
Městský úřad Varnsdorf
OSMI - oddělení dopravy a silničního hospodářství

Nám. E, Beneše 470
407 47 VARNSDoRI-,
Tel: +420 417 545 l Ii
varnsdorf@varnsdorf.cz
http://www.varnsdorf.cz

Váš dopis č j.:
Ze dne:
Naše čj.:

Vyřizuje:
Tel:
Datuln:
E-rrrail:

31.7 .2.019
OSMY l 0 4522/20 l 9/BorSa
MUY A 440026120l9BorSa
Musil lvo
417 545 l9l
14.10.2019
ivo.rnusi I@varnsdorf.cz

,::):,'; ::

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ

Městský Úřad Varrisdorf, OSMI - oddělení dopravy a si|ničního hospodářství, jako silniční správní írřad
PřísluŠný Podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13l1997 Sb., o pozemních komunikacícir. ve zrrění
PozdějŠÍch PředpisŮ (dáIe jen "zákon o pozemních konrunikacích"), a speciá|ní stavební úřad příslušný
podle § 16 odst. 1 a § 40 odst,4 písm. a) zákona o pozenrníclr komunikacích, a § 15 odst. 1a§169
odst.4 zákona Č. 18312006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (staveb;í zákon), ve znění
PozdějŠÍch PředPisŮ (dále jen "stavební zákon"), ve společném územnírn a stavebníIn řízerlí (dále jen
"sPoleČné řízenÍ") posoudil podle § 94o stavebníIro zákona žádost o vydání společného povolení, kteiou
dne 31.07.20l9 podala společnost Město Varnsrlorf, Ičo 00261718, Nám. b. Bcneše č.p. 470,407 47
Varnsdort kterou na základě plné moci zastupuje Nortlarch s. r. o.. lČo 64051056, bldřichovská
č.p. 14,405 02 Dččín (dálejen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

Podle § 94p odst. l stavebního zákona a § 13a vyhlášky č.50312006 Sb., o podrobnější úpr.avě úzernního
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

schvaluje stavební záměr
na stavbu:

,,Nové parkovací plochy'.

(dále jen "stavba") na pozenlku parc. č. l 600/l (ostatní plocha) v katastrá|nírn území Varnsdorf,

Popis stavby:

Jedná se o novostavbu dvou parkovacích ploch p.o 40 osobních automobilů na pozemku p.p.č,l600/1,
k.Ú. Varnsdorf pro obyvatele přilehlých panelových domů. Parkovací plochy jsou rozděleny stávající
jednosměrnou komunikací, která je napojena na místní asfaltovou komunikaci-ui Východní a kollár.ova.
Kr}t Parkovacích ploch bude tvořen z vegetačních tvárnic. Parkovací plochý budou olrraničeny
betonovými obrubami, které budou Lrkládány do betonového lože. Směrem do zeleně bude betonová
obruba 1501250/1000 s náš|apem 12Ornm a na rozdělující stávající zpevněné plochy budou betonové
obrubY o rozměru l00/250/l000 s nášlapem Onrm. Pro zlepšení vsakóvání dešťových vod budou pod
PaI'kovacími Ploclrami vybudovány dva drenážní systémy rozvádějící vodu do deseti vsakovacíclr jam o
rozněreclr 1xlx lrn. vsakovaná dešt'ová voda bude navetlena do drenážního systému nakloněnou
základovou spárou parkovacích pIoch.

První parkovací plocha bude o rozměru 302 m2 s kapacitou l8 automobilů, Pod touto plochoLr bude
vybudován drenážní systérn z trub DN l50 o délce 50m a se čtyřmi vsakovacími jamami,

Druhá Parkovací ploclia bude o tozmčru 493 m2 s kapacitou 22 autornobilů z toho 2 místa vyhrazena pro
osobY ZTP. Pod touto p|ochou br.rde vybLrdován drenážní systém ztrub DN l50 o déIce 6Óm a se šesti
vsakovacími jamam i.
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Základní rozměr parkovacího mista ie 2,5 x 5,5m, krajni parkovací místo bude 2,75 (3,00) x 5,5m aParkovací místo pro ZTP bude o .or1ně.u 3.5 x 5,5m. 
" -J"' ťql lti

Stanoví podmínky pro umístění stavby:
l. stavba bude umístěna v sou,adu.s ověřenou grafickou příIohou rozhodnutí. která obsahuie výkressoučasného stavu úzeIní v měřítku rr'r.,iairi- ň"p"y 

"š.".rlr"rr""j. 
.il""o"''i3" i""ríor,

;#1X"jllT":fffi1;l'j;'r,s 
vyznačením u,,"o u uiiuďnu olori,,"j',*nu'ř,aa-r""".,,ii'i*",.

