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ROZHODNUTI
UZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výro|tová část:

Městský Úřad Varnsdorf, Stavební úřad, jako stavebllí úřad příslušný podle § l3 odst. l pisnl. c) zákona č.
]83/2006 Sb., o írzenrním plánování a stavebninl řádLr (stavební zákon), ve znění pozclějších pŤedpisů
(dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až90 stavebního zál<ona žádost
o vydání rozlrodnutí o urlístění stavby nebo zařízení (dáIejen "rozlrodnutí o um ístěn í stavby"), kterou cltle
28.5,2020 podala

GasNet, s.í.o., IČo 27295567, Iilíšskti č,p, 940,401 17 Ústí nad Lubem - centrllnl,
klerou zosíuptie GridServices, s.r.o., ICO 27935311, PIynárenskri č,p, 499/l, Brno-slřed,
Záhrdovice, 602 00 Brno 2,
kterou zastuptýe INPoS-Projekt s.r.o., IČo 2 54463 5s, Nitranskri č.p. 38l, 460 01 Liberecl

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

Vydává podie § 19 a92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č, 50312006 Sb., o podrobnější úpI.avě
úzenrního I,ozlrodování, ítzemtlílro opatření a stavebnílio řádu

rozhodnutí o umístění stavby

REKO MS Varnsdorf - Mikokiše Alše
(dále jen "stavba") na pozemku pat,c. č. 4622 (zahrada), parc. č. 4624 (ostatní plocha), parc. č. 1626

(ostatní plocha), parc. č. 4629/1 (zahrada), parc, č. 4632 (ostatní plocha), parc. č, 4619 fisnttlí ptocha\,
pcn,c. č. 4650/1 (ostatní plocha), parc. č. 1666/2 (ostaní plocha), parc. č. 1723 (zastavěná plocha a
nádyoři), pcn,c. č. 173]/1 (ostamíplocha), parc. č. 1740/1 (ostatní plocha), parc. č.4796 (zahracla) l,

katasírá l n í m úz e ni Varn sd ot J

Druh u účel unúst'oyuné,stavbt,,
} Stávající NTL plynovodní řady z potrubí ocelového DN 200, DN l50, DN l00, DN 80, DN 65 a DN

50 vedené v ]ol<alitě u]ic Plzeňská, Mikoláše Alše, Dragounská, Podzimní, Fibichova a
ČeskosIovenskýclr letců budou nahrazeny novými STL plynovodníIni řacly "Pl", ''P2'', ''P3'', ''P4'' a
"P5"

,'" Nový STL PlYnovodní řad "Pl" z potrubí PEO110 SDR 17,6 materiálLr PElOORC bLrc|e napojerl na
stávající potrubí STL plynovodního řadu PE O160 vedeného z STL regulační stanice v uli;i Elnsta
Thálrnanna. STL řad "Pl" povede ve volné:rr terénu podéI ulice P]zeňské v souběhu se stávající
jednotnou karralizací KA 250 ke křižovatce ulic Plzer"rská, Jiřího WoIkera a Enrsta Thálnlatlna, kcle
bLlde v komunikaci ulice Plzeňské rrapojeno na stávající ocelové potlubí STL plynovodního řadu DN
l00-

@:)lrn
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Z STL řaclu "Pl" bude odbočovat STL plynovodrrí řad "Pl" z potrubí PEO63 SDR ]] nlateriálLr
PE l00RC, v ocl]ralrném poh'ubí přejde ulici Plzeňsl<ou do ulice Mikoláše Alše, kde bLrde v Lrlici
Mikoláše Alše v úseku od křižovatky s ulicí Plzer]skou po křižovatkLr Lrlic Fibichova a Želenlá vlažen
do odstaveného potrubí NTL plynovodnilro řadu DN 150. Vtažené potIubí bude opatřeno ochfa]lllýl,]-l
pláštěnr. STL plyrrovodní řad "P2" bude pokračovat ulicí M.Alše k č.p.791, kde bude napojeno lla
přetlakovaný NTL plynovod PE al60 ( na STL l00 kPa ).
Z STL plynovodního řadu "P2" bud vysazeI] v křižovatce u]ic M, Alše a Dragounská do ulice
Dragounské odbočný STL plynovodní íad "P3" z poh.ubí PEO63 SDR ll rnateriáltr PE1O0RC, Řad
povede v souběhu s lušeným NTL plynovodnínl řaden DN 50 v kraj i kotnuni]<ace LrIice Dragotrnské
a bude ukolrčen za vysazenotl přípojkou pro č,p.l l 87.

Rekonstt'ukce plynovodů bude poklačovat od křižovatky ulic M,Alše a Čsl, letců STL plynovotlnínr
řaderl "P4" Z potrubí PEo63 SDR l1 rnateriálu PElOORC napojenýnl na přetlal<ovaný NTL
plynovod PE 0160 ( na STL 100 kPa ), STL pJynovodní řad "P4'' povede v kraji koilLlnikace
Ceskoslovenskýclr letců, bude se lomit do ulice Podzirnrií a bude rrkončetr za posIeclní vysazenou
přípojkou pro č.p.1447. Z STL plynovodního řadu "P4" bude do ulice Fibichova vysazen STL
plynovodní řad "P5" z potIrrbí PEo63 SDR ll materiálu PE1O0RC, STL řacl "P5" povede v k,aji
kornunikace ulice Fibichova a bude Lrkotrčerr za vysazel]otl přípojkoLr pro č,p,798.
V r'ánrci rekorrstrukce NTL plynovodLr na STL btlde stávající NTL plynovodní řacl PEOl60 v Lrlici
M,Alše s NTL přípo.jkoLr PEO50 pro č.p.1168 přetlakován na STL l00 kPa a přepo.jen na
lel<onstruovaný STL plynovodní řad llP2ll a ilP4il.

stávající NTL plynovodní připojky ukončené Hup v plynofikovaných objektech budou
fekollstfuovány na STL z pon,Lrbí PEo32 SDR 1l materiálu PEIOORC s ochrannýll pláštěnl s
ukončenínr HUP do riovýclr nebo stávajícícli pilířků nebo výklenků. PoLrze přípojka pr.o č,p.l405 v
Lrlici Plzeňské a plo č.p,3 J 00 v ulici M.Alše bude ukoIlčena HUP v zenrtlítn provedení,
Přepojované NTL přípojky pro č,p,]122 v Tř, ČS letců a pro č.p.150l v Lr], Podzirrrní buclotr
přetlakovány na STL,
Stávajíci STL přípo.1ka pI,o č,p.3533 z ulice Plzeňské bude přepo|ena.

