalované na
zemnících lanech).
6) V projektové dokumentaci dořešit (ve spolupráci s ornitologem) použití vhodných zvýrazňujících
optických prvků pro migrující ptáky na zemnících lanech (k minimalizaci rizika kolize za snížené viditelnosti),
a to v segmentech vedení V411/811 mezi stožáry 3 - 10,27-28,54-55,62-63, 76-77.
7) Při projektování umístění jednotlivých stožárů zohlednit následující doporučení týkající se omezení vlivů
na krajinný ráz:
a)
Pokud je to možné, stožáry neumísťovat do pohledově exponovaných míst v krajině a významných
přírodních segmentů krajiny indikujících zvýšené přírodní hodnoty.
b)
Pohledovou exponovanost stožárů (s výjimkou případného výstražného značení stožárů) snížit
vhodným odstínem matného šedozeleného nátěru (barvy s odstíny RAL 6011, alternativně DB 601 a DB
602).
8) S ohledem na aktuální podmínky na trhu optimalizovat výběr nátěrových hmot i z hlediska jejich vlivu na
životní prostředí (z hlediska obsahu organických rozpouštědel).
Zajistit, aby v rámci zásad organizace výstavby byl zpracován i soubor opatření k minimalizaci potenciálních
nepříznivých vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví, a to zejména se zaměřením na následující požadavky
(se souborem opatření budou prokazatelně seznámeni zaměstnanci dodavatele stavby):
a)

Zpracovat časový plán výstavby s ohledem na omezující podmínky týkající se ochrany přírody.

