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ROZHODNUTI
UZEMNI ROZHODNUTI

Výroková část:

Městský írřad Varnsdorf. Stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § l3 odsl. l písm. c) zákona č,
183/2006 Sb,, o úzenlnítrr plánovárií a stavebním řádu (stavebni zákon), ve znění pozdějších předpisri
(dále .ien "stavební zákon"), v územnítn řízení posotldil podle § 84 až 90 stavebního zá]<ona žátiost
o vydání rozhodnutí o urnístěrrí stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o Lrnlístětlí stavb1"'), kterou dne
l 2.6.201 9 podalo

Město Varnsdorf, IČo 00261718, NiIn. E. Beneše č.p. 470,407 47 Vantsdorf l,
které zasíupuje Tonuiš Behina, IČO fi756943, lllr. 28.9.1974, Bitozeves č.p, I25, 440 01 Launy l

(dálejen "žaciatel"), a na základě tolroto posouzení:

Vydává podle § 79 a 92 stavebnílro zákona a § 9 vyhlášky č. 50312006 Sb., o podl,obnější írplavě
územního rozhodování, ťtzemnílro opatření a stavebního řádu

rozhodnutí o umístění stavby

veřejné osvěíIení ul. Petra Bezruče
(dále jen "stavba") na pozen*u parc. č. }0l2 (ostatní plocha1, parc. č, l0l3 (osmmí plochu,). 1lctrc. t.

7680 (ostatní ploch(r, parc. č. 7681 (ostantí plocha), parc. č. 7706 (osrumí ploclla), purc_ č. 8]ó8 (uslttttti
plochc) v kttlastrálnílt úzentí I/arnsrlorf.

Druh a tičel umisťol,ané ,slayby:

- Napojení veřej rrého osvětlerrí bude plovedeno ze stávaj íc ího sloupLr VO ě. 995, Zde bude provedencl
odbočení ve stávajicíIri sloupu VO. Ze sloupu bude veden kabe] CYKY 4J l0 do nových sloullů
veřejnélro osvětlení. Na konci kabelor,é trasy bLlde provedeno zpruhovátli do stávajícího s|oLrpu č.
1102. Trasa kabelLl bude vederra v prostoru potlél konrunikace a pod komLrnikací pomocí překopťr.
Kabely budou v převážné části stavby Lrloženy do společného výkopku s vedenínr ČEZu. SloLrpy
budou propojeny zemnící páskou FeZrl 30x4. SloLrpy budou osazeny j ednookru hovýrll i

svorkovnicemi s po.iistkani 6'4. Ze svorkovnice bLrde ke svíticllu veden kabel CYI(Y 3Cx1.5.
- Pro osvětlení jsou navržena svítidla Streetlight 20 nticro LED, osazená na sloup do výšky 5 m,

Svítidla btldou osazená tra sloupy bez použití výložníků. Sloupy budoLr r.tmístěny do zeleného pásLr
podé| korlunikace.

Stanoví podmínky pro umístění stavby:

l. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílolroLl rozhodntrtí. kter,á obsahuie výkres soLlčasnélro
stavu území v měřítktl katast|állií lnapy se zakreslcnítlr stavebního pozenlku, požadovaným
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umístěnírrr stavby, s vyznačením vazeb a vlivťt na okolí. zejnréna vzdáleností od hranic pozenrl<u a

sousedních staveb.
2. Budou respektována všec|rna nadzernní i podzemní vedeni správců a vlastníků IS ve snrysltr .jejich

3.

4.

5.

6.
1.

8.

9.

vyjádření. Vedeníbudou na základě písenné ob.jednávky předenr vytyčena.
Bude dodržena prostorová nonna vederií inženýI,ských sítí.
Bude plně respektován zákon č. 20187 Sb., o státní panlátkové péči v platnétn znění ve stnyslu
oznámení archeoIogickélro ná]ezu učiněrrého mimo aI,cheoIogický výzkum (tzn, náhodný nález).
Výkopek musí být ukládánjen na povoletrou skládktt. O Lrložení bude vedena evidence,
Budou splněny podmírrky sdělerrí ČEZ Distribuce a.s. DěčíIr ze dne 3.4.20l9 pod zn.: 0l0l089l64,
Budou splrrěrry podnrínky souhlasrr ČEZ Distribuce a.s, Děčírr ze dne 6.5.20l9 pod zt,t.: l103'745336.
Budou splněny podmírrky vyjádření GridServices s.r.o. Brtlo ze dne 23.4.2019 pocl zn.: 500l907805.
Butlor.t splněny podrninky vyjádření SčVK a.s. Děčín ze clne 22.5.2019 pocl ztl.:
o l9690049 652l UTPCU L/WJ.