Stavba bude umístěna jen na parcele p.p,č.1600/l, k.ú. Varnsdorf uvedená ve výroku tohotorozhodnutí tak. jak ie uvedeno na ověř.ná .;rur.i. l'.ř .;.'irir"r,,", tohoto rozhodn;tí, Případná

#;:ilfr,:'*'stavby 
musí by předem projednána a musíiih predem požádáno o ,,nenu ,ir.ínilo

3. Zařízení staveniště bude umístěno výhradně na pozemku stavebníka.4, Budou respektována všechna nadzemní i podzernní ueJeni .p.av"ů a vlastníků Is ve smyslu jejichvyjádření. Vedení budou na základě píse.né oblednávky předem v)tyčena.5. Bude dodržena prostorová nonna vedení inženýrsr.Y"rr siti.6, Bude plně respektován zákon č. 20187 Sb., o .iat,-ri-pu,naa.ové péči v platnéIn znění ve smysluoznámení archeologického náIezu učiněného mimo archeologický výzkum ór;. ;;il;;';u'*)7, výkopek musí byt ukládánjen na povolenou skládku. o uložení bude vedena evidence.8, v souvislosti s umístělrím předmětné stavby dojde k dotčení stávaj ící vzrostlé zeleně.9, Budou splněny podmínky závazného stunáuirka Meú varnsdorfl ožp - orgánu ochrany přírody zedne 30.5.2019 pod spis. zlačkou: MUVA 15472212O tqUrart:- Podle § 8 odstavce 6 zá.kona o oclrraně přírody a § l49 odstavce l správního řádu souhlasírnes povolením pokácení l ks smrk stříbrný o obvodu kmene 120 cm měřený ve 130 cm nad zemí nap,ě, I600/l v k.ú. Varnsdorfpro účely výše uvedeného stavebního záměru.- Podle § 9 odst. l zákorta č. l'l4/l9g2 Sb. ukládá žadateli ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé

ilífiix,iflily ruihradní výsadbu - 2 ks Třešeň Sargentova (Prunus sargentři)nu por.rntu p. e.

specifikace výpěstků:
- solitérní strom se zemním balem nebo v kontejneru v závis'osti na době výsadby s dobřeprokořeněným kořenovým baiem, který musí oapovrát veIikosti stromu

;:TI 
* zapěstovanou, hustou, rovnoměrně zavětvenou korunou odpovídající habitu daného

- obvod kmene - 12-14 cm

i;ť":;"" 
stávající zeminy - prosátá středně těŽká ornice (50%) s přírněsí kompostu (30%) a písku

- kotvení stromu třemi kůly - fi.ézovaný kůl pr.70- I 00 rnm
- obal kmene z rákosové rohože - ochrana proti mrazu a korni spáIe
- závlahová sonda - flexibilní trubka perforovaná (průmer s-to crn;, vypIněná kačírkem- pji výsadbě budou dřeviny zásobeny živinami pomocí taUletoveno hnojivaNáhradní výsadba bude lroverlena nu pore-ku p.č. l600/t v k.ú. Varnsdorf, přesné místoyŤdly bude upřesnčn při realizaci neh.aaní ýsaabý pracovníkem OŽP.zadatel zajistí následnou pěstební péči o uy.ur.ne ár"uiny lo oosu 3 let (pravideiná záIivka, ochranaproti škůdcům a mechanickéntu poškození). o p.ou.aini náhradní výsadby uvědom í žadate.Městský úřad Varnsdorf, odbor životníIro prástredí' nejpúěji do 14 dní od její realizace. 'l.ermínnáhradní výsadbyje stanoven do 30.10.202l.

Stanoví podmínky pro provedení stavby:
l, stavba bude provedena oodle projektové. d.okutnenlace. kterou vypracoval Jan sedláček -

;::T';::i:ffi;l"".il;,i",jJ:#;*,rÍ,',rďŘo,i:'Ór'Óiiňn. případné;i,e"y,.,,i,uy pLu.d.ny
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2, Při Provádění stavbYje nutno,dodržovat předpisy týkajíci se bezpečnosti práce a technický ch zařízení,zejména zákon č.30912006 Sb,. o zajištěni aáIsi"ťp"á.i".r, ;;;;;;;,i;;h.r"r'rj[Jio,' orr.' "nařízení vládY ě, 59l/2006 Sb., o bližších minimálních poluauuái.n ," u.rp-.e*J1 , 
".rr.Í"" 

,a."ripři práci na staveništích.
3, Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl. č. 26812009 Sb.,-upravující požadavky na prováděnístavebních konstrukcí a technických zaiízení staveb a na

technických norem. 
--Jl'lllvt\jvll L4' lLglll 5Li7ýeO a na ne navazuJici ustanovení příslušných

4, v případě zásahu do vel'einých_ploch lebo komunikací je nutno žádat předem o soulilas příslušnéhovlastníka a správce. Rovněž připadný zásah do r"uk.o1;i;; pozemků musí bly't projednán předem
s jejich vlastníky.

