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Datum: 20. 5. 2020

ROZHODNUTÍ
SPOLEČNÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ
Výroková část:
Obecní úřad v Proboštově - stavební odbor, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e)
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 jen "společné
řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne
10. 2. 2020 podal:
HIT OFFICE, s.r.o., IČO 60467801, Novosedlická č .p. 999/13, 415 01 Teplice 1, kterého zastupuje
Jiří Holík, IČO 13327721, U staré školy č.p. 147, Prosetice, 415 01 Teplice 1
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
I. Vydává podle §79 a §92 stavebního zákona v návaznosti na ustanovení § 94a téhož zákona a § 9
vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření
a stavebního řádu
rozhodnutí o umístění stavby
na stavbu:
" Výstavba skladovací haly a přípojek inženýrských síti "
(dále jen "stavba") na pozemcích:
p. č. 34/1, 34/3, 47, 48, 115/1, 1265/26, 1317/4, 1317/5, k. ú. Proboštov u Teplic "
II. Vydává podle § 115 stavebního zákona v návaznosti na ustanovení § 94a a § 78 odst. 3 téhož
zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování,
územního opatření a stavebního řádu
stavební povolení
na stavbu:
" Výstavba skladovací haly "
(dále jen "stavba") na pozemcích:
p. č. 34/1, 34/3, 47, 1317/4, 1317/5, k. ú. Proboštov u Teplic "
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Stavba obsahuje:
1) Skladovací hala
2) Vodovodní přípojka
3) Přípojka NN z trafostanice
4) Připojení slaboproudých rozvodů
5) Napojení do stávající dešťové kanalizace
Stavební řešení:
1) Skladovací hala
Stavba se nachází v místě, kde stál objekt kotelny a renovační dílny včetně zpevněných ploch v areálu
závodu, které byly odstraněny. Pozemek je mírně svažitý, stávající zpevněné plochy jsou odvodněné
dešťovou kanalizací. Stavba je v souladu s územním plánem, jedná se o plochy určené pro průmysl a
skladování. Jedná se o trvalou stavbu, která bude sloužit pro skladování rolí papíru určených k dalšímu
zpracování v sousední výrobní hale. Jedná se o průmyslový objekt bez požadavku na bezbariérovost.
Zdrojem tepla je stávající kotel na uhlí a nespecifikované teplo vznikající při výrobním procesu., na střeše
objektu budou instalovány FV panely -399 ks FV modulů ve sklonu 10 ° s instalovaným výkonem 119,7
kWp a 150 ks FV modulů ve sklonu 20 ° s instalovaným výkonem 31, 5 kWP. Vyrobená energie bude
využita pro provoz výrobních strojů ve výrobní hale. Navržený objekt je obdelníkový se sedlovou
střechou s mírným sklonem, opláštění objektu trapézovými plechy. Nosná konstrukce objektu je tvořená
vetknutými sloupy do patek a příhradovými vazníky. Založení objektu je na monolitických
železobetonových plošných základech, podlaha bude z hlazeného drátkobetonu. Střecha je sedlová s
krytinou z trapézových plechů, pod vazníky je zavěšen podhled z trapézových plechů s tepelnou izolací z
minerální vaty. V podélném směru je ocelová konstrukce zavětrována diagonálními nosníky. Objekt je
rozdělen na dva samostatné požární úseky oddělené požární stěnou. Objekt je rozdělen na dva sklady. Ve
skladu budou uloženy papírové role průměru do 1,3 m, maximální hmotnost každého kotouče je do 1 t,
role budou stohovány na sebe až do výšky 6,0 m. Manipulace s rolemi papíru bude probíhat pomocí
vysokozvižných vozíků a hydraulickými svěracími kleštěmi. Součástí projektu je i vybudování nové
vodovodní přípojky. Příjezd k hale je po stávající areálové komunikaci. Pro zásobování kamiony se
uvažuje jednosměrná doprava okolo stávající výrobní haly, kde kamion zacouvá k nakládací hale. Stavba
nebude mít vliv na životní prostředí.
2) Přípojka vodovodu
Areál HIT Office s. r. o. – Proboštov je v současné době napojen stávající přípojkou pitného vodovodu
LT 50. Z důvodu nutnosti osazení 2ks nadzemních požárních hydrantů DN100 je nutné vybudovat
