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schvalu je staveb ní zámér
na stavbu;

,,Chodník ul. Svatopluka Čecha, Varnsclorť'

stavební objekty: So l0t Chodník a So 201 Lávka pro pěší (dále jen ''stavba'') na pozemku
parc. ě.3298 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 3299ll 1trvatY iravni po..o.';, pur". c l)oiti+ 1trvalitravní 

.porost), 
pa.c. č,3300 (ostatní plocha), parc. č,33i2ll (ostatni plocha), pafc, č.334] (ostatnípiocha), parc. č. 3383 (ostatní. plocha), parc. 3. :;so 1trvaty travní pofost), parc. č. 3403/l (ostanríplocha), parc. ě. 3403/2 (ostatní plocha), parc, č. 3440/I iostaini ptocná;, pur".. L. nn 1osáni ploctra;.parc, č 3832 (ostatní plocha), parc. č,3,87.4 (ostatní plocha), parc. ě. 3912 io.tut,.,í p]o.hu;, |u.., e. +oso(ostatní plocha), parc, č.409611 (ostatní plocha), pur.. e. síoált (ostatní plocha), parc. č. 8l88/l (ostatníplocha) v katastrálnírn ťrzemí Varnsdorf

Popis stavby:

Stavba chodníku se nachází Podél nístní komunikace Svatoplu](a čecha ve Varnsdorfir. Stavbaje vedenaod chodníku u vlakové stanice ,,VarnsdoId staré nádraží" 1ižním směrem ke křižovatce ul. Si,atopIukaČecha a. Lrl, Československýclr letců. Jedná se o .;"anort, un,i;i 
"t,odník 

o déIce l l53n. Voda z chodnikubude odtékat na vozovku, odtud 
^brrde 

odveaena ao stavá;icích a nových Lr]ienicrr vpusti 
-Kapacita

chodníku je dána šířkou I,00 - 3,00-1n, Chodníky jsou nuu.i.ny z betonové záInkovJ ar'uziy a. o,oor,Varovné.a signální Pásy jsou navrženy , betoioué vibroIisované reliéfní zámkové aruzlý ir. o,oo,r-,červené baI,vy. Sjezdy k RD a na prilehIe cesty jsou navrženy z betonové zámkové aúzúý ti. o,os..Chodník je převeden přes vozovkLl Svatopluka Óecha etylini,.misty pro přecházení o šířce 3,00m. Nový
"l]|dlit 

j: ukorrČen PřipojeníIn na stávající chodník virl, českósiovenskycl, I"t"ť;. 
-Ď;i.l;"nuu.ž"no

něko|ik míst plo přecházení přes vedlejší komunikace.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ

MěStský Úřad Varnsdorl, oSMI oddělení dopravy a silničního hospodářství, jako siIniční správní ťrřad
PřísluŠný.Podle § 40 odst. 4 písnr. a) zákona č. ]3/]997 Sb,, o pozemních kornunikacíclr, ve znění
PozdějŠÍch_ PředPisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), a speciální u"".u,riir"j přislLlšnýpodle § 16 odst. l a § 40 odst.4 písn. a) zákona o pozemních romLrnikacich, u 5 Ls oári. iu 5 rooodst,4 zákona Č. 183/2006 Sb,, o ťtzemnírn plánování a stavebníIn radu Gtávebni zák-olý,'ve znění
PozdČjŠÍch PředPisů (dále jen ",stavební zákon;'), ve společrrém územním a stavebníIn iá.ni 1aar" .;*
!P"]Ťl9 řízenÍ") Posoudil podle § 94o stavebního záilona žádost o vydání společného pouoi",.,i, t t"roudne 24.06.2019 podalo Město Varnsdorl, IčO 00261718, Nám. E. Beneše č.p. a70, +oi +z va.nsaorr
ll ,|t:.ó _11.1up$e ProProjekt s.r.o., Ičo 25187892, Komenského č.p. li73l7, 408 0l Rumburk(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

Podle § 94p odst, l stavebního zákona a § I3a vyhlášky č. 50312006 Sb,, o podrobnější úpravě ťrzernníhorozirodování, územního opatření a stavebního řádu
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SoLlČástí stavbY je nová pěší lávka p_ro chodce přes Zaječický potok, Lávka bLrde mít průchozí šířkuI,50m, Nosnou konstrukci láVky tV;ří rnonoIiticiá zetezotetonóva deska tl. 300 ,r.,,rr. djtra o.sty.1.v ose 2,80m, na vnitřrríIn okraji 2,50m, na vnějšín 3,25 nr, Na dolním konci j. ,k;"č"; šikmo, nalrorním kolmo l< ose cirodrríku. Nosná. konstnrkČe .i" nu ,páani''' ton"i ,Úz"nu'nu;;",, kamennou1,1ábřežní zed'všířce 0,5m,,.nl 
. 
|lo.|nj," konci na upruuino., zemní pláň. Na vnějším okraji nosnél<onstrukce.je navržena monolitická železobetonová ri,n.u S. ZOOrn,,,-, u ulišky:OO,r* Ňu 

"re;ším 
okrajilávkY bLrde na řítnse osazeno ocelové trtrbkové ,aU.uJti . *ao.ovnou 

-vypIni 
výšk| 1,1,;."Odvodněn ípovrchu lávkyje zajištěno podélnýIn a příčným sklonem na okolní terén pr,p. rárí,";ř""i, '

Stanoví podmínky pro umístění stavby:
L Stavba bude umístěna v souIadu__s ověřenort grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkressoučasnélro stavu úzeíni. v rněřítkLr katastiálni ..,rpy ," zakreslením ,tuv"t nino pozemku,

PoŽadovaným umístěníln stavby, s vyznačenírrr vazeb u uíiu;, nu opoti, r.;,r,tna urj"r""".,r od lrranicpozerlku a sousedních staveb.
2, Stavba bude urnístěnajerr na,parcelách. uvedených ve výroku tohoto rozhodnuti tak, iak ie uvedeno naověřené situaci, ktelá je přílohou tohoto roŽhodnrrti. lripadná ,,rě";;;;;;;;i'.oíon ,rrr, ,y._ Předern Projednána a nusí být předem požádáno o,nrenu u.",r,nit;;;;;j;;;'"' "'"'"'
3. Zaíízerlí staveniště bude umíst3no vYhradně n, por.,r,ti, .iuu.Uniku.4, Budou respektována vŠechna nadzemní i podzernní vedení správců a vlashríků IS ve smyslu jejich