l0. BLldou splněny podnrínky vyjáclření České telekorrrtrni]iačrti infrastruktLrry a.s. Praha ze dne 3.4.20l9
pod č j,: 59345ó/ l9.

ll. Brrde splněna poclnrínka MěÚ V:rlrrsdol,ť - silničniho správního úřaclLr ze clne 29,4.20l9 poc1 č.i.:
MUVA l3 l 1 l 1/936 ]/20] 9HraKl:

} Před započetírl stavebníclr plací v silničrrírrr pozentku ul. Pohrarlični stráže- I,1ladní a Celni v k.ú.
Valnsdorf požádá zhotovite| stavby zdejší o66o, 6 l,ydání povolení zvláštního užír,ání dle § 25
odst.6 písm, c) zákona é. 13/1991 Sb., o pozerllrrích kornuniliacíc]-t. ve znění pozdějších předpisú.
Žádost bLlde podána rnininráJrrě 30 dní před zahájenínr stavebních prací. K žáclosti t1oloži
souhlasné stanovisko spI,ávce komrrnikace tj. Tsrn s.r.o. Varnsdorf a trávrh dopravrrího řešerli se
stanoviskenl PČR Dl Děčín.

l2, Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kteror.t vypracoval Tornáš Behina
autorizovaný technik pro techrriktl plostíedi Staveb. ČKAlT 040]64l: případné změny nesnli blt
provedeny bez předchozího povolerrí stavebního úřadu.

13. Stavebník oznární stavebníttlu úřadLr ternrírr zahájení stavby,

14. Stavebník ozIrálrrí stavebnínru írřadu tyto fáze výstavby pro kontrolrrí prolrlídl<1, star,b;,:

} provedenívýkopů a zenrních prací

} po uložení kabelu

} konečné ítpraw povrchťt

15. Stavebník zajistí v),tyčení plostorové poIohy stavby, sLrbjekterlr k tolntl oprávněnýnl.

l6, Při provádění stavby je l,]tltl]o dodržovat předpisy, týka.jící se bezpečnosti plác!, a techl]icl(i,ch
zaíízeli, zeina)a zákona č. 30912006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdravi
při práci a nařízení vlácly č. 59112006 Sb.. o bližších nlininlálníclr požadavcích na bezpečnost a
ochranu zdraví při práci na staveništích.

l7. Při stavbě budoLr dodržerra ustallovellí vyltl. č. 268/2009 Sb., trpravLrjící požadavky na plovátlěni
stavebních konstt,Lt]<cí a techrricliýcli zařízeIrí staveb a na ně navazující ttstanovení příslLršných
technickýclr rtolerrl,

l8. Staveniště btrcle odpovídat požadavkům ustanovení § 24e vyhl.č.26912009 Sb. Stavební činnost bude
uskutečňována tak, aby vzlrledern k provozu na stavbě a oko]ní zástavbě byiy veškeré.iejí l]egativl,]í
vlivy sníženy na tnininlum.

l9. Při provádění staveb neslní být narušeny Iradzemní a podzenrní sdělovací l<abely a zařízení. vedení a
potrubÍ. Při prováclěrrí staveb nesnlí být nad přípustnor.r ntír,u zrlečišťováno životní prostředí a místni
konrutrikace, ol<olní zástavby nesmí být nad pi,ípustIlou I]1íru obtěžována hlLrkenl, pracltent a
vibracemi. Nesrní dojít k znečišťování terénu, povrcltovÝch a podzenlních vcld ropnými a .jinÝnli
škodlivýIni látkanl i.

20. Na stavbě bucle ř/rdně vedetr stavební deník, za řádné r,edení stavebnílto deníkLl odpovídá zhotovitel
stavby. Stavební deník bude uložen na stavbě tak, aby byl k dispozici vždy při natnátkovénl
kontlolnínr výktrrru.