novou přípojku pitného vodovodu z potrubí HDPE, PE 100, PN16, SDR11 o průměru 110x10,00mm
pro napojení areálu HIT Office s. r. o novou přípojkou vodovodu s kapacitou na 2ks nadzemních
požárních hydrantů DN 100 bude využit stávající vodovodní řád LT 250, který prochází pozemkem
p. č. 1265/25 k. ú. Proboštov. Napojení bude provedeno vsazením T-kusu DN250/100 PN16 (HAWLE
č. 8510) společně s měkce těsnícím klínovým šoupětem s nástrčným hrdlem a přírubou DN100/110
(HAWLW č. 4041 E2). Od místa napojení povede trasa veřejné části nové přípojky HDPE PE100, PN16,
SDR11 110x10 mm přes pozemek 1265/26 k. ú. Proboštov u Teplic k vodoměrné šachtě, která bude
osazena na p. č. 1265/12 k. ú. Proboštov u Teplic. Nová vodoměrná šachta je navržena jako
monolitická betonová s vnitřním rozměrem 3300x2000x2000mm se vstupním poklopem 600x600mm
třídy zatížení D400 (maximální hmotnost poklopu je 15kg). V nové šachtě bude osazena vodoměrná
soustava s komponentů HAWLE a s vodoměrem Flostar 80 (viz kladečské schéma). Od vodoměrné
šachty povede nová areálová část přípojky vodovodu v trase dle situace. Na novou areálovou část
přípojky vodovodu bude napojena potrubím HDPE PE100, PN16, SDR11 63,5, 8 mm administrativní
budova. Tímto novým přívodem budou napojeny stávající vnitřní rozvody vodovodu
administrativní budovy a stávající výrobní haly. Dále budou na areálové části přípojky vodovodu
osazeny v místech dle situace 2 ks nadzemních požárních hydrantů DUO tuhý A2B100/1,5 m
(HAWLW č. K220). V nové skladovací hale budou osazeny 4 nové požární hydranty DN25, pro napojení
nového požárního vodovodu OC DN40, který se nachází v sousední stávající hale. Napojení bude
provedeno v místě dle situace ve výšce 3,3 m nad podlahou stávající haly. V místě napojení bude osazena
uzavírací klapka DN40 a uzavírací kohout DN40. Od místa napojení povede nový požární vodovod pro
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novou skladovací halu po konstrukci stávající haly do místa, kde bude sveden do podlahy a po prostupu
podlahou a základy stávající haly bude veden ve společné trase s novým ELE A ÚT pro novou skladovací
halu, pod komunikací v místě dle situace. Po prostupu do nové haly bude nový požární vodovod veden po
konstrukci nové haly k jednotlivým vnitřním požárním hydrantům D25. V rámci výstavby nové
vodovodní přípojky HDPE PE 100, PN 16, SDR11 110x10mm, bude stávající přípojka LT50 odpojena
a zaslepena slepou přírubou HAWLE č. 8000 ve stávajícím napojení. Potrubí veřejné a areálové části
přípojky vodovodu povede rýhou v zemi dle výkresu situace. Minimální krytí pod volným terénem a pod
komunikací je 1,5 m. V případě, kdy nebude možno dodržet hodnotu min. krytí je potřeba potrubí opatřit
ochranou proti zamrznutí (např. obložení polystyrenem). Plastové potrubí vodovodu v zemi označit
signálním vodičem a výstražnou folií. Potrubí budou uložena ve výkopu podle zásad určených ČSN 763
6005. Při souběhu a křížení inženýrských sítí budou respektována ČSN 73 6005 – prostorové uspořádání
sítí technického vybavení. Při provádění zemních prací nutno dodržovat ČSN 73 6133 – návrh
a provádění zemního tělesa pozemních komunikací. Doporučená šířka výkopu měřená ve výšce vrcholu
potrubí je 0,7 m. Trubky se ukládají do výkopu na zhutněné pískové nebo štěrkopískové lože (podsyp)
o minimální tloušťce 0,15mm. Po provedení tlakové zkoušky a zápisu o tlakové zkoušce se potrubí
obsype pískem v tloušťce 0,3m Potom se rýha zasype vytěženou zeminou na úroveň terénu. Plastové
potrubí vodovodu v zemi se označí signálním vodičem CYKY 4 mm2 a nad pískovým zásypem bude
označeno výstražnou folií s identifikací dle ČSN 73 6006 v modré barvě s nápisem vodovod. Signální
vodič bude instalován po celé délce vodovodní přípojky. Po skončení prací se provedou příslušné tlakové
zkoušky vodovodu a bude o nich sepsán zápis. Před uvedenými zkouškami bude provedena technická
prohlídka příslušné části. Pro vnější potrubí ( přípojka) platí norma ČSN 75 5911 – Tlakové zkoušky
