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Stavební úřad a územní plánování

Ruská 264, 417 01 Dubí

č.j.:
Vyřizuje:
C

Tel: 417 554 634

SÚ 5853.1/21/22/Sch
Schiffnederová

E-mail: schiffnederova@mesto-dubi.cz

Fax: 417 571 399

Dubí

3.1.2022

Plot4house four s.r.o.
Lípová č.p. 516 /8
415 01 Teplice 1
Zastoupen
Ing. Milanem Skoumalem

SPOLEČNÝ SOUHLAS
Městský úřad Dubí, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č.
183 /2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen "stavební zákon"),
posoudil žádost o společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného
stavebního záměru (dále jen "společný souhlas") podle § 96a stavebního zákona,
kterou dne 21.1.2011 podal Plot4house four s.r.o., IČO 05121744, Lípová č.p.
516/8, 415 01 Teplice 1, kterého zastupuje Ing. Milan Skoumal, IČO 12813486,
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto
posouzení podle § 78 odst. 4 a § 96a stavebního zákona a § 15a vyhlášky č. 503 /2006
Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního
opatření

vydává

společný

souhlas

se stavbou
rodinného domu (C), parkovacího stání, domovních částí přípojek vody,
kanalizace, plynu, NN a uliční části oplocení v Dubí 2,
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 365/ 11 v katastrálním území Běhánky, který
je v jeho vlastnictví.
Záměr obsahuje:
Jedná se o umístění a provedení stavby samostatně stojícího rodinného domu, který
bude umístěn v nově budované lokalitě ,,Běhánky, 8 RD". Dům C je součástí celkové
kompozice 3 na sebe navazujících domů. Rodinný dům bude nepodsklepený,
jednopodlažní, nepravidelného tvaru o rozměrech 17.30 x 16.00 m a výšce 4.00 m.
Fasáda bude domu bude bílá a částečně bude obložena dřevem. Střecha bude lomená,
pultová, zelená, extenzivní. Základová deska bude mít dvě'výškové úrovně, s rozdílem
1.00 m. výškový rozdíl v domě bude vyrovnávat jednoramenné schodiště. Podlaha
bude s tepelnou, vodotěsnou a radonovou izolací. Obvodové zdivo bude provedeno
z cihel Heluz tl.500 mm.
"
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Zastavěná plocha rodinného domu bude 276.00 m"
V domě bude jedna bytová jednotka o velikosti 4+1 s příslušenstvím.
Dispoziční řešeni domu:
1.NP - předsíň, kuchyň s jídelnou, spíž, obývací pokoj, chodba, 2x koupelna a 3x
pokoj.
Součásti stavby je provedení domovních částí přípojek vody, kanalizace, plynu a NN.
Veřejné části přípojek včetně veřejných řadů byly provedeny v rámci zasíťování celé
lokality.
VYtápění: bude zajištěno plynovým kondenzačním kotlem. V domě bude provedeno
podlahové topení. Součástí kotle je i zásobník TUV o objemu 125 l.
Na domě bude instalován hromosvod.
Oplocení: uliční část oplocení směrem ke komunikaci u1. Dlouhá umístěné na
pozemku parc.č. 11 a k nově zbudované komunikaci na pozemku parc.č. 365 /4 bude
provedena z plaňkového plotu. Oplocení směrem k ul. Dlouhá nebude kopírovat
vlastnickou hranici, ale bude osazeno od vlastnické hranice o 5.00 směrem do
pozemku stavebníka. sjezd ze stavebního pozemku bude proveden na novou
komunikaci na parcele parc.č. 365 /4.
Oplocení směrem k sousedním pozemkům není předmětem tohoto souhlasu.
Zpevněné plochy: jedná se o přístup do domu, částečně zastřešenou terasu a
zastřešené parkovací stání. Vedle terasy přístupné z obývacího pokoje bude umístěn
bazén.
Požárně bezpečnostní řešení: požárně nebezpečný prostor nepřesahuje hranici
stavebního pozemku.
V domě bude umístěn 1 ks hasícího přístroje a elektronická signalizace požáru
umístěná v chodbě.
Stavba rodinného domu bude na pozemku parc.č. 365/11 umístěna 5.00 m od
hranice uličního prostoru (pozemek parc.č. 11).
Od hranice s pozemkem parc.č.
365/ 17 bude stavba umístěna 2.50 m.
Všechny uvedené pozemky jsou v k.ú. Běhánky.
Stavba bude umístěna a provedena dle odsouhlasené projektové dokumentace, jejíž
stavební část zpracovala spol. 3+1 architekti s.r.o., Slavíčkova 1, Ústí nad Labem,