' P:9,",". 
,!]liit .rydlílt y vyjádření MěÚ Varnsdorf - oŽP ze dne 26.6,2019 pod spis. značkou:MUV A 289998/20 I 95 imll:

6,

Realizací záměru nesmí dojít znečištění podzeInníclr a povrchových vod.
Realizací záměru nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů na předmětné lokaIitě.podkladní vrstva parkovacích ploch bude zabezpečena proti úniku ropných látek sorpční textilií
s životností na 20 Iet

sorpční folie bude po vyčerpání sorpční schopnosti vyrněněna a vždy po havarijním úniku ropných
_látek 

nad rámec běžných úkapů a zlikvidována odborni způsobilou osobou.
Budou splněny podmínky vyiádření Povodí ohře, státní podnik ze dne 19.06.20l9pod spis. značkou:P OHl2808 l /20 l 9 -2 l 3 0 1 l 00 :

Bude podkladní vrstva propustných parkovacích ploch zabezpečena proti úniku ropných |áteksorpční textilií s životností na 20 let
Bude sorpční folie vyměněna po vyčerpání sorpční schopnosti
látek nad rámec běžných úkapů a bude zIikvidována ojborně
odpad.

a vždy po havarijním úniku ropných
způsobilou firmou jako nebezpečný

7, Budou splněny podmínky souhlasu ČEZ Distribuce a.s, Děčín a s prováděním činností v ochrannémpásmu el. zařízení ze dne l 1 .02.2019 po d zn.: l102524416.8, Budou splněny podmínky SčVaK a, s. Teplice ze dne 22.03,20l9 pod spis. značkou:SCVKZAD40084 aze dne 23.7.2019 pod spis. značkou: ol9690066g73NTPCUL/Se.9, Budou splněny podmínky vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., Děčín ze dne 22.03.2019 pod spis.značkou:0l0108l692 aze dne l4.05.2019 pod spis. značkou ll039l0942.l0, Budou splněny podmínky vyjádření České telekomunikační infrastruktury a.s. Praha ze dne 22,03.20l9 pod spis, značkou.: 580559/l9 aze dne 26.04.202l pod spis, začkou: 6l5l39/l9.
l l , Budou splněny podmínky vyjádření GridServices, ....o. B-o ze dne 12.06.20l 9 pod spis. značkou:500l 945887 a ze dne 1 6.07.201 9 pod spis. značkou 500 l 95 l 357.l2, Budou sPlněnY Podmínkv vyjádření UPC česká republika, s.r.o., praha ze dne 12.06.20l9 pod spis.značkou: E0086ll/l9 a06.0.9.2Ol9 pod spis. značkou E0086ll/l9.l3, Budou sPlněnY Podmínky vyjádření Města Varnsdorf, oSMI _ p. šimek ze dne 04.09.20.19pod spis.značkou: MUV A 441008/20l9ŠirnPe:

Veřejné osvětlení
- stavebník, který přeložku vo vyvolal, zajistí její provedení na vlastni náklady, a to včetněprojektové dokumentace n.o prouáděni *uuňy. rĚ""t nii*e řešen í a způsob provedení pře,ožky vobude projednán a odsoihlaien p.ouorouut"í"n,' ;;;;;y Vo a úude usoulaau i o,irrusn5',ni

n'ff|Ťifi.:ilil:mi 
a souvisejícimi předpisy. z1,o,oui,"rir"rozl;*ilr, ňfiiui,u,'Jř o,"o,

- před zahájením stavby musí b'!i uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnostiinženýrské sítě, a to v rozsahu nové trasy vo, úene n.iro por",r,t y v majetku města varnsdorf.Návrh této smlouvy předloží stlve|nik, ž a,i""a" 
"}""rári'pr"'ozo, Vo stavebníkem výše uvedenéstavby bude služebnost zřízena bezúplatně.- Investor stavby zajistí provedení oznámení o zahájení a ukončení prací provozovateli soustavy vo, ato s časovým předstihem min. 5 pracovních dnů. -

provozovatel vo musí bl,t dále přizván ke kontrole a prověření prací souvisejících s pře|ožkourozvodu VO. které budou v dalšjm.postupu zakryy nebo"se slanou nepřístupnými. a to nejméně 3pracovní dny před tennínem, v němžbudou predmeine pra"" rulrryty.

(liln.,
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- Do 30 dnŮ od dokonČení stavbY předá investor stavby provozovateli soustavy Vo dokumentaci

;Iil;"ff* 
provedení přeložky Ýo učet',ě geodetickéht zaměření u pi"*é'.";;ni zprávy el.