vy.jádření, Vedení budou na základě píselnné objednávky pl.edem vyyčena,5. Bude dodržena prostorová nonna vedení inženýrských siti.
6. Bude plně respektován zákort č.20187 Sb., o stát'rí památkové péči v platném znění ve smysltIoznárneníarclreologického nálezu učiněného mimo archeoIogický výzkum itzn. náhodný nález).7. výkopek mLlsí bylt ukládán jen na povolenou skládkLr. o uložení bude vedena evidence.8, v souvislosti s t,rInístěním předmětné stavby nedojde k dotčení stávající vzrostlé zeleně.9, Budou dodrŽeny podmínky závaznél,to stanoviska Měú Varnsdorf, odbor životní]ro prostředí ze dne4.1 .2017, čj,: MUVA l5337l2017Pejív:
- Hranice záborů půdy budou v terénu vyznačeny dobře viditelnýIni znaky. v prťrběhu stavebníČinnosti. a.s ní souvisejícíIni pracemi nesmi ao.;it kjejich překiačo"á;i; p"r;,,;;;í na ot<oInízemědělské pozemky,
- 

|,á:: budou realizovány íak, aby naZPF ajeho vegetačním kry.tu došlo k co nejmenším škodám,- Realizací nezemědělské činnosli nesmí aolt r" tJrturina"i it dy 
'-init ",-,r 

.op'n|"ň r,it"ř'u .-uo.rz rnechanizace, PoŠl<ozováníokolních zemédě]ských pozemků ani-nurusouaníl..1ich'uoánim..zl,nu.- Povinný k Platbě odvodů orgánů ochrany ,emeaitsténo ptlaního fondu ve.tŠrŽno i,řuJu' pi.",nneoznání zahájení reallzace 
,zám,ěru. a. to nejpozději 15 dnů před jejíIn zahájením. Nesplnění

5:U§;tňffi'[X:váno 
jako přestupek ale 5)oa ojst. l písrn. ť; rará*. r^,J"cj',i"ii, p"tru,

- po nabytí právní moci stavebniho povoleni a pied zahájením stavby dojde k provedení skrývkykulturnich- vrstev půdy vmnožsrví óca 28 m' ,'..Ié 

'i;;'hy 

trvalého záboru. Skry,tá ornice a nížeLrložené zúrodnění schopné zeminy budou po aoULr vtasini stavby deponovány na části pozenkuppč.3386 v k,ú. Varnsdorl ošetiovány proti zapleveleni a zabezpečeny ;r"iir;;;J;;iJř;;;,Následně Po skonČení stavební činnoiti brae .il.Yuka ornic e využitaŘ ózelenění u terénnim-i p.uuá,ovýŠe uvedeného Pozemku, .popř. případný pr.ý"t bLld" natidnut zerncdelců, r'aursiru uyrzi,iv rárnci zemedělské č innosri.- o činnostech souvisejících sg 1t<itoy bude veden protokol, ve kterém se zaz"lamenávápřemistění,rozprostření čijiné využití, uložení, oclrrana a ošetřování skry,vky. 
- " -- -qaiiqlll!'l'va P'(

- Dojde-li ke změné v osobe povirlného *-platbč od"o;ů. j; novj povinný k platbě odvodLi povinenoznátnil a doIožir MěÚ Varnsdor.. ožP turo ,,nenu. u'io do I lněsíce oá iei" ,ri"y.' er.,.u"ipovinnost původnímu povinnému kpIatbě odvodů ,rnira, , výjimkou nedoplatků, dnem nabytíprávní moci rozlrodnutí, kterýIn je povinnost k platbě odvoáů uIož.nu noue,ou i;;;;r;:""
J,i::f:" 

sPřÍJohou kzákonu o výpočtu odvodů za trvale odnimanou'oi,á"'u"i"l, o*a"p.a"y

@)u,,,
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technických norern,
4. V případě zásahu do

vlastníka a správce.
s jej ich vlastníky.

5. Budou spIněny podmínky souhlasu
MUY A 188446/20195imIl:

- Případné napadávky materiálu do
investora stavby.

str, 3

Stanoví podmínky pro provedení stavby:
l, Stavba bude provedena podle projektove dok_u1919ce, kterou vypracoval Marek Říha - autorizovaIrýtechnik pro dopravní stavby, Č,KAIT - 0501073, případné )měny "...r úv,'pr"".á"ny u..předchozího povoIen í stavebního úlřadu.

2, Při Provádění stavbYje nutno.dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technický ch zařízetli,
zejrnéna zákon Č. 309/2006 Sb., o zajištění dáIšich poámínek bezpečnosti a ochrany .a.aui pii pra"i unařízení vládY Č. 59l12006 Sb,, o bližších ninimálních požadavcich 

"u 
rr"rp.e"áJ, . 

".r,rÍ",, 
,a*"ipři práci na staveništích.

3. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl. č. 268l2009 Sb.,
stavebních konstrukcí a technických zařízení staveb a na ně

veřejných ploch nebo komunikacíje nutno žádat předem o souhlas příslušného
Rovněž případný zásah do soukromých pozemků rrusí blýt projednán předem

MěÚ Varnsdorf - OŽP ze dne 22.5.2019 pod spis, značkou:

korya vodního toku budou neprodleně odstraněny na náklady

upravující požadavky na provádění
nav azující ustanovení příslušných

- StavebnÍIni Pracemi rredojde k narušení kory vodních toků. případné poškození bLlde neprodleně
uvedeno do náležitého stavu.

- VeŠkerá PříPadná manipulace se závadnými látkarni musí b1.,t prováděna tak, aby by1o zabráněno
neŽádoucímu ťrniku závadných látek do půdy nebo jejich nežádoucímu smísení s odpadnírni nebo
sráŽkovými vodami. PouŽÍvané mechanizační prostředky musí b},t v dobrém technickém stavu a
budou dodržována preventivníopatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.- Platnost souhlasu vodoprávního írřadu je dva roky ode dne vydání.

6, Budou splněny podrnínky soulrrnnélro stanoviska SŽoC s.o. Ústí nad Labem ze dne 30. 7. 2019 pod
spis. značkou 2397 7 /20 1 9 -sDŽC_oŘ UNL-NT:

- Běhern stavby uČiní investor na vlastní náklady taková opatření, aby nebyla ohrožena stabi]ita
dráŽního tělesa a bezpeČnost provozu na železnicí a nedošIo k narušení áni oln"r"niluketotlu arazničinnosti,

- Stavbou nesmí býŤ nepříznivě ovlivněny drážní objekty ani žádné zařízení v majetku čR_SžDC s. o.(laPř, zařízení Železničníh.o spodku včetně jeňo staveb, zařízeri ieleznjen ino svrsru,zabezPeČovacího a sdělovacího zařízení, siInopro tláýci"l zařízení, zařízení železničllích úrovnovycir
1řejezdů, 

mostní objekty, propustky, opěrné, zárubnía obkladní zdi, prot;titukova ofatreniaio.;,- stavba bude realizována takovým způsobem, aby ani v budoucnu n"uyIu postJ^uána a nebylo
omezeno její užívání vIivem provozu dráhy.