Zároveň bLrdou všecl]ny rekonstruované přípojky do propojerry na stáva_jící r.ozvody oclběrného
p lynového zaí izení (OP Z).

9 Bu!99 splněny podmínky vyjádření SěVK a.s, Děčílr ze clne 7.4.2020 pocl zl1...
02069 0025 5 4 l /UTPCU L/Ha.

Stanoví podmínky pro umístění stavby:
]. Stavba bude umístětra v souladu s grafickou příIohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného

stavtt úzenrív něřítku katash,ální mapy se zakresletlírl stavebnílro pozenlku, požaclovanýnr
umístěním Stavby, S Vyznaěenínl vazeb a vlivů na okolí, zejnéna vzdáleností od hranic pozenlkLl a
sousecln íclr staveb,

2, Pro uskuteČnění travrhované stavby se jako stavební pozetnek vynrezuje pozenlel< parc. č. 4622
(zahrada), parc, č. 4624 (ostatní pIocha), parc. č. 4626 (ostatní pIoclra), parc. č. 4629l1 (zahr.acla),
parc, č. 4632 (ostatní ploc|ra), parc. č. 4649 (ostatní plocha), parc. ě. 4650lI (ostatní ploclra), parc, č,
466612 (ostafii plocha), parc, ě, 4723 (zastavělá plocha a nádvoří), parc. ě. 4731l1 (ostatní ploclra),
Parc. Č. 4740ll (ostatní Plocha), parc, ě. 4796 (zahrada) v katastrálrlínr úzenrí VarnsdoI.í: v trase
stavby.

3- Zařízení staverriŠtě bude urnístěrio na pozemku p.ě.4731l1k.ú, Varnsdorf, v ploše cca l00 m2. plocha
bude vYuŽita Pro urnístění hygienického zázenlí, parkovátlí montážnícll vozidel a krátkodobé
skládkování nrateriálu jal<o rrrezisJ<ládka při překládání apod., Před zalrá.jenirn realizace stavby si
stavebnik zajistí pr.ávnívztalr k pozemku dotčenénl zaŤízenívt staveniště.
Budou respektována vŠechna nadzemní i podzemní vedení správcťr a vlastníků lS ve smyslLr jejich
vyjádřeni, Vedení budou na zá]<ladě písernné objeclnávky předérn vytyčena.
Bude dodržeria prostofová l)orlna vederií irrženýrskýclt sítí.
výkopek nrusí být ukládán jen na povolenou skláilku. o uložerrí bude vedena evidence.
Budou splrrěny podrnírlky sdělen í ČEZ DistI,ibuce a,s. Děčín ze dtle 18.3 .2020 pocl zn.: 0 i 0l2784l 1 .

Budou splněny podmínky souhlasu ČEZ Distribuce a.s. DěčíIr s činností a Uínístěí]ím stavbv
v oclrrarrnénl pásmu podzetnrrího veden í ze drte 23.3.2020 pod ě. l l 08323 59 l .

4.

5.

6.

7.

8.

Eý rn
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t0 B!91 splněny podmínky vyjáclření České teleko;nun ikačrrí infI"astrukttlry a.s. Praha ze dne19.3.2020 pod ě. j,: 5 8 J 45 l/20. '
ll, Budotr splrrerr1 podrnirrL) vljádierri Vesra Varrtsclo|f - p, Sirnek ze dllc 25,q.20l8 pod c,1.: l\ll VA

5 ó0 I ]/20 l 8Š inlPe.
1 2. l]Lrde splrlěna podninka vyjádřeni ÚAPP Most ze dne 7 .4.2020 pod č j.: 43412020:

} Investor oznárli zenlní pfáce s cca dvoLrtýdennírn předstihern, abychom navrhli ,,snllouvu oarcheologickérn výzkumu''.
l3, BrrdoLr splněny podrnínky závazného stanovis]<a Drážního írřadu Praha ze dne 28.4.2020 po spis.zn,:M P-SOP08 87/20-2lPl:

; Stavbou nesrní být nepříznivě ovlivněny drážníobjel<ty a zaiízení.
} Na stavbě_nesmějí být urnístěna taková světla nebo barcvné plochy, které by mohly vést l< zánrěrlčs drážníni znaky nebo nrohlyjinak ohrozit provoz drálry.

]4, Budou sPlrterl1 PodntiItkr sottllt,ntteho stanor iska SžDC s.o. ústí nod Labertr ze clne ó,4,202U pod zrr,:
l 0ó86/2020-SŽDC_oŘ UNL-NT,MK:Ž Běhenr stavbv LrČiní itrvestor na vlastní náklady taková opatieDi, aby nebyla ohrožena stabilita
:li#|; § iffi: 

a bezpečnost p,.",;; ,;;';;i;;.i"i""Jao,Io k l:arttšetli ani otttezerti jakókol.v
- Starbotr rtcsrni blt rtepitznivě ovlivtten1 drjžni objekt) atli iádrre zaiizettí r právtt llospod:tíit pro}iprártt zelezltic tttapr, zaíizeIti, žeIezliicrr:lro ,po"ai.ii' , t.r,,e jelro ,13yg6. zliizeIti zélezrticrtíIto5\15kIl, Zi,]beZpšČovacilIo a sdeIoracilro zaitzení. silnopt.oucJyclt zattzeni. ZaiiZelIi žele,/l]ičnilloúrovňového přejezdu v knr 9,J 74..trati nyL,niste - Žinau, ,i,o.tni oo.'"t ty, propustl(y, opěrné, zárubnía obkladní zdi, protihIuková opatření, o§locení atd,). '

r stavba bude lealizována takovým způsobe-, áuy'uni v budoucnu neby.a poškozována a ncbyloomezenojejí užívání vlivern pI.ovozLr dráhv. 
"-"J 'ý rvÝl!v!\'tq!'C u

