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VEREJNA VYHLASKA
STAVEBNÍ POVOLENÍ

Městský Úřad Varnsdorf, OSMI oddělerrí dopravy a silničního hospodářství, jako silniční spr.ávni úřac1

PřísiuŠný Podle § 40 odst, 4 písnr, a) zákona č. l3l1991 Sb., o pozenrníclt konrunil<acíclr, ve znění
PozdějŠÍch PředpisŮ (dále jen "zákon o pozerlníclr korlLrnikacícIr"), a speciální slavcbní ťlřac] příslušný
Podle § 16 odst. l a § 40 odst. 4 písrn. a) zákona o pozetnních komLtnikacích, ve znění pozdějšícir
PředPisŮ a § 15 odst. l zá]<ona č. 18312006 Sb,, o územnínl plánovlrni a stavebníIrr řádLr (stavební zákon).
ve znění PozdějŠÍch předpisů (dále jen "stavebrrí zákon"), vc stavcbnílrr řízetlí přezkounlal pocllc § J 09 až
i]4 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne l5.04,20l9 podalo

Město Varnsrlorf, IČo 002617l8, Nám. E. I}cncše č.p. 170,4()7 47 Vrrrnstlorf, l<tcró na zriklatlč plnó
moci Zastupujc ProPro.jckt s.r.o., ICo 254í17892, Konrenskóho č.p. ll73l7,40ll 0l Ilumburk (dálc
jen "stavebník"), a la základě tolroto přezkoumállí:

I. VYdírvá podle § J15 stavebrrílro zákona a § l8c vyhlášky č.503/2006 Sb,, kteroLr se provádějí
některá ustanovení stavebního zákona ve věceclr stavebního i.ádrt

stavcbní povoIe ní
na stavbu:

,,Úp.ouu autobusové zastávky a parkování, Východní uL, Varnstlorí*.

stavební objekty: SO l01 Chodníky a záIivy přctl ZŠ
SO l02 Vorlorovnó a svisló dopravní značcní
SO 40l Osvčtlení přechorlu pro clrodcc

na pozemku parc, č, 8168, 1422, 1532, l548l4, 1425, 1423, 1424, l548l3, 1548116, ]531/l, l548/].
1519l98,218911 v katastrálrr ínr úzcrn í Var.nsdorf.

Stavba obsalruje:

- Jedrrá se o Úpravtt stávající autobusové zastávky "Vanrsdorl, Výchoclní škola" a ťrpravu parkovaní
píed ZS Varnsdorf. Východní. Před vstupem do ZŠ vzniknou 4 nová poclélná stání K+I( pI.o
krátkodobé stání osobních vozidel. U křižovatky s Poštovní r:Ijcí brrc]e nový přechod pro choclce. U
vjezdrr na hliněnou ploclru bude nové rnísto přecházení. Autobtrsová zastávka bude postllltlta o cca
l50 m jiŽně oproti stávajícírnu stavu. Budotl zřízcny dva aLttobusové zálivy pro 8nr cllouhó
dodávkové autobttsy. Stávající chodníky v lnístě stavby budou oplavenv, I3LIcle vynčnčn stlrvajicí
povlch za novou dlažbu včetně nových obrub.

- Stavbou,bude upravena šířkajízdního pásu na 7,0()rn. Chodník na plotější stl,aně uličrlího prostorLr
neŽ 1e ZS bude rozšířen tak, aby bylo dosažena šířka vozovl<y 7,00n. Clrodník u vstupLr do ZS bLrdc