2l. Stavba bLrde prováděna dodavatelsky stavebním podnikatelern. Název, sídlo a oprávnění k předměhé
činnosti bude předloženo stavebtrítrru úřadu před zahájenínl stavebníclr plací.
Veškeré škody zpťrsobené stavbou hradí investor.
Veškefé stavboLl dotčeI]é llenlovitosti btrclou po ukončenístavby Lrvedeny do ptivodního stavr:.
Po ceIou dobtt výstavby stavebník za.jistí bezpečný přístup a příjezd do všeclr ob.jektů a na všecIlny

22,
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nemovitosti v celélT rozsahu staveniště.
25. Po celou dobrr výstavby, kdy budou výkopy otevřeny, bude staveniště v rozsalru pracovního pruhLt

vhodným způsobem ohrazeno tak, aby se zanezilo vsttlptl neoprávněných osob do staveniště il
případrrérnu nrožnétnu pádu do výkopu. Na ohrazení \,ýkopu v pfostoru vozidlových a pěších
kornunikací buclott Ininro ohrazení ještě opatřeny řádnýrn bezpečnostním osvětlenínr, které bude
rozsvíceno vždy při snížené viditelrrosti.

26. Stavbou nebude on]ezen ani olrrožen prťrjezd pro voziclla záchranných. poilotovostn icll a

bezpečnostních složek. a ani .jirrak olrrožena bezpečnost silničního provozu. yč. chodcri na

kornunikacích dotčenýclr stavbou.
27. Bude zamezen přístttp nepovolanýrn osobám na staveniště.
28. Investor si smluvně za.iistí zneškodnělrí či využití odpadů vzniklých rea]izaci zátrlěI,tt (rrapř, stavební

sut', výkopová zeruina, obaly od stavebníclr a nátěrových hnrot. odpady l<ovů. odpad z nrodet,njzact .r

denro]ic) na zaíízení k tonttl určetrétrr.
29. Pro stavbLr burloLr poLlžity.ierr takové výrobky. nlateri/rly a kotlstrLlkce-.ieiichž vlastnosti z hleclislia

způsobilosti stavby pro navržerlý ťrčel zaruču.jí, že stavba při spr,ávnénl proveclení a běžné údržbě po
dobtl předpokláclané existence splňLrie požadavky na nleclranickoLl odolnost a stabilitLr. požárni
bezpečnost, hygicnu, ochranu zdI,aví a životního prostředi. bezpcčlrost při udržováni a užívátlí stavby.
ochranLl ploti hlLrkLl a tla írspolu energie a ochranu tcpla (.§ l56 stavebl)ího zákona),

Účastníci ř,ízení, na ttčž se vztalrLtje 1,oz]lodnutí správního orgánLl:

Město Varnstloll. Nánl. E. Beneše č.p. 410,407 47 Varnsdorf i

odůvorlnění:

Dne 12.6.20)9 poclaI žadatel žádost o vydáni rozhodtrutí o Lln]íslění stavlrv. Plotože žádost rleby,Ia úplnlr a
nebyIa doložena všcrlli podIrlacly a závaznýnri stanovisky potřeLrnýl)]i pro jeji řádné posoLrzerri. byl
žadatel dne 1"I.6.20l9 vyzván kdoplněrlí žádosti a řízení bylo pierllšeno, Žádost byla dopIněna dne
24.7 .2019.

Stavební úřad oznárllil zahájení útzenlnílto řízení znárnýrll ťrčastníkťrnl řízení. veřejnosti a dolčen)nl
orgánťtn. SoLrčasrlě 1loclle r,rstanovení § 87 odst. l stavebniho zákona Lrpustil od írstního jednártí. protože
mu by|y clobře znánll,poměry v ítzerní a žádost poskytovala clostatcčný podl<lad pro posouzení zalllčrLl. ll
statrovil, že ve lhůtě clo l5 dnťl od dol,tlčellí tohoto oznámeni nlohott ťtčastníci řízení uplanrit své nárnitk1
a dotčené orgálry sl,it záyazlá stalloviska,