- }jtavba ll1u''Í b)t v sottIadLt. s,aklttálrre pIatrrjrni slarebnittti a tlalširni obecrlé prrrnirrri píedpisy(stavební zál<on, zákon o clrahách a jeňo 
- 
prováděcí uyIriasry v platnérl znělrí atd.), naíízenínli,vYhláŠl<ani, technickýlni nonnanli o oitot,,,i,,,,,i piedpisy,"s využitím nejnovějších technických řešení,technoiogií Pl'ovrdéni. pracovních postupu a',"utá.iáu'. ""iĚ," a".áir"",'..,'oir'jáá,])Jii, ,u..o

_ !;:::i_:::l.i ",:]]l1y,ž]::,"jho pr:ostřeclí, co nejvyšší kvality a životrlosti siiUy 
-"' -"'*'

Ž řIl VYKonaval)l ČlI']ností (rykajících se výše uvedené stavby) odpovíclá zhotovitel za rlod,ržovállí
_ l'r:::'::::'l..]r.piedpisri 

dle plarrle Iegislaiivl a piedpisů Šprivy žeIezl:ic. státrrr org.,'',,u." 
"

, LIpozol'Ilule]ne- že Správa žeIeznic. OŘ UNL se 11121 rievl,jadnlje t, .pra-u,,osri'|o,,rir1.1,technoJogických postupŮ prací. alti žádrtýrn ,p1.ou.in nepřebírá oclpovědnost za násleciJtyzpůsobené pochybenín zhotovitele pouZitim zvolenéllo por'up,, při reaiizaci díla,,. Pokrrd vzttikne z důvodu reaIizace,ys. uu.a",,.iiouOi i. i" i , budouctttt) skocía Ita tnrierI<rt v lrrárLtlrosPodaiit Pro SpravLt železnic. s.o, { llllp|'. 7al,í7el]i i"i.-r,.,ku.;;l.";;;;k,,;;;;,';;;l"";;':,,,.r", 
,tYchIosti jízdy kolenl pracovniho tntsta'nebo ,,1rrut} r.or";" atd.), zhotovitel o této skutečnostjnePlodleně infolnruje SprávLr železnic. OŘ th]L 1p. šemit<.1 a za.iistí uvecleného dotčeného zařízetlí čjÚseku dr'áhy do privodního stavu, a není-li to nroilré, do stavu odpovídajícího privodního účelu neboužití dotčeného zařízerlí či úseku clráhy a to nu uturtni nátluao,> V PřiPadě zásahŮ do dráŽního těIesa a,,"uo,ruisi.i, a,,,iz,]i"-r, zařízení si SpI.áva žeieznic, oŘ UNLvyhlazLrje právo na dočasné zastavení stavebnícll p,""i 

" iiip"ae ohrnž", i!.rř;o.ii' i.o-r""a" ldráhy a drážnídopravy,
z Zhoto\itel stavby nusi Vž.IV. postupovat v souladu s § 4a, odst.2, písnreno a-e), zákona o drahách ě,jÍlliir,i],,v Piatnem .,'euí'ln"piiblizou"i ." J" 

".Ěai"i,"rti nenší jak2,5 rn od osy krajní kole.je

> požadLljerne, aby veškerá činnost v souvislosti s výše uvedetlou stavbou proběhla minlo pozenrel< vplal tt llo.podaiit pro.Sprár Lr žeIezrric. státrri orgo,uruai, 
---"'

, pll leaIlzaci sravby ie nutl]o respekto-va1. úI.ořňový železtliěl"lí přejez<l v kn 9,314 tr.ati Rvbniště -,/itrau lzcjtnena rresrní doiit ke zrrečištěrri l"r";""ij'' )iái-lr. pr"i")|""e i;;:l,;ř;--.il:;: i"o|o.,,.,,,p.ir,na!ě půjdorr rláklady rrá jejiclr oclstrarrě,, ,;-;ň;;;;i;;;
' / aha]etlt starbY bude oltIásetto rnirrirnáIlrč I4 clrrí před zaoočelírtt prací llr Spt.á,"rr železllic. oŘ LNI ,SPr'árr trati Ústí nad Laberrl-,r"oo,,.i p.o, or,,ii''o".,-*jrlř.'s , o Ceská Karnenice a poté i oztláItterritrkottčertí pt.ací. Pl.acornil< zajisridrá;rii aor, r.a ,. ,i*,v 

'Šp"rá, 
y zeleznic. OR UNL (llIrozolI'ltlleIne.že drázni dolrIed rtenaht.aztrje starebtti dozor ur""trnir..,11 

"''
' \ta\ebníl( ro\I)eZ Pi5el]1ne oznámí zalrájelrístavby rninirnállrě l4 drri piedern tla Správu železtric,oblastllí teditelstVí Ústí nad Labern. álezrričár;fu jl.;b; OJ Ustí IIacl Label)l, pied ttl<ortčettiIlt

(i,,i; ra
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prací na stavbě (před konáriírn závěrečné kontrolní prohlídky, místního šetření atd.) si stavebník
písernně zažáclá o stanovisko Správu železnic, OŘ UNL, Octdělení oclrrannélro pásrna dr,áhy, l<

u]<ončení stavby v ochranném pásmu dráhy.
l5. Stavba bude provedena podle plojektové dokutnentace, kterou vypracoval Ing. Jiří PařízeI< -

autolizovaný technik pro technol.Zai,.Staveb, ČKAiT 0501243; případné změny nesiní být provecierly
bez předchozího povolení stavebního úřadu.

l6, Stavebník oznámí stavebnílnu ílřadu ternrín zahájení stavby.