- J nřínadě, že při provádění prací dojde k poškození součástí vo, bude o této skutečnosti stavebníkbezodkladně informovat zástupce próvozovatele soustavy VO.- PodmínkY a termín PříPa_dného. dočasného odpojení doičené části soustavy Vo je nutné projednatsjejím provozovatelem s časovýrn předstihem min 7 pracovních dnů.
Horkovodni vedení systému Centrálního zásobování teplc m (CZT)- Stavebník, který přeložku CZT vylo\al, zajistí její provedeni na vlastní náklady, a to včetně
Projektové dokumentace pro provádění stavly. zlotóv;Lt př.Úrky;";i;ýt't'pr."jiJri,e,o uurryodborně zPůsobilý. Dokumentace pro reaIizaci stavby bude obsallovat h#;;;;;;;;rtupu prací,zpracovaný s ohledem na poŽadavky provozovatelá Soustavy CZT na minimální dobu ostaveníhorkovodu při výměně části_horkovodu á přeIožce komunikačních kabelů a komunikačnílro uz]u.- NejP_ozději 30 dní Před zahájením reali'zace přeložky horkovodu a komunikačních kabelů budeuzavřena smlouva o budoucí smlouvě o převodu iňvestice do ,nu.j"t*u n'criu"ř".n.ao.1 u tov případě, že investorem stavby nebude vlastník horkovodu CZT (městá Vu.nsdó, -"''

- V PříPadě PotřebY Provedení jiných stavebně{echnických opatření |ro'Joiut"onou o"t.unuhorkovodu vdůsledku rea.lizace stavby zajistí stavebník ;";i"r, ,"á.*"ri"i'io " 
p.;"t'ouedokumentace a jejich provedení na vIastn i nákládv.l4, Před zapoČetím stavebních pracírl siIničním pozernku p.p.č.l600/l, k.ú. Varnsdorf po žádá zhotovitelslavby Měú Varnsdorf. oširaIlo o 

"yaeni'pouoi.n1 ;ffi;";; ;i;"' ;';'š";!'Jo'."i'u oor. .1zákona č. 13/l99'I Sb., o pozemníclr komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a o povoleníuzavírkY dle § 24 téhož zákona, Žádost bude podána minimáIně 30 a,ir |r"a'r"ffiri 
".tav"tni"t

prací.
l5, StaveniŠtě bude odpovídat poŽadavkťrm ustanovení § 24e vyhI. č.269/2009 Sb. Stavební činnostbude uskutečňována tak, aby vzh]edem k provozu na stavbě a okolní zástavbě byly veškeré její

negativní vlivY snÍŽenY na minimum. Práce, jejichž hlučnost by přesahovala stanwáné limity dleustanovení Nařízení vlády č. 272l20l l Sb. o ochraně zdraví př'ed nepříznivými účinky hluku avibrací, ve znění pozdějších předpisů, nebudou prováděny v době od 21 hodin do 7 hodin,I6, Při prováděné Činnosti bude pouŽita technologie minimalizující vznik hluku a praclru v prúběhuprováděných prací tak, aby nedocliázelo k obtěžování obyvatel, zejména trvale bydlících
v nejbližším okolí nadlimitní hlučností.

17, Při Provádění stavbY nesmí blýt narušeny nadzemní a podzemní sdělovací kabely a zařízení, ved,ení a
PotrubÍ, Při Provádění stavbY nesmí blýt nad přípustnou míru znečišťováno životní prostředí a místníkomunikace, okolní zástavba nesrní byl nad přípustnou míru obtěžována hlutem, prachem avibracemi. Nesmí dojít ke znečišt'ování terénu, povrchových vod ropnými a jinými škodtivými
Iátkami.

l8, Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek ,,StavbaPovolena", který obdrŽÍ stavebník, jakmiIe toto rozhodnutí nabude právní moci, štítek musí b/tchráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něrn uvedené zůstaly čitelné, a musí b}t ponechánna místě do závěrečné kontrolní prohlídky.
l9, Na stavbě bude řádně veden stavební deník, zařádné vedení stavebního deníku odpovídá zhotovitelstavby. stavební deník bude uložen na stavbě tak, aby byl k dispoz;ci vzay pii namátkovémkontrolním výkonu.
20, Budou předem zajištěna taková účinná opatření, aby v průběhu prací ani později pojejich dokončenínedocházelo k znečištění čijinérnu poškození vozovkv.
2l. Veškeré škody způsobené stavbou hradí investor.
22. Blde zamezen přístup nepovolaným osobám na staveniště.
23, hrvestor si smluvně zajistí zneŠkodnění či využití odpadů vzniklých realizací záměnl (např. stavebnísuť, výkopová zemina, obaly od stavebních a nátěrových hmot, odpady kovů, odpad z modernizací ademolic) na zařízení k tomu určeném.
24, S odpady bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech č. l85/200l Sb., o vznikajícíchodpadech v průběhu stavby a o způsobu jejich odstranění nebo využití musí byl vedena průběžná

í,;,} ) .|, ,o.
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evidence ve smyslu ust. § 21 vyhl. Č.383lz001 sb., o podrobnostech o nakládání s odpady. Doklady
o skladování budou předloženy při závěrečné kontrolní prohlídce.

