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ROZHODNUTI
UZEMNI ROZHODNUTI

Výroková část:

Městský úřad Varnsdort Stavební úřad,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č.

18312006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "stavební zákon"), v územnim řízeni posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost

o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dálejen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne

28.4.2020 podala

ČEZ Distribuce, a" §., IČo 24729035, Teptickti ě.p. 874/8, Děčín lV-Podmokly, 405 02 Děčín 2,

ktetou zastupuje GEZ, spol. s. r. o.,IČo 27297438, Bratislavská č.p. 2996,407 47 Varnsdorf

(dále jen "žadatel"), a na zt&ladě tohoto posouzení:

Vydává podle §79 a92 stavebního zákona a § 9lyhlášky č. 503/2006 Sb,, o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opaření a stavebního řádu

rozhodnutí o umístění stavby

IE 12-4005670, Dc_Studdnka, I. etapa, yNN, řNN
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 2 (ostatní plocha), parc. č. 146 (ostatní plocha), parc. č. I47

(ostatní plocha), parc, č. l48 (orná půda), parc. č. 159 (ostatní plocha), parc. č, ] 61 (zastněná plocha a
nádvoří), parc, č. l63 (zahrada), parc. č. ]66 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. l67 (zahrada), parc.

č. l70/l (orná půda), parc. č. 170/2 (zahrada), parc. č. 17l (ostatní plocha), pmc č.215 (ostatní
plocha), parc. č. 234 (ostatní plocha), parc. č. 452 (ostatni plocha), parc. č. 513 (zastavěná plocha a

nádvoří), parc. č. 514 (zahrada), parc. č. 525 (trvalý travní porost), parc. č. 526 (zahrada), parc. č. 532/1
(twalý tavní porost), parc. č. 539 (zastaýěná plocha a nádvoří), parc. č. 544 (zastaýěná plocha a

nádvoří), parc. č. 550/2 (trlalý tavní porost), parc. č. 551 (zahrada), parc. č. 595 (trt alý travní porost),
parc. č. 596 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 597 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 600

(zahrada), parc. č. 608 (ostatní plocha), parc. č. 6l4/l (trvalý navní porost), parc. č. 614/3 (tnalý travní
poťost), parc. č. 6l6 (ostaní plocha), parc. č. 62 ] (zasíoýěná plocha a nádvoří), parc. č, 622 (zahrada),
parc. č. 627 (ostatní plocha), parc. č. 635 (zastaýěná plocha a nádvoří), parc. č. 637 (zahrada), parc. č.

677 (ostatní plocha), parc. č. 691 (zahrada), parc. č. 692 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 700
(zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 709 (orná půda), parc. č. 7l0 (zahrada), parc. č. 71l (zahrada) v

katastrálním území studánka u Rumburku.

Druh a účel umisťované stavb]l:
} Na stávajícím betonovém sloupu č. 425, ktery se nachází na p.č. 525 v k.ú, Studánka u

Rumburku, budou provedeny dva nové svody do rozpojovací skříně SD622, která bude umístěna