- Stavba musí b}t v souladu s aktuálně piatnýrni stavebními a da]šími obecně právními předpisy(stavební zákorl, zákon o drahách.a jeho prováděcí vyhlášky v-platném znéní atd.), nařizeníIni,vyhláškaIli, technickými 
1ormam.|, 

srrrěrnlcemi a prěapisy'sŽbc, s, 
",, 

-irP-.,arl"r,, 
arar,Vzolovými listY železničního spodku, Stavebním a tecIrnicř;ím řádem dr;'a ;;;utnii'l' pr"opiry,

s vYuŽitím nejnověiších technických.řešelrí, techlologií p.ouádění, pracovních p".tr|t , iIateriálů

;:i::"r::*:::t, při dodržování zásad hospodárnoiti a ochrany iivotního p;JřJ; co nejvyššíKvallty a ZlVotnostl staVby.
- Při vYkonávání Prací odPovídá zhotovitel za dodržování bezpečnostních předpisů dle platnélegislativy a předpisů SŽDC.
- Upozolňujeme, že SŽDC, oŘ.UNL se nijak- nevyjadřtrje k správnosti použitých technologickýchpostupů prací, ani žádným.způsobem nepřebírá odpovcánost za následLy zpísobené |ochybenímzhotovitele použitím zvoleného postupu pii realizaci'díla.- Pokud. Při realizaci Prac_Í souvisejících z výše uvedenou stavbou vznikne (i přes výše uvedené) škodana.majetku ve sPrávě SŽDC (vzlrikne napi. potřeba ornezení rychlosti.;iraý r."r.," p."""""it,o ,-,i.tu,výl,LrkY koleje nebo trakčního vedení), zlrotovitel o této skutečnosti neprodieně i"i"irr.;" ŠŽoc, onUNL (P, Semík) a zajistí uvedenéIro dotčeného zařízení čl úseku dráhý ao p,iuoanitro sia*]a není_lito moŽné, do stavu odPovÍdajícího původního účelu nebo užití dotčeného zářízertí či,i.eku-áraly a tona vlastní nákIady,
- Upozorňujeme na SkuteČnost,.Že Zhotovitel stavbyje povinen si zajistit odborný dozor při prováděnístaveb vobvodu dráhy a vedoucí práce zhotovitéle musí mít odbonrou způsobilost dle Předpisu

@u"
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sŽDC Zam\ ,,Předpis o odborné způsobi|osti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní
doPravY" (zkouŠku K 05/2 a nebo K06). Vedoucí prací zhotovitele nemusí b;it jeho zaměstnancem _
nutno PostuPovat dle podmínek uvedených na: http://www.szdc.czldodavaielĚ-odberatele/odbor.na-

+ 9ilq$=o_qD!a§!i:!4ždl V případě, že když ,hotouit.l",r, .tuuby -*.bud" *g-i.uční
jednotka SZDC a Práce se brrdoLr zajišt'ovat v prostorách železniční dopiavni cesty. nřbo svoji
Činrtoslí lnŮže ovlivnit provozováni dráhy na žeIeznični dopravni ceste SžĎC a v rnístáclr veiejnosti
nePřístuPných, nutno postupovat dIe podmínek uvederrých na: lrttp://www,szdc,c/dodavatele-
odberatele/vstup-do-provozovane-zdc
Zhotovitel stavby (vedoucí práce) před zahájením prací zajisti proškolení zaměstnanců (kteří budou
realizovat stavební práce v obvodu dráhy) z platných bezpečnóstních předpisů, při realizaci staveb
v blízkosti provozované železniční dopravní cesty,
UPozor'ňujeme, Že pÍ'i realizaci stavby n]usí byl všechna zařízení, pracovní pornůcky, nářadí a ostatní
materiál urnístěny a uloženy vždy takovýlrr zpťtsobem, aby nejinže nezasahovalý-do prujezdného
PrŮřezu a voIného schůdného rnanipulačního prostoru přilehlé koleje (tj. p.o.to,. ..ii Jtavbami,
PevnýIni zařízenílni nebo jinýrni překážkami a průjezdnýrn průřezem, kte;ýj; stanoven pro přilelrlou
kolej a který musí b],,t zac]rován pro bezpečný pohyb osób a manipulaói-s materiátem), uI" bud.rovněž dodržena podmínka, že při realizaci stavby bude minimální vzdálenosi osob a
mechanizačních prostředků atd.5,0 m od osy krajní kolejá.
UPozorňujeme, Že ani v budoucnu k odvádění vody ie staveb a zařízeni cizích subjektů, nelze
vytlžívat drážnícll příkopů ani jiných drážních zařízení. pokud dojde, zdůvodu reJlizace vyse
uvedené stavby (či důvodů výše uvedeného), k podrnáčení popř. áeformaci drázního pozernkLr
(ŽelezniČního spodku, svršku a ostatního drážního zařízení), budou náklady spojené s odstra'I1ováním
škod hrazeny investorem stavby.
Vlastník realizací stavby nesmí dojít k Znečištění přilehlého že|ezničního štěrkového lože ani
drážních stezek_
pozemek v právu hospodaření pro sžDc bLrde po ukončení prací uveden do původního stavu,
odPadY a PřebYteČný materiál bude odstranětr v souladu s platnou legislativou, rovněž nesmí clojít
k ekologické zátěži tohoto pozemku.

|l| lellizaci savby musit}'t zachován přísttrp do prostorrr železniční slanice cestujici veřejnosti.
zaměstnanců SZDC. s.o.. CD. a.s, a ostatníIn pohybLrjícitn se zde osobám, Zároveň musi uy zál;sren
i trva|ý přístup pro silniční vozjclla a meclranizační prostředky SŽDC, s.o., Čo, u.r. ue"iie uória.r
IZS do ŽST Varnsdorf (z drivodu likvidace případne mimořídné rrdáIosti, oprav drážního zařízení
atd.)
Chodník bude Po celou dobu Životnosti v majetku investora, který bude liradit veškeré náklady najeho provoz a údržbu a náklady provozem a údržbor"r vyvolané.

|91ldujeme, aby investor požádal o odprodej části p.p.č.8l88/l k.ú. Varnsdorf ve vlastrrictví ČR-SZDC, s,o. (na základě zaměření po dokončení stávby). Do doby odprodeje budeme požadovat
uzavřít na výŠe uvedenou část pozemku nájemní smlouvtt. Tuto skutéčnosi.1. nut,1o .u11orru,ně
projednat se SŽoC, oŘ UNL oddělení prodeje a by,tového hospodářství i pi H.i,,.aoua, 

-t.t,e 
.