]7. Stavebníl< oznámí stavebníIlu ílřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
} do]<ončení výkopů a zeInních prací

} po Lr ložení potrubí

> konečné ťlplavy povrchťr

]8, Stavebrrík zajistí vytyčení prostorové polohy stavby, subjektem k torllLl oprávněrrýrn,

]9, Vešl<eIé svářečsl<é pr,áce budoLr prováclěny pouze odboI.ně způsobilýrn pt.acov n íl<errr.

20. Při provádění stavby je nr"rtno dodržovat předpisy, týkající se bezpečnosti pÉce a tecltnických
zařízeni, zejmála zákona č, 30912006 Sb., o zajištění dalšíclr podrnínek bezpečnosti a ochrany zdraví
Při Práci a nařízení vlády ě. 59l12006 Sb., o bIižšíclr rniniInáIních požadavcích na bezpečl]ost a
ochranu zdraví při práci rra staveništích.

2l. Při Stavbě brrdou dodržena ustanovení vyh|. č.26812009 Sb,, upravLrjící požadavky na prováděrlí
stavebních konstrukcí a technických zařízení staveb a na ně navazLtjící ustanovení příslLršných
technických norern,

22, §itaveniště bude odpovídat požadavkům ustanove]lí § 24e vylrl.č.26912009 Sb. Stavební činnost bLrde
uskLrtečIiováIra tak, aby vzhledern k plovoztl na stavbě a okolní zástavbě byly veškeré je_lí negativlrí
vlivy sníženy tla tnininlun.

23. Při provádění staveb IresIní být narLršeny tradzeIntrí a podzemní sdělovací kabely a zařízení, vedení a
potrubÍ, Při prováděrrí staveb nesmí být nad přípustnou míI,u zrlečišt'ovárro životní pl,ostředí a rnístrlí
komunikace, okolní zástavby nesmí být nad přípustrrou rníru obtěžována lrlukem, prachem a
vibI'acenri. Nesnrí do.jít k znečišt'ování terénu, povrchovýclr a podzenrtríclr vod ropnýrni a jirlýrli
škocllivýrni látkani.

24. Na stavbě bude řádně veden stavební denik, za řádné vedení stavebního deníku odpovítlá Zhotovite]
stavby, Stavebni deník bLrde uložen na stavbě tak, aby byl kdispozici vždy při nanlát]<ovénl
kontrolnírn výkonu.

25, Stavba bude prováděna dodavatelsky stavebnírn podnikatelem, Název, sídlo a opt,ávtlění k přeclnlětné
čirrnosti bLrde předIožerro stavebnínru úřadu před zahájením stavebníc|r prací.
Veškeré škody způsobené stavbou hradí investor.
Veškeré stavbou dotčené nemovitosti budou po ttkončení stavby uvedeny clo původního stavu.
po celoLr dobu výstavby stavebník zajistí bezpečný přístup a přijezd do všech objel<tů a na všechny
nemovitosti v celénr rozsalru staveniště.
Po celotr dobu výstavby, kdy budou výkopy otevřeny, bucle staveniště v I,ozsa]ru pracovtrího pruhLt
vhodnýnr zpŮsobelrr ohrazeno tak, aby se zamezilo vstupu neoprávněrrýclr osob do staveniště a
případnélnLr možnétnu pádu do výkopLr. Na o|rrazení výkopu v prostoftl vozidlovýclr a pěších
konlunikací bttdou mitno olrI,azerrí ještě opatřeny řádným bezpečnostnín,} osr,ětlenírn, které bLrcle
rozsvíceno vždy při snížené viditelnosti.
stavbou nebude omezen atti ohrožen prťrjezd pro vozidla záchranných, pohotovostních a
bezpečnostníclr s]ožek a ani jinak oht,ožena bezpečnost silniěního provozu, vč, choclcri na
komun ikacíclr dotčených stavbou,
Bude zatnezen přístup nepovolaným osobárn na staveniště.
Il]Vestor si srnluvně zajistí zneškodnění či vytržití odpadťr vzniklých realizací zárněrLr (např. stavební
stlt', VýkoPoVá zemina, obaly od stavebníclr a nátěrovýclt lrnrot, odpady kovů, odpad z rrródernjzaci a
dernolic) na zařízetrí k tomu určenénr,
Plo Stavbu budou pouŽity jen takové výI,obky, nrateriály a konstrLtl<ce, jejichž V]astlrosti z hlr:disl<a
zPŮsobilosti stavby plo navržený účel zalučují, že stavba při správnérrr provederlí a běžné úclr.žbě po
dobu PředPok|ádané existence spiňuje požadavky na rnechanickou odolnost a stabilitLr, požárrrí
bezpeČnost, hygienu, oclrranu zdraví a životnílro prostředi, bezpečnost při udr,žováni a užívání stavby,
ochrallu proti Irluku a rla ítsporu etlergie a ochranu tepla (§ 156 stavebltího zál<otra),

29.

30.

26.
27.
28,

3],
12.
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33.
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Učastníci řízení, na něž se vztalruje rozhodI]utí spťávního orgánu:

GasNet, s.1.o., Klíšská č.p. 940,401 1'1 Ústí nad Labenr - centrull)
Město Varnsdor1', Nám. E. Beneše č.p. 470, 407 41 Varnsdorf 1

odůvodnění:

Dne 28,5.2020 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o unrístění stavby.