vodovodního a závlahového potrubí. Další údaje a podrobnosti jsou obsaženy v příloze TZ a ve
výkresové části. Délka připojení požární vody ze stávající haly DN40 je 50 m. Nové vedení požárního
vodovodu včetně přípojky DN100 je 100 m.
3) Přípojka NN z trafostanice
Kabelová přípojka je provedena zemí kabelem CYKY 3x240+120 ze stávajícího pojistkového odpínače
FU3 rozvaděče v trafostanici o celkové délce cca 130 m. Před zahájením připojování elektroinstalace
musí být odpojen hlavní přívod elektrického proudu příslušného elektrického obvodu. Rovněž musí být
zabezpečeno, aby nemohlo dojít k nežádoucímu zapnutí jinými osobami. Před započetím prací je nutné se
přesvědčit (zkoušečkou), zda k vypnutí skutečně došlo. Odpojení smí provést pouze osoba s odpovídající
elektrotechnickou kvalifikací.
4) Připojení slaboproudých rozvodů
Připojení slaboproudých rozvodů je navrženo ze stávající výrobní haly o celkové délce 150 m včetně
rozvodů ve stávající hale. Z pojistkové skříně SP se přivede kabel CYKY do hlavního rozvaděče skladové
haly. Pro souběhy a křižování rozvodů je třeba respektovat ČSN 73 6005. Kabelové vedení musí byt
uloženo dle ČSN 33 2000-5-52. Kabely a konstrukce pro požární ochranu v ohni odolném provedení se
zachováním funkce, veškeré rozvody budou provedeny pomocí kabelů a vodičů CXKH-R(V) B2ca, s1,
d1, dle vyhl. 23/2008 Sb. a vyhl. 268/2011 Sb. s měděnými jádry příslušných průřezů a počtu žil.
5) Napojení do stávající dešťové kanalizace
Pro napojení nových dešťových svodů nové haly budou vybudovány 2 nové větve dešťové kanalizace,
které budou napojeny na stávající areálovou kanalizaci BE DN300-400. Větev 1 je navržena z potrubí KG
PVC-U DN315 a bude napojena pomocí navrtání do stávající revizní šachty osazené na stávající trase BE
DN300. Na větev 1 budou napojeny 4ks přeložených uličních vpustí Betonika a dešťové svody DS1-DS6.
Dále budou na větev 1 osazeny 2ks revizních šachet WAVIN TEGRA 600 s poklopem třídy zatížení
D400 (ŠD1 a ŠD2). Větev 2 je navržena z potrubí KG PVC-U DN250 a bude napojena pomocí
napojovací tvarovky REHAU AWADOCK DN/OD KOMB. SADA 176231-200 na stávající trasu
areálové jednotné kanalizace BE DN400. Na větev 2 budou napojeny dešťové svody DS7-DS13. Dále
bude u jednoho z vjezdů do nové skladovací haly, který je situován pod úrovní podlahy nové haly osazen
odvodňovací žlab MEARIN PLUS/EXPERT 100-D400, který bude napojen potrubím PG PVC-U DN150
SN8 na stávající trasu areálové jednotné kanalizace BE DN400. Napojení nového žlabu bude provedeno
pomocí napojovací tvarovky REHAU AWADOCK DN/OD 160s kulovým kloubem TYP B 179960-500.
Trasy potrubí nové dešťové kanalizace z potrubí KG PVC-U DN315, DN250 a DN150 SN8 povedou
v rýze v zemi dle situace. Minimální sklon svodného potrubí dešťové kanalizace je 1%, minimální krytí
potrubí pod komunikací (asfalt) je 1,8 m, v místech kde není možné dodržet minimální krytí potrubí pod
komunikací (asfalt) je 1,8 m, v místech kde není možné dodržet min. krytí je třeba potrubí obetonovat.
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Doporučená šířka výkopu měřená ve výšce vrcholu potrubí je 0,9 m. Trubky se ukládají do výkopu na
zhutněné pískové lože (podsyp) o minimální tloušťce 0,15 m. Nad potrubím kanalizace, uloženém v zemi,
bude umístěna výstražná folie s identifikací dle ČSN 73 6006 v šedé barvě, konkrétně nad pískovým
zásypem potrubí ve výšce 0,3m od horní hrany potrubí. Potrubí budou uložena ve výkopu podle zásad
určených ČSN 73 6005 – prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Při provádění zemních prací
nutno dodržovat ustanovení ČSN 73 6133 – návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací.
Po skončení prací se provedou příslušné zkoušky vodotěsnosti a plynotěsnosti nové dešťové kanalizace.
Nové trasy dešťové kanalizace budou provedeny v souladu s ČSN 75 6101 – stokové sítě a kanalizační
přípojky.