Stavebni ťrřad v pt,tlvecletlétn ťtzetrrnínl řízcní přezkoLttnaI přcdloženou žádost, projednal ji s írčastnílt1,
řízení, veřejností a c|otčerlýnri orgány a z.jistil, že jejín uskutečněnítll nejsou ohrožetly zá.jnry chr,lrněné
stavebnítl zákotlenl. předpisy vydanýlrri kjelro plovedení a zvláštrlínli předpisy, Umístění stavb} .ie
v souladu se scllváIenou ťtzerlně plátrovací dokunlentací a vyhovtrje obecnýIn požadavkťlln rra výstavbLt,
V ítzenlnínl rozhoclrlrrtí SÚ vynezil ttnlístění stavby na pozernky. stanovil pocllllínk1, pro oclrrantt ťtzentí.
podmínky pro tlnlíslčl]ístavby, Účastníkenr každého úzerllního řízení.ie žaclatel a obec. najejínrž ťIzenlí
má být zárněr uskLtlcčrlčn (ťlčastníci podle § 85 odst. l stavebního záLorrl1, Žldnteli se ťtzettttlt lozhoclnuti
doručqje přírno. Obcc.je ze zákorla účastníkern každého územního řízení. aby nrohla ťrčinně hájit důležitcr
rnístní či veře.jné zlri rlrr,.
Dalšími ťrčastrrík1, úzcnlního řízení podle .S 85 odst. 2 stavebrlího zákorra.jsoLr vlastníci pozenlkťl nebo
staveb, na kterých rllli být požadovaný zántěr trskLrtečněrt. nebo ten^ kdo nlá jinó věctlé právo k ttlnluttl
pozemkLr rrebo stavbi. Dále.jsoLr to osoby,.|ej ichž vlastnické nebo.jiné věcrlé pr,ávo k soLlsedl]íl],] stavblinl
atlebo sousednínl pozenlkůnl či stavlránr na nich nlůže být úzenlnínr rozhodnLttinl tlříno tlotčeno,
Vyhodnotit přínró dctčení přísluší stavebnírnu ťrřadLr. Terlto okrtlh b1,1 stanoven tta záklaclě r;pistr
Z katastru nemovitostí, rovněž také z charakteru a rozsahu stavby a_lejího předpokládanélto účin]iLr na
okolí.
Účast,lí.i řízení poclle tlst. § 85 odst. l a 2 stavebního zá]<ona. nrolrou v územtlínt řízení (tj, ve sprár,nínl
řízení, v němž se rozlloduje o umístění stavby, resp. o vyhovění či zarlítntltí žádosti o vyclání ťrzerlrlíllo
rozhodnr-rtí) rrplatnit rlárnitky proti pro.|ednávarlému zátněru pottze v rozsahu, jakým je přímo dotčeno
jejich vlastrrické pt,iii tr (viz tlst. § 89 odst. 3 a 4 stavebního zákona). Tal<ovéto nánritky nrolrli účastnici
uplatnit a jen tal<ovjIni tlátrlitkatlli se nlriže stavební ťrřad zabývat a lozhodnout o nich: l< ostatnínt
nánritkánr stavební írřlrd nepřihlíží.
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Posouzení záměru žadirtele dle ust. § 90 stavebního z:íkona:
Závaznosí územnílro plánu pro rozhodování v ťtzemi. zejrnéna plo vydáváni územních rozhodnrrti. .je
stanovena v § 43 odst. 5 stavebního zákona. Uzemní plán z lrlediska cílů ťrzenrního plánování v tonlto
směru stal]oví hlavní, přípustné, nepřípustné, popřípadě podnríněně přípustné vyLržití konkrétních ploch
daného území.
Na pozemcích,v nezastavěném území se ust. § 18 odst. 5 stavebního zákona uplatní i v obcích. které lrra.ií

úzernní plán. Uzemní 1llán nernťrže jít nad lánrec ustanovení § l 8 odst. 5 stavebrrího zákona. Můrže pouze

,rzpřísnit" možnost Lrrllist'oválií staveb v ustatrovení uvedenýcIr.
Uzemní plán je dokLttttent koncepční povahy řešící vyrržiíí ílzení v měřitkLr správního úzenrí obce prár,ě

tím, že stanovuje firrlkční p|ochy a trasy (kolidory) l<onruni]<ací. vecleni apod. Úzernní plán ]ze obecrré
chápat jako prostoror,é uspořádání ťrzenrí, LrsměrňLrjíci .jeho dalši vývoj v budoucnu ve vztahu ke
společerrským, příroclrlítl a dalšírrr podniírrl<ánr v ťtzenrí, V důsledku to|ro ítzenlni plán v žádnénr případě
neřeší využití jednotlivých pozernků - územní plárr pracuje s firnkčnírni plochanli a neřeší ani detailni
umístění staveb. To sc posuzuje v ránci regulačního pJánLr jako druhr: úzerllně plánovací dokLtnlentace.
který však nebyl v předrnětné lokalitě vydán.