Stavebni úřad oznámil zahájení úzenrního řízení znániýnr účastnikůIn řízení, veřejnosti a clotčenýnl
orgánůnr. současně podle ustanovení 

"6 
87 odst. l stavebního zákona upustil od ústnílro jeclnání, protože

rnu bYlY dobře známy poměry v ítzemí a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posÓuzen í zátrlěrLt, a
starlovil, Že ve lhritě do l5 dnťr od doručení tolroto oznáInení nrolrou ítčastníci řízení uplahit své nlrnritky
a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Stavební Úřad v plovedenétrr úzetntrín řízení př,ezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky
řizelrÍ, VeŤeJností a dotčenými oI,gány a zjistil, že.jejíIn uskutečIrěnínr nejsou olrroženy záj nry chráněné
stavebnítn zákonetn, předpisy vydanýnri kjeho proveclení a zvláštnírni přeclpisy, Unrísěni stavby .je
v soLt]adu se schválenoLl Úzenně plánovací dokumentací a vyhovuje obecnýln požadavkůn na výstavbtt.
Účastlríci řízeni dle § 85 odst, 1 á 2 stavebrrího zákona byliiádně seztránretti s navI.hovanou stavbou. a to
dot'LtČenínr oPatření jednotlivě a veřejnou vyhláškou. V ťtzemnírl rozhodnutí SÚ vyrnezil umístění stavby
lta PozemkY, stanovil podrnínky pro ocbralru írzerrrí, podlnírrky pro umístění stavby. Účastnikern ]<aždého
ťtzenlnílro Íizelí je Žadatel a obec, rra jejíllž úzerrl,i nl,á b\"t zámér uskutečněIl (účaitrlíci podle § 85 odst. 1

stavebního zákorla). Žadateti se územní rozhodnutí dorLrčuje příIno, Obec .je ze zákona 
"účastníl<enr

každého úzenrního Ťizení, aby:nohla účinně hájit důležité rnístní či veřejné zájrny.
DalŠÍnrl Účastníky ťtzenlnílro řízení podle § 85 odst. 2 stavebního zákona jsou vlastníci pozernkťr nebo
staveb, na kteIých má být požadovaný zátněr uskutečIrěn, nebo tel], kdo rná jiné věcné [rávo k tomLlto
Pozemku nebo stavbě. Dále jsou to osoby,jejichž v|astnické nebojiné věcné právo I< sousednínr stavbárrl
anebo sousednínr pozemkůnr či stavbáIn ria nich ntůže být územním rozhodnutím přiEqdotčeno a osoby,
o kterých to stanovÍ zvláštní plávní předpis. Vyhoclnotit přílné dotčení přísl,,ší st Jni,rr,, ,,odu. Tento
ol<ruh bYl stanoven na základě výpisu z katastru nemovitostí, rovrrěž také z charakteru a rozsal]u stavby a
jeiího piedpokládaneIto úéillku lla okoli,
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Stavební úřad neiIrformoval občanské spolky, jejiclrž náplní je oclirana
vzh ledenr k totnu, že předmětná stavba je převážně umístětra v komuIrikaci
zastavěnén] ťtzetní obce.
UČastníci řízení Podle ust. § 85 odst, l a 2 stavebnílto zákona, molrou v úzetnníIl řízení (tj. ve spr.ávnínr
řízenÍ, v němŽ se lozhoduje o unrístění stavby, res;p. o vyhovění či zamítnutí žádosti o výáani lrienrnitlo
rozhodnutÍ) uPlatnit náInitky pI'oti projednávariému záměru pouze v tozsalrLt, jakým je př.ínlo rlotčeno
jejich vlastrrické Právo (viz tlst. § 89 odst. 3 a 4 stavebního zákona), Takovéto-nárrritt<y rnohIi účastníci
LrPlatlrit a jen takovýrni námitkanri se mťlže stavební úřad zabývat a lozhodnout o 1]ich; I( oslatllíl1.1
nálnitkárn stavební úřad nepřilrlíží,

ProtoŽe se.jedná o řízení svelkým počtern účashríků dle § l44 zákona č. 50012004 Sb,, správni řácl,
Vplatném zněnÍ, dorLlČuje se osobáIn V § 85 odst. l a odst.2 písm. a) stavebního zákona jednotlivě, a
osobi|rnr uvedenýnr v § 85 odst. 2 písrn. b) a c) veřejnou vyhtáškou.

Stavba svýrni paralnetry nepodléhá zjišťovacínlu řízení podle zákona č. 100/200l Sb., o posLtzovánívlivrr
na životrrí prostředí.

Posouzení záměru žadatele dle ust. § 90 stavebního zákona:
ZávanlosÍ Územniho Plánu pro rozhodování v úzelní, zejrnélra pro vydávání ťtzemních rozlrodnuti, je
stallovel']a v § 43 odst, 5 stavebniho zákona, Územrrí plán z hleáiska cílů úzelnního plátlování v totllto
stnělrt stanoví hlavnÍ, přípustné, nepřípustrré, popřípadě podrnírrěně připustné vyLržití konkr.ótních 1llochdaného úzerní.
Na pozetncích.v trezastavěnéIn ťtzemí se ust. § 18 odst. 5 stavebního zákona uplatní i v obcích, kteró nrají
Úzerrrní Plán. Úzenní plán nernůže jít nad I,álilec ustanovení § l 8 odst. 5 stav;bního zákotra, Útiže pouze
,,zpřísnit" tnožnost ulnist'ovát-tí staveb v ustanoverrí uvedených.

životního prostředí, o zánlěru,
nebo vjejí krajnici v současně

@ rn,
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Uzemní plán je dokument koncepění povahy řešící využití úzenrí v měřítku správního úzenlí oboe právě
tínr, že stanovÚe ftrnkční plochy a trasy (koridory) l<omunikací, veclení apod. Úzernní plán ize obecně
cháPat jako prostorové uspořádání úzerní, usměr,riujíci jeho další vývoj v budoucnu ve vztahtt ]<e

sPoleČenským, přírodním a dalším podrnínkárn v úzenrí. V důsledku toho úzernní plán v žádnénl přípariě
neřeŠÍ V}uŽití jedrrotlivých pozeInkti - ťtzemní plán pracuje s funkčnírrri plochani a neřeší ani detailní
ulnístění staveb. To se posuztrje v rátnci regulačrrílro plánu jako drulru úzetnně plánovací clokunretltace,
l(tery však nebyl v předrnětné lokalitě vydán.

