Magistrát města Teplice
nám. Svobody 2, 415 95 Teplice
odbor dopravy a životního prostředí___________________________________________________
Zn.:
Č.j.:

ODŽP/I-401,G-502/St
MgMT/019115/2016/St

Teplice, 4.4.2016

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
„Hrob, Verneřice – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“

ROZHODNUTÍ
Magistrát města Teplice, odbor dopravy a životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad dle ustanovení
104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní
zákon), ve znění pozdějších předpisů, příslušných ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů a dále jako příslušný speciální stavební úřad podle ust. § 115 odst. 1) vodního zákona a §
15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů,
ve správním řízení posoudil žádost, kterou dne 17.2.2016 podal

Severočeská vodárenská společnost a.s., IČ 49099469, Přítkovská 1689, 415 50 Teplice,
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení:

vydává stavební povolení
podle ustanovení § 15 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů a ustanovení § 115 zákona č. 183/2006 Sb., (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů,
ke stavbě vodního díla:

„Hrob, Verneřice – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“
Stavbou dotčené pozemky p.č. 542/3, 537, 542/1, 390/35, (538/1 – prohloubení kanalizace „AC“ ve stávající
trase) k.ú. Verneřice u Hrobu, okres Teplice, Ústecký kraj
Vodní útvar povrchových vod tekoucích: „Bouřlivec po ústí do toku Bílina“, ID 14452000 a ve vodním útvaru
podzemních vod :Teplický ryolit“, ID 61330, ČHP: 1-14-01-0560-0-00
Orientační určení polohy (souřadnice x, y): 973235, 782225
Vodní dílo zahrnuje :
Rekonstrukci stávající kanalizační stoky z betonového potrubí a rekonstrukci stávajícího vodovodu.
Stávající kanalizace bude přeložena do komunikace a zahloubena. Stávající vodovod bude místy přeložen
do komunikace do souběhu s kanalizací.
Na trase kanalizační stoky je navrženo celkem 13 ks nových typových prefabrikovaných kanalizačních
šachet DN1000 z betonových dílců opatřených poklopem DN 600 pro třídu zatížení D400. Rekonstrukce
kanalizační stoky A v ul. Teplická začíná napojením ve stávající spojné kanalizační šachtě umístěné za
odlehčovací komorou. Druhá část stoky A vede od křižovatky Teplická nahoru v žulové komunikaci k hlavní
příjezdové komunikaci Hrob III. Třetí část stoky A vede hlavní příjezdovou komunikací III tř. směrem na
Mikulov a končí v křižovatce ul. Mlýnská. Stávající odvodnění komunikací zůstane beze změn, stávající
uliční vpusti budou přepojeny na novou stoku kanalizace.
Vodovodní řad bude v souběhu s rekonstrukcí kanalizace. Na trase vodovodního řadu jsou navrženy 2 ks
hydrantů (stávající hydrant před objektem č.p. 166 schválen pro požární účely, bude v rámci akce přesunut
o 25m, druhý podzemní hydrant před objektem č.p. 87 slouží pro provozní účely) a 7 ks uzavíracích
šoupat.
Rekonstrukce vodovodního řadu 1 v ul. Teplická začíná napojením za stávajícím uzávěrem před objektem
č.p. 47. Přeložka řadu první část 2 vede od křižovatky Teplická nahoru v žulové komunikaci k hlavní
příjezdové komunikaci Hrob III tř. Druhá část řadu 2 vede hlavní příjezdovou komunikací III.tř. směrem na
Mikulov a končí v křižovatce ulice Mlýnská (jedná se o rekonstrukci ve stávající trase). Rekonstrukce
vodovodního řadu končí napojením v uzlu T v místě křižovatky Mlýnská před objektem č.p. 121.
________________________________________________________________________________________________________________________
pracoviště: odbor dopravy a životního prostředí, Mírové nám. 2970/7, 415 01 Teplice