b)
Stanovit příjezdové/přístupové cesty a montážní plochy s ohledem na omezující podmínky týkající
se ochrany přírody, včetně ochrany lesních porostů a minimalizace škod na zemědělských pozemcích.
c)
Zařízení staveniště nesituovat v blízkosti vodních toků, jejich niv a záplavových území, vodních
nádrží, nebo v ochranných pásmech vodních zdrojů a v územích citlivých z hlediska ochrany přírody a
lesa (zároveň zde nebude prováděno parkování a údržba či opravy stavebních mechanizmů a dopravních
prostředků ani zde nebudou skladovány látky, které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních
vod, nebo odpady včetně výkopové zeminy). Zařízení staveniště nesituovat ani v blízkosti obytných nebo
rekreačních objektů.
d)
Demoliční a výstavbové práce orientovat na denní dobu od 7.00 - 21.00 hodin. Organizaci demolic,
výstavby a používání hlučných mechanizmů v blízkosti chráněného venkovního prostoru, resp.
chráněného venkovního prostoru staveb, řešit tak, aby bylo zajištěno plnění hygienického limitu hluku ze
stavební činnosti (jedná se především o lokalitu obce Tuchořice umístěnou v nejbližší poloze vůči vedení
elektrické energie).
e)
Specifikovat opatření k omezení emisí tuhých znečišťujících látek, tj. k omezení prašnosti, zejména
ve vztahu k blízké obytné zástavbě (provádění zemních prací po etapách v rozsahu nezbytně nutném,
skrápění příslušných stavebních ploch v blízkosti sídel při nepříznivých klimatických podmínkách, očista
vozidel, popřípadě očista komunikací) a opatření k omezení plynných emisí (zajištění bezvadného
technického stavu stavebních mechanizmů a dopravních prostředků z hlediska emisí látek znečišťujících
ovzduší, organizace prací a dopravy z hlediska omezení zbytečného proběhu stavebních mechanizmů a
dopravních prostředků).
f)
Zvýšenou pozornost při organizaci prací věnovat vodním tokům. Vyloučit přejezdy i drobných
vodotečí stavební technikou a dopravními prostředky.
g)
Zajistit bezvadný technický stav stavebních mechanizmů a dopravních prostředků z hlediska
těsnosti hydraulických a palivových systémů. Orientovat se na používání ekologických maziv a olejů.
Údržbu a opravy stavebních mechanizmů a dopravních prostředků, včetně doplňování pohonných a
mazacích hmot, provádět pouze na zabezpečených místech k tomu určených (případně zjištěné úniky
těchto hmot neprodleně lokalizovat a provést adekvátní sanaci).
h)
Pro mobilní techniku s otevřeným okruhem mazání zajistit používání olejů s vysokou biologickou
odbouratelností.
i)
Zpracovat havarijní plán (ve smyslu vodního zákona) pro případ ohrožení jakosti povrchových
nebo podzemních vod s opatřeními k prevenci havárie a postupem k odstranění následků případné havárie.
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j)
Pro dopravu v průběhu stavebních a konstrukčních prací využívat v maximální možné míře
stávající síť hlavních komunikací a přístupových tras (s výjimkou dočasných pracovních pruhů, případně
dočasných přístupových tras na zemědělské půdě, nevytvářet nové komunikace a trasy v krajině).
10) Připravit opatření k zajištění informovanosti příslušných obci a jejich prostřednictvím obyvatelstva v
zájmovém území o zahájení a průběhu stavebních prací a ustanovit kontaktní osoby, na které by se mohli občané
obracet s případnými připomínkami, náměty a event. stížnostmi
V souladu s § 9b odst. 5 zákona o EIA stavební úřad při svém rozhodování a stanovení podmínek tohoto rozhodnutí
vycházel z výše uvedeného stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí vydaného dle § 9a
odst. 1 zákona o EIA i z dalších dokumentů a výstupů pořízených v průběhu procesu posuzování vlivů záměru na
životní prostředí (EIA), a to konkrétně:
• Pro výsledek společného řízení (tj. vydání společného povolení) byl podstatným mj. závěr dokumentace EIA, ve
kterém je záměr označen jako akceptovatelný s tím, že nepředstavuje neúnosné zhoršení žádné ze složek životního
prostředí a nepředstavuje riziko pro dotčenou populaci. Dle dokumentace EIA záměr respektuje hlediska ochrany
veřejného zdraví a životního prostředí. Zpracovatel posudku následně v procesu EIA považoval úplnost
dokumentace EIA v dané etapě přípravy záměru za dostačující k možnosti posoudit vlivy na životní prostředí a
zdraví obyvatelstva.
• Ke zveřejněné dokumentaci EIA zaslaly svá vyjádření dotčené územní samosprávné celky, dotčené správní úřady
a další subjekty. Uplatněné připomínky byly posouzeny zpracovatelem posudku a následně zapracovány do
stanoviska EIA. V připomínkách uplatněných k dokumentaci EIA není vyjádřen nesouhlas se záměrem, z toho
důvodu bylo upuštěno od konání veřejného projednání podle § 9 odst. 9 zákona EIA.
• Mezistátní posuzování záměru se nekonalo.
• Pro předmětnou stavbu vydalo Ministerstvo životního prostředí Odbor posuzování vlivů na životní prostředí
a integrované prevence, souhlasné závazné stanovisko k ověření změn záměru ze dne 13. 6. 2022, pod č. j.:
MZP/2022/530/484, kde uvedlo, že po prostudování obdržených podkladů dospělo k závěru, že záměr v rozsahu
předmětu navazujícího řízení nedoznal změn realizace záměru, které by mohly mít významný negativní vliv na
životní prostředí a veřejné zdraví, a s ohledem na tuto skutečnost bylo v souladu s ustanovením § 9a odst. 6 zákona
o EIA vydáno souhlasné závazné stanovisko.
• V rámci DUSP došlo v celé délce k upřesnění trasy záměru dle projekčních předpisů a norem. Aktuální trasa
(DUSP) se kryje s trasou, která byla předmětem EIA. Nedochází k takové změně trasy, která by vedla k vymístění
záměru z koridoru popsaného a posouzeného v rámci EIA. Dále došlo k úpravám směrového řešení na základě
zpřesnění trasy a aktualizovaných podkladů zhledem k dodržení odstupových vzdáleností od stávajících objektů
(komunikace, zařízení jiných subjektů apod), k úpravám v umístění stožárů, dále k úpravě výškového, barevného a
tvarového řešení stožárů s ohledem na požadavky z vydaných stanovisek a vyjádření. Tyto změny vycházejí z
podrobnějšího technického řešení navazující projektové dokumentace.
• Vzhledem k uvedenému lze konstatovat, že uvedené změny vzhledem k jejich charakteru nelze považovat za
změny, které by mohly znamenat zvýšení kapacity nebo rozsahu záměru, změny technologie, řízení provozu nebo
způsobu užívání, a rovněž je nelze považovat za změny, které by mohly mít významný negativní vliv na životní
prostředí, neboť z hlediska vlivu na jednotlivé složky životního prostředí nebyla jak u jednotlivých změn, tak v
kumulaci všech výše popsaných změn zjištěna možnost významného negativního vlivu jak na jednotlivé složky
životního prostředí a veřejné zdraví, tak na životní prostředí a veřejné zdraví jako celek.
Stavební úřad zabezpečil uloženými podmínkami tohoto rozhodnutí ochranu veřejných zájmů.
K posouzení souladu stavebního záměru s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací a z
hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování bylo vydáno Krajským úřadem Ústeckého kraje závazné
stanovisko podle § 96b stavebního zákona (v rámci koordinovaného závazného stanoviska č.j. KUUK/086352/2021,
jehož závěry jsou uvedeny v textu níže.
Orgán územního plánování posoudil záměr jako přípustný.
za splnění podmínky, která byla uložena v části I. pod bodem č. 22 Podmínek pro provedení stavby.
Soulad záměru s Politikou územního rozvoje (ve znění Aktualizací č. 1-5 závazná od 1.9.2021) – dále jen
„aPÚR“):
Záměr je vymezen v aPÚR, kap. 6, koridory a plochy technické infrastruktury, čl. 150g E18 - koridory pro dvojité
vedení 400 kV Hradec – Výškov, Hradec – Řeporyje a Hradec – Mírovka a plochy pro rozšíření elektrických stanic
400/110 kV Hradec, Výškov, Řeporyje a Mírovka. Důvodem vymezení je umožnění navýšení výkonů zdrojů,
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transport výkonu z výrobních oblastí do oblastí spotřeby ve směru západ - východ a zajištění zvýšení spolehlivosti
tranzitní schopnosti přenosové soustavy.
Lze tedy konstatovat, že předložený záměr je v souladu s Politikou územního rozvoje ČR.
Soulad záměru se Zásadami územního rozvoje Ústeckého kraje, ve znění 1., 2. a 3. Aktualizace (dále jen
„aZÚR ÚK“):
Platné aZÚR ÚK zpřesňují E18 – Koridory pro dvojité vedení 400 kV Hradec – Výškov, Hradec – Řeporyje a
Hradec – Mírovka a ploch pro rozšíření elektrických stanic 400/110 kV Hradec, Výškov, Řeporyje a Mírovka, které
jsou podchyceny v aPÚR. aZÚR ÚK zpřesňují dané koridory jako koridory E18a, E18b, E18c pro veřejně prospěšné
stavby (VPS). aZÚR ÚK zpřesňují dané plochy pro rozšíření elektrických stanic jako plochy E18d a E18e pro VPS.
Pro dvojité vedení 400 kV v úseku TR Hradec – TR Výškov je určen koridor E18a. Tento koridor zahrnuje plochu
E18d pro rozšíření TR Hradec včetně souvisejících přeložení stávajících vedení a plochu E18e pro rozšíření TR
Výškov včetně souvisejících přeložení stávajících vedení. Šířka koridoru E18a je 300 m.
Lze tedy konstatovat, že předložený Záměr je v souladu se Zásadami územního rozvoje Ústeckého kraje.
Soulad záměru s územními plány obcí, jejichž správního území se záměr dotýká.
Předmětný záměr se nachází na území 17 obcí. Na území 4 obcí byl shledán soulad s územně plánovací
dokumentací, 12 obcí nemá Záměr ve svých územně plánovacích dokumentacích řešen a 1 obec nemá žádnou
územně plánovací dokumentaci.
Rokle:
Obec Rokle nemá vydanou žádnou platnou územně plánovací dokumentaci. Záměr se nachází v nezastavěném
území, v němž lze dle § 18 odst. 5 stavebního zákona v souladu s jeho charakterem umisťovat stavby, zařízení, a
jiná opatření mimo jiné pouze pro veřejnou technickou infrastrukturu. Tuto podmínku předmětný záměr splňuje a
zároveň je v souladu s platnou aPÚR a aZÚR, které jsou závazné pro rozhodování v území.
Z výše uvedeného vyplývá, že umístění předmětného záměru je v uvedeném území přípustné.
Chbany:
Záměr je dle platného územního plánu umístěn zcela do koridoru ozn. jako koridor pro dvojité vedení 400kV Hradec
– Výškov. Záměr je dle územního plánu vymezen jako veřejně prospěšná stavba VPS – WT8.
Z výše uvedeného vyplývá, že umístění předmětného záměru je v uvedeném koridoru přípustné.
Nové Sedlo:
Územní plán obce Nové Sedlo, neobsahuje vymezení koridoru pro předmětný záměr v souladu s nadřazenou územně
plánovací dokumentací. V této části je ÚP v rozporu s vydanou aPÚR a aZÚR. V souladu s ust. § 54 odst. 6
stavebního zákona, do doby uvedení územního plánu do souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem
a schválenou politikou územního rozvoje, nelze rozhodovat podle částí územního plánu, které jsou v rozporu s
územně plánovací dokumentací vydanou krajem nebo s politikou územního rozvoje.
Vzhledem k výše uvedenému je možné předmětný záměr na území obce realizovat na základě souladu s koridorem
E18 vymezeným v aPÚR a aZÚR.
Podbořany:
Územní plán Podbořany, neobsahuje vymezení koridoru pro předmětný záměr v souladu s nadřazenou územně
plánovací dokumentací. V této části je ÚP v rozporu s vydanou aPÚR a aZÚR. V souladu s ust. § 54 odst. 6)
stavebního zákona, do doby uvedení územního plánu do souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem
a schválenou politikou územního rozvoje, nelze rozhodovat podle částí územního plánu, které jsou v rozporu s
územně plánovací dokumentací vydanou krajem nebo s politikou územního rozvoje.
Vzhledem k výše uvedenému je možné předmětný záměr na území obce realizovat na základě souladu s koridorem
E18 vymezeným v aPÚR a aZÚR.
Čeradice:
Záměr je dle platného územního plánu umístěn zcela do koridoru ozn. jako KT2 pro dvojité vedení 400kV v úseku
TR Hradec – TR Výškov. Záměr je dle územního plánu vymezen jako veřejně prospěšná stavba VST34.
Z výše uvedeného vyplývá, že umístění předmětného záměru je v uvedeném koridoru přípustné.
Žatec:
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Územní plán Žatec, neobsahuje vymezení návrhového koridoru pro předmětný záměr v souladu s nadřazenou
územně plánovací dokumentací, vymezuje koridor územní rezervy pro dvojité vedení VVN 400 kV Hradec –
Výškov. V této části je ÚP v rozporu s vydanou aPÚR a aZÚR. V souladu s ust. § 54 odst. 6) stavebního zákona,
do doby uvedení územního plánu do souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem a schválenou
politikou územního rozvoje, nelze rozhodovat podle částí územního plánu, které jsou v rozporu s územně plánovací
dokumentací vydanou krajem nebo s politikou územního rozvoje.
Vzhledem k výše uvedenému je možné předmětný záměr na území obce realizovat na základě souladu s koridorem
E18 vymezeným v aPÚR a aZÚR.
Měcholupy:
Územní plán Měcholupy, neobsahuje vymezení koridoru pro předmětný záměr v souladu s nadřazenou územně
plánovací dokumentací. V této části je ÚP v rozporu s vydanou aPÚR a aZÚR. V souladu s ust. § 54 odst. 6)
stavebního zákona, do doby uvedení územního plánu do souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem
a schválenou politikou územního rozvoje, nelze rozhodovat podle částí územního plánu, které jsou v rozporu s
územně plánovací dokumentací vydanou krajem nebo s politikou územního rozvoje.
Vzhledem k výše uvedenému je možné předmětný záměr na území obce realizovat na základě souladu s koridorem
E18 vymezeným v aPÚR a aZÚR.
Holedeč:
Záměr je dle platného územního plánu umístěn zcela do koridoru ozn. jako KT1 pro dvojité vedení 400kV v úseku
TR Hradec – TR Výškov. Záměr je dle územního plánu vymezen jako veřejně prospěšná stavba VKT1.
Z výše uvedeného vyplývá, že umístění předmětného záměru je v uvedeném koridoru přípustné.
Liběšice:
Záměr je dle platného územního plánu umístěn zcela do koridoru ozn. jako KT1 pro dvojité vedení 400kV v úseku
TR Hradec – TR Výškov. Záměr je dle územního plánu vymezen jako veřejně prospěšná stavba VPS KT1.
Z výše uvedeného vyplývá, že umístění předmětného záměru je v uvedeném koridoru přípustné.
Tuchořice:
Územní plán Tuchořice, neobsahuje vymezení koridoru pro předmětný záměr v souladu s nadřazenou územně
plánovací dokumentací. V této části je ÚP v rozporu s vydanou aPÚR a aZÚR. V souladu s ust. § 54 odst. 6)
stavebního zákona, do doby uvedení územního plánu do souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem
a schválenou politikou územního rozvoje, nelze rozhodovat podle částí územního plánu, které jsou v rozporu s
územně plánovací dokumentací vydanou krajem nebo s politikou územního rozvoje.
Vzhledem k výše uvedenému je možné předmětný záměr na území obce realizovat na základě souladu s koridorem
E18 vymezeným v aPÚR a aZÚR.
Lipno:
Územní plán Lipno, neobsahuje vymezení koridoru pro předmětný záměr v souladu s nadřazenou územně plánovací
dokumentací. V této části je ÚP v rozporu s vydanou aPÚR a aZÚR. V souladu s ust. § 54 odst. 6) stavebního
zákona, do doby uvedení územního plánu do souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem a
schválenou politikou územního rozvoje, nelze rozhodovat podle částí územního plánu, které jsou v rozporu s
územně plánovací dokumentací vydanou krajem nebo s politikou územního rozvoje.
Vzhledem k výše uvedenému je možné předmětný záměr na území obce realizovat na základě souladu s koridorem
E18 vymezeným v aPÚR a aZÚR.
Hřivice:
Územní plán Hřivice, neobsahuje vymezení koridoru pro předmětný záměr v souladu s nadřazenou územně
plánovací dokumentací. V této části je ÚP v rozporu s vydanou aPÚR a aZÚR. V souladu s ust. § 54 odst. 6)
stavebního zákona, do doby uvedení územního plánu do souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem
a schválenou politikou územního rozvoje, nelze rozhodovat podle částí územního plánu, které jsou v rozporu s
územně plánovací dokumentací vydanou krajem nebo s politikou územního rozvoje.
Vzhledem k výše uvedenému je možné předmětný záměr na území obce realizovat na základě souladu s koridorem
E18 vymezeným v aPÚR a aZÚR.
Opočno:
Územní plán obce Opočno, neobsahuje vymezení koridoru pro předmětný záměr v souladu s nadřazenou územně
plánovací dokumentací. V této části je ÚP v rozporu s vydanou aPÚR a aZÚR. V souladu s ust. § 54 odst. 6)
stavebního zákona, do doby uvedení územního plánu do souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem
a schválenou politikou územního rozvoje, nelze rozhodovat podle částí územního plánu, které jsou v rozporu s
územně plánovací dokumentací vydanou krajem nebo s politikou územního rozvoje.
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Vzhledem k výše uvedenému je možné předmětný záměr na území obce realizovat na základě souladu s koridorem
E18 vymezeným v aPÚR a aZÚR.
Postoloprty:
Územní plán Postoloprty, neobsahuje vymezení koridoru pro předmětný záměr v souladu s nadřazenou územně
plánovací dokumentací. V této části je ÚP v rozporu s vydanou aPÚR a aZÚR. V souladu s ust. § 54 odst. 6)
stavebního zákona, do doby uvedení územního plánu do souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem
a schválenou politikou územního rozvoje, nelze rozhodovat podle částí územního plánu, které jsou v rozporu s
územně plánovací dokumentací vydanou krajem nebo s politikou územního rozvoje.
Vzhledem k výše uvedenému je možné předmětný záměr na území obce realizovat na základě souladu s koridorem
E18 vymezeným v aPÚR a aZÚR.
Lenešice:
Územní plán Lenešice, neobsahuje vymezení koridoru pro předmětný záměr v souladu s nadřazenou územně
plánovací dokumentací. V této části je ÚP v rozporu s vydanou aPÚR a aZÚR. V souladu s ust. § 54 odst. 6)
stavebního zákona, do doby uvedení územního plánu do souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem
a schválenou politikou územního rozvoje, nelze rozhodovat podle částí územního plánu, které jsou v rozporu s
územně plánovací dokumentací vydanou krajem nebo s politikou územního rozvoje.
Vzhledem k výše uvedenému je možné předmětný záměr na území obce realizovat na základě souladu s koridorem
E18 vymezeným v aPÚR a aZÚR.
Břvany:
Územní plán Břvany, neobsahuje vymezení koridoru pro předmětný záměr v souladu s nadřazenou územně
plánovací dokumentací. V této části je ÚP v rozporu s vydanou aPÚR a aZÚR. V souladu s ust. § 54 odst. 6)
stavebního zákona, do doby uvedení územního plánu do souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem
a schválenou politikou územního rozvoje, nelze rozhodovat podle částí územního plánu, které jsou v rozporu s
územně plánovací dokumentací vydanou krajem nebo s politikou územního rozvoje.
Vzhledem k výše uvedenému je možné předmětný záměr na území obce realizovat na základě souladu s koridorem
E18 vymezeným v aPÚR a aZÚR.
Výškov:
Územní plán Výškov, neobsahuje vymezení koridoru pro předmětný záměr v souladu s nadřazenou územně
plánovací dokumentací. V této části je ÚP v rozporu s vydanou aPÚR a aZÚR. V souladu s ust. § 54 odst. 6)
stavebního zákona, do doby uvedení územního plánu do souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem
a schválenou politikou územního rozvoje, nelze rozhodovat podle částí územního plánu, které jsou v rozporu s
územně plánovací dokumentací vydanou krajem nebo s politikou územního rozvoje.
Vzhledem k výše uvedenému je možné předmětný záměr na území obce realizovat na základě souladu s koridorem
E18 vymezeným v aPÚR a aZÚR.
Je možno konstatovat, že záměr je na území Ústeckého kraje v souladu s výše uvedenými územními plány.
Záměr byl zkoumán také z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování stanovených v § 18 a 19
stavebního zákona.
Cíle územního plánování jsou definovány v § 18 stavebního zákona. Soulad lze spatřovat zejména ve vytváření
podmínek pro udržitelný rozvoj území, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel (§18 odst.
1). Dále pak lze soulad spatřovat v účelném řešení využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně
prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů (§ 18 odst. 2). Předložený záměr je v souladu s odst. 5 § 18
stavebního zákona, na základě kterého lze v nezastavěném území v souladu s jeho charakterem umisťovat mimo
jiné stavby, zařízení a jiná opatření pro veřejnou technickou infrastrukturu, pokud to územně plánovací
dokumentace z důvodu veřejného zájmu výslovně nevylučuje.
Úkoly územního plánování jsou definovány v § 19 stavebního zákona. Krajský úřad nespatřuje rozpor daného
záměru s ustanovením § 19, soulad lze spatřovat ve stanovování koncepce rozvoje území s ohledem na hodnoty a
podmínky v území dle odst. 1 písm. b) s tím, že jej lze dle odst. 1 písm. c) a i) stavebního zákona označit za přínosný,
neboť jeho účelem je zajistit zkapacitnění přenosové soustavy elektrické energii.
Lze tedy konstatovat, že předložený záměr není v rozporu s cíli a úkoly územního plánování.
Z uvedených důvodů dospěl orgán územního plánování k závěru, že posuzovaný záměr je přípustný.
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Lze tedy shrnout, jak plyne už z výše uvedeného, že trasa záměru je vedena v nezastavěném území převážně v trase
stávajícího vedení 400kV a způsobem, který respektuje požadavky územně-plánovací dokumentace. Trasa je
vedena tak, aby co nejméně narušila charakter stávajícího území, nevnáší do území nový prvek a lze konstatovat,
že nemá potenciál změnit ani významně ovlivnit stávající charakter a hodnoty území, neomezí rovněž využitelnost
navazujícího území, a to včetně hlediska vzniku ochranného pásma záměru.
Záměr je v souladu s PÚR a naplňuje požadavek republikových priorit územního plánování, bodu (27), aby byly
vytvářeny podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury v území a její rozvoj tím podporoval její
účelné využívání v rámci sídelní struktury. Rovněž naplňuje požadavek bodu (28) priorit – pro zajištění kvality
života obyvatel zohledňovat nároky dalšího vývoje území, požadovat jeho řešení ve všech potřebných
dlouhodobých souvislostech, včetně nároků na veřejnou infrastrukturu.
Zároveň platí, že trasa záměru respektuje koridor vymezený pro něj v ZÚR Ústeckého kraje, naplňuje priority
územního plánování dané ZÚR a neznemožňuje přípravu či realizaci ostatních záměrů vymezených v ZÚR, jichž
se dotýká. Je možno konstatovat, že záměr je v souladu se ZÚR.
Dále platí, že veřejný zájem na provedení záměru výstavby záměru převážně v trase stávajícího vedení 400 kV
pro zvýšení energetické bezpečnosti ČR je evidentní, stejně jako jeho kladný vliv na veřejnou infrastrukturu a její
hospodárné využívání. Rovněž lze předpokládat, že s výstavbou vedení mimo zastavěná území a převážně v trase
stávajícího vedení 400 kV, nejsou spojeny problémy a rizika s ohledem na veřejné zdraví a na životní prostředí.
Je tak možno konstatovat, že záměr je v souladu s cíli a úkoly územního plánování.
Projekt "V411/811 – ZDVOJENÍ VEDENÍ" je v souladu se schválenou Státní energetickou koncepcí, konkrétně
s prioritou III Infrastruktura a mezinárodní spolupráce: Rozvoj síťové infrastruktury ČR v kontextu zemí střední
Evropy, posílení mezinárodní spolupráce a integrace trhů s elektřinou a plynem v regionu. Projekt je dále v souladu
se strategií do roku 2040 zejména s body PIII.1. a PIII.2. týkajících se kapacity přenosové soustavy a její
připravenosti k připojení nových výrobních kapacit zejména s ohledem na bezpečnost a spolehlivost jejího provozu.