Pozemky dotčené stavbou v k.ír. Varnsdorfjsou úzerntlím plánern sidelnílro útvaru Varnsdor.f (dáJe jen
UPNSU) Lrrnístěny v souěasně zastavětrém území obce, v útzerní uI,banistickérn v zónč n ízkopoc|lllžn íh o
bYdlení a v plochách ostatních komunikací, kde jsou přípustné urnisťovat stavby irlženýrských sítí.
Předložený zárněr není v rozpottt s UPNSU Varnsdorf.

Předmětlrá stavba bude umístěna na pozeIncíclr parc, ě.4622 (zahrada), parc. ě.4624 (ostatní plocha),
parc. č. 4626 (ostatní plocha), parc. č. 462911 (zahmda), parc. č. 4632 (ostatní p]ocha), parc. č. 4649
(ostatní plocha), parc, Č. 4650/ 1 (ostatní plocha), parc. č. 466612 (ostahrí plocha), parc. č. 4723 (zastavěná
plocha a nádvoří), paI,c. č.473lll (ostatní plocha), parc. ě. 474011 (ostahlí plocha), parc. č. 4796
(zahlada) v katastráltrím úzenrí Vartrsdorf. Všichni vlashíci těchto pozernků daii k unrístení stavby na
pozenrciclr ve svénr vlastnictví souhIas.

Žádost bYla doloŽena dokumentací vypracovaí]otl oprávIrěnou osobou, dokJady, pI.ol<azLrj ícíni i vlastnic]<é
nebo jiné právo provést stavbu a stanovisky dotčených orgánů, spr.ávcťr inženýrských sítí a účashíků
íízení.

Pt'i l,vdání tohoto rozhodnutí y,,cházel stavební úřtlfuJ?šhlp jpUgdů:
> Žádost o vydáni lozhodnuti o ulnístěnístavby
} projektová dokunretltace záměru
} sLrbstituční plná noc
} plná nroc k zastupovárrí

} infortnace o parcelách

} smlouva o stnlouvě bttdoucí o zřízení věcného břemene mezi Městenr varnsdol.ťa GasNet s.r.o,
ústí nad Labem

} 4x souhlasy vlashríků se zátněrem na situaci
} sděleni ČEZ Distribuce a.s. Děčin ze cine l8.3,2020 pod zn.: 010l2784l J

} souhlas ČEZ Distribuce a.s. Děčín s činností v ochrannéIn pásmu ze dne 23.3,2020 pod zn.
l l0832359l

> sdělení ČEZ ICT Services a.s. Praha ze dIre I8.3,2020 pod zn.: 0700184676
} sdělení Telco Pro Services a.s. Praha ze dne 19.5,2020 pod zn.: 020107l336
), vyjádřeníGridServices s.r.o, Brtro ze drle 26.5.2020 pod zn, 7700l0l74J/DUR
i, vyjádření SčVK a,s. Děěín ze dne 7,4.2020 pod ztl.: 02069002554l /UTPCUL/Ha
}' vyjádření České telekonunikační infrastrul<tury a.s, Praha ze drte 19,3.2020 potl čj,: 58l451/20
i, vyjádření Města Varnsdorf- p. Širrrek ze dne 25.9.2018 pod čj.: MUVA 560l3/20]8ŠinrPe
}' vyjádření České Radiokornun ikace a,s, Pralra ze clne 19.3.2020 pod zn. UPTS/oS l24)925LIa20
i, vyjádření T-Mobile Czech Republic a,s. Praha ze dne 19.3.2020 pod zll. E1251l20
} vyjádření Vodafone Czeclt Republic a.s. Prahazedne 18.5.2020 pod zn.: 200518-1 4551.12493
} vy.iádření Povodí ohře s.p, Chotnutov ze dne 6.9.2018 pod zrt.: PoH/392l ll20l8-2
} vyjádření Teplárny Varnsdorfa.s. ze dne 3,9.20l8 pod ztl.: Bena
} vyjádření SÚS Ústeckélro kr.aje, p.o. Dtlbí ze drre 6.5.2020 pod zn.: 54-503-1-P,

SUSUKDC/SPL/0 6944l2020
} vy.iádření ČD-Telematika a.s. Pr.aha ze drre 20.3.2020 pod ěj.: 1202006123
} soulrrrtné stanovisko SŽPC s.o. Ústí nad Labern ze dne 6.4.2020 pod zn.: l0686/2020-SŽDC-OŘ

UNL-NT/MK

(ý r,
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závazné stanovisko DI,ážního ťrřadu Praha ze dne28.4.2020 pod spis.zn.: MP-SOPO887/20-2lPl
soLthlas Města Varnsdorf ze dne 23.3.2020 pod č j.: MUVA 56929l2020HajKl
závazné stanovisko MěÚ Varnsdorf - oŽl' ze dne 8.4.2020 pod č j: MUVA 5065 l/2020/FlraKI
rozhodnutí MěÚ Vamsdorf - OSMI, odd. cloprar.y a SH ze dne 9,6,2020 porl čj.:
OSM]/5 l 86/2020/BorSa, MUVA 6323 6 l2020BorSa
vyjádření ÚAPP Most ze dtle 7 .4.202.0 potl č.j,.. 43412020

doklad o zaplacerrí správního popIatku

stavebni úřad vřízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek Lrveclených v § 79 oclst. l a 5 t-lg

stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení, DO aposoudiJ s]rromáiděná závazná stanoviska a
PřiPomírlkY- Z pÍ'edloŽenýc1l podkladů a závanlýclt stano;isek Do tlospěl stavební úřacl k závěr.u, že
r,rsk u teČrrěn Ítn stavbY nejsou ohroženy veřejné záj nry ani nepřiměřeně onezena či olrrožena práva a
,rpt,ál ttettc ,, ájrn; úcastrliků iizerlÍ.
DokLlmentace PI'o vYdání ťtzernrlího roz]rodnutí, byla zpI,acována v součiIlllosti osob opr.árlněrlých
k výkontr této Činnosti Podle záiona ě.360llg92 Sb,, o výkonu povolátrí autorizovany,ch al.Óhitektťr a o
výkonu Povolání autorizovanýclr inženýrťr a techrrikťr činriých ve výstavbě, v platném znění (aLrtorizační
zákon).
Zádos1 o vydání lozlrodnr,rtí o uInístění stavby byIa podána tra příslušnénr formtrláři podle přílohy č. J, k
vyhliišce č. 50312006 Sb., pI.ávnickou osobou, RWÉ GasNet i.r,o,, IČ 21295567, rtisrka s+o, +ot t;
Ustí nad 

^Labenr _(dáIe 
jen stavebník) pfostřeclnictvím zástupce, právnickotl osobou IN PoS_PROJ EI(,f,

s.t,o., IC 25446355, NitI.anská 381l1a,460 12 Liberec,

Stavební Úřad konstatLrje, Že navrhovaná stavba splriuje všechny zákonné podnrínky pr.o vydání úzenrního
rozhodnutí a vyhovLrje obecnýIn požadavkťrrn na rlistavbu Štanovenýrn vyhlášioir e, SOllZOOO S., o
obecrlých požadavcích na využití úzetní, v platnrím znění, a rovněž vyItovilje vyhl. č.2ó8l2009 Sb,, o
techn ických požadavcích tra stavby.

Stavebni zárněr spadá do staveb Lrvedených v ustatrovení § l03 odst, l bod 6 stavebnílto zákotia, ktet.é
nevyžadují stavební povoleIlí ani ohlášení.

DokonČenou stavbu lze uŽÍyal rla základě vydaného koiaudačního souhlasu, o l(telý stavebníl( požáclá clle
ustanovení § l22 stavebního zákona a § l8i vyhlášky č. 503/2006Sb., o podrobire;si úp.uuj í,r"n,ní|,o
t'ozhodováni, Úzenního opatřerrí a stavebního i'ádu, ;e znění pozdějších předpisir, stavební úřad na
předepsarrénr lornrLrláři příIoha č. l2 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.

Stavební Úřad zajistil vzájemný soulad přediožer-lýcll závazných, stanovisek clotčenýclr olgárlůvyžadovaných zvláštrríni předpisy a zalrI.nul.je do podminek rozlrodtrutí.

Stavební Úřad rozhodl,jakje uvedeno ve ljíroku rozhodnut í, za použití ustanovetlí právnich předpisťr ve
r j roku ttr ederljclt,

Účastníci řízení- c]a]ší dotčellé osobv:
- SŽDC, s.o., Město Varnsdolf.- Petr Širnek, Česká telekomunikačni infi.astr.u]<tura a.s,, ČEZ

Distribuce, a. s,, SČVK a.s., Ústecký k.aj, Správa a údrzba siinic Ústeckého t.a.j", p,'irfeutoue
organizace, MUDr, Václav JáI,a, Jana Járová, Bohuslava Svobodová, JiŤina Bečvářová" Helena
J irásková, Zderlka Brlins]<á.

- Osoby s vlastnickýrni nebo jinýrni věcnýrni právy k sousednínr pozernl(ůíll:
patc, č. 53 l 0/3, 53l0l4, 5363, 53:713, 4962, 413gl1 , 4,I3gl2, 47 44l1, 4"737 , 4736, 473012, 4133, 4128,412914, 4656, 472911, 472,912, 472913,4693, 412gl5,473Il2,,4657, 4660, 4659, 4682,+i'so, +ázu,46]9, 46]7lI, 4658lI, 4662, 

1661, !66114647, 4648, 4644, 465214, 4651, 465Í, +asq, +lsi, qlgs,
4634, 4633, 4635, 4636, 4631, 4638, 4639, 4641, 4642, 4645, 4646, 4664, +aas,, qeos,tz, isós,
46] 0ll , 461012, 4612, 4614, 4616, 4631 , 4630, 462912, 4625 v katastrá]n ím úrzem í Varnsdor.f 

'

(U):r+
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- Osoby s vlastnickýrni nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Varnsdorfč.p. l460,č.p.2114,č.p. 1273,ě.p. l657, ě.p.3 l00, č.p. 1264.ě.p. l382.č.p. l209,č.p.
J389, č.p,798. č.p. l281,č.p. 1l9l,č.p. ll86, č.p. ll90, č.p. 1l69, č.p. l340, č.p. 1242. č.p. 1122a
č.p. l 50l

Vypořádáni s rrávrlry a nán]itkan]i írčasnríků:

- Účastníci neuplatniIi návrhy a nálnitky.

Vypořádání s vyjádřenílni účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účasmíci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

poučení účastníků:

Proti tonuto rozlrodnutí se lze odvolat do l5 dnů ode dnejeho oznámení ke Krajskélnu úřadLr Ústeckého
kraje v Ústí nad LabeIn podánírn u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnírnu orgánrt a
aby každý írčastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisťr, vyhotoví je
správní orgán rra náklady úěastníka. Odvoláníln lze napadnout výrokovotl část rozlrodnutí, jednotlivý
výrok nebo.ieho vedlejší ustanovellí. OdvoIáníjerr proti odůvodnění rozhodnLrtíje nepřípLrstné.

Stavební írřad po dni nabytí právní rnoci ítzemního rozlrodnutí dorLrčí žadateli stejnopis písenrného
vyhotovení Územnílro rozlrodnutí opatřený do|ožkou právní rnoci spolu s ověřenou grafickou přílohotr.
ste.jnopis písemného vyhotovení ítzemního rozhodnutí opatřený do|ožkou právní rnoci doručí. jde-li o
stavby podle § l5 nebo l6 stavebního zákona, také stavebrrímu úřadu příslušnému k povolení stavbv.