Údaje o povolené stavbě vodního díla:

e-mail: stelzerova@teplice.cz
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Stavba je členěna na následující inženýrské objekty:
IO 01.1 – Kanalizace stoka A:
IO 01.1.1 – přeložka, stoka KT DN 400 dl. 60m
IO 01.1.2 – přeložka, stoka KT DN 400 dl.205m
IO 01.1.3 – rekonstrukce ve stávající trase, stoka KT DN 300 dl. 239m
IO 01.2 – Kanalizace stoka AB – prodloužení, stoka KT DN 300 dl. 4m
IO 01.1 – Kanalizace stoka AC – prohloubení ve stávající trase, stoka KT DN 300 dl. 33m
Celková délka kanalizačních stok 541 m.
IO 02.1 Vodovodní řad 1 – stávající trasa, řad LT DN 80 dl. 26m
IO 02.2 Vodovodní řad 2
IO 02.2.1 – přeložka, řad LT DN 80 dl. 196m
IO 02.2.2 – rekonstrukce ve stávající trase, řad LT DN 80 dl. 246m
Celková délka vodovodu 468 m.
Účel stavby:
Jedná se o vodovodní řad zajišťující rozvod pitné vody a o stoku kanalizace zajišťující odtok odpadních
splaškových i dešťových vod z dané lokality.
Podmínky a povinnosti pro provedení stavby podle § 15 odst. 3 vodního zákona a § 115 stavebního zákona:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace „TP 010 025 Hrob, Verneřice – rekonstrukce
kanalizace a vodovodu“ ověřené vodoprávním úřadem; Projektovou dokumentaci vodních děl vypracoval
Ing. Martin David, ČKAIT-0401558, zak.č.: 5069/4, datum říjen 2015. Případné změny nesmí být provedeny
bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Před zahájením stavby zajistí stavbyvedoucí polohové a výškové vytýčení inženýrských sítí a prostorové
vytýčení stavby u jejich správců a projedná podmínky realizace stavby.
3. Při křížení podzemních sítí je nutné dodržovat odstupové vzdálenosti dle ČSN 736005 Prostorové
uspořádání sítí technického vybavení.
4. Každé poškození inženýrských sítí musí být okamžitě hlášeno jejich majitelům či správcům.
5. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem. Tento bude do 15-ti dnů po ukončení výběrového řízení
oznámen zdejšímu vodoprávnímu úřadu, vč. údajů stavbyvedoucího.
6. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
7. Před zahájením stavby vodního díla bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěna tabule
„Stavba povolena“, na které bude uvedeno: označení stavby, stavebník, zhotovitel stavby a stavební úřad,
který stavbu povolil. Tabule bude ponechána na stavbě do kolaudace stavby.
8. Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:

Provedení zkoušek těsnosti kanalizační stoky, vodovodního řadu
9. Stavebník před zahájením stavby prokazatelně seznámí vlastníky pozemků a vlastníky či správce sítí
s termínem výstavby a projedná s nimi lhůtu a způsob uvolnění pozemku pro výstavbu a rovněž stav a
způsob zpětného převzetí pozemku. Se správci sítí pak projedná způsob ochrany vedení v jejich správě a
rovněž podmínky provedení případných přeložek. Po dokončení stavby stavebník uvede stavbou dotčené
pozemky do původního nebo dohodnutého stavu a protokolárně je předá vlastníkům, spoluvlastníkům,
uživatelům či správcům. Ke kolaudaci stavby budou předloženy vyjádření správců dotčených sítí o dodržení
podmínek pro stavbu stanovených – před záhozem bude provedena kontrola pracovníkem dotčených sítí.
Tyto protokoly budou předloženy ke kolaudaci stavby.
10. Při provádění stavby budou dodrženy požadavky dotčených orgánů:
a) Hasičského záchranného sboru ÚK:

K žádosti o stanovisko k užívání stavby bude předložen doklad o provozuschopnosti přeloženého
podzemního hydrantu, sloužícího pro požární účely (ID GIS 209537, Verneřice čp.166)
b) Krajské hygienické stanice ÚK:

před uvedením do provozu budou orgánu ochrany veřejného zdraví předloženy doklady prokazující
vhodnost materiálů použitých při stavbě vodovodu dle vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických
požadavcích na výrobky přicházejících do přímého styku s vodou a na úpravu vody.

před uvedením do provozu budou orgánu ochrany veřejného zdraví předloženy rozbory vody
v rozsahu „kráceného rozboru“ dle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví
hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, vyhovující
hygienickým limitům pro pitnou vodu. Vzorek vody musí být odebrán po dokončení stavby,
neprodleně před uvedením stavby do provozu.
11. Budou dodrženy podmínky uvedené v souhlasu/vyjádření ÚZSVM ze dne 27.5.2015 pod č.j.:
UZSVM/UTP/36555/2015-UTPM.
12. Při provádění stavby se dle vyjádření RWE Distribuční služby s.r.o. v zájmovém území nachází STL
plynovody a přípojky. Plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve
znění pozdějších předpisů, proto budou dodrženy podmínky v ochranných a bezpečnostních pásmech VTL
plynovodů, zejména:

Bude dodržena mj. ČSN 736005, TPG 702 04, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů
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13.
14.