25, Pro stavbu budou pouŽity pouze materiály s příslušnýIni atesty (atesty vydané státní zkušebnou,
osvědčení ITI prohlášení o shodě a podobně).

26. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tennírr zahájení stavby,
27. stavebník oznámí stavebnímu úřadu t},to fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:. vylaýčení stavby v souladu s územním povolenírn
. dokončení výkopů a zemních prací
. konečné úpravy povrchů

28. Stavba bude dokončena do 30.06.2020.
29. Stavba bude prováděna dodavalelsky stavebníIn podnikatelem. Název, sídlo a oprávnění k předmětné

činnosti bude předloženo stavebnímu úřadu před zahájením stavebních prací.
30, DokonČení stavby oznámí stavebník prostřednictvírn jeclnotného formuláře ,,ohlášení dokončení

stavbY" PřísluŠnému stavebnímu úřadu. Přílohou této ž;dosti bude prohlášení stavebníka o tom, žestavba byla provedena v souladu s jejím povolením a ověřLnou dokumentací/projektovou
dokumentací. pokud při 

.provádění stavby dojde k podstatným oacnylrum op.Jti o"er"re
dokumentaci/Projektové dokumentaci, přiIoží stavebník místo prollášení dáku,r,"ntu'"i skutečnéhoprovedení stavby. stavebrrík 

- 
zajistí, aby byly před započétírn užívání stavbý |.ou"a"ny u

vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právnimi předpisy.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Město Vamsdort Nárn. E. Beneše č. p. 470,407 47 Vainsdorf

odůvodnění:

Dne 31.07 -2019 podal žadatel 
,žá99:' : vydání společnélro povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno

sPoleČné řízenÍ. SPeciální stavební úřad oznámil zahájení spoiečného řízení známýrt účasiiíkum rizení,
veřejnosti a dotČeným orgánŮm, Sorrčasně podIe ustanovení § l12 odst.2 stavebního zákona upustil odohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry u ,ir".i u zaJort poskyuje
dostatečný podklad pro posouzení záměru, a sianovil, že ve lhůtě dó is anďoa doručení toháto iznáInení
mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány sv á závaná stanoviska.
SPeciální stavební Úřad v Provedeném společném řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji sÚČastníkY řízení a dotČenými olgány a zjistil, že jejírn uskutečněním nejsou ohroženy z:;jmy chranene
stavebním zákonem, předpisy vydanými kjeho právedení a zvláštními předpisy. ui""it"í stavby je
v souladu se schválenou územně plánovací dokumóntací a vyhovuje obecným pJzuá"rrt,-,,, ná'rlrrtu"rru.Ve, sPoleČném Povolení SSÚ vyrnezil pozemky pro reaíizaci stavebního záIněru, stanovil společnépodmínky pro ochranu úzerní, podmínky pro umístění a povolení .t""by. úl";";i;ř ' společného
úze.ln]h^o 

1 
stavebního řízení je slavebník a obec, na jejímž izemí má bl,t Áměr uskutečněn iúčastníci

Podle § 94k PÍsm. a) a b) stavebního zákona). Dalšími účastníky společnéio rir""i |"ai" § l+r.'písm. c),d). a e) stavebrríh o zákona jsou vlastníci pozemků a staveb,- ná ktených má ai iiziaár^riv .a^c,uskutečněn, nebo ten, kdo má k pozemku nebo ke stavbě jiné věcné pravo. Dálelsou to o.ot },.j".jl"trzvlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anóo sousednim pozemkům či stavbárn na nichmŮŽe b;ýt sPoleČným povolením pillq dotčeno. Vyhodnotit přímé dotčóní príslusí stavebnimu riraau.Tento okruh bYl stanoven na základě výpisu z kataŠtru nernovitostí, rovněž také z charakteru a rozsahustavby ajejího předpokládaného účinku ná okolí.

úča,tníkům řízení podle § 94k písm.,e) stavebního zákona bylo doručováno formou veřejné vyhlášky,jelikož što o řízení s velkým počtem účastníků (s více než 30 újastniky; ve smysIu 5 t++ spr'avního rádu.
Úča.tníci řízení podle ust. § 94n odst. 3 stavebního zákona, mohou uplatňovat námitky protiprojednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebního záměru nebo
PoŽadavkŮm dotČených orgánů, pokud jilni rnůže b}1 přímó dotčeno jejich vlastnické 

""ioline "e."ePrávo k Pozemku nebo stavbě (viz ust. § 94 odst. 4 stávetního zákona). Ťákovéto nanritky mot ii ,ieustni"iuPlatnit a jen takovými námitkami se může stavebn í úřad zabýuat a rozhodnout o ni"r,; p ártutni,
námitkám stavební úřad nepřihl íží.