,y'|:1ji|,
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zúžen na min, šířku 2,00rn. Dále bude upraverr srněrový oblotrk při odbočení do ul, Konenského,
Stávající usměrnění Provoztt dopravnínr stírrern brrdc nalrrazeno lozšířenou clrodrríkovou plochou.
Chodník bude proveden s nášIapem 0,15 m nad vozovkou, v nístě snížené obr.uby 0,02nr a v rrríste
nástupní hrany zastávky 0,20 m nad vozovku. Parkovací stání bLrcloLr mít šířku 2,ó0 m a cjélku (1,75
nl, Autobusové zálivy bLrdoLr rnít délku náslupní hrally 9.00 ln, délka vyřazovacích a zařazo,acícll
klínů bude l0,00nr, Šířka nástLrpiště bucle nin. 1,70 ri. Parkovací stání iautobLtsové záli,v brrdott
provedeny z asfaltu, který bude napojen na stávajíci vozovku.
Podélný sklon chodníkťr br:de odpovídat podélnénru sklonu konunikace. poclé] snížené obrLlby bLrcle
proveden valovrrý pás z reliéfilí dlažby červené barvy, Šířka varovného pásu jc 0,40 ,, á bud.
proveden do výšky nášlapu 0,08.m nad vozovku, U přeihoclu pr.o choclcc, niírtu pio pi..ne."ni o nn
nástuPiŠti zastávek budou pI,ovederry signální pásy z rcliélirí cilažby čclvenó uuruy, Šiit u .rigrer"ir,.o
Pás_u je 0,80 m, Na nástupištích podél nástupní hlany bude provcclen kontlastní pás z bčžné Žnlkovó
dlažby červené barvy. Kol]trastní pás se provede do vzdálcnosti 0,50 rn od násfupní hrany,
Dále bude provedeno nové vodorovtré dopravní značení a úprava svislého Dz v uI. východní od
křižovatky s ul. Kollárova.
Osvětlení nového Přeclrodu pro chodce před ZŠ bLrdc provedcrlo zc stávajícího sloLrpLr NN. Z tohoto
vedení bude provedeno odbočení a bLrcle po sloupLr NN uedcrr nový tabcl CÝrY 4.I 10 c]o
přechodového sloupLr P l . Ve sloupr: bude dále veden kabcl rlo sloLtptt n2. SloLrpy bLrcloLr výšky ón abudou na nich osazena svítidIa.s clraraktelistikou pro osvčtlení přechodů,'Ňove sto,,py'uucloLr
umístěny do prostoru před přechod ze stněru jízdy řidičc, slouiy bLIdou rrmístěny r'.in,, pr.a
přechod,

Stanoví podmínky pro provedcní stavby:

l, Stavba bude Plovedena podle projektové dokumcntace, kte1,oLt vypracovala pr-ojckční kancelář
ProProjekt s.r.o., Rumburk, p. Marek ŘiIra, črntr 050 ] 073, aLrtoiizovan1; t""hnik pro clopravní
stavbY, PříPadné znrěnY nesmí být provederry bez předchozího povolení ipeciálnílri stavcbního
uraou.

2. Stavebník ozIrální speciálrrírrru stavebnílnu úřaclu terrníIr zahájenístavby,3, Stavebník oznáIníspeciáInÍInu stavebnímu úřadr.r tyto láze výstavby prá konrroIní prohiíriky stavby:a) po dokončení celé stavby
4. Při 

_ 
prováděIrí stavby j. nL,119 

.^ao_ag9yat 
přcdpiSy, týkající se bezpečnosti práce a technických

zaiízenÍ, zejména zákon č.309/2006 Sb, a nařízení uiaaý e,sotlzooo sb,, o btizsictr nrirrinlálních
požadavcích na bezpečnost ochranu zdlaví při práci na stavcništi.5, Při stavbě budou dodrŽena ustanovení vy|-1l. č.26812009 Sb,, upravLrjící požadavky na provádční
stavebníclr konstrukcí a technických zařízení staveb a na ně navaŽLrjíci Lrstanovcní prí.tusny"h
technických norern,

6, Na stavbě bude řádně vcden stavební deník, za řádné vedcní slavebnílro cleníkLr oclpovídá zhotovitcl
stavby, stavební deník bude uIožen na stavbě tak, aby byl k dispozici vždy při nun,,álkouén,
kontrolnírrr výkonu.

1.

8.

9,

10.

ll.
12,

13.

l4, Budou sPlněnY podrnínky stanoviska České telekomunikační inliastruktury a.s. I)ra]ra ze dnc