Vypořádání námitek účastníků řízení
Dne 21. 7. 2022 (písemně jako příloha protokolu z veřejného ústního jednání) doplněno 21.7.2022
datovou zprávou) podali námitky Bartoš Jan Ing., Prosecká 843/99 Prosek, 19000 Praha 9, Bartoš
Jan, Márova 2872/3 Stodůlky, 15500 Praha 5, Bartošová Hana, Márova 2872/3 Stodůlky, 15500
Praha 5 a společnost ASPE, s.r.o., Radíčeves č. p. 40, 43801 Žatec :
Námitky proti akci „V411/811, zdvojené vedení“ přes moje pozemky:
- Bartoš Jan Ing., Prosecká 843/99 Prosek, 19000 Praha (vlastník pozemků parc. č. 130/16 v k.ú. Milošice;
1200, 1212 v k.ú. Měcholupy u Žatce; 1184, 1243, 1244, 1251 v k.ú. Kněžice u Podbořan; 415/40, 519/20 v
k.ú. Neprobylice u Kašti; 256/26 podíl 1/6 v k.ú. Radíčeves) – doručovací adresa Radíčeves 40 43801 Žatec
- Bartoš Jan, Márova 2872/3 Stodůlky, 15500 Praha (vlastník pozemků parc. č. 113/36 v k.ú. Kličín; 813,
1131, 1241, 1242 v k.ú. Kněžice u Podbořan; 415/25 v k.ú. Neprobylice u Kaštic) – doručovací adresa
Radíčeves 40 43801 Žatec
- Bartošová Hana, Márova 2872/3 Stodůlky, 15500 Praha (vlastník pozemků parc. č.259/5 v k.ú. Radíčeves;
519/11 v k.ú. Neprobylice u Kaštic; 122/2 v k.ú. Milčeves) – doručovací adresa Radíčeves 40 43801 Žatec
- ASPE, s.r.o., Radíčeves č. p. 40, 43801 Žatec (vlastník pozemku parc. č.256/20 v k.ú. Radíčeves)
Detaily námitky v datové zprávě.

Věc: Námitky proti „V411/811 – ZDVOJENÍ VEDENÍ“ze dne 21.7.2022
Posíláme datovou zprávou naše námitky proti „V411/811 – ZDVOJENÍ VEDENÍ“ , které jsme vznesli na
dnešním veřejném projednání na vašem úřadě.
Jako vlastníci pozemků dotčených stavbou sdělujeme zásadní nesouhlas s navrženým způsobem realizace
výše uvedené stavby, v předkládané podobě se stavbou zásadně nesouhlasíme.
Výstavba zdvojeného nadzemního vedení v navrženém rozsahu zásadním způsobem omezí naše vlastnická
práva a využitelnost a hodnotu našich pozemků.
Ochranná pásma takto gigantického nadzemního vedení zasáhnou desítky tisíc metrů čtverečních našich
pozemků a stožáry vytvoří fyzickou překážku pro užívání pozemků jak pro pěstování rostlin, tak pro pastvu
zvířat, výstavbu chmelnic, zemědělských staveb atp.. Při užívání pozemků bude docházet k nárazům do
stožárů zemědělskou technikou, znemožněny budou letecké aplikace hnojiv a prostředků na ochranu
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rostlin. Za poškození stožárů poneseme odpovědnost my a budeme muset platit škody na vedení fi ČEPS
, aniž bychom z umístění stožárů jakkoliv profitovali.(např. pro srovnání: firmě ČEZ Distribuce jsme
hradily za uplynulé 3 roky statisíce Kč na náhradách škody za poškození vedení, z jehož umístění na
našich pozemcích nezískáváme ani korunu, ale za neúmyslná poškození si ČEZ účtuje statisíce Kč, což je
nevyvážený vztah a zneužití dominantního postavení.) .
Jedná se tedy o nevyváženou situaci, kdy je nám vnuceno umístění gigantického vedení na naše pozemky
na dobu neurčitou, což je v podstatě nelegitimní požadavek s ohledem na faktickou omezenou životnost
ocelových stožárů max 40 let a zároveň jsme nuceni chránit vedení proti poškození naší podnikatelskou
zemědělskou činností na našich vlastních pozemcích bez adekvátní náhrady. Navíc investor požaduje
podpis věcného břemene na dobu neurčitou, což je v rozporu s plánovanou životností stavby, která činí
cca 40 let.
Elektromagnetické záření znemožní pastvu zvířat v okolí vedení a negativně ovlivní hmyz, zejména
opylovače- včely, což má devastační dopad na úrodu.
Nesouhlasíme tedy s výstavbou nadzemního vedení a požadujeme, aby elektrické vedení na našich
pozemcích vedlo pod zemí (kabelizace). Pokud toto nebude akceptováno, požadujeme změnu trasy stavby
tak, aby se vyhla pozemkům v našem vlastnictví.
K tomu stavební úřad uvádí:
Účastník uvádí, že se stavebním záměrem nesouhlasí.
Pro informaci stavební úřad sděluje, že souhlas vlastníka s umístěním řešeného stavebního záměru, pro
který je dán účel vyvlastnění, se nevyžaduje a nedokládá. Stavební záměr „V411/811 – ZDVOJENÍ
VEDENÍ“ je součástí přenosové soustavy ve smyslu § 2 odst. 2 písm. a) bod 10 energetického zákona. V
tomto ustanovení energetického zákona se zároveň stanoví, že přenosová soustava je zřizována a
provozována ve veřejném zájmu, a tedy i stavební záměr, který je předmětem tohoto řízení, je stavbou,
pro kterou je účel vyvlastnění stanoven v § 3 odst. 2 a § 24 odst. 4 energetického zákona. Námitka se
dotýká vypořádání majetkoprávních vztahů potřebných pro provedení vedení přenosové soustavy. Otázka
zajištění majetkoprávních užívacích titulů k cizím pozemkům a stavbám není předmětem společného
řízení, když § 184a odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") umožňuje, aby stavebník pro společné
řízení nedokládal souhlas vlastníka.
Dále je třeba zdůraznit, že dotčené pozemky ve vlastnictví účastníků řízení jsou již dnes dotčeny
ochranným pásmem stávajícího vedení V411, které činí 25 m od krajního vodiče vedení. Ochranné pásmo
nového vedení přenosové soustavy bude podle současné právní úpravy 20 m od krajního vodiče.
Účastníkům řízení tak nebude umístěním vedení přenosové soustavy pozemek více znehodnocen. Naopak
nově budou moci části pozemků, které nadále nebudou dotčeny ochranným pásmem vedení přenosové
soustavy, využívat bez jakéhokoliv omezení. Dále stavební úřad uvádí, že ochranné pásmo vedení
přenosové soustavy vzniká podle § 46 odst. 1 energetického zákona dnem nabytí právní moci územního
rozhodnutí nebo společného povolení, slouží k ochraně veřejných zájmů na bezpečném provozu
elektrizační soustavy a k ochraně života, zdraví, bezpečnosti a majetku osob.
Pokud jde o znehodnocení částí pozemků dotčených věcným břemenem ve prospěch stavebníka vlastníci
dotčených pozemků obdrží protiplnění v podobě jednorázové náhrady za zřízení věcného břemene.
Pokud jde o umístění stavebního záměru na pozemcích účastníka, resp. dotčení pozemků účastníka
stavebním záměrem, stavební úřad uvádí, že pro záměr dvojitého vedení 400 kV v úseku TR Hradec – TR
Výškov je v Zásadách územního rozvoje Ústeckého kraje (dále jen „ZÚR“) určen koridor E18a. Tento koridor
zahrnuje plochu E18d pro rozšíření TR Hradec včetně souvisejících přeložení stávajících vedení a plochu E18e
pro rozšíření TR Výškov včetně souvisejících přeložení stávajících vedení. Šířka koridoru E18a je 300 m a je
obsažena v ZÚR, ve znění 1., 2. a 3. Aktualizace, které nabyly účinnosti dne 17. 2. 2019.
V rámci procesu přípravy a schvalování ZÚR nebyly uplatněny žádné připomínky ze strany vlastníků pozemků
(a tedy ani účastníků řízení) k vymezenému koridoru pro vedení přenosové soustavy. Šíře vymezeného
koridoru byla upravena tak, aby došlo k maximálně možným územním ústupkům a aby byl co nejméně
ovlivněn rozvoj a využití území. Koridory uvedené v ZÚR jsou ve společném řízení v plném rozsahu
respektovány. Jiná varianta trasování tedy vzhledem k závaznosti územně plánovacích dokumentací není
možná.
Zároveň v závazném stanovisku Ministerstva životního prostředí - závazné stanovisko k posouzení vlivů
provedení záměru na životní prostředí MŽP č. j.: ENV/2017/48422 ze dne 18. 12. 2017, (potvrzeno závazným
stanoviskem k ověření změn záměru č. j.: MZP/2022/530/881ze dne 13. 6. 2022) je obsažena podmínka č. 1
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pro fázi přípravy vedení přenosové soustavy, která ukládá stavebníkovi orientovat se na minimalizaci
prostorových nároků vedení, tj. na maximálně možné vedení trasy v současné trase vedení a v maximálně
možné míře zachovat současné lomové body a stožárová místa (s výjimkou přemístění stožárových míst z
technických důvodů, z důvodů ochrany přírody apod.). Vedení přenosové soustavy je na pozemcích účastníků
řízení projektováno v souladu s touto podmínkou.
Majetkoprávní předpoklady, tj. uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene nebo pravomocné
rozhodnutí o vyvlastnění, musí stavebník zajistit před zahájením realizace stavby na předmětných
pozemcích, v rámci společného řízení nejsou tyto doklady vyžadovány. Pravomocné rozhodnutí o
umístění stavby, resp. společné povolení je jedním z podkladů řízení o omezení vlastnického práva podle
zákona č. 184/2006 Sb., o vyvlastnění.
Posouzení vlivu vedení přenosové soustavy na veřejné zdraví, posouzení vlivů neionizujícího záření a
další související dokumenty byly součástí dokumentace posuzování vlivů vedení přenosové soustavy na
životní prostředí (dále jen „EIA“), přičemž provedená posouzení prokazují, že platné hygienické limity
budou u vedení přenosové soustavy splněny.
Součástí dokumentace pro společné povolení (dále jen „DSpP“) vedení přenosové soustavy je mj. i
posouzení hygienických limitů elektromagnetického pole s ohledem na požadavky zákona č. 258/2000
Sb., o ochraně veřejného zdraví a příslušných prováděcích předpisů např. nařízení vlády č. 291/2015 Sb.,
které rovněž prokazuje, že platné hygienické limity budou u vedení přenosové soustavy splněny.
Také dotčený správní orgán v oblasti ochrany veřejného zdraví (Krajská hygienická stanice Ústeckého
kraje) vydal ke společnému řízení souhlasné závazné stanovisko. Stavebník navíc dodal studii „Vliv
elektromagnetického pole pod vedením 400 kV na změnu v etologickém režimu pastvy skotu“
zpracovanou Výzkumným ústavem pro chov skotu v letech 2011-2012, která se zabývala chováním a
životními projevy skotu, a zhodnocením reprodukce stáda v navazující studii Vliv elektromagnetického
pole pod vedením 400 kV na výsledky v reprodukci. Vliv vedení přenosové soustavy na zvířata
vyskytující se v blízkosti koridoru vedení přenosové soustavy nebyl prokázán.