v červnu 202 1.
Přílohou projektové dokumentace jsou i stanoviska správců inženýrských sítí a
dotčených orgánů, která musí být v plné míře respektována. Dále stavebník bude
respektovat všechna stávající nadzemní a podzemní vedení technické infrastruktury
včetně jejich ochranných pásem.
Ke stavbě byly doloženy následující doklady:
stanovisko a závazné Štanovisko Magistrátu Města Teplice, odboru životního
prostředí ze dne 5.10.2021 zn. MgMT OŽP 095784/2021/V-939 /Ko1, trvalé odnětí
zemědělské půdy vydané dne 18.10.2021 pod zn. MgMT OŽP 095795 /2021-201-S-p175/Db, závazné stanoxŮko odpadového hospodářství ze 'dne 14.9.2021 zn. MgMTOŽP 095788/2021/zs-281/Lej a závazné stanovisko orgánu ochrany ovzduší ze dne
5..10.2021 zri. MgMT- OŽP 095791/2021/zs-173/Lej. Závazné stanovisko orgánu
územního plánování vydané Magistrátem Města Teplice dne 23.9.202 1 zn.
ÚP/095185 /2021/Cze. Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Ústeckého
kraje ze dne 9.9.2021 č.j. KHSUL-73234/2021. Závazné stanovisko Hasičského
záchranného sboru Ústeckého kraje ze dne 2.11.2021 č.j. HSUL-5077-2/TP- 2021.
Vyjádřeni ČEZ Distribuce a.s., o existenci zařízení ze dne 7.9.2021 zri. 0101595867,
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souhlas s umístěním stavby a prováděním činnosti v ochranném pásmu ze 29.9.2021
zri. 1118683444 a zahájení dodávek energií ze dne 2.3.2021 zri. 20033028. Sdělení o
existenci komunikačního vedení Telco Pro Services a.s.
ze dne 7.9.2021 zri.
0201297839. Sdělení o existenci komunikačního vedení ČEZ ICT Services a.s. ze dne
7.9.2021 zri. 0700436669. Vyjádření o existenci sítě ze dne 8.9.2021 č.j. 783157/21
vydané spol. CETIN a.s.. Vyjádření o existenci vedení vydané spol. Vodafone Czech
Republic a.s. ze dne 8.9.2021 zri. 210908-0737334551. Vyjádření k povolení stavby
vydané spol. GasNet s.r.o., ze dne 13.9.2021 zri. 5002456942, smlouva o připojení
k distribuční soustavě č. 33009 1388635 a stanovisko pro povolení plynového zařízení
ze dne 9.9.2021 zri. 2002250890. Vyjádření spol. SČVK a.s. k dokumentaci ze dne
8.9.202 1 zri. 0216901009 16 /ÚTPČMO /HW. Souhlas se stavbou vlastníka sousedního
pozemku vydaný
a souhlas spol. plot4house two s.r.o. Plná
moc k zastupování pro Ing. Milana Skoumala. Doklad o uhrazení správního poplatku.
Užívání dokončené stavby:
Dokončení stavby oznámí stavebník stavebnímu úřadu na formuláři ,,Ohlášení
dokončení stavby" spolu s ohlášením předloží geometrický plán a prohlášení
stavebníka o tom, že stavba byla provedena v souladu s jejím povolením. výše
povolovaná stavba je předmětem zápisu do katastru nemovitostí. Dále si stavebník
požádá o přidělení čísla popisného na příslušném formuláři. Oba formuláře lze
stáhnout z adresy www.dubi.cz, formuláře stavebního úřadu.
Stavební úřad při posuzování žádosti o společný souhlas postupoval podle § 96a
odst. 2, § 96 odst. 4 stavebního zákona s přihlédnutím k § 106 a zjistil, že žádost
splňuje požadavky podle § 96a odst. 1, § 96 a 105 stavebního zákona. Stavebník může
ohlášený stavební záměr podle § 104 odst. 1 a 2 stavebního zákona provést na základě
společného souhlasu.
Poučení:
Společný souhlas se doručuje stavebníkovi spolu s ověřenou dokumentací nebo
projektovou dokumentací a štítkem obsahujícím identifikační údaje o ohlášeném
stavebním záměru. Současně se společný souhlas doručí dotčeným orgánům, osobám
uvedeným v § 96 odst. 3 písm. d) a v § 105 odst. 1 písm. f) stavebního zákona a
vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem. Místně příslušnému obecnímu úřadu,
pokud není stavebním úřadem, se souhlas doručí spolu s ověřenou dokumentací nebo
projektovou dokumentací.
Společný souhlas nabývá právních účinků dnem doručení stavebníkovi. Platí po dobu
2 let ode dne vydání. Nepozbývá však platnosti, p
_ _ v t"to době bylo s ohlášeným
stavebním záměrem započato. Platnost společného sou ni
nelze prodloužit.