Smyslem ÚČastenství sousedŮ v řízení není dávat právo sousedům, aby rozhodovali o tom, co bude dělatsoused -- vlastník sousedního pozemku na svém pozemku , ale aby mohli upozonrit souseja, p.ojettunta,

l,},U) !,:':,
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stavební Úřad na skutečnosti spojené sjejich majetkem, o ktelých nikdo jiný než oni sami, jako vlastníci
wého majetku sousedícího s předmětem řízení, neví, neboť privě toto, že kdo není vlastníká, nezná tyo
dalŠÍ moŽné souvislosti. Jedná se např. o vedení různých podzemn ícl"l zařízení (kabely všáho druňu),
kanalizace, vodovod, řešení svodu dešt'ových vod apod.

SPeciální stavební Úřad konstatuje, že předmětem rozhodování o stavbě je pouze posuzování souladu
stavebního 

_ 

záměru vlastníka pozemku a stavby s veřejnýrni zájmy, v tomto přípádě prezentovanými
Územním Plánem, stavebním zákonem, obecnýIni technickými poiadavky nu uysiuuiu 1výnt. e. sotlzooo
Sb., o obecných PoŽadavcích na vytžívání území, vyhl, č, 26S12006 Sb., o technict<;ích požadavcích na
stavbY a vYhl. č, 29812009 Sb., o obecných požadavcíclr zabezpečujících užívání siaveb osobami
s omezenou schopností pohybu a orientace). Dále stavební úřady ;ledují ochranu právem chráněných
zájmŮ ÚČastnÍkŮ řízenÍ; ío platí pouze z hlediska předpisů stavebního prriva, pokud lejich práva nejsou
zajiŠtěna soukromo právními instituty (např. věcná břemena). Pokud rrejsou'z hleais"t<á správniho piava
zjiŠtěnY dŮvody bránící vydání požadovaného rozhodnutí, pak se toio rozhodnutí uýda. z hl.di.t u
obČanského Práva se pak u stavebníkajedná o řádný výkonjehó práva - užívat vIastní poz'emek a stavbu.
Vlastník pozemku a stavby má právo 

_užívat svůj majetik podle své libosti, pokud se nepřiměřeně
nedotkne Práv jiných a pokud nevybočí zmezí přípustné veřejnoprávní ,"gulaÓ", Výše citov;ná stavba
niěím takto nepříPustným není, zpohledu platného územníhó piánu uuedlnou stavbu vdané lokalitě
umístit lze a nedojde k naruŠení pohody bydlení, Správní orgán uvádí, že sejedná o kritérium, které mťrže
stavební Úřad hodnotit pouze z toho. hled_iska, zda stavba ,pIňu.le li.ity sta-novené právn írni'předpisy na
Úseku. stavebního práva, tj. stavebního zákona, jeho provááěcíóh vyhlásek či jinýcň zvlaltniáh 

-pravnictr

PředPisŮ. SPeciální stavební úřad nemůže v situaci, kdy stavebníť splní poarninty stanovené právnírni
předpisy na úseku stavebního řádu, jakož i podmínky stanovené dot3enými orgáný, reagovat jinak, než
stavbu Povolit. SPeciální stavební úřad v řízení posoudil soulad předměiné .tuřuy . ti,1iy .ta'novenýIni
Právními PředPisY a Při svém rozhodování rovněž vycházel ze stanovisek dotčených o.gánů, ch.ánících
veíejné zájmy na základě zvláštních právních předpisů.

V zásadě kaŽdá nová stavba s sebou nese možné negativní vlivy a je právě účelem územního rozhodnutí
posoudit přípustnou míru těchto negativních vlivů a stanovit, zdale-uÁístěnínavrhované stavby rnožné činikoliv. v projednávané věci bylo 

_s 
ohlederl na zjištěný skutkový stav vúzemí .p.áuní,ri o.gany

shledáno, Že lmístění stavby je v souladu s požadavký právnich predpisů a toto bylo logicky ,Jůuodněno
v obsahu rozhodnutí.

ssú je povinen posoudit záměr. stavebníka výhradně podIe platných stavebních předpisů a v připadě
sPlnění zákonných podmínek vydat kladné rozhodnutí. ŠtuueUni riiáa.;e toho názoru, ze'fovolenírn dané
stavbY nebude narušena kvalita stávajícího prostředí nad obecně piijateInou úroveň, iámÉr byI Irojednáns orgány, hájícími zájmy podle zvláštních předpisů a ty se zálněrein vyslovily souhlás.