Nové vedení přenosové soustavy bude ve větší výšce než stávající vedení (12,5 metru oproti stávajícím 8
metrům), tzn. vliv elektromagnetického pole bude nižší. Výška vodičů nad zemí zaručuje dodržení
hygienických limitů - dvojité vedení nezpůsobuje dvojnásobný vliv, což vyplývá z mnoha odborných
posouzení.
Stavební úřad se v rámci řízení zabývá předloženou žádostí včetně jejího technického řešení, na kterou
jsou kromě vlastní dokumentace zpracovány veškeré další stanoviska, vyjádření a podklady. Požadavek
na změnu technického řešení (umístění vedení pod zem) není tedy předmětem posuzování v rámci
vedeného společného řízení.
Jde-li o požadavek účastníků řízení na podzemní provedení vedení přenosové soustavy, stavební úřad
uvádí, že toto by zcela zásadním způsobem omezilo současný i budoucí výkon vlastnických a užívacích
práv vlastníků a uživatelů pozemků a staveb. Existující stavby v trase podzemního vedení by musely být
odstraněny. Pokud jde o dopady podzemního vedení po jeho výstavbě, pak by v jeho trase nemohly být
zřizovány žádné další stavby, a i pouhý výkon jiných činností vykonávaných na pozemku by byl vzhledem
k požadavkům ochrany podzemních vedení velice omezený.
Je zřejmé, že řešení podzemním vedením by trvale poškodilo přírodu a krajinu, a to nesrovnatelně
závažnějším způsobem, než vedení nadzemní (viditelná trasa včetně průseků, narušení pramenů a
podpovrchových vod souvislými výkopy, narušení hydrologických poměrů, potřeba odvodu ztrátového
tepla, nemožnost zemědělského či lesního využití trasy podzemního vedení včetně ochranného pásma,
trvalé stavby v trase (spojkové komory, kompenzační stanice, přechody z venkovního do kabelového
vedení), příjezdní komunikace, kabelové mosty v členitém terénu a kotevní bloky ve svazích). Vzhledem
k vyloučení trvalých porostů v ochranném pásmu podzemního vedení dojde při realizaci podzemního
vedení i k narušení krajinného rázu.
Podzemní vedení jsou realizovatelnou alternativou pouze pro elektroenergetická vedení distribučních
soustav (tj. nižších napětí), nikoli však pro vedení přenosové soustavy, kde s ohledem na rozsáhlé
negativní dopady nejsou žádoucí.
• Námitka proto vzhledem k výše uvedenému není důvodná.
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Vypořádání dalších podnětů podaných účastníky v průběhu řízení
Dne 27.9.2022 byl stavebnímu úřadu doručen dokument nazvaný Odvolání proti rozhodnutí (společnému povolení)
Ministerstva průmyslu a obchodu, oddělení stavební úřad, ze dne 7. 9. 2022, č. j. MPO 638242/21/390-SÚ, sp. zn.
MPO 638242/2021 „V411/811 - ZDVOJENÍ VEDENÍ" od účastníka řízení Bc. Jiřího Kociny, DiS., datum
narození: 13. 5. 1984, trvale bytem Touchovice č. p. 21, PSČ 440 01 Louny
Předmětem společného řízení je posílení přenosového profilu mezi TR Hradec a TR Výškov zdvojením
stávajícího vedení s označením V411 o napěťové hladině 400 kV. Vedení V411 bude zdvojeno na 2x400 kV
s provozním označením V411/811 převážně ve stávající trase (s výjimkou zaústění do TR Výškov) o celkové
délce cca 43 km, vyjma st. č. 16-21 (po přečíslování úsek st. č. 107 - st. č. 115), které již byly realizovány v
roce 2014 při výstavbě vedení V410/419. Stavba se uskutečňuje na pozemku parc. č. 208/58 v k. ú. Touchovice
(dále jen „Pozemek"), jehož vlastníkem jsem já, Odvolatel. Jsem tak účastníkem řízení.
II.
Proti výše uvedenému vydání společného povolení tímto podávám v zákonné lhůtě odvolání, kterým napadám
vydání rozhodnutí společného povolení v celém rozsahu, jelikož mám za to, že společné povolení bylo vydáno
v rozporu s právními předpisy, jak bude podrobně odůvodněno níže.
III.
Byl jsem kontaktován Žadatelem ohledně plánovaného umístění Stavby na Pozemcích. S Žadatelem jsem dále
komunikoval o zřízení příslušného věcného břemene pro umístění Stavby na Pozemcích, a to v rámci osobního
jednání s Žadatelem, mimo jiné, diskutovány podmínky pro zřízení příslušného věcného břemene. Protokol z
tohoto jednání mi byl doručen až na vyžádání.
Jsem si vědom, že Stavební úřad v rozhodnutí o společném povolení posuzoval potřebu souhlasu vlastníků se
Stavbou a uvedl, že souhlas vlastníků pozemků dotčených Stavbou nejsou pro žádost o vydání společného
povolení zapotřebí podle ustanovení §184a odst. 3 Stavebního zákona ve spojení s ustanovením §24 odst. 4 a
§3 odst. 2 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích
a oz měně některých zákonů (dále jen „Energetický zákon"). S těmito závěry Stavebního úřadu však ve vztahu
ke Stavbě nesouhlasím, a to z následujících důvodů.
Podle ustanovení § 184a odst. 3 Stavebního zákona se Souhlas nedokládá, je-li pro získání potřebných práv k
pozemku nebo stavbě pro požadovaný stavební záměr nebo opatření stanoven účel vyvlastnění zákonem. Dle
judikatury Nejvyššího správního soudu byl Stavební úřad zejména povinen zkoumat, zda je pro konkrétní
záměr, tedy Stavbu, teoreticky možné příslušné soukromoprávní právo k Pozemkům vyvlastnit.
Stavební úřad ve svém posouzení potřeby souhlasu vlastníka pozemků dotčených Stavbou sice zvážil
ustanovení § 3 Energetického zákona, opomenul však užití ustanovení § 24 odst. 4 Energetického zákona.
Ustanovení §24 odst. 4 Energetického zákona stanoví, že Žadatel, jako provozovatel přenosové soustavy, je
povinen zřídit věcné břemeno umožňující využití cizí nemovitosti nebo její části, a to smluvně s vlastníkem
nemovitosti a za jednorázovou náhradu. Toto ustanovení §24 odst. 4 Energetického zákona dále stanoví
podmínky, pro které je možné omezit vlastnické právo k dotčenému pozemku (tedy příslušné věcné břemeno
vyvlastnit) a to v případě, že „vlastník není znám nebo určen nebo proto, že je prokazatelně nedosažitelný nebo
nečinný nebo nedošlo k dohodě s ním".
Uvádím, že jako vlastník Pozemku jsem znám, jsem prokazatelně dosažitelný a nejsem nečinný. S Žadatelem
jsem se na zřízení příslušného věcného břemene ke Stavbě snažil dohodnout, dohoda však nebyla uskutečněna
z důvodů na straně Žadatele, nikoliv mé. Podmínky pro vyvlastnění podle ustanovení § 24 odst. 4
Energetického zákona tak nejsou naplněny a Žadatel navíc nesplnil povinnosti plynoucí pro něj z tohoto
ustanovení.
Vyvlastnění podle zákona č. 184/2006 Sb. O odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo stavbě
(dále jen „Zákon o vyvlastnění") stanoví konkrétní podmínky vyvlastnění - v ustanovení § 3 odst. 1 Zákona o
vyvlastnění přímo uvádí, že „Vyvlastnění není přípustné, je-li možné práva k pozemku nebo stavbě potřebná
pro uskutečnění účelu vyvlastnění získat dohodou nebo jiným způsobem."
K vyvlastnění tak má příslušný úřad přistoupit pouze v krajních případech. Mám za to, že vyvlastnění
příslušného věcného břemene pro zřízení a provozování Stavby na Pozemcích tedy není přípustné, jelikož
práva k Pozemku potřebná pro uskutečnění účelu tohoto vyvlastnění je možné získat dohodou se mnou, jako
vlastníkem Pozemku.
Z těchto důvodů tedy není ani teoreticky možné toto právo k Pozemku vyvlastnit. Dle mého názoru tak není
naplněn základní předpoklad použití ustanovení § 184a odst. 3 Stavebního zákona a Stavební úřad měl v rámci
Územního řízení požadovat po Žadateli doložení i příslušného souhlasu vlastníků dotčených pozemků (tedy i
mého) podle ustanovení §86 odst. 2 písm. a) Stavebního zákona. Nezákonným vydáním Územního rozhodnutí
tak došlo k významnému zásahu do mého vlastnického práva k Pozemku, jelikož umístěním Stavby dojde ke
snížení hodnoty Pozemku a omezení mého vlastnického práva k Pozemku, a já, jako vlastník Pozemku, jsem
neměl příležitost ovlivnit podmínky umístění Stavby v rámci udělení příslušného souhlasu či uzavření
jakékoliv smlouvy s Žadatelem, a to nikoliv z důvodu na mé straně.
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IV.
Žádám o zrušení nebo přerušení společného řízení rozhodnutí (společného povolení) ze dne 7. 9. 2022, spis.
zn. MPO 638242/2021, č. j. MPO 638242/21/390-SÚ (dále jen „Společné povolení), z výše uvedených důvodů
do doby vyřešení majetkoprávních vztahů dle podané námitky, kdy za moji osobu prohlašuji, že jsem připraven
jednat s investorem obratem, a že moje požadavky na investora stavby nejsou přehnané či nerealizovatelné.
Stavební úřad k tomu uvádí:
Účastník řízení podal odvolání proti oznámení o možnosti seznámit se s podklady a vyjádřit se k podkladům
rozhodnutí (společného povolení) před jeho vydáním č.j. MPO 638242/21/390-SÚ z 7.9.2022).
• Proti oznámení o možnosti seznámit se s podklady rozhodnutí nelze podat odvolání, jelikož se toto
oznámení nemá formu správního rozhodnutí.
• Podání účastníka řízení pana Kociny nelze považovat za odvolání proti rozhodnutí ve věci, jelikož
rozhodnutí ve věci dosud nebylo vydáno. Podle § 83 odst. 1 věta druhá správního řádu lze odvolání podat
teprve poté, co bylo rozhodnutí vydáno.
•
• Stavební úřad na základě výše uvedeného podání pana Kociny považuje za vyjádření se k podkladům
rozhodnutí před jeho vydáním podle § 36 odst. 3 správního řádu. Stavební úřad k tomuto závěru přistoupil
zejména na základě návaznosti učiněného podání na oznámení o možnosti seznámit se s podklady rozhodnutí
a vyjádřit se k nim.
• V podání se účastník dále vyjadřuje k otázce souhlasu vlastníků pozemků podle §184a odst. 3 Stavebního
zákona, resp k možnostem provedení vyvlastňovacího řízení. V tomto případě se nejedná o vyjádření k
podkladům rozhodnutí, nicméně stavební úřad k tomu uvádí, že věc zajištění majetkoprávních užívacích titulů
k cizím pozemkům a stavbám není předmětem společného řízení, když § 184a odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb.
stavebního zákona umožňuje, aby stavebník pro společné řízení nedokládal souhlas vlastníka.
• Pokud jde o návrh na přerušení řízení „do doby vyřešení majetkoprávních vztahů dle podané námitky,“
platí, že o přerušení řízení o žádosti může požádat žadatel a pokud je jich více, pak musí všichni souhlasit.
Vzhledem k tomu, že pan Bc. Jiří Kocina, DiS. není v řízení žadatelem, nelze jeho návrhu na přerušení řízení
vyhovět. a zároveň se nejedná o důvod pro přerušení řízení stanovený § 64 odst. 1 správního řádu.

Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že
uskutečněním stavebního záměru nebo jeho užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem,
předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Na základě přezkoumání všech podkladů stavební
úřad zjistil, že stavbu lze provést. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení
stavby. Vzhledem k výše uvedenému stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí a za použití
ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí, jeho jednotlivému výroku nebo jeho vedlejšímu ustanovení (jestliže by nebylo uvedeno,
v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí), lze podle ustanovení
§ 83 odst. 1 ve spojení s ustanovením § 152 odst. 1 správního řádu podat rozklad do 15 dnů ode dne oznámení
tohoto rozhodnutí (doručení stejnopisu jeho písemného vyhotovení; při doručování veřejnou vyhláškou se podle
ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu považuje písemnost za doručenou patnáctým dnem po vyvěšení písemnosti
na úřední desce Ministerstva průmyslu a obchodu, nikoliv na úředních deskách obecních úřadů obcí, na jejichž
území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, a od tohoto dne teprve běží lhůta pro podání rozkladu).
O rozkladu rozhoduje ministr průmyslu a obchodu. Rozklad je třeba podat u Ministerstva průmyslu a obchodu,
adresa: Na Františku 1039/32, 110 15 Praha 1-Staré Město.
Dotčená veřejnost uvedená v ustanovení § 3 písm. i) bodě 2 zákona o EIA, (tj. právnická osoba soukromého práva,
jejímž předmětem činnosti je podle zakladatelského právního jednání ochrana životního prostředí nebo veřejného
zdraví, a jejímž hlavní činností není podnikání nebo jiná výdělečná činnost, která vznikla alespoň 3 roky před dnem
zveřejnění informací o navazujícím řízení podle ustanovení § 9b odst. 1 zákona o EIA, případně před dnem vydání
rozhodnutí podle ustanovení § 7 odst. 6 zákona o EIA, nebo kterou podporuje svými podpisy nejméně 200 osob)
může podat rozklad i v případě, že nebyla účastníkem řízení v prvním stupni. Podle ustanovení § 9c odst. 5 zákona
o EIA je třeba splnění podmínek podle ustanovení § 3 písm. i) bodě 2 zákona o EIA doložit v rozkladu (prokázat
tento tvrzený status ve smyslu ustanovení § 52 správního řádu). V případě doložení podporující podpisové listiny
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se podle ustanovení § 9e zákona EIA v jejím záhlaví a na každém očíslovaném podpisovém archu uvede alespoň
název záměru a skutečnost, že listina je určena na podporu a) podání písemného oznámení, kterým se dotčená
veřejnost přihlašuje k účasti v řízení, nebo b) odvolání (rozkladu) proti tomuto rozhodnutí; každá osoba podporující
podání písemného oznámení nebo odvolání (rozkladu) uvede na podpisových arch své jméno, datum narození
a adresu místa pobytu a připojí vlastnoruční podpis. Proti tomuto rozhodnutí lze podat rozklad do 15 dnů ode dne
jeho oznámení k ministrovi průmyslu a obchodu podáním u zdejšího správního orgánu.
Podatel rozkladu není povinen jej podávat s potřebným počtem stejnopisů podle ustanovení § 82 odst. 2 správního
řádu, tj. není povinen doložit jich takový počet, aby jeden stejnopis zůstal ministerstvu a každý účastník řízení dostal
jeden stejnopis. Rozklad má odkladný účinek, v jehož důsledku nenastává právní moc, vykonatelnost, ani jiné
právní účinky rozhodnutí.
Rozklad jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustný.
Stavební úřad po dni nabytí právní moci společného povolení zašle stejnopis písemného vyhotovení společného
povolení opatřený doložkou právní moci a vyhotovení ověřené dokumentace stavebníkovi, vlastníkovi stavby,
pokud není stavebníkem, dotčeným orgánům a stavebnímu úřadu příslušnému k umístění nebo povolení vedlejší
stavby v souboru staveb, a obecnému stavebnímu úřadu, nejde-li o soubor staveb.
Stavebníkovi po dni nabytí právní moci společného povolení zašle stavební úřad také štítek obsahující identifikační
údaje o povoleném stavebním záměru. Stavebník je povinen před zahájením stavby umístit na viditelném místě
u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby 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 5 let. Stavba nesmí být zahájena, dokud
rozhodnutí nenabude právní moci.
Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti. Společné povolení
pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého stavebního
záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.

9.11.2022 16:11:38
CN: Ing. Zdeňka Fialová
O: Česká republika - Ministerstvo
průmyslu a obchodu
SN: 0xB695A1
S časovým razítkem

Ing. Zdeňka F i a l o v á
ředitelka odboru stavební úřad

Upozornění pro stavebníka:
1. Při stavbě budou důsledně dodržována ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích
na stavby, v platném znění.
2. Při provádění stavby je nutno dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví osob na staveništi, zejména
na dodržení požadavku nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost
a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění, a nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo
do hloubky, v platném znění.
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3. V průběhu stavby budou zajišťována opatření na úseku požární ochrany, vyplývající z povinnosti
právnických a fyzických osob stanovených zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění
pozdějších předpisů.
4. V souladu s ustanovením § 152 odst. 4 stavebního zákona u stavby financované z veřejného rozpočtu,
kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, je stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka
nad prováděním stavby fyzickou osobou, která má oprávnění podle autorizačního zákona č. 360/1992 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů.
5. Upozorňujeme Vás tímto na nutnost respektovat zákon č. 20/87 Sb. o státní památkové péči v platném
znění a ohlásit stavbu Archeologickému ústavu www.arup.cas.cz dle § 22. odst. 2 výše uvedeného zákona.
Stavebník je povinen umožnit, a v případě nutnosti jeho vzniku i uhradit, archeologický výzkum. Vzhledem
k povaze území, rozsahu stavby a vysoké pravděpodobnosti narušení archeologických nálezů požadujeme
od investora oznámit zemní práce s cca dvoutýdenním předstihem, aby mu bylo možno navrhnout
„Smlouvu o archeologickém výzkumu". V případě, že investor je fyzická osoba, výzkum nehradí. Pokud
nebude respektován zákon č. 20/87 Sb. o státní památkové péči bude podán podnět k zahájení správního
řízení podle § 35 téhož zákona.
6. Upozorňujeme, že musí být dodržována ČSN 83 9061 na ochranu stromů, porostů a vegetačních ploch při
stavebních pracích. Dle normy nesmí dojít k poškození stromů a kořenů, v kořenovém prostoru nesmí být
skladován žádný stavební materiál, výkopový materiál ani zemina, nesmí zde docházet k pojezdu bez
ochranných opatření ani k dalšímu zhutnění (kořenový prostor stromu je plocha půdy pod korunou stromů
ohraničená okapovou linií koruny a zvětšená o 1,5 m po celém obvodu koruny).
7. Z hlediska státní památkové péče se stavebník upozorňuje, že stavební činnost bude prováděna na území
s archeologickými nálezy, kdy je nutno respektovat zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění
pozdějších předpisů (dále také "zákon o státní památkové péči"), podle kterého je stavebník povinen
umožnit a v případě nutnosti jeho vzniku i uhradit archeologický výzkum. Požadujeme od investora
oznámit zemní práce s cca dvoutýdenním předstihem, aby mu bylo možno navrhnout "Smlouvu
o archeologickém výzkumu". Pokud nebude respektován zákon o státní památkové péči, bude podán
podnět k zahájení správního řízení podle ustanovení § 35 téhož zákona. Oznámení lze zaslat poštou, nebo
na e-mail. Formulář oznámení lze stáhnout na internetových stránkách www.uappmost.cz.

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č.: 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, podle položky 18
odst. 1 písm. f) ve výši 10 000 Kč, celkem 10 000 Kč, byl zaplacen dne 19. 9. 2022.
Přílohy rozhodnutí:
Situační výkres C.1.1 širších vztahů v území v měřítku 1 : 50 000 se zakreslením umístění stavby (č.výkresu CIV
20-3-103).
Přílohy pro stavebníka:
1 x ověřená dokumentace stavby pro vydání společného povolení
1 x štítek "STAVBA POVOLENA"
Přílohy budou stavebníkovi předány po dni nabytí právní moci společného povolení.

Obdrží - doručováno dle ustanovení § 2 odst. 5 zákona č.: 416/2009 Sb. (liniový zákon):
účastník řízení podle § 94k, písm. a stavebního zákona
ČEPS Invest, a.s., IDDS: 8wip4pd,
sídlo: Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10
zastupující ČEPS, a.s., IDDS: aeccdqd
sídlo: Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10
účastníci řízení podle § 94k, písm. b stavebního zákona
1. Město Podbořany, Mírová 615 Podbořany, 44101 Podbořany IDDS: fh4btis
2. Město Postoloprty, Mírové náměstí 318 Postoloprty, 43942 Postoloprty IDDS: 2nsbuxb
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Město Žatec, náměstí Svobody 1 Žatec, 43801 Žatec IDDS: q7ebuu4
Městys Měcholupy, Měcholupy č. p. 12, 43931 Měcholupy IDDS: frvbcub
Obec Břvany, Dlouhá 41 Břvany, 44001 Břvany
IDDS: 6a7bwm5
Obec Čeradice, Čeradice č. p. 25, 43801 Čeradice IDDS:
grhaqpp
Obec Holedeč, Holedeč č. p. 30, 43801 Holedeč
IDDS: eqsa7id
Obec Hřivice, č.p. 24, 43965 Hřivice IDDS: wc9bd2v
Obec Chbany, Chbany č. p. 19, 43157 Chbany
IDDS: m2abutp
Obec Lenešice, Knížete Václava 521 Lenešice, 43923 Lenešice IDDS: p6ebc7z
Obec Liběšice, Liběšice č. p. 89, 43963 Liběšice
IDDS: xcvarv8
Obec Lipno, Lipno č. p. 14, 43801 Lipno IDDS: thja34k
Obec Nové Sedlo, Farní 36 Nové Sedlo, 43801 Nové Sedlo IDDS: eyabpv3
Obec Opočno, Opočno č. p. 62, 44001 Opočno
IDDS: fb6bsbj
Obec Rokle, Rokle č.p. 3, 43201 Kadaň IDDS:
93vburj
Obec Tuchořice, Tuchořice č. p. 123, 43969 Tuchořice IDDS: mzkbawt
Obec Výškov, Výškov 44, 440 01 Louny IDDS:
hfkaqsy