MĚSTSKY UŔAš
417 01 DUBÍ "
okres Tepiice
19

pL' \
J1ŕ1 Vesel '
vedoucí stavebníŕ o úřadu
a územního plánovárlí

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17
odst. 1 písm. a) ve výši 250 KČ, položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 250 KČ, a položky
18 odst. 3 ve výši 500 KČ, celkem 1000 KČ byl zaplacen pod VS 22 503.
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Obdrží:
účastníci (dodejky)
Plot4house four s.r.o., IDDS: qevwe6t
sídlo: Lípová č.p. 516 /8, 415 01 Teplice 1 zastoupená
Ing. Milanem Skoumalem,
Plot4house two s.r.o., IDDS: yh3we3d
sídlo: Lípová č.p. 516/8, 415 01 Teplice 1
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns
sídlo: Přítkovská č.p. 1689/ 14, Trnovany, 415 01 Teplice 1
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č.p. 874 /8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
GasNet Služby, s.r.o., IDDS:
sídlo: Plynárenská č.p. 499/ 1, Brno-střed, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
Marius Pedersen a.s., IDDS: dfmcfxw
sídlo: Průběžná č.p. 1940/3, Nový Hradec Králové, 500 09 Hradec Králové 9
dotčené orgány
Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, ÚO Teplice, IDDS: auyaa6n
sídlo: Riegrova č.p. 1898, 415 01 Teplice
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje, ÚP Teplice, IDDS: 8p3ai7n
sídlo: Wolkerova č.p. 1342 /4, 416 65 Teplice
Magistrát města Teplice, odbor ÚP a SR, Nám. Svobody č.p. 2, 415 01 Teplice 1
Magistrát města Teplice, odbor životního prostředí, Náměstí Svobody č.p. 2, 415 01
Teplice

Příloha pro stavebníka: odsouhlasená projektová dokumentace + štítek ,,Stavba
povolena"
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Stavebni úrad a uzemni planovani

Ruská 264, 417 01 Dubí
Tel: 417 554 621
č.j.:
SÚ/6331.2/21/22/Sm
Vyřizuje:

Fax: 417 571 399

Smékalová

O-I Czech Republic, a.s.
Ruská č.p. 113/80
417 03 DUB/"3

E-mail: smekalova@mesto-dubi.cz
V Dubí dne 12.1.2022

ROZHODNUTÍ

výroková část:
Městský úřad Dubí, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (dále jen "stavební zákon") vplatném znění, ve společném územním a
stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94O stavebního zákona žádost o vydání společného
povolení, kterou dne 13.12.2021 podala společnost
O-l Czech Republic, a.s., IČO 14864584, Ruská č.p. 113/80, 417 03 Dubl3,
kterou zastupuje zplnomocněný zástupce na základě plné moci
Ing. Blanka Kurková, nar.

bytem

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I.

Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobně/ši úpravě územního
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
schvaluje stavební záměr

na dočasnou stavbu:

"2 plachtových hal"
umístěných v areálu společnosti, na pozemcích parč. č. 583/1 a parč. č. 617/7 v katastrálním území Dubí-Bystřice,
které jsou ve vlastnictví společnosti O-l Czech Republic, a.s., IČO 14864584, Ruská č.p. 113/80, 417 03 Dubí 3.
Doba trvání dočasnostistaveb je 7 let ode dne vydáníkdaudačniho souhlasu.

Stavba obsahuje:
Jedná se o umístěni a yybudování dočasné stavby 2 plachtových hal o velikosti 26,8 x 48,0 m a 31,5 x 58,0 m a
výšky max 6,0 m. Haly budou provedeny jako lehká hliníková konstrukce opatřená plachtoým zastřešením
s bočnimistěnami, kotveny pouze na vruty. Nosný skelet objektů tvoří příčné kloubové rámy se sloupyz válcovaných
profilů. Štíty objektu jsou stejné a jsou vnich umístěna vrata 4,0 x 4,0 m. Haly budou napojeny na rozvody NN a
nebudou vytápěny ani vybaveny vzduchotechnikou. Stavby plachtoyých hal nebudou napojeny na vodovod ani na
kanalizaci. Deštbvé vody ze střech objektů budou svedeny dešťoyými žlaby do stávající areálové deštbvé
kanalizace. Sloužit budou pouze jako skladováni hotových výrobků. Podrobnosti jsou patrny v projektové
dokumentaci.
Požárně bezpečnostní řešení
Il.
1.

požárně nebezpečný prostornezasahuje na sousední pozemky ani stavby.