1.

2.

3.

4.

5.

III. Stanoví podmínky pro umístění stavby:
Stavba haly bude umístěna na p. č. 34/1, 34/3, 47, 1317/4, 1317/5, k. ú. Proboštov u Teplic
v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku
katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby,
s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb,
kterou vypracoval - Ing. Jiří Holík ČKAIT 0401224.
Stavba vodovodu bude umístěna na p. č. 1265/26, 115/1, 34/1, k. ú. Proboštov u Teplic v souladu
s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální
mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a
vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb, kterou vypracoval - Ing.
Jiří Holík ČKAIT 0401224.
Stavba NN bude umístěna na p. č. 34/1, k. ú. Proboštov u Teplic v souladu s grafickou přílohou
rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se
zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na
okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb, kterou vypracoval - Ing. Jiří
Holík ČKAIT 0401224.
Stavba nového napojení slaboproudu bude umístěna na p. č. 33 a 34/1 k. ú. Proboštov u Teplic
v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku
katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby,
s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb,
kterou vypracoval - Ing. Jiří Holík ČKAIT 0401224.
Stavba napojení do stávající dešťové kanalizace bude umístěna na p. č. 34/1, 1317/5 k. ú.
Proboštov u Teplic

IV. Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval:
Ing. Jiří Holík ČKAIT 041224 – STAVEBNÍ A STATICKÁ ČÁST
Ing. Iva Krumbholcová ČKAIT 0401450 – POŽÁRNĚ BEZP. ŘEŠENÍ
Jan Moravanský ČKAIT 0401634 – ELEKTRO
Tomáš Hanzlík ČKAIT 0401023 – VYTÁPĚNÍ
Vojtěch Kváča ČKAIT 0402424 – ZTI
Ing. Bohumil Hrotek ČKAIT 0402210 – VZT
Ing. Marcel Lemon – PENB
2.