dotčené orgány:
Ministerstvo dopravy, Odbor drážní a vodní dopravy, Odbor infrastruktury a územního plánu, Odbor civilního letectví,
Odbor liniových staveb a silničního správního úřadu IDDS: n75aau3
sídlo: nábřeží Ludvíka Svobody 122/12, P.O. BOX 9, 110 15 Praha 1,
Ministerstvo obrany, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany
odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru; IDDS: hjyaavk
sídlo: Tychonova č. p. 221/1, 160 00 Praha 6 – Hradčany
Ministerstvo vnitra - Odbor správy majetku, IDDS: 6bnaawp
sídlo: Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 414
Ministerstvo zdravotnictví, Český inspektorát lázní a zřídel, IDDS: pv8aaxd
sídlo: Palackého námětí 4, 128 01 Praha 2
Ministerstvo životního prostředí ČR, Odbor výkonu státní správy IV, IDDS: 9gsaax4
sídlo: Vršovická č. p. 1442/65, 100 00 Praha 10-Vršovice,
Krajský úřad Ústeckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: t9zbsva
sídlo: Velká hradební 3118/48, 40002 Ústí nad Labem
Státní úřad inspekce práce, OIP pro Ústecký kraj a Liberecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem IDDS: xy7efgi
sídlo: SNP 2720/21, Ústí nad Labem-centrum, 40011 Ústí nad Labem
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, IDDS: z49per3
sídlo: Husitská 1071/2, 41502 Teplice
Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, Krajské ředitelství IDDS: auyaa6n
sídlo: Horova 1340/10, 400 01, Ústí nad Labem-město
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem IDDS: 8p3ai7n
sídlo: Moskevská 1531, 400 01, Ústí nad Labem-město
Úřad pro civilní letectví, IDDS: v8gaaz5
sídlo: K letišti 1149/23, 160 08 Praha 6
Český báňský úřad, Obvodní báňský úřad pro území kraje Ústeckého, IDDS: 4huadu8
sídlo: U Města Chersonu 1429/7, 43401 Most
Český telekomunikační úřad, IDDS: a9qaats
sídlo: Sokolovská 58/219, 1900 00 Praha 9
Drážní úřad, Sekce infrastruktury IDDS: 5mjaatd
sídlo: Wilsonova 300/8, 121 06, Praha 2 - Vinohrady
Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí, IDDS: uaybdrx
sídlo: Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň
Městský úřad Podbořany, odbor životního prostředí, IDDS: fh4btis
sídlo: Mírová 615, 441 01 Podbořany
Městský úřad Žatec, IDDS: q7ebuu4
sídlo: náměstí Svobody 1, 438 01, Žatec
Městský úřad Louny, IDDS: gc9bxmk
sídlo: Mírové náměstí 35, 440 01, Louny
na vědomí:
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., IDDS: fxcng6z
sídlo:Letenská č. p. 123/4, Praha 1 - Malá Strana, 118 00 Praha 011
Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, v.v.i. IDDS: b2cjuai
sídlo: Jana Žižky 835/9, 43401 Most
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doručení veřejnou vyhláškou
účastníci řízení podle § 94k, písm. d stavebního zákona –
Anděl Zdeněk, Svatováclavská 338 Žatec, 43801 Žatec
András Jan Ing., Smetanova 420 Lenešice, 43923 Lenešice
Balvín Rudolf, Jaroslava Vrchlického 2365 Žatec, 43801 Žatec IDDS: h55epd
Bartoš Jan Ing., Prosecká 843/99 Prosek, 19000 Praha 9 IDDS: vcmm9h5
Bartoš Jan, Márova 2872/3 Stodůlky, 15500 Praha 5 IDDS: bvgm8qc
Bartošová Hana, Márova 2872/3 Stodůlky, 15500 Praha 5 IDDS: np6nbse
Bečvář Milan, Lesní 301, 54225 Janské Lázně IDDS: 6tc8zqr
Bechynský Jiří, Liběšice č. p. 116, 43963 Liběšice
Bechynský Vlastimil, Kostelní Bříza č. p. 59, 35601 Březová
Belan Václav, Knížete Václava 30 Lenešice, 43923 Lenešice
Belanová Jana, Knížete Václava 30 Lenešice, 43923 Lenešice
Blumentrit Jiří, Přátelství 2509 Žatec, 43801 Žatec
Blumentrit Karel Ing., Stavbařů 2668 Žatec, 43801 Žatec
Böhmová Helena, Lipno č. p. 49, 43801 Lipno
Borovský Jaroslav, Nezvalova 2610, 43801 Žatec
Borovský Miroslav, Pionýrů 2437, 44001 Louny
Brožek Emil Ing., Vyšehořovice č. p. 105, 25087 Vyšehořovice
Brožková Hana Ing., Vyšehořovice č. p. 105, 25087 Vyšehořovice
Cihlář Jan Ing., Tomanova 1812 Louny, 44001 Louny
Cinegr Zdeněk Ing., Klučov č. p. 12, 28201 Klučov
Cinegrová Miroslava, Družstevní 245 Libčice nad Vltavou, 25266 Libčice nad Vltavou
Čáková Eva, Vrbenského 230 Lenešice, 43923 Lenešice
Čechová Eva, Bílence č. p. 85, 43001 Bílence
Černá Eva, Lesní 80 Holedeč, 43801 Holedeč
Černovský Jaromír, Hřivice č. p. 96, 43965 Hřivice
Černý Vlastimil, Lesní 80 Holedeč, 43801 Holedeč
David Václav , Jimlín č. p. 197, 44001 Jimlín (nar.1951)
David Václav, Jimlín č. p. 197, 44001 Jimlín (nar.1974) IDDS: iwbvrq6
Davidová Ludmila, Jimlín č. p. 197, 44001 Jimlín
Ditrichová Ludmila, Kpt. Nálepky 2244 Louny, 44001 Louny
Dittrich Karel, Knížete Václava 50 Lenešice, 43923 Lenešice
Dittrich Karel, Knížete Václava 56 Lenešice, 43923 Lenešice
Dittrichová Anna, Knížete Václava 50 Lenešice, 43923 Lenešice
Dlouhá Alena, U Hřiště 128 Holedeč, 43801 Holedeč IDDS: arqmjq3
Dlouhý Rostislav, Svatopluka Čecha 1668 Žatec, 43801 Žatec
Dobešová Daniela, Jungmannova 3007 Žatec, 43801 Žatec
Dubová Marcela, Lipová 306/7 Všebořice, 40010 Ústí nad Labem
Everettová Šárka, Březno č. p. 92, 44001 Postoloprty IDDS: 6qfttnz
Filip Jaroslav, Radovesice č. p. 186, 41002 Radovesice
Frélichová Ilga, Malnice 13, 44001 Postoloprty
Fürstl Milan, Hřivice č. p. 180, 43965 Hřivice IDDS: jn9d4is
Glaser Michal, Kocléřov č. p. 105, 54462 Vítězná
Grunclová Irena, Liběšice č. p. 17, 43963 Liběšice
Hajná Marie, č.p. 96, 43801 Lipno
Hajný Vítězslav, č.p. 96, 43801 Lipno
Hanzalová Evženie Ing., Sádecká 26 Holedeč, 43801 Holedeč IDDS: u9fwr63
Hasil Jiří, Lidmovice č. p. 9, 38901 Skočice
Hauzner Jiří Ing., Ostrov 2286 Žatec, 43801 Žatec
Hauzner Miroslav, Jozefa Gabčíka 351 Trnová, 53009 Pardubice
Havíř Václav, Liběšice č. p. 13, 43963 Liběšice
Hejda Václav, Touchovice č. p. 119, 44001 Hřivice
Hejl Vladimír Ing., Velká Bukovina č. p. 107, 40729 Velká Bukovina
Helclová Michaela Ing., U Spravedlnosti 2712 Louny, 44001 Louny
Heuler Vratislav, Okružní 81 Ústí nad Orlicí, 56201 Ústí nad Orlicí
Hlaváčková Zdeňka, Liběšice č. p. 116, 43963 Liběšice
Hodinová Michaela , U Hřbitova 56 Všeborovice, 36263 Dalovice
Holubová Jitka Bc. DiS., Hřivčice č. p. 148, 44001 Peruc
Horák Zdeněk, Saběnice č. p. 3, 43401 Havraň
Hornová Lucie Ing., Družstevní 2550 Žatec, 43801 Žatec IDDS: mgvi7kx
Hrabáková Jitka JUDr., Ve stráni 484/36 Štěrboholy, 10200 Praha 10 IDDS: 3nsxc7z
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Hřebejk Jan, Přelíc č. p. 14, 27305 Přelíc
Chalupný Josef, Výškov č. p. 111, 44001 Výškov
Chomát Miroslav, Bratří Čapků 2573 Žatec, 43801 Žatec
Chomátová Anna Mgr., Radíčeves č. p. 7, 43801 Žatec
Chrz Florian, Tuchořice č. p. 149, 43969 Tuchořice
Chrz Jiří, Lipno č. p. 106, 43801 Lipno
Ibl Zdeněk, Tuchořice č. p. 1, 43969 Tuchořice
Jandejsková Hana, Na Cikorce 1860/33 Modřany, 14300 Praha 4
Janouš Vlastislav, Hřivice č. p. 165, 43965 Hřivice
Janovská Libuše, Lipno č. p. 144, 43801 Lipno
Jaroš Robert, Pomořanská 475/8 Troja, 18100 Praha 8
Jedlička Miroslav, Tuchořice č. p. 200, 43969 Tuchořice
Jech Jakub, V zahradách 301 Všestary, 25163 Všestary IDDS: zb2592i
Ježek Daniel, Janáčkovo nábřeží 84/9 Smíchov, 15000 Praha 5
Jungwirth Karel Ing. DrSc., Chmelová 2816/13, Záběhlice, 106 00 Praha 10
Kadavý Ivo, Liběšice č. p. 5, 43963 Liběšice
Kadavý Miroslav Ing., Slovenského národního povstání 2092 Louny, 44001 Louny IDDS: f2srysf
Kadavý Pavel, Zeměšská 112 Líšťany, 44001 Líšťany
Kantáriková Zinaida, Kluček č. p. 24, 43801 Liběšice
Karas Stanislav, Hálkova 443 Žatec, 43801 Žatec
Karasová Marie, Příkrá 1158 Žatec, 43801 Žatec
Kelner Karel, Sádecká 139 Holedeč, 43801 Holedeč
Klain Jan Ing., Školní 395 Zruč, 33008 Zruč-Senec
Klain Martin Ing., Hřivice č. p. 31, 43965 Hřivice
Klicpera Radek, náměstí Dr. Beneše 1919/23, 43001 Chomutov
Klíč Michal, Vítězná 1569 Slaný, 27401 Slaný IDDS: 4urtc5y
Kobzová Irena, Poláky č. p. 21, 43801 Chbany
Kocina Jiří DiS., Touchovice č. p. 21, 44001 Hřivice
Kohut Alexandr, Kosmonautů 2274 Louny, 44001 Louny
Kolouch Jindřich, Radíčeves č. p. 56, 43801 Žatec
König Karol, Ladova 2539/24 Severní Terasa, 40011 Ústí nad Labem
Konopásek Zdeněk , Olešná č. p. 60, 26901 Olešná
Konopásková Jitka, Olešná č. p. 60, 26901 Olešná
Köplová Lenka, Opočno č. p. 57, 44001 Opočno
Köppl Miloš, Ovesná 927 Kadaň, 43201 Kadaň IDDS: gahy73y
Koukalová Věra, Tuchořice č. p. 34, 43969 Tuchořice
Koutecká Irena, Milčeves č. p. 33, 43801 Žatec
Kovářová Marie, Strupčice č. p. 214, 43114 Strupčice
Kudláček Josef, Potoční 873 Podbořany, 44101 Podbořany
Kudláček Vladimír, Přátelství 2466 Žatec, 43801 Žatec
Kudláčková Jana, Přátelství 2362 Žatec, 43801 Žatec
Kulich Václav, Mírové náměstí 64 Postoloprty, 43942 Postoloprty
Kutílek Josef MUDr., Na Dubech 77/68 Pouchov, 50341 Hradec Králové
Ledvina Vladimír , Žižkovo náměstí 89 Žatec, 43801 Žatec
Lehman Vlastimil, Mrsklesy č. p. 126, 78365 Mrsklesy
Lindnerová Alena, Libočany 91, 439 75 Libočany
Lorenc František Ing., Plošná 3319/1, Strašnice, 10000 Praha 10 IDDS: 4ms95zz
Lorencová Štěpánka Ing., Pejevové 3127/9, Modřany, 14300 Praha 4 IDDS: dthx68r
Lyerová Věra, Tuchořice č. p. 203, 43969 Tuchořice
Machulda Stanislav, Měcholupy č. p. 149, 43931 Měcholupy
Majerníková Zita, Žižkovo náměstí 89 Žatec, 43801 Žatec
Malá Jana Ing. , Liběšice č. p. 7, 43963 Liběšice
Mandátová Marcela, K Rovinám 1684, Švermov, 27309 Kladno
Mandík Ladislav, Malostranské náměstí 265/6, Malá Strana, 11800 Praha 1 IDDS: bek55ft
Matějka Zdeněk, Jakoubkova 176, 44001 Louny IDDS: cfmu39n
Mencl Jaroslav, Sádecká 147 Holedeč, 43801 Holedeč
Menclová Libuše Mgr., Sádecká 147 Holedeč, 43801 Holedeč
Mildorf David, V Jámě 719 Horní Bříza, 33012 Horní Bříza
Mildorf Václav , K Rybníčku 557 Horní Bříza, 33012 Horní Bříza
Mlejnek Josef, Dubčany č. p. 40, 43801 Liběšice
Mlejnek Marcel, Liběšice č. p. 93, 43963 Liběšice
Moravec František, Revoluční 423 Postoloprty, 43942 Postoloprty
Morávek Jindřich, Třebovská 447 Hylváty, 56203 Ústí nad Orlicí
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Mrázová Libuše, Palackého 2496 Louny, 44001 Louny IDDS: 5ssnrfd
Myslivec Evžen, U Okálů 426 Dobroměřice, 44001 Dobroměřice
Nekolná Dáša, Markvarec č. p. 17, 44001 Hřivice
Nesvadba Zdeněk Ing., Politických vězňů 1227, 43801 Žatec
Nová Dagmar, Tuchořice č. p. 186, 43969 Tuchořice
Nováková Barbora, Svahová 4956, 43003 Chomutov IDDS: wzvwxk2
Novohradský Jiří, Riegerova 1070/40 Cheb, 35002 Cheb
Oktábcová Hana, Alšova 575 Lenešice, 43923 Lenešice
Pastýříková Milena, Senkov 13, 44001 Zbrašín
Pelc Jiří, Hřivice č. p. 28, 43965 Hřivice
Pelikán Miloš Ing. , K Uhříněvsi 116 Královice, 10400 Praha 10 IDDS: fc6rq6y
Pelikán Radek Ing., Chvatěruby č. p. 239, 27801 Chvatěruby
Petrlík Jindřich, Samota 103 Lenešice, 43923 Lenešice
Petrus Ondřej, Jungmannova 1619 Louny, 44001 Louny
Pirožková Anna Ing., Rafaela Ungara 1243 Žatec, 43801 Žatec
Pišoft Václav Ing., Karola Šmidkeho 1797/2 Poruba, 70800 Ostrava
Poděbradská Anna, Tuchořice č. p. 69, 43969 Tuchořice
Polcar Arnošt, č.p. 29, 43801 Lipno
Popelka Miroslav Ing., Větrná 664 Postoloprty, 43942 Postoloprty
Potužák Jiří, Tuchořice č. p. 205, 43969 Tuchořice
Pova Pavel, Husova 146 Lenešice, 43923 Lenešice
Prokeš Vít Ing. MBA, Kostelec u Křížků č. p. 146, 25168 Kostelec u Křížků
Rajter Jan, Moravěves č. p. 8, 43401 Havraň IDDS: fk3cnwx
Rajterová Jana, Moravěves č. p. 8, 43401 Havraň
Ruknerová Jitka, Dlouhá 387 Lenešice, 43923 Lenešice
Říhová Jaroslava, Parašutistů 2393, 44001 Louny
Sáblová Vědunka, Sádecká 19 Holedeč, 43801 Holedeč
Schleiss Jindřich, Pátek č. p. 104, 43908 Peruc
Schönfeld Zdeněk, Příběnická 972/16 Žižkov, 13000 Praha 3
Soukupová Anna, Kpt. Nálepky 2219 Louny, 44001 Louny
Soukupová Romana, Naskové 1335/1j Košíře, 15000 Praha 5 IDDS: y8p2f3z
Staňková Jitka MUDr., Hrusická 2512/6 Záběhlice, 14100 Praha 4
Stárková Hana, Za Kačabkou 1460/10 Hostivař, 10200 Praha 10
Suk Luděk, Na Poříčí 111 Lenešice, 43923 Lenešice
Svobodová Stanislava Mgr., č.p. 308, 27704 Cítov
Sysel Richard JUDr., Dědinská 897/17 Ruzyně, 16100 Praha 6 IDDS: 2wa3vcx
Syslová Jarmila Mgr., Dědinská 897/17 Ruzyně, 16100 Praha 6
Šiková Helena, Čeňka Zemana 2113 Louny, 44001 Louny
Špička Zdeněk, č.p. 75, 43801 Lipno
Špringar Zdeněk Ing., Šťovíková 343 Květnice, 25084 Květnice
Šrámková Ludmila, Měcholupská 28 Holedeč, 43801 Holedeč
Šťastná Kateřina MUDr., Vítězslava Nezvala 1514, 44001 Louny
Šťastný Leoš , Radíčeves č. p. 6, 43801 Žatec
Štěpán Luděk, Měcholupy č. p. 175, 43931 Měcholupy
Šubert Miroslav, Touchovice č. p. 53, 44001 Hřivice
Šůma Jaroslav, Tuchořice č. p. 58, 43969 Tuchořice IDDS: ysm8dey
Šůmová Věra, Tuchořice č. p. 58, 43969 Tuchořice
Švarc Michal, Hleďsebe 7, 27731 Lhotka
Tulachová Helena, Sádecká 119 Holedeč, 43801 Holedeč
Tulachová Jarmila, Bezděkov č. p. 108, 43801 Žatec
Urbánek Václav, Na Podlesí 1441 Kadaň, 43201 Kadaň
Vaníček Jan, Tuchořice č. p. 51, 43969 Tuchořice
Vaňousek Jaroslav, Kluček č. p. 16, 43801 Liběšice
Varmusová Lenka Ing., Lipová 125, 44001 Břvany
Veverková Dana, Stavbařů 3144 Žatec, 43801 Žatec
Volkmanová Lenka, Lipno č. p. 162, 43801 Lipno
Vondráčková Marie, B. Němcové 271 Lenešice, 43923 Lenešice
Wagnerová Jana, Svatopluka Čecha 2246, 43801 Žatec
Winkler Ludvík MUDr., Žernovská 3089/22 Strašnice, 10000 Praha 10
Zabloudil Karel Ing., Pionýrů 2435, 44001 Louny
Zabloudilová Pavlína, Pionýrů 2435, 44001 Louny
Záborcová Hana, Hřivice č. p. 13, 43965 Hřivice
Záborec Jiří, Hřivice č. p. 13, 43965 Hřivice
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Zelenka Milan, Domoušice č. p. 126, 43968 Domoušice
Zelenka Zdeněk, Opočno č. p. 60, 44001 Opočno
Zídková Lada, Žabokliky č. p. 35, 43801 Nové Sedlo
Žák Josef, Dlouhá 133 Břvany, 44001 Břvany
Žáková Miroslava, Dlouhá 133 Břvany, 44001 Břvany
Novák Irena Maria, 8 Mendosa Avenue , CA 94116 San Francisco, Spojené státy americké
Salzberger Helga , Haidelfingerstr. 4 St. Frammeringermoos, Landau an der Isar 94405, Německo
Novák Alexandr, Schanzenstrasse 78, 40549 Düsseldorf, Německo
AGRO LIPNO, spol. s r.o., Lipno č. p. 153, 43801 Lipno
IDDS: 68bu6bd
AGROSPOL Březno spol. s r.o., J. Süssmilicha 2394 Louny, 44001 Louny
IDDS: 97gjyjg
ASPE, s.r.o., Radíčeves č. p. 40, 43801 Žatec
IDDS: ej2t2cv
BRNO DEVELOPMENT GROUP, s.r.o., Poděbradova 1163/12 Chomutov, 43001 Chomutov IDDS: x8hsutt
CZ.INVEST, s.r.o., Lipno č. p. 153, 43801 Lipno IDDS: uwxtybx
ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2 Michle, 10100 Praha
IDDS: seccdqd
Česká republika, Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 50008 Hradec Králové IDDS: e8jcfsn
Česká republika; Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219 Chomutov, 43003 Chomutov
IDDS: 7ptt8gm
Česká republika; Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56 Nusle, 14000 Praha 4
IDDS: zjq4rhz
Česká republika; Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7 Nové Město, 11000 Praha 1 IDDS: uccchjm
Česká republika; Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a Žižkov, 13000 Praha 3 IDDS: z49per3
Česká republika; Státní statek Křivoklát v likvidaci, Křivoklát č. p. , 27023 Křivoklát IDDS: z5hwvqv
Česká republika; Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42 12800 Praha 2
IDDS: 96vaa2e
České dráhy, a.s., Regionální správa majetku Hradec Králové, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 11000 Praha 1 IDDS:
e52cdsf
EGER-Fruits s.r.o., Hořetice č. p. 2, 43801 Žiželice IDDS: zc725xt
EMIL BUREŠ HOPSERVIS s.r.o., Holedeč č. p. 14, 43801 Holedeč IDDS: f96uw8k
EVERAGRO s.r.o., Lipno č. p. 153, 43801 Lipno IDDS: fzku6c7
FARM LIBĚŠICE, s.r.o., Bílkova 865/11 Staré Město, 11000 Praha IDDS: zmnpyuu
FARM NOVÉ SEDLO, s.r.o., Bílkova 865/11 Staré Město, 11000 Praha
IDDS: vcx5t5x
FARM POLÁKY, s.r.o., Ohradní 1394/61 Michle, 14000 Praha
IDDS: yh35t6c
Forestlaan, s.r.o., Přístavní 321/14 Holešovice, 17000 Praha IDDS: fcx6dqk
CHMEL - Vent spol. s r.o., Kněžice č. p. 18, 43801 Podbořany
IDDS: 24mu2y8
Chmelař, společnost s ručením omezeným, Deštnice č. p. 1, 43801 Deštnice IDDS: ygzvscn
CHMELCOMPANY spol. s r.o., Jana Herbena 1653 Žatec, 43801 Žatec
IDDS: h3jvsda
KLK INEX s.r.o., Malé Krhovice č. p. 1, 43801 Chbany
IDDS: dfifxee
LMB s.r.o., Ludvíka Kuby 776 Kladno, 27201 Kladno
IDDS: fw35vm3
M + A + J s.r.o., Sedčice č. p. 2, 43801 Nové Sedlo IDDS: 6duvj5f
Megalith Engineering s.r.o., Maiselova 39/17 Josefov, 11000 Praha IDDS: 5byy2g6
Město Podbořany, Mírová 615 Podbořany, 44101 Podbořany IDDS: fh4btis
Město Postoloprty, Mírové náměstí 318 Postoloprty, 43942 Postoloprty
IDDS: 2nsbuxb
Město Žatec, náměstí Svobody 1 Žatec, 43801 Žatec IDDS: q7ebuu4
Městys Měcholupy, Měcholupy č. p. 12, 43931 Měcholupy IDDS: frvbcub
Obec Břvany, Dlouhá 41 Břvany, 44001 Břvany
IDDS: 6a7bwm5
Obec Čeradice, Čeradice č. p. 25, 43801 Čeradice IDDS: grhaqpp
Obec Holedeč, Holedeč č. p. 30, 43801 Holedeč
IDDS: eqsa7id
Obec Chbany, Chbany č. p. 19, 43157 Chbany
IDDS: m2abutp
Obec Lenešice, Knížete Václava 521 Lenešice, 43923 Lenešice
IDDS: p6ebc7z
Obec Liběšice, Liběšice č. p. 89, 43963 Liběšice
IDDS: xcvarv8
Obec Lipno, Lipno č. p. 14, 43801 Lipno IDDS: thja34k
Obec Nové Sedlo, Farní 36 Nové Sedlo, 43801 Nové Sedlo IDDS: eyabpv3
Obec Opočno, Opočno č. p. 62, 44001 Opočno
IDDS: fb6bsbj
Obec Tuchořice, Tuchořice č. p. 123, 43969 Tuchořice
IDDS: mzkbawt
P O L - A G R O spol. s r.o., Poláky č. p. 9, 43801 Chbany IDDS: 9c5r3g9
P&T Čeradice spol. s r.o., Čeradice č. p. 17, 43801 Čeradice IDDS: fs77h5e
PENICUR, spol. s r.o., Pražská 314 Slaný, 27401 Slaný
IDDS: zetst99
PÍSKY - J. Elsnic spol. s r.o., Borovského 329 Postoloprty, 43942 Postoloprty IDDS: 82ite7h
Rolnické družstvo Dobroměřice, Pražská 33 Dobroměřice, 44001 Dobroměřice IDDS: h2yx29s
SANOSIL CZ s.r.o., Anny Letenské 1120/17 Vinohrady, 12000 Praha IDDS: r4zy4yt
SILNICE GROUP a.s., Na Florenci 2116/15 Nové Město, 11000 Praha
IDDS: dmbgahn
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská 260/13 Pozorka, 41703 Dubí IDDS:6hevxje
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Stradlova s.r.o., Brandejsovo náměstí 1251/3 Suchdol, 16500 Praha IDDS: 46m9ypv
T U F A , společnost s ručením omezeným, Tuchořice č. p. 5, 43969 Tuchořice IDDS: j7pstqb
TILIO, spol. s r.o., Chbany č. p. 31, 43157 Chbany IDDS: ckkvxca
Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48 Ústí nad Labem-centrum, 40001 Ústí nad Labem t9zbsva t9zbsva
VIAGEM a.s., Sokolovská 131/86 Karlín, 18600 Praha
IDDS: i4rm79c
Zemědělské družstvo Hřivice, Hřivice č. p. 23, 43965 Hřivice IDDS: tzruytv
ČESKOMORAVSKÁ POZEMKOVÁ s. r. o., Pýchavková 268/3, Pitkovice, 10400 Praha 10 IDDS: rf4sr7c
Zemědělské družstvo Podlesí ROČOV, č.p. 1, 43967 Ročov IDDS: qvbvipb
Římskokatolická farnost Břvany, Břvany č. p. 1, 44001 Břvany
Římskokatolická farnost Radíčeves, Hošťálkovo náměstí 133 Žatec, 43801 Žatec
účastníci řízení podle § 94, písm. d) stavebního zákona neznámého pobytu, neznámí – doručení veřejnou
vyhláškou:
Růžena Fialová, Opočno č. p. , Opočno – pozemek 750/5 v k.ú. Lipenec
Václav Husák, Hřivice č. p. , Hřivice – pozemek 1394/131 podíl ½ v k.ú. Lipno
Božena Husáková, Hřivice č. p. , Hřivice – pozemek 1394/131 podíl ½ v k.ú. Lipno
Alžběta Šnajberková, Tuchořice č. p. , Tuchořice – pozemek 839/148 podíl 1/2 v k.ú. Tuchořice
Marta Firbasová, Milčeves č. p. , Milčeves – pozemek 62/5 podíl ½ v k.ú. Milčeves
Ing. Karel Firbas, Milčeves č. p. , Milčeves – pozemek 62/5 podíl ½ v k.ú. Milčeves
Davidová Božena, č.p. 65, 43965 Hřivice – pozemek 1394/132 podíl ½ v k.ú. Lipno
Neznámý vlastník, adresa neznámá č. p. , adresa neznámá – pozemek 1356/15 v k.ú. Poláky
Stanislavová Jana, Knížete Václava 30, 43923 Lenešice,
Brunner Gerhard, č.p. 79, 43969 Tuchořice,
Vurbs Petr, Mládežnická 2738, 43801 Žatec,
Harvey Lenka, Mládežnická 2738, 43801 Žatec
BRAWA, a.s., Na hřebenech II 1718/8, Nusle, 14021 Praha IDDS: q4yvq63
CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 19000 Praha 9, IDDS: qa7425t
CPI Reality, a.s., Vladislavova 1390/17, Nové Město, 11000 Praha 1 IDDS: x3vdhhk
Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, Krč, 14000 Praha 4
IDDS: wx6dkif
Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, Radlice, 15000 Praha 5,
IDDS: 8qvdk3s
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8 Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín
IDDS: v95uqfy
ČEZ Prodej, a.s., Duhová 425/1, Michle, 14000 Praha 4,
IDDS: mcexkwr
ČEZ, a. s., Duhová 1444/2, Michle, 14000 Praha 4, IDDS: yqkcds6
Finanční úřad pro Ústecký kraj, Velká hradební 39/61, 40021 Ústí nad Labem IDDS: qjfn2bj
GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 40001 Ústí nad Labem IDDS: rdxzhzt
Generali Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Nové Město, 11000 Praha 1, IDDS: v93dkf5
Hypoteční banka, a.s., Radlická 333/150, Radlice, 15000 Praha 5,
IDDS: 5azegu5
IMPULS-Leasing-AUSTRIA s.r.o., Dlouhá 733/29, Staré Město, 11000 Praha 1
IDDS: 8k8bs2p
Komerční banka, a.s., Na příkopě 969/33, Staré Město, 11000 Praha 1 IDDS: 4ktes4w
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 IDDS: n6tetn3
MONETA Money Bank, a.s., Vyskočilova 1442/1b, Michle, 14000 Praha 4
IDDS: 3kpd8nk
NET4GAS, s.r.o., Na hřebenech II 1718/8, Nusle, 14000 Praha 4
IDDS: 8ecyjt9
Okresní správa sociálního zabezpečení Karlovy Vary,Krymská 2011/2a, 36001 Karlovy Vary
IDDS: i2pac3f
OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s., Čs. armády 786/20, 16000 Praha 6 IDDS:
9wuieau
Plzeňský Prazdroj, a. s., U Prazdroje 64/7, Východní Předměstí, 30100 Plzeň IDDS: db8cgqz
PPF banka a.s., Evropská 2690/17, Dejvice, 16000 Praha 6 IDDS: iqmfrp8
Sberbank CZ, a.s., V LIKVIDACI, U Trezorky 921/2 Jinonice, 15800 Praha IDDS: f94gyc6
Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689/14, Trnovany, 41501 Teplice IDDS: 7egf9my
Tělovýchovná jednota Lokomotiva Cheb z.s., Riegerova 1083/18, 35002 Cheb IDDS: eun6n9h
T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, Chodov, 14800 Praha 4
IDDS: ygwch5i
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, Michle, 14000 Praha 4 IDDS: pmigtdu
VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY, Orlická 2020/4, Vinohrady, 13000 Praha 3,
IDDS: i48ae3q
ČD -Telematika, a.s., Pod Táborem 369/8A, 190 00 Praha 9 IDDS:
ČEPRO, a.s., Dělnická 213/12, 170 04 Praha 7 IDDS:
ČEZ Telco Pro Services, s. r. o., Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4 IDDS: id6pgkc
ČEZ ICT Services, a. s. Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4 IDDS: zbsdk9i
Elektrárna Počerady, a.s. V.Řezáče 315, Most IDDS: gzrchhd
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Přítkovská 1689, 415 01 Teplice IDDS: f7rf9ns
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Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5 IDDS: 29acihr
GALASOL HOLDINGS LIMITED, Agiou Pavlou&Kadmou 2, Wisdom Tower, 3 rd floor, 1105 Nicosia, Kypr
účastník řízení podle § 94k písm. e) stavebního zákona (účastníci řízení se identifikují označením pozemků a staveb evidovaných
v katastru nemovitostí dotčených vlivem stavebního záměru), tj. označením pozemků na území: – doručení veřejnou vyhláškou