972 424 505 a oddělení obchodního 
.využití majetku - pí Št and".oua íel.č. g72 424 loz - nii"^r.,i

l1l9y*l a to do doby vydání územního rozhodnLrtí (čijiného povolení stavby),
zahájeni stavby bude ohlášeno rninimálně l4 dní před žapoeetim praci sžoč, oŘ uNL. soráva tratiUstí n_ad Labem. vedouci provozního střediska sŤo cesia Kanrenice. p Š.rit , r.t. e. oz\il1 ou
nebo 724 34Ó 59l, se kterým bude projednán technologický postup praci včetně piedáni staveniště
y|_ea.zgnaFnim prací a po realizaci stavby. Výše jmenovaný p, s..ir uuae p.ouaiei ,, sŽĎC, oŘu.L drážllí dohled (upozoriujeme, že drážní dohled nenaÁrazuje stavební áoro, ,ruřunituf o poukončení stavby provede prohlídku a písemně odsouhiasí ukánčení prací ve váahu k porert u
v právu hospodařit pro SŽDC (písemné vyjádření bude sloLržit jako jeden , p"ati"a,i "ř"}aa"i
souhlasu s ukončeníIn stavby ze str.any SŽDC, OŘ UNL),
Stavebnik rovněž písemně ozn ní, za]'-álení stavby minimálně I4 dní předem na adresu SŽDC, oŘUNL, Železnieářská ]1,400 03 Ústi nad Labern. Před ukončenim prací na stavbě (před konáníIn
:1u:':Č':*k:l':,olní prolrlidky, místního šetření atd,) si stavebník písemně zazádi'o stanovisko§zDc. oR uNL, odděleni ochranného pásrna dráhy, k ukončení siavby v obvodu a ochranném
pásmu dráhy,
požadujerne, aby toto souhrnné stanovisko s_žDc, oŘ uL bylo předáno zhotoviteli stavby, kte|i
zajistí splnění všech podmínek tohoto souhrnného stanoviska.
Toto souhrnné stanovisko nenahrazuje souhlas Drážní]ro úřadu ve smysIu ustanovení § 7 odst. 3
nebo § 9 odst. l zákona č. 226/1994 Sb., o drahách, v platnérl znění,

(í9,íi ()i
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- Případné doplňky a změny, pokud br:dou v ochranném pásmu dráhy nebo na dráze, budotl s námi
zvlášt'projednány.

7. Budou splněrry podmíriky souhlasnélro záýazného stanoviska Drážního úřadu ze dne 15.05,20l7
pod č..i, MP-SOP0980l 1'1 -2lPl DUCR-Z71 641 17 lPl:

- Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené DrážníInu írřadu. Případné znrěny
této dokumentace je stavebník povinen předern projednat s Drážním úřadem.

- Stavbou nesrní být nepříznivě ovlivněny drážní objekly a zařízení.
- Na stavbě nesmějí blýt umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohIy vést kzáměně

s drážrrími znaky nebo mohlyjinak ohrozit provoz dráhy.
- Při provádění stavby nesmí bý,t ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu. Veškeré

kroky při provádění stavby v obvodu dráhy tj harmonogram prací, nutná ochranná opatření,
případné výluky kolejí, apod. je třeba řádně v předstihu projednat s vlastníkem a provozovatelem
dráhy,
Stavebník je povinen písemně oznámit DrážníInu úřadu tennín zahájení výše uvedené
v rozsalru stavby zasahující do obvodu dráhy,
Po ukončení stavby požádá stavebník o vydání souhlasu k provozování stavby, který
vl dává podle § 7 odst, ] zákona,
Budou splněny podmínky vyjádření Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, p.o. Děčín ze dne
l9.6,2019 pod spis. značkou: 54-443-1-0, SUSU K/SPL/09260/20l7:
Budou předem zajištěna taková účinná opatření, aby v pŇběhu prací ani později po jejich dokončení
nedocházelo k zneČištění či jinému poškození vozovky, ani ostatních silničních souěástí a
PřísluŠenstvÍ, nebylo narušeno stávající silniční odvodnění a nebyla ohrožena bezpečnost silničního
provozu v dotčenéln úseku.
Se ŠÍřkovými Úpravami silnice souhlasíIne poluze za předpokladu, že bude zachována minirnálně
stávající šířka vozovky.
před zahájenírn prací v pozemcích ve správě sús Úk, p.o. vyzve investor naši organizaci
k protokoIárn íInu předáni siInice.
spára nrezi stávajícím živičným kr;rtern vozovky a obrr:bou chodníku bude ošetřena pružnou
zálivkou.
Po dokončení chodníku bude stavba geornetricky zaměřena a majetkově vypořádána.
Investor stavby bere soulrlasně na vědomí, že po dokončení prací v silničnírn pozemku a jeho
ZPětném převzetí naší organizací, bude po zárrrční dobu 36 měsíců provádět pr,ůběžně a bez prodJení
odstraňování závad vzniklých zjeho činnosti na silničním pozemku a ulrrazovat škody následně
vzniklé v důsledku těchto závad.
Budou splrrěny podmínky vyjádření Městskélro úřadu Varnsdorf, oSMI/D ze dne 05,06.2017 pocl
spis. značkou: MUY A l4943l20l7BorSa:
Před započetím stavebních prací v silnici ě. 1111264] a místní komunikaci u]. Sv. Čecha k.ú,
Varnsdorf poŽádá zhotovitel stavby zdejší odbol o vydání povolení zvláštního užívání dle § 25 odst,
ó písm. c) zákona č. l3ll997 Sb., o pozemních kornunikacích, ve znění pozdějších předpisů a o
povolení uzavírky dle § 24 téhož zákona, Žádost bude podána minimálná 30 d;í prea zane;enirn
stavebních pracÍ. K žádosti doloží souhIasné stanovisko správce komunikace a návrh dopravního
řešení se stanoviskem policie ČR oI ocein,
Budou splrrěny podminky souhIasu ČEZ Distribuce a,s. Déčin a s prováděním činttostí v ocIIrannéIn
pásmu el. zaŤízení ze dne l1.02,20l9 pod zn.: l1025244l6.
Budorr splněIry podmínky SčVaK a. s. Teplice ze drte 28.0L20l9 pod spis. značkoLr;
o 1 9 69000463 4 lUTPCUL/WJ,
Budou splněliy podmínky vyjádření České telekornun ikační infrastruktury a.s. Praha ze dne 21.0].
20l9 pod spis. značkou.: 5l 880l/ l9.
BLldou splněny podmírrky vyjádření GridServices, s.r.o. Brno ze dne l8.02, 20l9 pod spis, značkorr,:
500l857563.