Žadatel oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby. Obecní úřad Proboštov, stavební odbor,
Nám. Svobody 700, 417 12 Proboštov
3. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
a) Dokončení základových konstrukcí
b) Dokončení opláštění ocelové konstrukce haly
c) Dokončení realizace vodovodní přípojky
d) Dokončení NN přípojky
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4. Stavebník je povinen po celou dobu stavby dodržovat platné vyhlášky obce Proboštov a bude dodržen
§ 152 stavebního zákona
5. Stavba bude provedena dodavatelsky právnickou osobou nebo fyzickou, oprávněnou k provádění
stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle právních předpisů, dle
výběrového řízení. Doklad o oprávnění vybrané firmy bude stavebnímu úřadu předložen před
zahájením prací.
6. Budou respektovány podmínky vyjádření a rozhodnutí správců dotčených sítí a dotčených orgánů
státní správy.
7. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným.
8. Při provádění stavby dojde ke styku s podzemními zařízeními inženýrských sítí. Před zahájením
výkopových prací stavebník zajistí jejich vytyčení.
9. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení
při stavebních pracích, a dbát na ochranu zdraví osob na staveništi.
10. V souvislosti s povolovanou stavbou nebudou znečišťovány veřejné komunikace, resp. bude
bezodkladně zajištěno jejich čištění.
11. Stavebník po ukončení prací zažádá o zkušební provoz.
12. K závěrečné kontrolní prohlídce stavby budou předloženy výsledky předepsaných zkoušek, doklad
o likvidaci odpadů a dokumentaci skutečného provedení stavby, pokud při jejím provádění došlo
k nepodstatným odchylkám oproti vydanému stavebnímu povolení, nebo ověřené projektové
dokumentaci. Stavebník doloží souhlasy dotčených orgánů a vyhotovení geometrického plánu na tuto
stavbu.
Doložené podklady a doklady včetně podmínek pro provedení stavby:
Magistrát města Teplice odbor územního plánování a stavebního řádu – závazné stanovisko:
Č.j. :MgMT/026206/2020 ze dne 3. 3. 2020 včetně podmínky:
- Záměr bude umístěn v souladu s částí dokumentace pro stavební povolení nazvané: Výstavba skladovací
haly na p. p. č. 34/1. 34/3, 47, 1317/4, 1317/5 v k. ú. Proboštov u Teplic, výkres – Katastrální situace
(zpracované v 10/2019), zodpovědný projektant Ing. Jiří Holík (ČKAIT 0401224), která je přílohou
tohoto závazného stanoviska.
Magistrát města Teplice odbor životního prostředí – závazné stanovisko orgánu odpadového
hospodářství zn.: MgMT – OŽP 143934/2019/ZS-568/Lou ze dne 17. 12. 2019
Magistrát města Teplice odbor životního prostředí – závazné stanovisko č. j. MgMT/011558/2020/Pl
ze dne 30. 1. 2020 včetně podmínek:
- Veškeré práce musí být provedeny tak, aby nemohlo dojít k úniku nebo úkapům pohonných
hmot, olejů či jiných znečišťujících látek do půdy a podzemních či povrchových vod. Použitá
stavební mechanizace musí být zabezpečena proti únikům uvedených látek.
- Staveniště bude opatřeno vhodným sorbentem a odstavená mechanizace bude opatřena
úkapovými vanami.
- Na staveništi nesmí být skladovány látky škodlivé vodám
- Na staveništi nesmí být doplňovány pohonné hmoty a olejové náplně do mobilních stavebních
strojů a zařízení.
Magistrát města Teplice odbor životního prostředí – souhrnné stanovisko zn.: MgMT OŽP
143945/2019/Kol ze dne 16. 1. 2019, souhlas se uděluje za těchto podmínek:
- Stavba bude zajištěna tak, aby nedošlo ke změnám způsobu hospodaření a lese nebo omezení
využívání pozemků určených k plnění funkcí lesa.
- Stavba nebude blíže jak 26m od lesního pozemku p. č. 1315/6 k. ú. Proboštov u Teplic, aby
případným pádem stromů nemohlo dojít k ohrožení nemovitostí nebo lidí.
Krajská hygienická stanice UL – závazné stanovisko č. j.: KHSUL 717/2020 ze dne 8. 1. 2020
V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. se souhlas váže na splnění těchto podmínek:
Bude zažádáno o zkušební provoz ( v jehož rámci bude) :
- Předložen protokol z měření hluku při běžném provozu areálu (stacionární zdroje – axiální
ventilátory, pojezdy vysokozdvižných vozíků, doprava) ve vztahu k nejbližším chráněným
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prostorům staveb. Měření bude provedeno tak, aby bylo možné stanovit výslednou hladinu pro 8
nejhlučnějších hodin a denní době a 1 nejhlučnější hodinu v noční době.
Splněním uvedené podmínky bude prokázáno plnění ustanovení § 12 nařízení vlády č. 272/2011
Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a §
30 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví o změné některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
V případě neobdržení přípustných limitních hodnot, podle nařízení vlády č. 272/2011 Sb.,
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, budou
provedena nápravná opatření a to do doby kolaudace stavby.

Hasičský záchranný sbor Ústeckého
č. j. HSÚL – 258-2/TP-2020 ze dne 10. 1. 2020

kraje

–

koordinované

závazné

stanovisko

Ústecký kraj – stanovisko k umístění inženýrských síti do tělesa komunikace č. j.
KUUK/039695/2020 ze dne 2. 3. 2020 za podmínek že:
- Před zahájením bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě.
Kompetentním orgánem k uzavření požadované smlouvy je majetkový správce – Správa a údržba
silnic Ústeckého kraje.
Obec Proboštov – stanovisko k záměru - č. j.: ST-VY-56/2020/KJ ze dne 18. 2. 2020 včetně
podmínek:
- V případě zásahu do místní komunikace či chodníků v majetku obce bude zažádáno o zvláštní
užívání místní komunikace – uložení inženýrských sítí v silničním pozemku a výkopové
povolení.
- Upozorňujeme, že se přípojka vody kříží s kabelem VO v pozemku p. č. 48 k. ú. Proboštov
u Teplic.
- Zábor veřejného prostranství bude řešen s obecní policií Proboštov.
- Při zásahu do obecního pozemku bude oboustranně podepsána smlouva o služebnosti na sítě
a následné rozhodnutí o uložení sítí.
- Budou dodrženy zásady pří zásahu do obecních pozemků v Proboštově a Přítkově
NZ: 3133/2013-SÚ - JK ze dne 16. 3. 2015 (naleznete na webu obce/ dokumenty obce).
- Bude dodržena obecně závazná vyhláška 2/2012 - O ochraně nočního klidu a regulaci hlučných
činností. - Investor 10 dní před zahájením stavebních prací prokazatelně oznámí zahájení prací na
Obec Proboštov.
- Veškeré škody (poškození majetku Obce Proboštov) budou neprodleně na náklad stavby
odstraněny
SÚS ÚK – souhlas – č. j. SUSUKUL/KV047/20 ze dne 19. 2. 2020 včetně podmínek:
-