kat. území Březno u Postoloprt pozemky parc.č. 804/10, 804/9, 831/13, 832/26
kat. území Holedeč pozemky parc.č. 2039, 2099, 2258, 2260, 2293
kat. území Sedčice pozemky parc.č.178/30, 178/31, 241/7, 309/12, 309/13, 309/33, 319/1, 319/2, 337/31
kat. území Lenešice pozemky parc.č. 2349/100, 2349/104, 2349/105
kat. území Touchovice pozemky parc.č. 177/41, 208/55
kat. území Břvany pozemky parc.č. 695, 707/2, 707/4, 708/2, 1480, 1483, 1487,
kat. území Kluček pozemky parc.č. 230/1, 270/2, 358/2, 504/1, 504/2, 521/6, 929/13, 929/17, 1001, 1006, 1010/2,
kat. území Neprobylice u Kaštic pozemky parc.č.
415/23, 591/1, 610/3
kat. území Líčkov pozemky parc.č. 1583/2, 1600/3, 1600/5, 1600/7, 1604/1, 1604/2, 1672/7
kat. území Postoloprty pozemky parc.č. 1426/1, 1426/10, 1481/12
kat. území Přeskaky pozemek parc.č. 190/25
kat. území Stránky pozemek parc.č. 886
kat. území Opočno u Loun pozemky parc.č. 230/19, 230/56
kat. území Lipenec pozemky parc.č. 302/116, 302/9, 659/69, 750/14
kat. území Výškov u Počerad pozemky parc.č. 969/7, 979/3
kat. území Radíčeves pozemky parc.č. 256/34, 256/36, 331/3, 331/5, 400
kat. území Milčeves pozemky parc.č. 63/2, 63/6, 96/3, 108/3, 119/1,
kat. území Poláky pozemky parc.č. 71/2, 108/3, 140/1, 175, 227/1,
kat. území Malnice pozemky parc.č. 359/10, 359/41, 359/51, 505/11, 505/16, 560/11, 683/29, 683/30, 683/32, 683/34,
683/53, 683/62, 683/71
kat.území Tuchořice pozemky parc.č. 183, 790/130, 790/4, 790/41, 811/1, 839/56, 867/21, 867/31, 875/3, 875/7, 986/10,
986/16, 986/17, 986/9, 987, 988/27, 988/30, 992/1, 992/2, 995/2, 1047/12, 1054, 1061/4, 1068/30,
kat. území Liběšice u Žatce pozemky parc.č. 691/4,701/21,723/2
kat. území Lipno pozemky parc.č. 585/52, 585/62, 585/66, 585/73, 585/74, 585/75, 585/76, 585/77, 775/1, 776/2, 805/1,
805/2, 805/3, 1304/34, 1304/37, 1304/38, 1304/39, 1304/53, 1304/58, 1394/136, 1708/5,
kat. území Kličín pozemky parc.č. 1, 95/7
kat. území Rokle pozemek parc.č. 900/4
kat. území Kněžice u Podbořan pozemky parc.č. 809, 1105, 1106