Stavba bude dokončena do 12/2021 ode dne nabytí právnínoci to]roto rozhodnutí,
Stavba bude Prováděna dodavatelsky a dodavatel bude seznámen s poclrnínkarni tol]oto rozhodntltí.
provádění stavby bude sledovat stavební dozoť,
pro stavb-u budou porržity pouze materiály s příslušnýrni atesty (atesty vydanó státní zl<rršebnoLt.
osvědčení lTI, prolrlášení o shodě a podobně),
Veškeré škody způsobené stavbou ]rradí investor.
Bude zamezen přístup nepovolanýIn osobám na staveniště.
StaveniŠtě bude odpovídat poŽadavkťrm ttstanovení § 24e vyhl,č. 26912009 Sb, Stavební činnost bLrdc
uskutečňována tak, aby vzhledem k provoztl na stavbě a o-kolní zástavbě byly vcškeró jcjí n"gotiuní
vIivY snÍŽenY na minitnum. Práce, jejichž hlLrčnost by přesahovala 50dB, ncbiIc|oLr p.ou'ajc.'ýi áoue
od 2l hodin do 7 hodin.
S odpadem, vznikajícírn při stavební činnosti, bude nakládáno v souladu se zákonem č. ]85/200l Sb.o odpadech a ostatníIli souvisejícíIni předpisy v odpadovérn hospodářství. (obaly od stavebních
materiáIů 

_nesmí b],;t likvidovány spalovánírn na nístě,) ke kolatrdaci budou predlázeny dokiady t,
nezávadné likvidaci odpadů, vzniklých běhern prováclční slaveb. Na staveiním pozcrnl Lr Ú,,,]e
vyčleněno nísto pro nádobu na TKO.

!,l-)l) /! L
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l6.L20|, čj. 5 l3980/l 9.
l5, Budou splněnypodmínky uyj.ádření ČEZ Distribrrce, a.s, Děčín zed1.1e25.1.2019,čj,: J102450i16,l6. Budou splněny podmínky G,]idServices ,.,..o. s,.,-,o ," ;n. 2l .1 .20l9,č. j.: 500 l 854564.

' ' ,Tgooir;!';il] PodrnínkY vYjádření UPC C",k; 
-;;pubIika, 

s.r.á, |,,atla )e áne I 6, I .20 ] 9,

l8, Budou sPlněnY PodrníIrky vyjádření Severočeských voclovodů a kana]izací a.s., Teplicc ze dnc23.1.2019, čj. o 19690003 5 85/UTPCUL/WJ.

'' 3šffil;[T|rr§iírilnU, vyjádření MěÚ Varnsrlor.f, OSMI/oD zc dlle 30.6.20l7, č.j.

- Před zaPoČetínl stavebních Prací v dotčené kontLrnikaci Lrl, Výchoclní požádá zhotovitcl stavby zdc.jšiodbor o vydání povoiení zvláštní|-lo tlžíváti ate 5 is octst, 6 písnr, c) rato,* e 
'i;liYq; 

sl , uPozenrních kornunikacíclr. ve zněnípozdějšíctl piedpisr:r a o povolerrí uzavírky rlle § 24 téhož zákona.Zádost bude podána minirnólne 30 dní před ,ri a.j"n i,,-, stavebních pr.ací. K žárlosti doIoží souhiasnéstalovisko správce komunikace a návlh iopravniňo řeseni se stanoviskenl pČřĎ] Ňň;20, BLrdou dodrŽerrY Podrnínky závaznéi,1o ro"o"l.t, iraeu vaI.rrsdorí, odbor životního pr.ostředí ze clne6.3.2019, č j,: MUVA 5662] /21498120l9MalEv:- hranice záborů půdy b::d:u. u terénu. vyznačeny dobře. viditelnýni znaky. v plťlběhu stavcbníČinnosti a s ní souvisejícíIni pracemi *rrri ao;i,'t1.1,ch pl.ekračování a posouvání na okoInípozemky,
- práce budou realizovátry tak, ab.y rta zpF a jeiro vegetačnírn k.yu došlo k co nejmenšírn škodánr.- realizací nezernědělské čirrnosti nesrni oo.jii r" ronio,"i";.l ,,íd;;;;i;;;i,",,,iiili',',',,]iřii;,;i.,,technických kaPaIin zmechanizace, pošřozováI,i oroi,ri.r, zernédéIských pozcrnkťr ani narušováníjejich vodního r ežirnrr,
- Po nab}'tí Pr'ávní moci/Platnosti násled.nych povolLr.]icich aktťr vydaných na zlrkIaclě zvláštníchPředPisŮ a Před zahájenírn star by dojde k prouedcní sírlr ky t<Lrlrtrri,icL i;ri";'p,."I)' ;';;llož§l\ l cci!45 ln' z celó Plocl:Y záborLr. SkrYá oinice i ,'';^ ,iáz.,,j r.tllitl; scltopnó zúrodrrcrri bttdotr po dobrrvIastní stavbY dePonovánY na pozemku, ktelýje ve uL.ini.tui investora v k.ú. Varnsdor.f, ošetřoványproti,zap]evelení a zabezpečerty proti znehodnáceI-tí, erozi a ztrátánl,- po skončení stavební činIlosti tLrdou LLrltLr,ni vrstvy |ůdy vyLržity při tcrénních úpr.avách výšeuvedeného pozemku. Ty,to ťrprzvy bLrdoLr provecleny ,itrou.nr, při ktcrérn dojde k urychlenémLrvYtvoření souvisiého vegetačního kryu, ktel,ý znovu vvLIžitoLr o."i"; n .",ri,',,'ňua. 