l4. Budorr splněny podmínky vyjádření Telco Pro Se.vices, a.s. Praha ze dne l6.01.2019 pod spis.
značkou: 0200855092 aze dne20.02.20l9 bez spis. značky,

l5. StaveniŠtě bude odpovídat požadavkůnr UStal]ovení § 24e vyhl. ě,269l200g Sb. Stavebrrí činnost
bude uskuteČňována tak, aby vzlrledem k provoztt na stavbě a okolní zástavbě byly veškeré její
negativní vlivy sníŽeny na minimum. Práce, jejichž hlučnost by přesalrovala stanovené limity clle
ustanovení Nařízení vlády č. 272l20l l Sb. O ochraně zdraví před nepříznivýrni účinky lrlukLr a

stavby, a to

Dlážní úřad
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vibrací, ve znění pozdějších předpisů, nebudou prováděny v době od 2l hodin do 7 lrodin,
l6. Při prováděné činnosti bude použita technologie rninimalizLrj ící vznik hluku a prachu vprůběhu

prováděných prací tak, aby nedocházelo k obtěžování obyvatei, zejména trvale bydlícíclr
v nejbližším okolí nadlimitní hlučností.

l7. Při provádění stavby nesn]í b},t narušeny nadzemní a podzemní sdělovací kabely a zařízení, vedení a
pott'ubÍ. Při provádění stavby nesmí být nad přípushor"r míru znečišt'ováno životní prostředí a mísnrí
kornunikace, okolní zástavba nesmí by nad přípustnou míru obtěžována hlr:kem, prachem a

vibracemi. Nesmí dojít ke znečišťování telénu, povrchových vod ropnýIni a jinými škodIivými
látkami.

l8. Budou respektována všechna nadzemní ipodzemní vedení správců a vlastníků IS ve smyslu jejich
vyjádření.

l9. Před zahájením stavby bude na viditelném místě tl vstuptl na staveniště umístěn štítek ,,Stavba
povolena", který obdrží stavebník, jakmile toto rozlrodnutí nabude právní rnoci, Štítek musí bllt
chráněn před povětrnostními vlivy, aby íldaje na nělrr Lrvedené zůstaly čitelné, a rnusí blt ponechán
na místě do závěrečrré kontrolní prohlídky.

20. Na stavbě bude řádně veden stavební deník, za řádné vedení stavebního deníku odpovídá Zhotovitel
stavby. Stavební deník bude uložen na stavbě tak, aby byl k dispozici vždy při namátkovém
kontrolním výkonu.
Budou předem zajištěna taková írčinná opatření, aby v průběhu prací ani později pojejich dokončení
rredocházelo k znečištění čijinérnu poškození vozovky.
Veškeré škody způsobené stavbot"t hradí investor,
Bude zamezen přístup rrepovolanýrn osobám na staveniště,
Investor si smluvně zajistí zneškodnění či využití odpadů vzniklých realizací záměru (např, stavební
sut', výkopová zemina, obaly od stavebních a nátěrových lrmot, odpady kovů, odpad z lnodernizaci a

demolic) na zaíízení k tomu určeném.
S odpady bude nakládáIro v souladu se zákone]]-l o odpadech č, 185/2001 Sb., o vznikajícich
odpadech v prťrběhu stavby a o způsobLr jejich odstranění nebo vyLržití musí b},t vedena průběžná
evidence ve smyslu ust. § 2l vyhl. č.3831200l sb., o podrobnostech o nakládání s odpady. Doklady
o skladováni budou předloženy při závěrečné kontrolní prohlídce,

26, Pro stavbu br"rdou použity pouze materiály s příslušnýIni atesty (atesty vydané státní zkušebnou,
osvědčení ITI prolrlášení o shodě a podobně).

27. Stavebník oznámístavebnímu úřadu tennin zahájení stavby.
28. Stavebník oznárlí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
. v)4ýčení stavby v souladu se stavebním povolením
. dokončení výkopů a zemních prací
. konečné úpravy povrchů

29, Stavba bude dokončena d o 3l .12.202I.
30. Stavba bude plováděna dodavatelsky stavebním podnikatelem. Název, sídlo a oprávnění k předmětrré

činnosti bude předloženo stavebnímu úřadu před zahájením stavebních prací.

3l. DokonČení stavby oznámí stavebník plostřednictvím jednotného formuláře "Ohlášení dokončení
stavby" přísluŠnému stavebnítnu úřadu. PřílohoLr této žádosti bude prohlášení stavebníka o tom, že
stavba byla provedena v souladu s jejírn povolením a ověřenou dokumentací/projektovou
dokumentací. pokud při provádění stavby dojde k podstatným odchylkám oproti ověřené
dokumentaci/projektové dokumentaci, přiloží stavebník místo prohlášerií dokumentaci skutečného
plovedení stavby. Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a
vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvIáštníIni právníIni předpisy.

Účastníci řízení, na něž se vztalruje rozlrodnutí správního orgánu:

Město Vamsdorf, Nám. E, Beneše č. p.470,407 47 Varnsdorf 1

25.

fu)^,.,.
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odůvodnění:

Dne 24.06.2019 podal žadatel 
,žá9?:' : vydání společného povoleni. Uvedeným dnem bylo zal.ÁjenosPoleČné řízenÍ. SPeciáIní stavební úřad o.známil ziahájení rpol.eného il^"i ^j.yň "lurříit 

t. rir"ni,viiejl9sli a dotČeným orgánŮm. So.učasně pod|e usta-noveni § ll2 odst.2 stavebního zit ora upL,.tt oaohledání na místě a ústního jednání, plotože jsou mu dobře )námy poměry v ťtzemí a zaáori po.tY,,j"
dostatečný podklad pro posouzení záměru, a sianovil, že ve lhůtě dó is anů'oa ao.uo"ni toňoio oznámenímohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.
Speciální stavební Úřad v provedeném společném řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji sÚČastníkY řízení a dotČenými orgány a zjisíil, žejejím uskLrtečněním nejsou ohroženy ffiy chráněnéstavebním zákonem, předpisy vydanýIni kjeho próvedení a zvIáštnírli předpisy, umístění stavby je
v souladu se schvá]enou Územně plánovací dokuméntací a vyhovuje obeclrým požadavkům na výstavbu.Ve sPolečném Povolení SSÚ,vymezil pozemky pro ,.aíiraci 

'stavebniho 
)a,ner,,,, .iunouii .pot.enepodmínky pro oclrranu území, podmírrky pro umístění a povoiení *"tr- Ú'^rl"ri.ř spoteenéhoúzemního a stavebního řízení je stavebník a obec, na jejímž rizení má b5,t záměr uskutečněn (ílčastnícipodle § 94k písm. a) a b) stavebního zákona). DaIšími účastníky společného řízení podle 5l+t< plsm. c;,d),a e) staveblího zákona jsou vlastníci pozemků a staveb, na kterých má bly't požadova tlý záměrttskutečIrěn, nebo ten, kdo rná k pozemku riebo ke stavbě jiné věcné právo. DáIe jsou to osoby, jejichžvlaýnické nebo jiné věcné Právo k sousedním stavbám aneio solrsednlm pozemkťr"m oi staubám na nichmŮŽe bY't sPoleČným Povolením přimo dotčeno. Vyhodnotit přímé dotčóní příslLrší stavebnimLl úřadu.Tento okrr:h bYI stanoven na základě výpisu z katastru nernovitostí, rovněž také,cr,urat ieiu'u ror.at,stavby ajejího předpokládaného účinku na okolí.