Překop bude proveden po polovinách,
Ve výkopu budou obnoveny konstrukční vrstvy vozovky dle katalogu vozovek (vozovky netuhé,
tř. zatížení IV), s řádným hutněním max. po 20cm tl.
Spáry budou rovně zaříznuty a opatřeny spojovací páskou.
Během stavby nesmí být komunikace znečišťována ani poškozována, případné znečištění nebo
poškození musí být okamžitě odstraněno.
Sdělujeme, že před zahájením prací musí být mezi SÚS ÚK a investorem uzavřena smlouva
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (smlouva VI/6028/2020/UL uzavřena 9. 4. 2020)
Dále musí být před zahájením prací uzavřena smlouva o zásahu do komunikace (smlouva
X/6027/2020/UL uzavřena 9. 4. 2020)
Vzhledem k zimní údržbě komunikací nelze výkopové práce provádět v období od listopadu
do března.
Dodavatel bude na provedení prací garantovat záruku 60 měsíců ode dne předání majetkovému
správci komunikace.
Do 7 dnů po dokončení prací v komunikaci požadujeme přizvat k převzetí.
Povolení ke zvláštnímu užívání komunikace vydá Odbor dopravy Magistrátu města Teplice.

ČEZ Distribuce a. s. – souhlas s umístěním stavby a s prováděním činnosti v ochranném pásmu
elektrického zařízení včetně podmínek:
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Podmínkou pro zahájení činnosti v ochranném pásmu je platné sdělení o existenci sítí společnosti
ČEZ Distribuce a. s. v daném zájmovém území tohoto souhlasu a dodržení podmínek uvedených
v tomto vyjádření.
Souběhy a křižovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami
a předpisy, zejména s ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a PNE 33 3301, ČSN
EN 50341-3 pro venkovní vedení VN, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení
s ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení.
Umístění stavby a provádění činností v ochranném pásmu elektrického zařízení bude realizováno
podle koordinační situace Ing. Holík, dat. 10/2019 výkres. Č. C.3, zak. č. 1212/19
Při souběhu bude hrana výkopu 0,6m od kraje kabelu.
Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení
bezpečnostních předpisů.
Jakákoliv poškození nebo mimořádné události, způsobené na elektrickém zařízení stavebníkem,
musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 800 850 860 a budou opraveny na náklady
viníka. Zahrnutí poškozených míst může být provedeno pouze po souhlasu vydaném naší
společností.
Umístěním stavby nesmí dojít ke stížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi
pověřených firem k našemu zařízeni.
S ohledem k provádění prací v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů
od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně zhotovitele výše uvedené
stavby. ČEZ Distribuce a. s. nepřevezme žádnou zodpovědnost za případné škody, které
vzniknou stavebníkovi následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných
okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.
Při případné úpravě povrchu v ochranném pásmu vedení nesmí dojít ke změnám výškové nivelity
země oproti současnému stavu.
Musí být dodrženy podmínky pro práce v ochranných pásmech vedení, které jsou přílohou tohoto
souhlasu.
Jakékoliv události mající vliv na provoz předmětných vedení musí být neprodleně oznámeny na
poruchovou linku 800 850 860 nebo včas oznámeny naší společnosti.
Vyjímka z OP se nevztahuje na zařízení ĆEZ ICT services, a. s. a Telco Pro Services, a. s.

ČEZ Distribuce, a. s. – sdělení o existenci energetického zařízení zn.: 0101265193 ze dne 25. 2. 2020
ČEZ ITC Services a. s. – sdělní o existenci komunikačního vedení zn.:0201033608 ze dne 25. 2. 2020
ČEZ ITC Services a. s. – sdělní o existenci komunikačního vedení zn.:0201033608 ze dne 26. 2. 2020
CETIN, a. s. – vyjádření č. j.:557455/20 ze dne 25. 2. 2020
-

-

Na žadatelem určeném a vyznačeném zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a.s
Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povinen 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 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 (III) tohoto vyjádření je stavebník povinen uzavřít se
společností CETIN a. s. smlouvu o realizaci překládky SEK.
Stavebník nebo žadatel není oprávněn užít toto vyjádření k podání jakékoliv žádosti o vydání
jakéhokoliv správního rozhodnutí.