zveřejnění na úřední desce:
Ministerstvo průmyslu a obchodu, adresa: Na Františku 1039/32, 110 15 Praha 1-Staré Město
k vyvěšení na úředních deskách úřadů obcí, na jejichž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn; rozhodnutí včetně
přílohy rozhodnutí je zasláno těmto úřadům obcí jakožto příloha samostatné žádosti o zveřejnění písemnosti, analogicky dle
ustanovení § 25 odst. 3 správního řádu:

Městský úřad Podbořany, k zveřejnění na úřední desce,Mírová 615 Podbořany, 44101 Podbořany IDDS: fh4btis
Městský úřad Postoloprty, k zveřejnění na úřední desce,Mírové náměstí 318 Postoloprty, 43942 Postoloprty IDDS:
2nsbuxb
Městský úřad Žatec, k zveřejnění na úřední desce,náměstí Svobody 1 Žatec, 43801 Žatec
IDDS: q7ebuu4
Úřad městyse Měcholupy, k zveřejnění na úřední desce, Měcholupy č. p. 12, 43931 Měcholupy IDDS: frvbcub
Obecní úřad Břvany, k zveřejnění na úřední desce, Dlouhá 41 Břvany, 44001 Břvany IDDS: 6a7bwm5
Obecní úřad Čeradice, k zveřejnění na úřední desce, Čeradice č. p. 25, 43801 Čeradice IDDS: grhaqpp
Obecní úřad Holedeč, k zveřejnění na úřední desce, Holedeč č. p. 30, 43801 Holedeč IDDS: eqsa7id
Obecní úřad Hřivice, k zveřejnění na úřední desce, č.p. 24, 43965 Hřivice IDDS: wc9bd2v
Obecní úřad Chbany, k zveřejnění na úřední desce, Chbany č. p. 19, 43157 Chbany
IDDS: m2abutp
Obecní úřad Lenešice, k zveřejnění na úřední desce, Knížete Václava 521 Lenešice, 43923 Lenešice IDDS: p6ebc7z
Obecní úřad Liběšice, k zveřejnění na úřední desce, Liběšice č. p. 89, 43963 Liběšice IDDS: xcvarv8
Obecní úřad Lipno, k zveřejnění na úřední desce, Lipno č. p. 14, 43801 Lipno IDDS: thja34k
Obecní úřad Nové Sedlo, k zveřejnění na úřední desce, Farní 36 Nové Sedlo, 43801 Nové Sedlo IDDS: eyabpv3
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Obecní úřad Opočno, k zveřejnění na úřední desce, Opočno č. p. 62, 44001 Opočno
IDDS: fb6bsbj
Obecní úřad Rokle, k zveřejnění na úřední desce, Rokle č.p. 3, 43201 Kadaň IDDS:
93vburj
Obecní úřad Tuchořice, k zveřejnění na úřední desce, Tuchořice č. p. 123, 43969 Tuchořice IDDS: mzkbawt
Obecní úřad Výškov, k zveřejnění na úřední desce, Výškov 44, 440 01 Louny IDDS: hfkaqsy

Toto rozhodnutí - společné povolení včetně přílohy rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední
desce.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

podpis, razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti
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