účastníkůrn řízení podIe § 94k písm,-e) stavebního zákona bylo doručováno formou veřejné vyhlášky,jelikož šlo o řízenís ve|kým počtem účastníků (s více než 30 újastniky) ve smyslu 5 t++ správnino raau,
Účastníci řízení podIe ust. § 94n odst. 3 stavebního zákona, moJrou uplatňovat námitky protiprojednávanému stavebnílnu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a ttžívá1-1í stavebního záměru nebopožadavkům dotčených orgánů,. pokud jimi může být přírnó dotčeno jejich vlastnické neuo iine ve"ne
Právo k Pozemku nebo stavbě (viz ust. § 94 odst. 4 stáveLního ,atona;. 'ti6uet" 

"á.iiřy,""rrii ,re"""r.;LrPlatnit a jen takovými námitkami se může stavební úřad zabývit a .orhodnoui o'ni.ň,'r. o.,u,ni,nárlitkám stavební úřad nepřihlíží.

Smyslem ÚČastenstvÍ sousedŮ v řízení není dávat právo sousedům, aby rozhodovali o toITI, co bude děIatsoused - v]astník sousedního pozemku.na svém p'ozemku, ale aby mohli 
"por".;i, ;;;;;", 

"pr"qektanta,

stavební Úřad na skuteČnosti spojene sjejich ma.letkem, o kterýcli nikdo jiqti n"z on; su.|-;ui.o utustni"i

::il",:1.J::q^::i::1f]h? 
s.předmětem iízení,,Áeuí,neboť právě toto, že kdo není vlastníkem, nezná tytooalsl lnozne souvlsIosti. Jedná se lapř, o vedení různých podzemních zařízení (kabely všáho druhu),kalalizace, vodovod, řešení svodu dešiových vod apod.

speciální stavební úřad konstatuje, že předmětem rozhodování o stavbě je pouze posuzování souladustavebního. záměru vlastníka pozemku a stavby s veřejnýni zájmy, v torntá pripJal pr.r!"io*"1',ri
územnírn plánen, stavebním zákonem,.o.becnýIni technickýrni poŽadávky nu ulisiaubu 1"ýrri. o. iOrlzOooSb., o obecných požadavcích na využívání úžemí, vyhI. č'.26á12006 su., o teclnickYj pozujuu.i"r,, nuStaVbY a vYl'tl. č, 29812009 Sb,, o. obecných požadavcích zabezpečujících ,ziua'nl'-.luuJň-o.ouu,nl
s omezenou schoPností PohYbu a orientace). Dále stavební traay steaLr.li o.t.unu |rař, .-r,ráněnýchzájrnťl účastníků íízen| to platí pouze z hlecliska predpisů stavebního pnáva, |"rra ;"; i.-r., pJ"" ".;*.zajiŠtěna soukromo právními instituty (např, uecná bré,rena), Pokud nejsou z hlediska správního pr.ávazjiŠtěnY dŮvodY bránící vydání požadovaného rozhodnutí, pat< se tořo ,.orho6;"tiů;"ž'll"ai.ku
oběanského práva se pak u staveb; íka jed ná_ o řádný vl,t<on.letro prava - užívat vlastní por'"r"t u *uuur.Vlastník pozemku a stavby.á pr:u:.Lrzívat,svirj 

'nu;.ě[ páaI" své libosti, |"riJ"." 
' 

""pri.er""cned.otkne Právjiných a Pokud nevybočí zrnezí piípustřé veřejnoprávní .egulaÓ". Výše;ito;;;á stavbaniČÍm. takto nePříPuStným nenÍ, zpoJrledu platliéht územníhá pIánu uvedenou stavbu vdané lokalitěutnístit lze_a nedojde k narušení pohody bycllení správníorgán uvádí, že sejedná o kritái;;, k;ré můžestavební úřad hodnotit pouze z toho. hled.iska, zda stavba sitIiuje Iimity .tunou*e p.a""lrl^'pr"opi.y 
""Úseku. stav_ebního Pláva, tj. stavebního zákona, jeho p.oueác"i"t,, vyhlásek ei jiných ."iasi"iJr,-i.a""i"r,

PředPisŮ, SPeciáIrií stavební úřad nemůže v sitiraci, Lay stavebník splní podminky stanovené orávnírrripředpisy na úseku stavebního řádu, jakož ipodmínly í,unou.n. áo-ěnill;;;ilí,;;;;i;ňut, n"zstavbu PovoIit. SPeciální stavební úřad v řízení posoudiI soulad předměiné .tuiuy . Ii,nT|.tunou"nlr,ni

@u*
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právními předpisy a při svém rozlrodování rovněž vycházel ze síanovisek dotčených orgánťr, chránících
veřejné zálny na základě zvláštních právních předpisů.

V zásadě kaŽdá nová stavba s sebou nese možlré negativní viivy a je právě účelem územního rozhodnutí
posoudit přípustnou rníru těchto negativních vIivů a stanovit, Zd; jei,;ístění nuurt ouune .iuuuy možné činikoliv. v projednávané věci byio 

_s 
ohIedem na zjištěný skLňkový stav v území .prauri'.i o.gany

shledáno, Že_umístění stavbyje v souladr: s požadavký pravnich predpisů a toto bylo 1ogicky zJiwodneno
v obsahu rozlrodnutí,

SSÚ je povinen posoudit záměr. stavebníka v,ýhradně podIe platných stavebníc]r předpisů a v případě
sPlnění zákonných Podrnínek vydat kladné roziodnutí, Štuu.Uni i,ráa;" toho názoru, ze fovoLnim dano
stavbY nebude naruŠena kva|ita stávajícího prostředí nad obecně přijatelnou úroveň, ,arJ, uyi p-.i"a"a"
s orgány, hájíctltli zájny podle zvláštníclr předpisů a ty se záIněrem vyslovily soLrhlas.

stavební úřad v průběhu řízení neshleda] důvody, které by bránily povolení záměru.