V souladu s § 96b stavebního zákona a na základě ,,Metodicl<ého sdělení Ministelstva pro ntístni rozr nj
kdy se nevydává zár,azné stanovisko orgánu územnílro pIánování" čj. MMR-]8848/20l8-8l. lze výšc
r.rvedený záměr zařaclit nlezi záměry, pro které se závazné stanovisko orgántt úzernního plánLrtlnt
nevydává. Dle § 9ób odst. ] stavebního zákona se závaz1,1é stanol,isko nevydár,á pro stavebni zán]ěn
v zastavěném úzcnti ncbo zastlvitelnó plošcuvedenév o§ l03 odst. l. Zál,nér " Ilel<on stt,Lrkce veřejnéhil
osvětlení na vybratt(ch konrrtnikacíclr nlěsta Varnsdorf - Veře.jrlé osvčtletrí Ltlice Petra Bezruče" _je

silLtován rlo zaslnrttr_lto úzetni. vytttezettótto vÚzerttnírtr plárrtr sírleIrrrho ill\ilIll Vlrrl]sdórl {UP\Sl
Varnsdolf). Jedná sc o výměnu stár,a.iícího a částečnou instalaci rlového veřeiného osvětleni. včctnč
napájecích kabelťr. Stlrvba odpovídá zánrěl,Lt uvedenému v § l03 odst, (1) písni. d) l0.. a proto se pro ně.j

závazné stanovislio rtcvydává.

Stavební úřad v pt,c,r,eclctrénr úzenrnínl řízení přezkottnlal předIožcnou žádost. plo.jednal .ji s účastnilir
řízení. veře.jností a tlll1čenýnri orgány a zjistil. že jejírn tlsk Llteč něn ín,] ne.jsott olrroženy zeijnry chraněrlé
stavebním zákonent. předpisy vydanýtni k.ieho provedení a zvlíštnínii předpisy. Unlístění stavb} _ie
v soulaclu se scl]\,álell()Ll ťtzenltlě plánol,acícjokumentací a l,yhovtrje obecnÝll požadavl(ťlnr na výstavbLt.

Pl'i 1,1,dání íol1ol o u: t l,,cl ttttt í yychťtze

} žádost o vyrllirlí rozhoclnLrtí o unlístěnístavby
} dokumerrtacc zlttlrěrrt

} plná moc k zi\ltlpovál]í
} sděIení Č[Z llistribuce a.s. DěčíIr ze dne 3.4.20]9 pod zn,: 01 0l0891 64

} souhlas ČI]Z t)istribuce a.s. Děčín ze dne 6.5.20]9 pod zn,: l l 0j7453j6
> sdělení Čl,Z lC-l Services a.s. Praha ze drre 3.4,20l9 pod zn.: 0700033l3 ]

} sdělení Tclco l't,o Services a.s, Praha ze dne 4.4.20l9 pod zn.: 0200892738
} vyjádřeni CililISclvices s.I.o. BrI1o ze dne 4.4.2019 podzn.: 500l903933 a ze dne 23,4,20J9 pocl

Zn.: 500I90i !]()_5

} vyjádřerlí Sč\'1(a.s. Děčín ze dne 29.4.Z0l9 podzn.: SCVKZAD4288lazeclne22,5.20J9pod
zn.: O l9690i) l9652/UTPCUL/WJ

P vy.jádřeníČc,;l(rt te lel(omL]n ikačn í in lrastrLrktLr ry a,s. Prahir ze clne 3.4.20l9 pod č j,: 593,156/l9
} vyjádřen í T-\ 1oll ile Czech RepLrblic a.s. Praha zc dne 5.4.20l9 pod n.: E14206119
} vyjárlření tJI)C ČR s.r.o. Pralra ze clne 4.4.2019 pod zn,: E005303/]9
} vyjádřeníVihčžek,net s.r.o. Varnsdorfze dne 23,5.20]9 bez uvedeníč.i.
} vyjádřertí Mi|r;sierstva vn;tl,a ČR, oclbor státrrich ht,lnic ze dne l8,7,20l9 pocl č j.: MV-98566-