"ii,.u"i, nrorierozi ajiné kvalitativní ae.slaaci Takto ulozérré r.,ni,,1',nusí opél plllit pťrvodni ekologicke lrrrrLce(vsakování vody.prostředí organizmůapod.,; .ztolroad-a,, 
""i,"ri";i"ťj;;ři;,ii;i;",tuu.b,,i,nČi jiným technickým rnateriáiem.a tírn iomezerrí jejicň uror.nuu"l lirnkce. I,íipadný píeb1,,tek budcnabídnut k dalŠÍnru vYužití v zenrěděIské einno.ti n"do-t l,nnosti v rálnci o.h.o,,y pri,.J,11,-n- 1.ro.1;ny,- o činnoslech souvisejicíclr se skrjvkou bLtde vcderr p;";"-k,;i. ; i,;;;;;;;;;;;;,,l:,;"il'j.",n,r,"n,.

,, i:íp:1l.,ií eijinévyLržiri.u]ožení.ocItrartaaoScrřorálrí skrýrky. 
-'"'" '''l'lI0Il'tll Ýd P'

Zl' ťrl Provádění staveb nesmib}'1 narušen) nadzetnttí a podzctnrrí idelovrci kabely a zittizerti, redcrri;rPotrubÍ, Při Provádění staveb neslní ýnad pr'ípustrro,, ,ni,,u rn"eist,ouáno životní prostřeclí a nrístníkomunikace. okolní zástayly_ 
. 

n".,rr i by1 ,i"a' pÚ,,r,"",, nlirrr obtčžovátra lrlukeln, prachenr a

;i::ffifr ilff;l;,l"''' 
k zničišťování á.e",, p",i"i""Y.h 

"";J;;;"i""",j''ilolir,,l'" .,,"r,,
22' Před 7aPoČelíln zcrnttícll PracÍ.je rrLttrro požáclrt spťá\cť dolčclljcll irržcrrjrsk;clr sitI o přcsttcV}tyČení tras Podzemních vedení. Podminky .tunou",i.l.ánotIivýrni správci ,iu.i'af *rp"r,t,,ueny,Pokud bY Při Provádéní p.ací byl zjisrelt vYsky,,"r"i,,řL" pJa).,"l,iu, ,.o.,'',i]i,"lit'i, 

" ,","neprodIeně ttvědotnett maiilel 1olloto ved.,,í. k,.iy rr.,,ouí'JaJli'porlrnínk| pr" 
"""ali,'' 

o,".'2J' Prováděnírn Prací nesmi bY poškozerri * .u1.1,-|.ari.It ttživateIé rlebo vla"lnici sotIsccltttcit

liltXit]i 
a Porostti, Sjednání Pl'íslušne clolroáy 

"',,er,*al škody je po"in",,-i,:o,.i,l.i;,,,".,.,.
24, Y ozidla a stavební mechaniznry opouštéjicí staveništé nebudou zncčišt,ovat veřejnó konunikace, voPaČném PříPadě za-jistí stavebník okamžitou nap.uuu.-Ňu si]ničnínl pozemku nebude skladovárrstavební rnateriál.
25' Před zdtálením stavbv musí,blh vy,týčena prostolová poloha stavby odbolně zpťrsobiloLt osoboLt, Ke
,. [:]lll*:i:|,:,o;:j'::::.:l*r'.. 

g.á,n"rr.i.ké1,o ,.,,,e,l*i u'aolluay o vyýčerrí star b1,ZU' rIl §(aVDe mUsI b)4 zaiiŠtěn Příjezd Pro vozidla záchrarrné sluzby-a pozirní o"ir.nny r" stávajícírn
._ ]!jctllnl.a musí blh zabezpeieripiísrtrp k 