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

žádost
plná moc
projektová dokumentace stavby
informace o parcelách KN
výpisy z katastru nemovitostí
vyjádření Povodí Ohře s.p. ze dne 19.06,2019 zlt. POH/28081l2019-2/3 0l l00
souhlasné závazné stanovisko KŘP Ústeckého kraje Policie Čn oI ocčín ze dne 09.05.2019 za.
KRPU-82 l 79- l /Č J -20 19 -040206
vyjádření Policie ČR Děčín, oddělení správy nemovitostí majetku ze dne l1.0g.2019 zn. KRPU-
l 57 869- I l ČJ -z0 19-0400MN_ l 4
závazné stanovisko HZS Ústeckého kraje, ú.o, Děčín ze dne 27 .05.2019 zn, HSUL- l 55-52/DC-2019
vyjádření KHS Ústeckého kraje. ú.p. Děčín ze dne 14.05.2019 zn. KHSUL 2252912019
souhlas Města Varnsdorf ze dne 02.05.2019 zn. MUVA l54724l20l9HalKl
vyjádření Města Varnsdorf, oSMI -p. Šimek ze dne 04.0g.2019 zn. MUVA 44l008/2019ŠimPe
vyjádření MěÚ Varnsdorf, oŽP ze dne 26.06.2019 zn. MUY A 28g9g8l20l9SirnII
vyjádření MěÚ Varnsdorf, stavební úřad ze dne 30.04.2019 zn. MUVA 15'.'7 40l20.19JinZu
koordinované závazné stanovisko MěÚ Varnsdorf, oŽP ze dne 30.05.2019 zn. MUVA
154722/20I9HraKl
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o vyjádření Tsm s.r.o. Varnsdorf ze dne 12.04,2019 bez z,n.

' vyjádření České telekomunikaČní infrastruktury a.s. Praha ze dne 26.04.2019 zn.:615139119 aze dne
22.03.2019 zn. 5 80559/l 9

r vyjádření GridServices s.r.o, Brno ze dne 16,01.2019 zn:500195l357. vyjádření UPC ČR, s.r.o. ze dne 12.06.2019 č. žádosti E0086l1/19 a
E0086ll/l9

. vyjádření ČEZ Distribuce a.s, Děčín ze dne l4,05.20l9 zn. ll039IO942
0I0l08l692

' vyjádření SčVK a.s. Děčín ze dne 23 ,07 .2019 zrl.: oI96900669773/UTPCUL/Se a ze dne 22.03.2019zn.SCVKZAD40084
o vyjádření Výběžek.net, s.r.o. Varnsdorfze dne 12.06.2019 bez zn.. vyiádíeú ČEZ ICT Services, a.s. Praha ze dne 22.03.2019 zn, 0100026931o vyjádření Telco Pro Services a.s. Pralra ze drte 22.03.2019 zn.0200886642e vyjádření GridServices s.r.o. Brno ze dne 12,06.2019 zn.:5001945887
, vyjádření T-Mobile Czech Republic a.s. Praha ze dne 22,03,2019 zn.EtZl2t/19

Rozpočtové náklady na stavbu činí cca 2.1 87.500,- Kč.

stavební úřad zajisíil vzájemrtý soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánůvyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnuljé do podminek rozhodnutí.

Stavební Úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozliodnutí, za použití ustanovení právních předpisů vevýroku uvedených.

Protože se jedná o íízení s velkým počtem účastníků dle § 144 zákona č. 500/2004 Sb., správni řád,v platném znění, doručuje se osobáIn v §. 94k písm. a), b) c) a d) stavebního zákona jednotlivi a osobáInuvedeným v § 94k písm. e) veřejnou vyhláškou.

Stanovení okruhu účastníků společného řízení:

okruh ÚČastníkŮ spoleČného řízení byl určen dle § 94k stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů
Účastníci řízení - daIší dotčené osoby:

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

9čVK a.s.,. GridServices, s.r.o., ČEZ n;.1.i6u"", a. s., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., UpCCeská republika, s.r.o., Město Vamsdorf - Petr Šimek, Povodí Ohře - státní podnik
podle § 94k písm. e) stavebního zákona

parc. č. 1600/2, 160017, 160018 v katastrálním území Varnsdorf
Varnsdorf č.p. 2577, č.p. 2582 a č,p. 258l

Vypořádání s návrhy a námitkarni účastníků:
- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

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

poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat.d_o 15 dnů ode drre jeho oznámeIlí ke Krajskému úřadu ústeckéhokraje v Ústí nad Labem podáníln u zdejšího správního orgáu.
odvoláni se. podává s potřebným počtem.stejnopisů tak. aby jeden stejnopis zůstal sprár nímu orgánu aaby.každý úěastník dostal jeden itejnopis. Ňepodá-li ieasinik potrebný počet stejnopisů, vylrotoví jesPrávní orgán na nák|adY účastníka. Odvoláním lze napadnout 