2/VS-20l9
} koordinol,ani,z;'tvazrré stanovisko MěÚ Varnsdorf OŽP ze c]ne 29.4.2019 pocl č, j,: MUVA

l3l ] l l/96 j I/]()l9l-lraKl

(ill
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} rozhodnutí MěÚ VarnsdoďOSMI, odd.dopravy a SH ze dne 7.6.2019 podčj.:
OSMI1 60291 /20 lglBorSa, MUVA ZZ1 7 85 /20 l9BorSa

} soulrlas Města Varnsdorf se stavbou ze dne9.4.2079 pod čj.: MUVA 128093/2019HajKl

} vyjádření SÚS Ústeckého kraje ze dne 9.5.20l9 pod zll.: 54-482-1-E,
SUSUKDC/SPL/0 597 8/z0 l 9

} vyjádření Krajského úřadu Ústeckého kraje, odbor doplavy a silničnílio hospodářství ze dne
30.4.2019 pod pis.zrr.: KUUKI 4995412019 lDS

Stavebrrí úřad zajistil vzájemný sou|ad předložellýcll závazlých stalrovisek dotčených orgánťr

vyžadovaných zvláštníIni předpisy a zahrnulje do podmílrek rozhodnr"tti.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výloku rozhodnLttí, za potlžití ustanovení právnícli předpisů ve
výroku uvedenýclr,

Účast,líci řízení - další dotčené osoby:

- SČVK a.s., GridService.s, s.r.o., ČEZ Distribrrce, a. s., Česká telekorrrunikačl-tí infrastruktura a.s.,

Správa a údržba silrric Ústeckélro kraje, příspěvková organizace. Ústecký kraj

- Osoby s vlastnickými nebo jirrými věcnýnii pI,ávy k sousedtrínr pozemkům:

parc. č. 78l, l009, 1011,1016lI,1016/3, l300, l302, l303, 1304,159lll"766112,7675,1611,1618,
76,19l1,,1679lz,"l681,7682,1683l1,7683lz,7694lI,,769512,1695/4,769,7l1,,7697lz,,I69113,7698,
769913,,1,100l1,,l70012,7705,7707 , 7108,17l1l1,,771I12,1,712,1716,,7718,7,121/1.7121l17 ,

772l lI8,712ll19,7'72812,7'149l1,17 4912,7'150ll,17 5017 v katastrálnírn úzerní Varnsdorf

- Osoby s vlastrrickýlni nebo jinými věcnými právy k soLlseclnítrr stavbáIn:

Varnsdorfč.p. 197, č.p.3503, č.p.2342, č.p.2l3, č.p.3060, č.p.3258, č.p. 206, č.p.3256, č.p.3486,
č.p. 209, č.p. Z07, ě.p.205 ač.p.2535

Vypořádání s návrhy a rrámitkarni írčastníků:

- Účastníci neuplatnili návrlry a námitky.

Vypořádání s vyjádřeriími účastníků k podkladťrm rozltodnutí:

- Účastníci se k podkladůrn rozhodnutí nevyjádřili,

poučení účastníků:

Proti tomuto rozliodnutí se ]ze odvolat do l5 dnů ode dnejeho oználnení ke KrajskérnLl úřadtr Ústeckélro
kraje v Ústí nad Labem podárrím u zdejšího správního orgárirr.

Odvolání se podává s potřebriýrn počtem stejnopisťl tak, aby jederi stejriopis zůstal správnímu orgánu a

aby každý účashrík dostal jeden stejnopis. Nepodá-Ii účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
správní orgán rra riáklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý
výrok rrebojeho vedlejší r.rstanoverrí. Odvo|áníjen proti odťrvodnění rozhodrrutíje rrepřípustné,

Stavební úřad po dni naby,tí právrrí moci úzeIrrního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písernného
vyhotovení írzemního rozhodnutí opatřený doložkou právní rnoci spoltt s ověřenou grafickou přílohou,
stejnopis písemného vylrotoverrí územního rozlrodnutí opatřený doložkou právní moci doručí, jde-li o
stavby podle § 15 nebo l6 stavebnílio zákorra, také stavebnírrru írřadu příslušlrérrru k povolení stavby.

Rozhodnutí rná podle § 93 odst. 1 stavebnílro zákona platnost 2 roky. Podmínky rozlrodnutí o urnístění
stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedoš|o-Ii z povahy věci kjejich konzumaci.