projektová dokumentace stavby
irrformace o parcelách KN
výpisy z katastru nemovitostí
soulrlasy se stavbot"t

smlouva o výpůjčce pozemků č.j. 11gl7l201g-SŽOC-OŘ UNL-SOČ
vyjádření Povodí Ohře s.p, ze dne 16.05.20)7 zn. POHl2530l20l6-2/037100
vyjádření UPC ČR, s.r.o,zedne22.01.20]9 č. žádosti E00l l03/l9
souhlasné stanovisko KŘP Ústeckého kraje Policie Čn oI oe oin ze dne 29.05.2017 zn. KRPU-
l 067 7 4- 1 l ČJ -20 1 7 -0 40206
vyjádření Policie ČR Děčín, oddělení správy nentovitostí majetku ze dne 04.0].2019 zn. KRPU-
I l s8ó I -] /Čj-20 I s-0400MN- l4
závazné stanovisko HZS Ústeckého kra.je, ú,o, Děčín ze dne 13.06.2011zn, HSUL-261-15 7lDC-2011
vyjádření MěÚ Varnsdorf, OSMI - parnátkov á péče ze dne 22.06.7017 zn. MUVA l6954l20l7HanÁj
vyjádření MěÚ Varnsdorf, oSMl -úřad územního plánování ze dne 06.06.2017 bez zn.
VyjádřeníMěÚ Varnsdor{ oSMI/D ze dne 05,06,20l7 zn. MUVA 14943l2017BorSa
koordinované závazné stanovisko MěÚ Varnsdorl, oŽP ze dne l3.02,20l9 zn. MUVAl3331/9631l2019MalEv
souhlas MěÚ Varnsdorf, OŽP ze dne 22.05.20lg zn, MUVA I88446/20l95imIl
závazné stanovisko MěÚ Varnsdorf, oŽP ze dne 04.07 .2017 zn. MUVA 15337/2017Pejlv
závazné stanovisko KHS Ústeckého kraje. ú.p. Děčín ze dne 22.05.2011 z"l. KHS|JL 22893l20l1
stanovisko NIPI bezbariérové prostředí, o,p,s. ze dne 31.05.201.7 zn.085l70056
soulrllrné stanovisko SŽoC s.o. Ústí nad Labern ze dne 27. 06. 2017 zn. 1340512011-SDŽC-OŘ
UNL-NT a ze dne 30.07,20l9 zn.23971l20l9-SŽoc-oŘ UNL_NT
závazné stanovisko Drážn ího úřadu Praha ze clne l 5. 05. 20l 7 zn. DUCR-2 7164111lPl
souhrnné stanovisko ČD-Telematika, a.s, Praha ze dne l8.03,20 19 zn. )201904728, ze dne
21 .01.2019 zn. l20l 900l l 50
vyjádření České telekomun ikační infrastrrrktury a.s. Praha ze dne 2l .0l .20l 9 zn,: 5 1 880l/ l 9
vyjádření GridServices s.r.o. Brno ze dne l8.02.20l9 zn.: 500]857563
vyjádření TeIco Pro Services a,s. Děčín ze dne 22.02.20]9 bez zn., ze dne ] 6.0 ] .20 ] 9 zn.
0200855092, ze dne l6.01.20]9 zn.: 020085509, ze dne ]6.0I.20]9 zn. 0200855098
souhlas ČEZ Distribuce a,s. DěČÍn s u_místěnírn stavby a , prouáděni,r, činností v ochrannént pásmrt
elektl,ického zaŤízení ze d,ne I l .O2.2019 zn,: 1l0252i416 á sdělen í ze dne l 6.0 l .20l 9
zn.01 0 l 04393 0, ze dne 16.0l .2019 zn.0101043923 a ze dne l6.01 .2019 zn. Ol |01043920
vyjádření T-Mobile Czech Republic a.s, Plaha ze dne 21 .01 .2019 zn. E02180/)9
vyjádření SčVK a,s. Děčín ze dne 28,01.2019 zn... O1}690004634/UTPCUL/WJ
vyjádŤení_Spr,ávy a údržby silnic ÚK, Děěín ze dne 19.06.20]7 Zn.54-443-)-o a ze d1,,e 23.07.2019zn,54-443-2-0

í,^
{íi0) íi 8.
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. souhlas Města Varnsdorf ze dne 27 .08.2019 zn. MUVA 4 ) 1 508/20 l 9HajKl

Rozpočtové náklady na stavbu činí cca 3,000.000,- Kč,

Stavební Úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánťrvyžadovanýclr zvIáštnílrri předpisy a zahrnulje do podminek rozhodnutí.
Stavební Úřad rozlrodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za polžití ustanovení právních předpisů vevýroku rrvedených,

Protože sejedná o řízení s velkým počtem účastníků dle § l44 zákona č,50012004 Sb., správní řád,v Platném zněnÍ, doruČuje se osobám v 
_§ 

94k písm. a), b) c) a d) stavebního ,atonu.;"a*tiiui] a osobáIrr
uvedeným v § 94k písm. e) veřejnou vyhláškou,

Stanovení okruhu účastníků spqlqhého řízení:

okruh ÍlČastníkŮ spoleČného řízení byl určen dle § 94k stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisťr
Účastníci řízení - další dotčené osoby:

- podle § 94k písm. c) a písm, d) stavebního zákona

SŽDC. so. Sprá,va a ÚdrŽba silnic Ústeckého kraje, Telco Pro Services a.s., SčVK a.s,, GridServices,
s,r.o.. CEZ Disrribuce, a, s., Česká te lekom Lrn ikačn i infrastruktu ra a,s., Václav Míka, Václav Míka.
- podle § 94k písrn. e) stavebního zákona

parc. č, parc. č. 33 l]i5, 33I1/12,3311l13,3387,3388, 3390, 3439ll,343912,3746,3764,3]65,3.161,
1798,.3170 ? 377 411 , 377 511, 3]!], ?l!2, 37gg, 3800, 3801ll, 380l/2, 380l 14, 3sOlD, ls'oál+, ssoets,3806120, 3895,3897, 3898, 38gg, 3921l1,392113, 3923, l%t, qossjl, qossj+, q,osiil,-iďs2/1, 4l1],41 12, 4116, 411811 , 4I l8/2, 4120ll, 4123l4, 4166, 3440l2i.,3403/4 v kata;trálním i,.".i vu.nraorr
Vanrsdorfč,p,2)19,č.p. 1277, ě.p.2333, č.p.2066, č.p. l653, č.p. 3490,č.p.l798, č.p,555, č.p. ll25 aě.p.2690

Vypořádání s návrhy a náInitkaIni ílčastníků:
- Účastníci neuplatnili návrhy a náInitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladůrn rozhodnutí:
- Účastníci se k podkladům rozlrodnutí nevyjádřili.

poučení účastníků:

Ploti tomuto rozhodrrutí se lze odvolat_do l5 dnťr ode dnejeho oznámení ke Krajskému úřadu ústeckéhokraje v Ústí nad Labem podáníIn u zdejšího správního organ,,.-

odvolání se_ podává s potřebným počtern. stejnopisů tak, abyjeden stejnopis zůstal správnímu orgánu aaby,každý účastník dostal jeden 
_stejnopis, Nepodá-li úeasirlik potreuný počet stejnopisů, vyhotoví jesPrávní orgán na nákladY ÚČastníka.^Odvolánim lze napadnorrt výrokovou east rozrroanuii, jednotlivý

výrok nebojeho vedlejší ustanovení, odvoláníjen ploti oáůvodněnirozhodnutí je n"pri|u.tnJ. '-
SPeciální stav€bní Úřad Po dni 

.nabYí právní moci výroku o umístění stavby doručí žadateIi stejnopis
PÍsemného vYhotovení sPo|eČného povóiení opatřený ioložkou právní moci .p"r", 

""er""", 
grafickoLlpřÍIohou, stejnopis písemného Vyhotovení .pÓI"tneÍ]o povolení opatřený doložkou právní moci doručítaké místně příslušnému obecnímu úřadLr, pbkud není stavebním ,irua.n-', u;a. ti o'rtuuuy"|oat" 5 r:nebo l6 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnéllu k povolení stavby.

speciální stavební úřad po dni.nabyí právní moci výroku o povolení stavby zašIe žadateli jednovYlrotovení ověřené Projektové dokurneniace a štítek oĚsahující identifikační uáu;" o pouoi"ne ,tuuue.DalŠÍ vYhotovení ověřené projektové dokumentace zašle viastníkovi stuuby, pokud'n"ní ludut.l",',.Zadatel je. Povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditeInérn rni.,á'"'*i"p,, ,''a sái,eniste a
Ponechat je.j tam aŽ do dokonČení 

_stavby, 
případně do vydání kolaudaěního ,out1turu; ',.o.ranijlruuby ..mohou označitjinýrrr vhodným způsobem i uvedeníIn úd-ajů ze štítku.

(ýnL;
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SpoleČrré povolerrí má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona pIafuost 2 roky. Stavba nesmí b;ýt zahájena,
dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Ing. Jaroslav Beránek v.r.
vedoucí odboru správy majetku

a investic
,,otisk úřednílro razítka"

PopIatek:
Správní popIatek podIe zákona č. 63412004 Sb., o správníclr poplatcích je osvobozen.

Toto oznámení musí být lyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: 0 3, 0g. 2C19
Sejrnuto dne:

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

Obdrží:
účastníci řízení (datová schránka a doporučeně):
Město Vamsdorf, Nám, E. Beneše č .p. 4'10, 407 47 Varnsdoď, prostřednictvím zástupce - ProProjekt
s.r.o,, IDDS: zzmvc4t

, sídlo: Komenského ě.p. 1,I73l1,408 0l Rumburk
SZDC, s.o., Oblastní ředitelství Ustí nad Labem, IDDS: uccchjm

sídlo: Železničářská č,p. l386/31, Ústí nad Labem-Stř;kov, 400 03 Ústí nad Labem 3
Václav Míka, Lesní č.p. 607,407 41 Varnsdoď 1

Václav Míka, Lesní č.p, 607, 407 47 Varnsdorf 1

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, IDDS: 6hevxje

" sídlo: Krokova č.p. 3l, 405 0l Děčín l
CEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uq!

" sídlo: Teplická ě.p.874/8, Děčín lV-Podmokly,405 02 Děčin 2
Ceská telekomunikační infrastruktura a.s,, IDDS: qa7425t

sídlo: Olšanská č.p.268I16,130 00 Praha 3
GridServices, s.r.o,, IDDS: jnnyjs6

sídlo: Plynárenská č.p.49911, Brno-střed, Zábrdovice,602 00 Bmo 2
Telco Pro Services a.s., IDDS: id6pgkc

sídlo: Duhová č.p. l53l13,140 00 Praha 4-Michle
SčVK a.s., IDDS: f7rf9ns

sídlo: Přítkovská č.p. 1689,415 50 Teplice

účastníci řízení (oznámeno veřejnou vvhIáškou):
parc. č. parc. č.33ll15,33lll12,33lll13,3381,3388, 3390, 343gl1,3439/2,3746,3764,3165,3767,
3768,3170,3714lI,377511,3781,3'182,3799,3800,3801/1,3801/2, 380Il4,380312,38:n6/4,380615,
3806/20,3895,3897, 3898, 3899,392l/I,392113,3923,393l, 4o8gl1, 408gl4, 40gliI, 40g2i1, 4111,
4112, 4116,411811, 4ll8l2, 4I20l1, 4123l4, 4166,3440lZ,3403l4 v katastrálním území Varnsdorf
Varnsdorf č.p. 2179, č.p. 1277, č.p, 2333, ě.p. 2066, ě.p, l 653, č.p. 3490, č.p. l 798, č.p. 555, č.p. l l25 a
č.p.2690

Dotčené orsánv:
Drážní úřad, sekce stavební - Oblast Pralra, IDDS: 5mjaatd

sídlo: Wilsonova č.p, 300/8, Vinohrady. l21 06 Praha2
PoIicie Ceské republiky.KŘP Ústeckého kraje, lDDS: a64ai6n

@^,.'
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sídIo: Lidické náměstí č.p.9,401 79 Ústí nad Labem 1

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje, IDDS: 8p3ai7n

, sídIo: Moskevská č.p. 15, P.O.Box 78-Ústí nad Labem,400 0l Ústí nad Labem 1

HZS Usteckého kraje,odbor požární prevence, územní odbor Děčín, IDDS: auyaa6n
. sídlo: Provaznická č.p. l394ll0, Děčín I-Děčín,405 02 Děčín 2

MéU Varnsdorf- stavebníúřad. Nám. E. Beneše ě.p.470,4O7 47 Varnsdorf l
MěU Varnsdorf - OZP, Nám. E. Beneše č.p. 470,407 47 Varnsdorf 1

MěU Varnsdorf - OSMI/Doprava, Nám. E. Beneše č.p. 470, 407 47 Vamsdorf
ostatl]í:
NIPI bezbariérové prostředí o.p.s., lDDS: 5ec62h6

síd|o: Havlíčkova č.p.4481l44,586 0l Jihlava
Technické služby města Varnsdorf, s,r.o., IDDS: zaj6jey

sídlo: Sv. Čecha č.p, 1Z'77, 407 47 Varnsdóri l
vlastní 2x

ťrřad_v pro vwěšení a podání zprávy o datu $lvěšení a sejmutí:
MěU Varnsdorf - ORG, Nám. E. Beneše č.p. 410, 401 47 Varnsdorf

Pří|oha:
Ověřená situace pro všechny
ověřená projektová dokumentace pro stavebníka po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí

@nn
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