"byl"),"d;;;;;;;,, /, l\a vldltelnetn nistě u Vstupu na stavel]iště bude umístěn Štítek - S-fAVBA PoVoLENA-. kteýobdrží stavebník, jakmile ioto rozlrodnutí nuuua" fJu,ri rnoci. Štítek mLrsí být chI.áněn před

(j;i,,
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Povětn]ostníni VlivY, abY Údaje rra něnl Ltveclené zťrstaly čitelnó a poncchán na tnístč clo vyclrinikoIaudačního sotthlasu.
28, Po dokonČení stavby požádá stavebník speciální stavební írřad o vydání I<olaLrdačního souhlastl snáleŽitostmi podle ustanovení § l22 staveúního zákona a § I8 i) vyhlásky e so:lzóoá Šs . kterou seProvádějí někteťá Ustanovelrí stavebního zákona ve věcecli stavébn'ího řá;,, ";;1;;d;;;*';",;";rozhodnrrtí-

ÚČastníci ÍÍzerlí rta tĚŽ se VZtaI]tÚe rozlrodrrutí sprár,rrího o|gánLr cllc § l 09 odst, I písnr, a) a § l 09 odst, lpísnr, c) stavebnílro zákona:
Město Varnsdorf, NáIn. E. Beneše č .p. 470, 40147 Varnsdorl l
Miroslav Doležal, nar. 15.12,1gg9, Poštovní č,p, 2117,40147 Varnsdor.f

odůvodnční:
Dne l5,4,20 ] 9 PodaI stavebník žádost o vydání stavcbniho povolcní na výše LtvcdcnoLt stavbtt. Ltr,cclcnÝnldnen bylo zahájeno stavební řízení.

.S|':iá,|': 
sta,v,ebni Liřad veiejnou vyhláškou oznáIni] clnc 7.5.20]9 zahájcní stavcbního řízeni znánlýnlúčastníkům iízeni a dotčenýIn orgánům, Spcciální stavcbní úřad poár" *ru,ň"ni s"-ilz oa.' ustavebního zákona Lrpustil od ohledání na.miitě a ústního jednání, p-az" ,r,,l","ei š'or"n's'u t,r,

!9lie "zna3Y 
a žádost Poskl'tovala dostatečné 

_podklady pro'posouzcní slavby, a stanovil, že vc lhťltě do

],'",,tll.ť. 
o"*u'n Í tohoto oznánrení mohou íňastníci ři.cniL,platnil sue nen,,itty a aote"ne org,iny rul,

Speciální stavební Úl'ad ve smyslu § 27 odst. 3 správního řádLr stanovi] okrLrh účastllí]<Li řízení podie § l09stavebního zákona, jako zvláštního zákona u ,o.'děli1.1" tukto,
Za ÚČastníka stavebnÍIro řízerlí je považován staveÚník - § l()9 písnt, a) stavebtlího zákonu, vlastl,tíkS.tav_by,. la níŽ má b}'t provedena.změna - § t09 písnt. Š1 stal,cbníln záktlnu, dále V]astník stavbotldotČených PozernkŮ, na kterých nrá bY stavba pruuáděnr, Inů)e-t; bytjetro vlastnickó právo k pozenkLrnavrhovanou stavbou Přímo dotčeno - 5§ la9 pisin, c),lttttebníln zcik.,,r.io ulort,'ík ,,ous| nnio).,nt u, nukterérn má b}t stavba Plováděna a ten, káo lná k tol]]ulo pozcnlku ncbo stavbě pr/rvo odpovíclajícivěcnému břenrenu, molrou_li blh jejich práva navt,llovanou itoubou příIno dotčerra - § t()9 písttt. tt)slayebn ího zákona.
Podle § l09 PÍsnt, e) afl stavebníh,o záklna jsou pak za účasmiky řízení považováni v]astníci soLrscrlního
Pozemku nebo stavbY na něnl,.nlriže-ii býr jeho vlastnické právo navrhova,r",, .i"";;,;';;j;", ,lntč.nn.dále Pak ten, kdo nrá k sousednímu por.nlku nebo stavbč privo oclpovícla.lící včcnénu břeIncnLt. nrťtže_Iibllt toto Právo navrlrovanou stavbou přítno clotčeno. Výčei soLrsednich pozenkLi o rtn*Ú,ru',,i.l' poar"předchozí věty ve sn]yslu ustanovení § l l2 odst, l stavetního zákona:
katastrální území val.nsdorf:
parc, č, 15l9/l, l51913l, t5l9l32, 15lg/33, 1519l34, ]5lgl35, 151g136, 1519131, 1519l38, )51gl3g,1519l40, l519l41,1519l42, 15lg/43, 1519l44, 15l9l45, l51gl46, )5lgl47,1519/48, 151gl49, l5]9/50,1519l51, 1519l52, 1519/53, 15l9/54, 1519l55, l5l9/56, 1519l51,15lgl58, 15)9l59', isióloó, rsIqlcr.1.5l9l62, l519163, 15l9l64, l5,]9l65, l519l123, )51ó/24. l5l9/125, islqtlze,'ls.,l,tzř" lssltzz.l53l/23, I531lz4, 1531/25, 153lD-:;, I53ll27, i53l/28, )53]l2(), l531l30. ]5jl/3 l, l53]/32, ]5jl/jj,1531l34,153l135,153I136, 1531l37, l53l/38, l548/l0, 154812:, l548l11,1547l1,154012, l510/1.
Účastníci řízení - další dotčené osoby:
SeveroČeská vodárenská sp_olečnost, a.s,; Česká telekonrunikační in fiastrLrktttra a,s.; CI.idScr.vices s.l,.o.1CEZ Distribuce, a,s.; UPC Česká r.epLIblika, s.r,o,