SčVK, a. s. – vyjádření zn.: O20690022853/ÚTPČMO/Hw ze dne 17. 3. 2020, souhlasí za podmínek:
-

Stavebník bere na vědomí skutečnost, že v dané lokalitě se nachází zařízení ve správě společnosti
SčVK, a. s. a nadále se bude řídit ustanovením zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění.
Přírubový spoj ve vodoměrné šachtě bude ve vzdálenosti min. 0,15 m od stěny šachty, v místě
napojení přípojky na stávající vodovod budou osazeny příruby s jištěním proti posunu pro
litinové potrubí.
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Před započetím prací požádá stavebník o vytýčení vodohospodářského zařízení. Vytýčení
skutečného umístění zařízení ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. je
nutné objednat na tel. 840 111 111, info@scvk.cz
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.
V případě, že dojde při realizaci stavby k nalezení dalšího vodohospodářského zařízení, které
není uvedeno v dokumentaci stavby, požadujeme provést samostatné jednání o způsobu ochrany
zařízení nebo o jeho eventuální přeložce nebo zrušení.
Po obdržení příslušného povolení stavby se majitel nemovitosti dostaví osobně na zákaznické
centrum provozovatele k vyzvednutí poptávkového listu – zřízení vodovodní přípojky.
Po realizaci nové vodovodní přípojky provedené výhradně a pouze provozovatelem, odběratel od
provozovatele obdrží: 1)Předání prací na vodovodní síti formou potvrzeného formuláře
„ Objednávka v předání prací na vodovodní síti“ 2) Doklad o technickém stavu vodovodní
přípojky (revize vodovodní přípojky) 3) Výkaz o osazení vodoměru – montážní list 4) Čestné
prohlášení plátce DPH obdrží SčVK (pouze v případě chce odběratel sníženou sazbu DPH.)
5) Prohlášení o shodě.
Stávající přípojka bude odpojena pracovníky provozu vodovodů Teplice na základě objednávky.

GridServices, s. r. o – souhlasné stanovisko zn.: 5002098008 ze dne 24. 3. 2020 za podmínek:
-

Styk Vašeho zařízení s VTL plynovody je nutno řešit s ohledem na zákon číslo 458/2000 Sb.
(energetický zákon). ČSN EN 1594 a TPG 702 04 (Technická pravidla Gas) a prostorovou
normou ČSN 7366005.
Bezpečnostní pásmo VTL plynovodu DN 150 je 20 m na obě strany od plynovodu. Ochranné
pásmo VTL plynovodů je 4 m na obě strany od plynovodu.
Před zahájením činností na pozemcích je nutné naše zařízení vytyčit.

Stavba haly:
-

-

-

Dle energetického zákona lze uzavřené objekty umisťovat mimo bezpečnostní pásmo VTL
plynovodu
Stavbu haly umístit min. ve vzdálenosti 20m od VTL plynovodu.
Po vybudování základů stavby haly přizvěte pracovníka provozu a údržby sítí Čechy ke kontrole,
přeměření vzdáleností budoucího objektu od vedení VTL plynovodu, provedení zápisu do
stavebního deníku a vydání souhlasu s pokračováním stavby.
Při křížení a souběhu podzemních vedení s VTL plynovody je nutno dodržet nejmenší
vzdálenosti mezi povrchy vedení a potrubí, event.. jejich chráničkou:
1) Kabely trakční a ostatní silnoproudé NN, VN :
Křížení min. 0,3 m, přičemž kabel musí být uložen v tvárnicové nebo korýtku v délce 2 m od
potrubí na obě strany se souběhem min. 4 m
2) Vodovodní potrubí:
Křížení min. 0,3 m a souběh min. 3m
3) Kanalizace:
Křížení min. 0,3 m, plynovod nebo křížené vedení musí být uloženo v chráničce nebo ochranné
trubce přesahující vnější obrys zařízení po obou stranách 2 m. Chránička se neinstaluje, je-li
nejmenší vzdálenost mezi plynovodem a stokami a kanalizačními přípojkami (mimo tlakových
větší než 1 m a je-li plynovod nad kanalizační přípojkou a stokou. V případě použití hrdlových
trubek nesmí být v chráničce umístěn spoj, souběh minimálně 4 m.
4) Kabely sdělovací:
Křížení min. 0,3m přičemž kabel musí být uložen v tvárnicové chráničce nebo korýtku v délce 2
m od potrubí na obě strany, souběh min. 2m.
Tyto odstupové hodnoty jsou stanoveny v souladu TPG 702 04, tab. 7., na tato zařízení
se nevztahuje ČSN 7366005!.
GridServices, s. r. o. vyhrazuje právo vydání případných dalších podmínek, pokud by to okolnosti
výstavby vyžadovaly.
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Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavebních činností:
- 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.)
- 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.
- Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní
oblast(formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka
800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naší 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.
- 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.
- Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského
zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
- 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 zařízení.
- Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu, nebo při přerušení stavební
činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.
- 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.
- Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení
nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné folie atd.) na tel 1239.
- Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro
stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede
příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz neno NONSTOP
zákaznická linka 800 11 33 55.) Při žádosti uvede žadatel naší 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.
- Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem vykopu řádně podsypány
a obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná folie žluté
barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
- Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní
prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek,
- 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.
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Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno
mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku
uvedeno jinak).
Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve
stanovisku uvedeno jinak)
Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes
plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložením panelů v místě přejezdu plynárenského
zařízení.
Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.
V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet s. r. o. je třeba dále projednat smluvní
vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktní
-system/, činnost „ Smluvní vztahy- pozemky a budovy plynárenských zařízení“, případně
NONSTOP zákaznické lince 800 11 33 55