15.
16.

17.
18.
19.

Plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těžkým pískem,
zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702
01, TPG 702 04.
Ve staveništi předmětné stavby se nachází vedení veřejné komunikační sítě společnosti UPC ČR, a.s. a
jeho ochranné pásmo, proto budou dodrženy všeobecné podmínky ochrany VVKS společnosti UPC
uvedené ve vyjádření ze dne 19.12.2014 pod zn: A0028/2015.
Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací společnosti O2 Czech Republic
a.s. (dále jen SEK nebo jeho ochranné pásmo, proto budou dodrženy všeobecné podmínky ochrany SEK
společnosti O2 CR a.s. zejména:

Během stavby bude dodržena ČSN 736005 – prostorové uspořádání sítí technického vybavení a dále
podmínek ochrany sítě, které jsou součástí „Vyjádření o existenci sítě“ č.j.: 746534/14.
Budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku SčVK, a.s., ze dne 21.1.2016 pod zn:
O16610013464/OTPČMO/Mu.
V uvedeném zájmovém prostoru se nachází nebo zasahuje ochranným pásmem energetické zařízení typu
podzemní síť a nadzemní síť v majetku ČEZ Distribuce, a.s.; proto budou dodrženy podmínky ČEZ
Distribuce, a.s., udělené v souhlasu s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení ze
dne 9.2.2016 pod zn: 0100524416, zejména:
o V OP podzemních vedení je třeba dodržovat:

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 na staveništích.

Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízením energetiky musí být vyprojektovány a
provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3-19, ČSN EN 50423-1,
ČSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302.

Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být ze vypnutého
stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864
o V OP nadzemního vedení:

Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty,
prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem – vodičům blíže než 2 m (dle ČSN EN
50110-1

Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1
Budou dodrženy podmínky společnosti ARRIVA TEPLICE s.r.o. uvedené ve vyjádření ze dne 3.2.2016 pod
zn: 11/16/PTZ/Sch
Předpokládaný termín dokončení stavby: 09/2016.
Stavba může být užívána pouze na základě platného kolaudačního souhlasu.