"u:|]]:j"'i l_:: l]]", 
ze byly naplněny podnrínky uvcclenó v § l44 spl.ávního řádu a jcclná se tLrclíž o řízcnísvŠlKYm PoCleIn ucastnjLťl. jsott riéastIlikůrn íizctti piscrttttosIi d,rrttčovlrr; rcicjrrou ryIrl1.1iorr,Stavebníkovi a vlastnikovi stavby se ve stnlslu zrlášťrlíllo Ii.,]pir,, 1rrcu.biri zákJrr.1 

'uyi,Í,.,,oro,,ó

PÍsemnosti doruČují jednotlivě, do vlastrrích rukou. Jelikož pJuutro aoki,,n",-ru, ,r*,""z',r,u'"' áoručouotdokunlent PlostřednictvÍIn datové sclrránky - dokLIment je aorieouan veřejnoLr vyhláškou, rrcnídol<unlentv sou ladu. s 
_ 

ustanoven Íll § ]7 oclst. I zákona č.300/20Ós Sb,, o e]ekrronických úkonech a aLllorizoVanókonverzi dokumetltů, dorLrčován plostřednictvínr dalové schrárliy.
SPeciální stavební Úřad v Provedeném stavebníIn řízení přezkottnlal předložcnou žádost z hlcdisekuvedených v § l l1 stavebního zákona, projednal ji s účastrriky řízení a i dotčenýrni 

",1"l"y "'r;,r,ir, 
z.

I l" /,:,i .i,
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jejíll uskutečněníln nebo užívání.. 1E.ol ohroženy zájmy chráněnó stavebním zákonern, předpisy
vydanými k jeho provederrí a zvIáštnírni předpisy.

Projektová. dokumentace stavby.splňuje,obecné teclrnické požaclavky na výstavbu. Speciální stavební
Úřad v PrŮběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolcní stavby. piojektová dokLrmcntace bylazplacována opI,ávněnou osobou.