Rozhodnutí rná podle § 93 odst. l stavebního zákona p|atnost 2 roky. Podmínky rozlrodnutí o Ltnrístění
stavby platí po dobu trvánístavby či zařízení, rredoš|o-Ii z povalry věci kjejich konzumaci.

Ing. Martin Togner v.r.
vedoucí stavebního úřadll

otisk úředního razítka

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

. 10 07. 202Í]
Vyvěšeno dt]e: ..,....,..,...,....,..,,..,.., Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, kteď potvrzuje vyvěše|rí a sejmutí oznárneni.

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č, 63412004 Sb., o správních poplatcích položky l7 odst. I písrn. e) ve
výši l000 Kč byl zaplacen dne 10.6.2020.

/l1,1) }i ťř
\_7
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GasNet, s,r,o., IDDS: rdxzhzt
sídIo: Klíšská č.p. 940,40l ]7 Ústí nad LabeD,} - centrum - plostřecitlictvím zástupce

GridServices, s.r.o,, IDDS: jnnyis6
sidlo: PlYnárenská ě.p.499l), Brno-střed, Zábrdovice, 602 00 Brrlo 2 - prostřed n;ctv ínl zr'istLtpce

lNPOS-Projekt s.r.o., IDDS: hvpb63w
sídlo: Nitranská č.p. 3 8l , 460 01 Liberec 1

Město Valnsdorl, Nárl. E,. Beneše č.p.410,401 4? Varnsdorf l

Obdrží:

MěSto

SZDC, s.o., Oblastní ředitelství Usti nad Labem, IDDS: tlccchjnr
sídlo; Že]ezničář,ská č.p. l386/3 l, Ústí nacL Labern-Střekov, 400 0, Ústi nad Labenr ]

Město Valnsdorf - Petr, Šimek, Nám.E.Beneše č.p. 470,407 47 Varnsdorf l
CesI<á telekonLrn il<ační infrastruktura a,s., IDDS: qa7425t

_ sídlo: Olšanská ě.p.268l16,13000 Praha3
CEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

_ síd]o: Teplická č,p, 87418, Děčín lV-Podrnokly, 405 02 Děčírl
SCVK a,s,, lDDS: l/I,f9ns

. sídlo: MasaIykova č.p, 368, Ústí nacl Labenl-cel]tlurn,400 10
Ustecký kraj, ]DDS: t9zbsva

2

Ústí nad Labenr ]0

sidlo: Velká Hladebníc,p, ] ] l8/48. Ústí ttad Labem-cetlt ru ln, 400 02 Ústí nar] Labern ]

Správa a údržba siIlric Ustecl.eho kraje, příspěvková orgattizace, IDDS: 6hevxje
sídlo: Ruská č.p. 260/13, Pozor.ka, 4 ]7 03 Dubí u Teplic 3

MUDr. Vác]a_v Jára. Žhná č.p. 22l5. a07 47 Var.nsrlor.f l

Jarta Járová. litnáč.p.22l5,407 z]7 Varttsdorf l

Bolruslava Svobodová, Jiřího z Poděbrad č,p, l349, 407 47 VaI.nsdorí 1

Jiřina Bečvářová, Československýcll letců č.p. 1g4,407 47 Varnsdorf 1

Helena Jirásl<ová, Československýclr letců č.p. 1281,40',' 47 VaI.nsdorf 1

Zdelika Bftinská, Československých letců č.p. 1281,40't 47 Varnsdorf l

Osoby s vlastnickými nebojinými věcnýrni právy k sousedním pozemkům:
parc.č.53t0/3,53l0l4,5363,530713,4962,473911,413gl2,4744l1,4731,4736,473012,4133.
4728, 412914, 1656, 4,12911, 412912, 4,t29l3, 4693, 4,72915, 473112, 4657, 4660, 4659, 4682, 46s0,
4618, 4619, 4677ll , 4658ll, 4662, 4665, 4661, 464,1 , 4648, 4644, 465214, 465I, 4653, 4654, 47 61,
4'195, 4634, 4633, 4635, 4636, 4637 , 4638, 4639, 464l, 4642, 4645, 4646, 4664, 4663, 4605/2, 460(),
4610l1, 4610l2, 4612, 4614, 4616, 463I, 4630, 462912,4625 v katastr,álnírn úzenrí Varnsclorf

Osoby s vlasfuickýrni nebo jinýnri věcrrými právy k sousedníIn stavbáIn:
Va.nsdo.fč.p, l460, č.p.2114,č.p. 1273,č.p. 1657,č.p.3100, č.p. 1264,č.p. t382, č,p, 1209,c.p,
l389, č.p, 798, č.p, l28l, č.p, l19l, č,p. l186, č,p. 1l90, č,p, t 169, o.p. t:lo, č.p. t2i2,č.p, ll22 a
č,p, l50l

do l cené .sxráyn i tiřadv,
MěU Varnsdolf - OŽP. Nárn, E. Beneše č.p. 410, 407 41 Varnsdorf l
MěU Valnsdorf - OSMl/Doprava, Náui, E, Beneše č.p.470,407 47 VaI.trsdorf
Drážníúřad, sekce stavební _ Oblast PI.aha, IDDS: smjaatd

sídlo: Wilsorrova č,p. 300/8, Vinohrady, I2I 06 Pral.ta Z

aUd! prr!,rěšrrí , Drdá !aseimtttí:
MěU Varnsdorf - ORG, Nánr. E. Beneše č.p.410,401 4] Varnsdor.f 1

ostalní:
vlastní 2x

Příloha:
ověřená situace pro všeclrny
dokumentace zálrrěru pro stavebníka po nabytí právní rnoci tohoto rozhodnUtí

(ý J' ,t :,
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