Odůvodnění:
Severočeská vodárenská společnost, a.s., Přítkovská 1659, 415 50 Teplice
K žádosti ze dne 17.2.2016 byla doložena projektová dokumentace stavby paré č. 1, 2, 3,
plná moc k zastupování
a následující doklady:
1.
Vyjádření RWE- existence sítí ze dne 7.1.2015 pod zn: 5001046525 a vyjádření RWE k ÚŘ a SŘ ze
dne 13.5.2015 pod zn: 5001104788
2.
vyjádření UPC ČR, a.s., ze dne 19.12.2014 pod zn: A0028/2015
3.
vyjádření O2 CR, a.s., ze dne 19.12.2016 pod č.j: 746534/14, vyjádření ze dne30.4.2015 pod ref.
746534/1
4.
vyjádření SčVK, a.s., ze dne 10.2.2016 pod zn: O16610025404/OTPČMO/Mu a ze dne 21.1.2016 pod
zn: O16610013464/OTPCMO/Mu
5.
vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 9.2.2016 pod zn: 0100524416
6.
vyjádření ČEZ ICT Services, a.s., ze dne 2.2.2016 pod zn: 0200405717
7.
vyjádření OBÚ pro území kraje Ústeckého
8.
vyjádření MERO ČR, a.s., ze dne 19.12.2014 pod č.j.: 2015/000010/1
9.
vyjádření ARRIVA TEPLICE s.r.o., ze dne 3.2.2016 pod zn: 11/16/PTZ/Sch
10.
vyjádření ČEPRO, a.s., ze dne 19.12.2014 pod sp.sz. 8001/14
11.
vyjádření ČEPS, a.s., ze dne 15.1.2015 pod zn: 535/16520/15.1.2015/Le
12.
souhlas SÚS ÚK, p.o., ze dne 18.5.2015 pod zn: SY/2015/035
13.
stanovisko Povodí Ohře, s.p. ze dne 29.5.2015 pod zn: POH/00621/2015-2/037200
14.
stanovisko POLICIE ČR ze dne 3.6.2015 pod č.j.: KRPU-107144-1/ČJ-2015-040906
15.
závazné stanovisko HZS ÚK ze dne 15.6.2015 pod č.j.: HSUL-2722-4/TP-2015
16.
závazné stanovisko KHS ÚK ze dne 12.5.2015 pod č.j.: KHSUL 17598/2015
17.
souhrnné stanovisko MgMT ODŽP ze dne 15.5.2015 pod zn: MgMT ODŽP 051933/2015/V-7396/Lou
17.b. rozhodnutí MgMT, od. dopravy (umístění sítí), ze dne 18.6.2015 pod č.j.: MgMT/062595/2015,
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ODŽP/Chl/US-19s
vyjádření Město Hrob ze dne 19.1.2015 pod zn: 14/2083/MěU
rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace – MěÚ Hrob, ze dne 22.6.2015 pod č.j.: 15/1039/MěU
smlouva o smlouvě budoucí – Město Hrob (p.p.č. 537, 390/35, 542/3 k.ú. Verneřice u Hrobu)
výpis u usnesení č. 170/15 Město Hrob
územní rozhodnutí vydal MěÚ Duchcov, odbor výstavby a ŽP dne 25.9.2015 pod č.j.: MD/4194/2015VŽP/328/Sk
19.b. souhlas dle § 15 stavebního zákona vydal MěÚ Duchcov dne 18.2.2016 pod č.j.: MD/980/2016VŽP/330/Sk
20.
vyjádření ÚZSVM ze dne 27.5.2015 pod č.j.: UZSVM//UTP/3655/2015-UTPM
21.
závazné stanovisko MZDR-ČIL ze dne 12.5.2015 pod č.j.: MZDR 22872/2015-2/OZD-ČIL-Pr
22.
smlouva s vlastníkem pozemku p.č. 391/4, 391/5 – L. Mynaříková
23.
smlouva s vlastníkem pozemku st.p.č. 180 – manželé Strůnovy
24.
souhlas Města Hrob se vstupem na pozemek p.č. 538/1 (reko kanalizace ve stávající trase)
25.
doklad o zaplacení správního poplatku ze dne 29.2.2016
18.
18.b.
18.c.
18.d.
19.

Popis stavby:
Název stavby:

Hrob, Verneřice – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Stavebník:

Severočeská vodárenská společnost, a.s.


Vodoprávní úřad jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění změn a doplňků, upustil od ohledání na místě
a ústního jednání, protože jsou mu poměry staveniště dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady
pro posouzení stavby a stanovil, že ve lhůtě do 18.3.2016 mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a
dotčené orgány svá stanoviska s tím, že na pozdější námitky nebude brán zřetel.
Účastníci řízení:
 dle ust. § 27 odst. 1 SŘ: Severočeská vodárenská společnost, a.s.
 dle ust. § 27 odst. 2 SŘ:
 Město Hrob, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, ÚP Teplice, Ústecký kraj
prostřednictvím Správy a údržby silnic ÚK, p.o.,
 RWE Distribuční služby, s.r.o., UPC ČR, a.s., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ČEZ
Distribuce, a.s., ARRIVA TEPLICE s.r.o.,
 Ludmila Mynaříková, Zdeňka Strůnková, Karel Strůna, Františka Dbalá, Studničková Hana, Petr
Kučera, Jan Litochleb, Ladislav Litochleb, Anežka Marzelínová, Klára Babková, Lucie Dubčeková,
 Jan Fedák- Ústí nad Labem, Jan Fedák - Hrob, Iveta Poláková, Petr Filipec, Zuzana Kosová, Jiří
Kastner, Věra Kotková, Dillge Tomas Kurt, Helena Tomasová, Alena Borlová, Rudolf Borl, Karel
Borovička, Tomáš Borovička, Petra Borovičková, Martina Simmerová, Mgr. Alena Magdalena
Schnellyová,
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost, zajistil soulad předložených stanovisek
dotčených orgánů a účastníků řízení, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení a zjistil,
že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy.
Vodoprávní úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů
ve výroku uvedených.


Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá
podle § 115 odst. 4 stavebního zákona platnost, jestliže stavba nebyla zahájena do dvou let ode dne, kdy
nabylo právní moci.