Stanoví podmínky pro umlstěnístavby.'
Stavba bude umístěna a provedena v souladu s grafickou přílohou tohoto rozhodnuti, která obsahuje yýkres
současného stavu území v měřítku katastrálni mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným
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umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdálenosti od hranic pozemku a sousedních
staveb.
Před zahájehím zemních prací bude zajištěno ©Cení veškerých podzemních a nadzemních sítí a po celou
dobu yýstavby dbát"o dodlžování všech nařízeni a příslušných technických norem a bezpečnostních předpisů.
Stanoví podmínky pro provedenístavby.'

1.

výše uvedená stavba v areálu společnosti bude provedena podle l?rojekfové dokumentace, kterou vypracovala
Ing. Blanka Kurková, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby CKAIT - 0400313, lČ 19046707 se sídlem
ověřené stavebním úřadem ve společném řízení. Případné změny nesmí být
provedeny bez předchozího povolení zdejšího stavebního úřadu.

2.

Stavebník oznámÍstavebnimu úřadu přesný termín zahájení stavby. Stavba bude prováděna dodavatelsky.

3.
4.

Investor stavby zajistí vytýčení prostorové polohy stavby odborně způsobilou osobou.
S odpadem vzniklým při stavebních pracích bude naloženo dle ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o
odpadech a vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Investor stavby k žádosti o
yydáni kolaudačního souhlasu předloží doklady o likvidaci odpadu vzniklého stavební činností na zařízeních
k tomu určených.
Veškeré stavební práce budou prováděny tak, aby nedocházelo k obtěžování okolí stavby nadbytečnými
exhalacemi, hlukem, otřesy, prachem, zápachem a oslňování nad únosnou míru, případně budou provedena
taková opatření, která zajistí omezení negativních stavebních vlivů na míru nejnižší možnou.
žadatel oznámi stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
a) Po vytýčenístávaiÍcÍch inženýrských sítí v dosahu stavby, přípravných a terénních prací.
b) Dokončovacích pracích na objektech a úpravách povrchů.
c) Vrámci yydání kolaudačního souhlasu. Na stavbě budou probíhat pravidelné kontroly za účasti zástupců
investora a zhotovitele stavby a budou prováděny zápisy do stavebního deníku, které budou následně
předloženy při závěrečné kontrolní prohlídce stavby stavebnímu úřadu.

5.
6.

7.

Lf

Stavba bude dokončena ne/í)ozděii do 2 let ode dne nabyti právní moci tohoto rozhodnutí a doba trvání
dočasnosti staveb je 7 let.

IV. Stanoví podmínky pro užIvánistavby.'
1. Dokončenou stavbu lze užívat na základě § 122 stavebního zákona. Na základě tohoto oznámeni svolá zdejší
stavební úřad závěrečnou kontrolní prohlídku stavby
2. Po dokončeni shora uvedené stavby podáte u zdejšího stavebního úřadu návrh na vydání kolaudačního
souhlasu dle § 122 stavebního zákona, ke kterému předložíte zejména tyto doklady.' doklad o likvidaci odpadů,
kladné stanovisko HZS Uk úd Teplice, prohlášeni dodavatele stavby že stavba byla provedena vsouladu
s tímto společným povolením, v případě změn oproti ověřené projektové dokumentaci (předem odsouhlasených
stavebním úřadem) 2x výkresy skutečného provedení stavby a revize elektroinstalace.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního o(qánu:
O-l Czech Republic, a.s., IČO 14864584, Ruská č.p. 113/80, 417 03 Dubí 3,
Odůvodnění:
Dne 13.12.2021 podal žadatel společnost O-l Czech Republic, a.s., IČO 14864584, Ruská č.p. 113/80, 417
03 Dubí 3, kterou zastupuje zplnomocněný zástupce na základě plné moci Ing. glanka Kurková,
žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.
Stavební úřad podle ustanoveni § 94m odst. 1 stavebního zákona dne 22.12.2021 rozeslal oznámení o
zahájení společného řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 94m
odst. 3 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměiy v
území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovi1, že ve lhůtě do 7.1.2021 mohou
účastníci řízeni uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.
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Stavební úřad v provedeném společném řízeni přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v
ustanovení § 941 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány. Stavební úřad posoudil a
ověřil stavební záměr podle ustanovení § 94O stavebního zákona a zjistil, že jeho uskutečněním nebo užíváním
nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedeni a zvláštními předpisy.
Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentaci a vyhovuje obecným požadavkům na
využíváni území. projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu
řízení neshledal důvody, které by bránily povoleni záměru.