Ing. Martin Togner v.r.
vedor.rcí stavebního úřadu

otisk úředního razítka

'69n n,,
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Toto oznámeni musí být lyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: ......1.1,...09,...i819.... Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánLr, který potvrzuje vyvěšerlí a sejmutí oznáInení.

Poplatek:
Správní poplatek podlc zákona č. 63412004 Sb., o správníclr poplatcíchje osvobozen.

Obdrží:
ličastníci řízení oodlc § 85 odst. ] stayebního zákona (datová schránka a doporučeně):
Město Varnsdorf, Nárrr, E. Beneše č.p.470,407 47 Varnsdorf- prostředrrictvírn zástupce Tomáše
Belriny, IDDS: uhcrxpt

místo podnikliní: Bitozeves č.p. 125,440 0l Louny l

účoastníci řízení oodle $ 85 odst. 2 písm. a) stal,ebního zákona (datot á schránka a dopqryll2lllL
SCVK a,s., IDDS: fl7t19ns

sídlo: Masar1,Iiova č,p. 368, Ústí nad Labem-centrum, 400 10 Ústí nad Labem 10

GridServices, s.r.o., l DDS: jnnyjs6

_ sídlo: Plynárcrlská č.p.499l|, Bmo-střed, Zábrdovice,602 00 Brno2
CEZ Distribuce, a. s.. lDDS: v95uqfu

" sídlo: Teplicliri č,p. 874/8, Děčírr lV-Podmokly, 405 02 Děěíll2
Ceská telekomunikačn í infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

sidlo: Olšarisl:1r.č. p.268116, l30 00 Praha 3
Správa a údržba silnic Usteckého kraje, příspěvková organizace,IDDS: 6hevx.ie

. sídlo: RLrská č.p. 260,4I'1 03 Dubí u Teplic 3

Ustecký kraj, IDDS: t')zbsva
sídlo: VeIká Iiradebníč.p.3ll8/48, Ústí nad Labetn-cerrtrum, 400 02 Ústí nad Labern l

účastníci řízení podlc sý 85 odst. 2 plsm. b) stavební

Osoby s vlastnicl<ýnli rlcbo jinými věcnýrni právy k sousedníIn pozernkům:

parc. č. 78J, l00'), 10l l, l0l6/l, l016/3, l300, 1302, 1303, l304. 759ll1,766112,7675,1617,7618.
76,1911,,767912,;68l"7682,,7683ll,,7683/2,769411,769512,,769514,1697l1,769712,,769713,,7698,
769913,1700l1,,-700/2,1705,7107"l108"17ll/l,,77l1lz,7,712,71l6"1118,7121l1,112ll11,
7'l2l l18,772l ll') 

^ 
17Z8l2,77 49/l ,1149/2,7150l1 , ]150lZ v katastrálním území Varnsdorí

Osoby s vlastnickýnri nebojinýrni věcnýrni právy k sousednítn stavbáIn:

Varnsdorfč,p, l!t7, č,p. 3503, č.p.2342, č.p. 2l3, č.p.3060, č.p.3258, č.p. 206, č.p.3256, č.p. 3486,
č.p. 209, ě.p. 207, č.p. 205 a č.p. 2535

dotčené správní tiřcul,";
Ministerstvo vnina - ocIbot, všeobecné správy, oddělení státních lrranic, IDDS: 6brraawp

. sídlo: rrám. tllrlinů č.p. 1634/3, l40 21 Praha
MěU Varnsdorf - OZ]', Nánr. E. Beneše č.p. 4'70,40'7 47 Varnsdolf l
MěÚ Varnsdorf - OS ) 1 l/Doprava, Nám. E. Beneše č ,p. 470, 407 47 Varnsdorf
MěU Varnsdorf SU/ť řacl írzemního plánování, Nárn.E, Beneše č.p. 4'70,407 47 Varnsdorf l

@*,,
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úřad! oro ywěšení tl 1lrxlání zpráw o dclíu vwěšení a sejmulí:
MěU Varrrsdorf - OiiG, NáIn. E. Beneše č.p.470,407 41 Varnsdorf l

ostatní:
vlastní

Příloha:
ověřená situace pro r,šcchny
dokumentace zánlěrLI pro stavebníka po nabytí právní moci tohoto rozlrodnutí

Qý n,t
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