Ostatní požadavky účastníků řízení a dotčených orgánů nebyly uvedeny do výroku rozhodnutí, neboť
vychází z obecně závazných právních předpisů a stavebník je povinen je dodržovat; jedná se zejména o:
o předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména dle zákona č. 309/2006 Sb.,
a nařízení vlády 591/2006 Sb., o ochraně zdraví osob na staveništi.
o požadavky uvedené v souhrnném stanovisku MgMT, odboru dopravy a ŽP ze dne 15.5.2015 pod
zn: MgMT ODŽP 051933/2015/V-7396/Lou, zejména:
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S odpadem vzniklým při stavbě bude naloženo dle ustanovení zákona č. 185/2001 Sb. o
odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění a vyhlášky MŽP č.
383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění.
 V době realizace zámětu bude vhodnými prostředky minimalizována sekundární prašnost
 Stavbou budou dotčeny pozemky, které jsou součástí zemědělského půdního fondu –
v případě, že zábor zemědělské půdy bude kratší než jeden rok, a to včetně doby potřebné
k uvedení půdy do původního stavu (zejména u pokládek inženýrských sítí bývá tato doba
splněna), a zároveň bude termín zahájení nezemědělského využívání zemědělské půdy
nejméně 15 dní předem písemně oznámen orgánu ochrany zemědělského půdního fondu
uvedenému v § 15, není třeba souhlasu k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu dle
§ 9 odst. 2 písm. c) zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu ve
znění pozdějších předpisů.
Pokud tato doba přesáhne dobu delší než rok, je třeba souhlasu k odnětí půdy ze
zemědělského půdního fondu dle tohoto zákona.
 Žadatel si požádá o vydání rozhodnutí či souhlasu příslušným silničním správním úřadem
(stanovení místní úpravy provozu, stavba komunikace)
podmínky uvedené v územním rozhodnutí a v ostatních rozhodnutí dotčených orgánů
upozorňujeme, že zájmové území stavby se nachází v záplavovém území vodního toku Bouřlivec
(Q100),


o
o






















zejména budou doloženy tyto doklady:

Telefónica O2 CR, a.s.,

Správní poplatek byl vyměřen dle zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
položka č.18 ve výši 3000,-.Kč a byl zaplacen převodním příkazem dne 29.2.2016.
Přílohy pro stavebníka (budou předány po nabytí právní moci rozhodnutí):


ověřená projektová dokumentace

Poučení účastníků:
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní
orgán na náklady účastníka.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

oprávněná úřední osoba
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Anita Stelzerová os. č. 2025
odborný pracovník ODŽP
vedoucí ODŽP: Bc. Ivana Müllerová

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce Magistrátu města Teplice po dobu 15 dnů.

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

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

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží na dodejku:
1. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice za stavebníka, kterým je
Severočeská vodárenská společnost, a.s.
Doručí se účastníkům řízení veřejnou vyhláškou






Město Hrob, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, ÚP Teplice, Ústecký kraj
prostřednictvím Správy a údržby silnic ÚK, p.o.,
RWE Distribuční služby, s.r.o., UPC ČR, a.s., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ČEZ
Distribuce, a.s., ARRIVA TEPLICE s.r.o.,
Ludmila Mynaříková, Zdeňka Strůnková, Karel Strůna, Františka Dbalá, Studničková Hana, Petr
Kučera, Jan Litochleb, Ladislav Litochleb, Anežka Marzelínová, Klára Babková, Lucie Dubčeková,
Jan Fedák- Ústí nad Labem, Jan Fedák - Hrob, Iveta Poláková, Petr Filipec, Zuzana Kosová, Jiří
Kastner, Věra Kotková, Dillge Tomas Kurt, Helena Tomasová, Alena Borlová, Rudolf Borl, Karel
Borovička, Tomáš Borovička, Petra Borovičková, Martina Simmerová, Mgr. Alena Magdalena
Schnellyová

MgMT, od. pro styk s veřejností – vývěska
Město Hrob - vývěska
dotčené orgány :
1. MgMT, odbor ODŽP – od. dopravy (Ing. Petranová), nám. Svobody 2, 415 95 Teplice
2. Městský úřad Duchcov, odbor výstavby a ŽP, nám. Republiky 5, 419 01 Duchcov
3. Městský úřad Hrob, silniční správní úřad, U Radnice 234, 417 04 Hrob
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4.
5.
6.

MZ ČILZ, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2
Krajská hygienická stanice ÚK, J. Wolkera 4, 415 01 Teplice
Hasičský záchranný sbor ÚK, ÚO Teplice, Riegrova 1898, 415 01 Teplice

na vědomí:
7. Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