'výrokovou 
eert .o'rrrJJ""ii, '.;eonottiql

výrok nebojeho vedlejší ustanovení. odvoláníjen proti oáůvodněni rozhodnutíje nepřípustné. '
SPeciální stavební Úřad Po dni nabytí právní moci výroku o umístění stavby cloručí žadateli stejnopispísemného vyhotovení spo|ečného povolení opatřený ioložkou právní moci .p.I" , 

""or.""" 
g"rafickoupřÍIohou, stejnopis písemného vyhotoveni ,pÓI"enéi'Io povolení opatřený doložkou právní moci doručí

ze dne 06.09.2019 zl.

a ze dne 22.03.2019 zn.

ly",,



také místně příslušnérnu obecnímu úřadu, pokud není stavebnínr úřadern, a jde-li o stavby podle § l5nebo l6 stavebnílro zákona, také stavebnírnu úřadu příslušnému k povolení stavby.
speciální stavební úřad po dni.nabytí právní moci výroku o povolení stavby zašle žadate]i jednovYhotovelí ověřené Projektové dokumeniace a štítek oúsahující identifikační ,ij".;. á io"oi.re .t*ue.DalŠÍ vYhotovení ověřené projektové dokumentace zašle viastníkovi stavby, potua 'r,*i'luaut"t"..
Zadate.l je. Povinen štítek před zahájenínr stavby umístit na viditeIném rnr.té'u'u.tu|r-na swenište a
Ponechat jej tam aŽ do dokončení stavby, případně do vydání koIaurlačního .ountu*;''rorr,itrijltuuuy ."mohou označitjiným vliodnýln způsobem i uvedenírn úďajů ze štítku.
SPoleČné Povolení má Podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí by1 zahájena,dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

,,otisk úředního razítka"
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Ing. Jaroslav Beránek, v.r.
vedoucí odboru správy majetku

a investic

PopIatek:
Správní poplatek podle zákona č, 634/2004 Sb., o správních poplatcích je osvobozen.

Toto oznámení musí být lyvěšeno po dobu l5 dnů.

Vyvěšeno an", ...J.5,,. J.0,,..?0.19...,... Se.jmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, kterly' potvrzuje vy.věšení a sejmutí oznáInení.

účastníci řízení (datová schránka a doooručeně):
Město Varnsdor{ Nám. E. Beneše č ,p. 470, 40147 Varnsdorf, prostřednictvím zástupce - Nordarclr s. r.o., IDDS: tuswzhn

síd]o: Oldřichovská č.p. l4.405 02 Děčírl 2
Město V_a_nrsdorf - Petr Š irnek, Nárn.E.Beneše č.p. 470, 407 41 Varnsdorf l
Povodí Ohře - státní podnik, IDDS: 7ptt8gm
_ sídlo: Bezručova č.p, 4219,430 03 Chomutov 3
Ceská teIekornunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Olšanská č.p.2681/6,130 00 Praha 3
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

, ,^ ^ * ,idlo, Plynárenská č.p, 499ll, Br.no-střed , Zábrdovice, 602 00 Bmo 2
UPC Ceská republika. s.r,o., IDDS:4hds44f

sídlo: Závišova č.p. 5, 140 00 Praha 4
SčVK a.s., IDDS: fl/rf9ns

,*_ .sídlo: Přítkovská č.p. 1689,4l5 50 Teplice
CEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 87418, Děčín lV-Podmokly, 405 02 Děčín2

G.1) r l., ,

Obdrží:

parc, č. 160012, 160017,

Varnsdorf ě.p. 2577, č.p.2582 a č,p.2581

1600/8 v katastrálním území Varnsdorf
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Dotčeíré orgány:
HZS Usteckéh_o kaje,odbor požární prevence, územní odbor Děčín, IDDS: auyaa6n
. _,__._ _ _ 

.íd|9, Provazn ická č.p. l394l10, Děčín I-Děčín, 405 02 Děčín 2
Mé_U Varnsdorf - OZP, Nám. E. Beneše č.p. 470,407 47 Varnsdorf l
MěU Varnsdorf- stavební úřad, Nám. E. deneše č,p. 470,407 47 Varnsdorf 1MěU Vamsdorf - OSMI/Doprava, Nám. E. Benešei.p. +lO, +Ol +l Vamsdorf
Policie České republiky,KŘb Ústeckého kraje, lDOSi a6+ai6n

sídlo: Lidické náměstí č.p. 9,40l 79 Ústí nad Labem 1

ostatní:
Technické služby města Varnsdorf, s.r.o., IDDS: zaj6jey

sídlo: Sv, Čecha č.p, 1271, 407 47 Varnsdórř t'
vlastní 2x

*{v |ro vryěšení a podá í a seimutí:
MěU Varnsdorf - ORG, Nám. E. B"n"š" č.i.470]07EEmrdoď

Příloha:
Ověřená situace pro všechny
ověřená projektová dokumentace pro stavebníka po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí

@.to,r.
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