- projektovádokumentace
- výpis z katastfu nemovitostí
- plná moc k zastupování
- souh lasy s realizacístavby
- vyjádřeni MěU Varnsdorí] OSMI - oddělení dopravy ze dne 30.6.20l 7- vyjádření MěÚ Varnsdor.| OSMI - památkov a pete2e drle 26,6.2011- vyjádření MěÚ Varnsdorf, OSMi - úiad úze,nniho plánováni ze dne 15.7.201]- stanovisko a závazná stanoviska MěÚ Varnsdorf, oŽP ze dne 13.2,20]9, 6.3.2ug4- stanovisko Krajské hygienické stanice Ústeckého krajc, Dččín z.e drle 29.5.20]]- stanovisko HZS Ústeckého kraie, Děčín ze dne 26.6.Ž017- stanovisko Povodí Ohře, s, p. Chomutov ze dne 6.6. 2011- stanovisko POLICIE ČR - dopravní inspektorát Děčín zc dne 25.5.2017- stanovisko NIPI, o.p,s. Jihiava ze dne 25.8.2017- vyjádření SčVK a.s., Teplice ze dne 23.1 .2019
- vyjádření Ceská telekomunikační infrastruktura a.s. Praha ze dne l6,].2019- vyjádření T-Mobile Czech Republic a,s., Pralra ze dne l6. ] .20l9- vyjádření UPC ČR, s.t.o. Praha ze dtle 16,1,2019
- vyjádření GridServices s.r.o. Brno ze dne 2L1.2019
- vyjádření Telco Pro Services, a.s. ze dne 16.1.2019
- vyjádření ČEZ Distribuce a,s. Děčín ze drle 25.1.2019

Rozpočtové nákiady na stavbu činí cca 2 rnil. Kč.

odůvodnění rozhodnutí o námitkách účastníků ryízcní

v průběhu řízeníneobdržel stavebníúřad žádné nánitky ze stlany účashríků stavebního řízení.
SPeciální stavební Úřad zaj istil 

,vzájemný soulad předložený cl"t závaz,týc),l stanovisek dotčcných orgánri
vyžadovaných zvláštními předpisy a zalrI.Irulje do podnínek r.ozhorlnLrtí.

SPeciální stavební Úřad lozliodI, jak je uvedeno ve výroku rozlrodnutí, za polžití ustanovení právi]íc1l
předpisů ve výroku uvedených.

poučcní účastniků:

Proti tomuto rozlrodnutí se lze odvoIat.do l5 dnťr ode dnejello oznámcllí ke KrajskérrrLr úrřadLr tJstcckého
kraje v Ústí nad Labem podánírn u zdejšího spr.ávního orgálrrr.

Odvolání se. Podává s Potřebnýrl počtem. stejnopis,ů tak, aby jeden stcjrropis ztistaI správnínlu orgánu aabY.kaŽdý Účastník dostal jeden stejnopis. Ňepodá-Ii iirasi,,it potr"uny počet stejriopisů, v|Irotovi .;esprávní orgán na náklady účastrríka.

99*|foil lze naPadnout výrokovott část lozhodnutí, jeclnotlivý výrok ncbo jeho vedlc.jší ustanovení.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípLrstnó.

SPeciální stavební Úřad Po dni nabYí právní moci stavebnílro povolení zašIe stavebníkovi jcdno
vyhotovení ověřené projektové dokrrmentice a štítek obsahující identifikační udale o povoicne stavbe.
DalŠÍ vYhotovení ověřené projektové dokumentace zašIe vlastiíkovi stavby, pokud ňenísiavebníkem.
Stavebník.je povinen Štítek před zahájením stavby uinístit rra viditeIném nlístě u Vstllptl na staveniště a
Ponechat je.j tan aŽdo dokonČenÍ stavby, případně do vydání kolarrdačníIlo souhlasu; rozsrihlé stavby semohou označitjiným vhodným způsobem s uvedenínr úd;jů ze štítku,

tIii ,.:l it.

žádost



slr. a)

Stavba nesmí byt zahájena, dokud síavební povolen í rrenabude právní moci. Stavební povolen í pozbývá
p latnosti, jestliže stavba nebyla zah ájena do ) Iet ode dne, kdy naiylo právní moci.

Ing. Jaroslav Beránek, v.r.
vedoucí odboru správy majetkLr

a itlvestic

,,otisk úředního razítka"

PříIoha:
pro navrhovatele 1 x paré ověřené projektové dokumentace - obdrží stavebnik po nabytí právní
moci rozhodnutí spolu se štítkem ,,Stavba povolena..

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č,634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevynrěřtrje.

Toto rozhodnutí musí b;ýt vyvěšeno po dobu l5ti dnů na úřední desce Městského írřadu Varnsdorí.zároveň tento orgán žádáne o.zveřejnění písemnosti způsobem umožňujícíIn dálkový přístup a op:ry:r:lí této skutečnosti! Po uplynutí lhůty bude vráceno MěÚ Varnsdorf oSMI - oaaaieni dopravy a
si lničnílro lrospodářství.
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Na úřední desce vyvěšeno dne:

Z úřední desky s e j m u t o dne:

í 3. 06, 201s

Razítko a podpis orgónu, který potllt,zuje vytlěšeni u sejmttli oznunrcní.