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
HIT OFFICE, s.r.o., Novosedlická č. p. 999/13, 415 01 Teplice 1
Odůvodnění:
Dne 10. 2. 2020 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno
společné řízení. Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a závaznými stanovisky
potřebnými pro její řádné posouzení, byl žadatel dne 24. 2.2020 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo
přerušeno, výzva č. j. ST-596/2020SÚ/JR ze dne 24. 2. 2020. Žádost byla doplněna dne 1. 4. 2020.
Stavební úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům.
Současně upustil od ústního jednání spojeného s ohledáním na místě podle § 94m odst. (3) st.
zákona, neboť jsou dobře známi poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení
stavebního záměru a stanovení podmínek k jeho provádění. Rovněž byla určena lhůta 15 dnů pro
uplatnění závazných stanovisek dotčených orgánů a námitek účastníků řízeni.
- Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním
nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení
a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací
dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace
stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody,
které by bránily povolení záměru.
- 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 výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních
předpisů ve výroku uvedených.
Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Obec Proboštov, Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
Účastníci se k podkladům řízení nevyjádřili
Poučení účastníků:
- Proti tomuto rozhodnutí 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. 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. 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.
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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.
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 zašle také štítek obsahující
identifikační údaje o povoleném stavebním záměru.

Při provádění stavby je stavebník povinen:
- Oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele,
který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a příjmení stavbyvedoucího
nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor, změny v těchto skutečnostech oznámí
neprodleně stavebnímu úřadu,
- 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 prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit,
- ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy
a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby,
- oznámit stavebnímu úřadu předem zahájení zkušebního provozu.
Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena,
dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Bc. Jitka Králová
vedoucí stavebního odboru

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. c)
ve výši 500 Kč, položky 18 odst. 1 písm. f) ve výši 10000 Kč, položky 17 odst. 1 písm. f) ve výši 20000
Kč, položky 17 odst. 1 písm. c) ve výši 500 Kč, celkem 31000 Kč byl zaplacen dne 17. 4. 2020 převodem
na účet.
Obdrží:
Účastníci (dodejky):
HIT OFFICE, s.r.o., IDDS: yukucsv
sídlo: Novosedlická č.p. 999/13, 415 01 Teplice 1
Jiří Holík, IDDS: pinujh5
místo podnikání: U staré školy č.p. 147, Prosetice, 415 01 Teplice 1
Obec Proboštov, IDDS: ks6bymm
sídlo: nám. Svobody č.p. 700, 417 12 Proboštov u Teplic
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: 6hevxje
sídlo: Ruská č.p. 260/13, Dubí-Pozorka, 417 03 Pozorka
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Dotčené správní úřady:
Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, IDDS: auyaa6n
sídlo: Horova č.p. 1340/10, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem 1
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, IDDS: 8p3ai7n
sídlo: Moskevská č.p. 1531/15, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem 1
Magistrát města Teplice, odbor územního plánování a stavebního řádu, IDDS: nmrb49w
sídlo: náměstí Svobody č.p. 2/2, 415 01 Teplice 1
Magistrát města Teplice, odbor životního prostředí, IDDS: nmrb49w
sídlo: náměstí Svobody č.p. 2/2, 415 01 Teplice 1
Ústecký kraj, IDDS: t9zbsva
sídlo: Velká Hradební č.p. 3118/48, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem 1
Ostatní:
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
ČEZ ICT Services, a. s., IDDS: zbsdk9i
sídlo: Duhová č.p. 1531/3, 140 00 Praha 4-Michle
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns
sídlo: Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice 1
Telco Pro Services, a. s., IDDS: id6pgkc
sídlo: Duhová č.p. 1531/3, 140 00 Praha 4-Michle