i

Stanoviska sdělili:
-

Hasičský záchranný sbor Uk úd Teplice ze dne 10.12.2021 pod značkou HSUL-5794-2/TP-2021
Krajská hygienická stanice Uk úp Teplice ze dne 30.11.2021 pod značkou KHSUL 95728/2021

-

Magistrát města Teplice odbor životního prostředí - souhrnné stanovisko ze dne 8.12.2021 pod značkou MgMT
OŽP 121603/2021N-1231/KoI

-

Krajský úřad Uk odbor životního prostředí a zemědělství ze
KUUK7162507/20212PZ

-

ČEZ Distribuce a.s. ze dne 19.12.2021 pod značkou 0101653655
ČEZ ICT Services, a.s. ze dne 19.12.2021 pod značkou 0700482127
Telco Pro Services a.s. ze dne 19.12.2021 pod značkou 0201343741

-

OBÚ Mostze dne 16.11.2021pod značkou SBS 47070/2021/OBÚ-04/1
Česká geologická služba ze dne 13.12.2021 pod značkou CGS600/21/4490Mll/1296
Vodafone CR a.s. ze dne 19.12.2021 pod značkou 211219-2122371287

-

CETIN a.s. ze dne 19.12.2021 pod značkou 889925/21

dne

29.11.2021

pod značkou

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných
zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve yýroku rozhodnuti, za použití ustanoveni právních předpisů ve výroku
uvedených.
VYpořádáni s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vypořádánís vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
-

Účastníci se k podkladům rozhodnuú nevyjádři1i,

Poučeni účastníků:
Proti tomuto rozhodnuti se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého
kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu podáním u zdejšího správního orgánu.
Odvoláni se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, abyjeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby
každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, |/yhotovl" je správní orgán na
náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnuti, jednotliý výrok nebo jeho ved/ejä
ustanovení. Odvolánijen proti odůvodnění rozhodnuti je nepřípustné.
Stavební úřad po dni nabyti právní moci společného povolení zašle stejnopis písemného vyhotovení
společného povolení opatřený doložkou právní moci a |/yhotovení ověřené dokumentace stavebníkovl: vlastníkovi
stavby, pokud není stavebníkem, dotčeným orgánům a stavebnímu úřadu příslušnému k umístění nebo povolení
vedleiší stavby v souboru staveb, a obecnému stavebnímu úřadu, nejde-li o soúbor s(aveb. Stavebníkovi zašle také
štítek obsahuiíci identifikační údaje o povoleném stavebním záměru.
Při prováděni stavby' je stavebník povinen
-

oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, kteiý bude
stavbu provádět, u svépomocné formy ýstavby jméno a pňjmení stavbyvedoucího nebo osoby, která bude
vykonávat stavební dozor; změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně stavebnímu úřadu,
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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.
-

zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady
týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,

-

ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení
kontrolní prohHdky a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídkyse zúčastnit,
- ' ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožuji životy a zdraví osob,
nebo bezpečnost stavby,
-

oznámit stavebnímu úřadu předem zahájení zkušebního provozu.
Společné povolení má podle § 94p odst 5 stavebního záko platnost
dokud rozhodnuti nenabude právní moci.

oky. Stavba nesmí být zahájena,

Jiří Veselý
vedoucí stavební úřadu
a územního plánování

'""'·.z)UB\
Poplatek:
Správní poplatek byl vyměřen podle sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17
odst. 1 písmeno Ĺ) ve výši 20.000,- KČ a dále položky 18 odst. 1 písmeno ve výši 10.000,- KČ. Celková částka ve
výši 30.000,- KČ byla zaplacena dne 3.1.2022 pod variabilním symbolem V.S. 21 666.

Obdrží:
účastníci (dodejky)
O-l Czech Republic, a.s., IČO 14864584, Ruská č.p. 113/80, Bystřice, 417 03 Dubí 3,
kterou zastupuje zplnomocněný zástupce na základě plné moci
1n,q. Blanka Kurková,
dotčené o(qánV
Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, ÚD Teplice, IDDS.' auyaa6n
sId/o: Riegrova č.p. 1898, 415 01 Teplice
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje, ÚP Teplice, IDDS: 8p3ai7n
sídlo: Wolkerova č.p. 1342/4, 416 65 Teplice
Magistrátměsta Teplice, odborživotního prostředí, Náměstí Svobody č.p. 2, 415 01 Teplice 1

Příloha pro žadatele :
Po nabytí právnímoci tohoto rozhodnutí
Ověřená projektová dokumentace
Štítek ,,STAVBA POVOLENA"

'