Obdrží:

Město Varnsdo.f, Nám. E. Beneše č.p.410,40147 Valnsdor,|, ploslřeclnictvím zástupce - ProProjekt
s.r.o., IDDS: zzmvc4t

sidlo: Komenskéiro ě,p. ll73l7,408 0l Rulnburk
Město Varnsdorf - Petr Šimek, Nám.E,Beneše č.p . 470,407 47 Varnsdorf 1

Povodí Ohře - státní podnik, IDDS: 7ptt8gm

. sídIo: Bezručova é,p.4219,430 03 Chomutov 3
UPC Ceská repLrblika, s,r.o.. IDDS: 4hds44f

sídlo: Závišova č.p. 5, l40 00 Praha 4
SčVK a.s., IDDS: f7r.f9ns

sídlo: Přítkovská č .p. 1689, 415 50 Teplice
GridServices, s.r.o., tDDS: jnnyjs6

.__ .síd|o: Plynárenská č,p.499/l, Brno-střed, Zábrdovlce,602 00 Blno 2
CEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uqfy

" sídlo: Teptická č.p. 874l8, Děčín lV-Podrlokly, 405 02 Děěí1.12
Ceská teIekomunikační infi.astruktura a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Olšanská č,p.268116, l30 00 Praha 3
Miroslav Doležal, Poštovní é,p,271?,407 47 Varnsdorf

účastníci řízení (oznámeno veřejnou vvhláškou):
parc. č. l519/1, l5l9l3]l, 1519/32, 1519133, 1519/34, 1519/35, l519136, l519l37, l5)9/38, 151gl39,l5l9/40, I519l41, l5l9/42, 15t9/43, 151gl44, 1519145, 15t9l46, 15l9l47, ]519148, ]51gl49, islsiso,
15I9/5|, l5|9l52, 1519/53, l519l54, l5l9l55, l519156, |519157,l5]9/58, 15lg/59, 1519160, 1519/6l,
1519162, 1519/63, 1519/64, 1519/65, I51g/123, 15lgl124, 151gl125, 15lgl126,'1531l2l.,' ]53l/22,

,/.y,l í
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\53ll23, 1531/24, I531l25, 1531/26, |53I/z7, |53l/28, l531129, 1531/30, l53ll31, 1531/32, 153ll33,
1531134, 153ll35, 153l/36, l53ll37, l53l/38, l548/10, 1548/2, 1548111, 1547lI, l540l2, 1540ll v
katastrálním území varnsdorf

Dotčené orgány:
Krajská hygienická stanice Usteckého kraje, IDDS: 8p3ai7n

, sídlo: Moskevská č.p. l5, P,O.Box 78-Ustí nad Labern,400 0l t]stí nad Labem
HZS Usteckého kraje,odbor požární prevence, územní odbor Děčín, lDDS: auyaa6rr

sídlo: Provaznická,č.p.,l394/10, Děčín I-Děčín, 405 02 Déčín2
Policie Ceské republiky,KRP Usteckého kraje,. IDDS: a64ai6n

. sídlo: Lidické náměstí č.p.9, 401 79 Ustí nad Labern ]

MěU Vamsdorf- stavební úřad, Nám. E. Beneše ě.p.410,401 47 Varnsdorf 1

MěÚ Varnsdorf - OŽP, Nam. E. Beneše č.p. 470,407 47 Varnsdot,f ]

MěÚ Varnsdorf - OSMI/Doprava, Nám. E. Beneše č.p.470,407 47 Vallrsdorf

ostatní:
NIPI bezbariérové prostředí o.p.s., IDDS: 5ec62h6

sídlo: Havlíčkova č.p.4481l44,586 0l jihlava l
Technické služby města Varnsdoď, s.r.o., IDDS: zaj6jey

sídlo: Sv. Cecha č.p. 127'l, 407 47 Varrrsdorf l
vlastní

úřady pro vwěšení a podání zprávy o datu vyvěšenía sei:nutí:
MěÚ Varnsdorf - ORG, Nárn. E. Beneše č.p. 470, 401 47 Varnsdorf

(ý,"