Án a),
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V plastovém pilíři u tohoto sloupu.
Skříň R106 SD622 - 18x4O0A
Vývod č. l
bude lyveden kabel I-AYKY-J 3x120+70 mm2, kteqý bude veden v zeleném pásu a v asfaltoqýclr
komunikacích dle výkesové dokumentace. Kabel bude smyčkován přes pojistkové skříně č. E28
SSl00-3xl60A, č. 545 SSl00-3xl60A, č. l74 SS100-3xl60A, č. E66 SSl00-3xl60A a č. 357 SSl00-
3x160A.
Kabel bude ukončen v projektované jistící a rozpojovací skříni R89 SR 422 - 12x4O0A, která
bude umístěna v plastovém pilíři na p.č. 628 v k.ú. Studánka u Rumburku.
Vlfuod č. 2
bude vyveden kabel 1-AYKY-J 3xl20+70 mm2, ktený bude veden v zeleném pásu a v asfaltových
komunikacích dle qýkesové dokumentace. Kabel bude smyčkován přes pojistkové skříně č.256
SSl00-3x-l60,{, č. E79 SSl00-3xl60A, č.338 SSl00-3x160,4, č,343 SSl00-3x160A, č.334 SSl00-
3xl60A a č. E9 SSl00-3x 160A. Kabel bude ukončen v projektované jistící a rozpojovací skříni
R9l SR 322 - 9x4O0A, která bude umístěna v plastovém pilíři na p.č. 170/l v k.ú. Studánka u
Rumburku.
Skříň R88 SR422 - 12x4O0A
Vlfuod č. l
bude lyveden kabel I-AYKY-J 3x120+70 mm2,ktery bude veden v zeleném pásu a v asfaltoqých
komunikacích dle výkresové dokumentace. Kabel bude smyčkován přes pojistkové skříně č.204
SSl00-3xl60A, č. El9 SS100-3xl60A, č. P20 SSl00-3x160Á., č. l66 SSl00-3xl60A, č. I64 SSl00-
3xl60A, č.3l8 SSl00-3xl60A ač. El8 SSl00-3xl60A.
Kabel bude ukončen v projektované jistící a rozpojovací skříni R89 SR 422 - l2x4O0A, která
bude umístěna v plastovém pilíři na p.č. 612/2 v k.ú, Sfudánka u Rumburku.
Vlfuod č. 3
bude lyveden kabel I-AYKY-J 4x25 mm2, kteqý bude veden v zeleném pásu a bude ukončen
v pojistkové skříni č. E6 SSl00-3xl60,4..
Skříň R89 SR422 - 12x4O0A
Z této skříně budou přepojeni stávající odběratelé č.p. 3l4, ev. 98 a stávající pojistková skříň X6.
Skříň R91 SR322 - 9x4O0A
Vývod č. l
bude vyveden kabel l-AYKY-J 3 xl20+70 mm2, kteqý bude veden v zeleném pásu a v asfaltov,ých
komunikacích dle liíkresové dokumentace. Kabel bude smyčkován přes pojistkové skříně 300 a
337.
Kabel bude ukončen ve stávající rozpojovací skříni R5, která bude umístěna v plastovém pilíři na
p.č. 74l v k.ú, Studánka u Rumburku.
V;ývod č. 3
Bude vyveden kabel I-AYKY-J 3xl20+70 mm2, kte4ý bude veden v zeleném pásu a v
asfaltol"ých komunikacích dle l"ýkresové dokumentace. kabel bude ukončen v projektované
jistící a rozpojovací skříni R92 SR 422 - 12x4O0A, která bude umístěna v plastovém pilíři u
stávajícího betonového sloupu č. 254 na p.ě.234 v k.ú. Studánka u Rumburkrr.
Skřiň R92 SR422 - 9x4O0A
Vývod č. 1
bude lyveden kabel l-AYKY-J 3x120+70 mm2, kteqý bude veden v zeleném pásu a v asfaltových
komunikacích dle l"ýkesové dokumentace. kabel bude ukončen v projektované jistící a
rozpojovací skříni R110 SR 422 - l2x4O0A, která bude umístěna v plastovém u stávajícího
betonového sloupu č. 78 na p,č. 2 v k.ú. Studánka u Rumburku.
Vývod č. 3
Bude lyveden kabel l -AYKY-J 3x120+70 mm2, kteqí bude veden v zeleném pásu a v
asfaltových komunikacích dte l"ýkresové dokumentace, Kabel bude ukončen v projektované
jistící a rozpojovací skříni R94 SV201 6ž50A. Rozpojovací skříň bude umístěna na stávajícím
betonovém sloupu č. 255, který se nacházínap.č. 147 v k.ú. Studánka u Rumburku.
Vývod č. 4
Bude provedeno připojení na stávající vzdušné vedení NN a to kabelovým svodem ze stávajícího
sloupu č.254.
Skříň R94 SV201 - 6x250A
Bude provedeno připojení na stávající vzdušné vedení NN a to kabelovým svodem ze stávajícího
sloupu č. 255.
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Skříň R110 SR422 - 12x4O0A
Bude provedeno připojení na stávající vzdušné vedení NN a to kabelouým svodem ze stávajícího
sloupu č. 78.
Instalační kabelové vedení NN 0,4 kV
Z projektovaných jistících a rozpojovacích skříní budou provedeny instalační propoje kabelem l-
CYKY-J 4xl0 mm2 do stávajících elektroměrových rozvaděčů. Poškozené omítky jednotliých
domů budou opraveny.
Instalaění kabelové vedení bude zasekáno do obvodového zdiva příslušných domů po předchozím
odsouhlasení od majitelů. Všechny instalační kabelové dražky budou o rozměru 35x80 cm s
krytím v PE rouře AROT DVK 75. Po skončení výkopol"ých prací bude terén provizomě urovnán
a po následném ulehnutí bude uveden přiměřeným způsobem do původního stavu včetně
zabetonování, položením dlažby a osetí travním semenem. Obvodové zdivo domů bude dáno
přiměřeným způsobem do původního stavu

Stanovi podmínky pro umístění stavby:

3.

Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres souěasného
stavu území v měřítku katastrální mapy se zakeslením stavebního pozemku, požadovaným

umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a
sousedních staveb.

Pro uskutečnění navrhované stavby se jako stavební pozemek vymezuje pozemek parc. č. 2 (ostatní
plocha), parc. č. 146 (ostatní plocha), parc. č. 147 (ostatní plocha), parc. č, 148 (omá půda), parc. č.

l59 (ostatní plocha), parc. č. 16l (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č, 163 (zahrada), parc. č. 166

(zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 167 (zahrada), parc. č. 170/1 (orná půda), parc. č. l70l2
(zahrada), parc. ó. l71(ostatní plocha), parc. č. 2l5 (ostatní plocha), parc. č.234 (ostatní plocha),

parc. ě. 452 (ostatní plocha), parc. č. 513 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 5 l4 (zahrada), parc. č.

525 (trvalý travní porost), parc. č. 526 (zahrada), parc. č. 532/l (trvalý travní porost), parc. č. 539

(zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 544 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 55012 (trvalý travní
porost), parc. č. 55l (zahrada), parc. č. 595 (trvalý travní porost), parc. č.596 (zastavěná plocha a

nádvoří), parc. č, 597 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. ě. 600 (zahrada), parc. č. 608 (ostatní

plocha), parc, č.61411 (trvalý travní porost), parc. č.614/3 (trvalý travní porost), parc. č. 6l6 (ostatní

plocha), parc. é. 621 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. é. 622 (zahrada), parc. ě. 627 (ostatní
plocha), parc. č. 635 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. ě. 637 (zahrada), parc, č. ó77 (ostatní

plocha), parc. ě. 69l (zahrada), parc. č. 692 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 700 (zastavěná
plocha a nádvoří), parc. č. 709 (orná půda), parc. č. 7l0 (zahrada), parc. č. 74l (zahrada) v
katastrálním území Studánka u Rumburku v trase stavby.
Budou respektována všechna nadzemní i podzemní vedení správců a vlastníků IS ve smyslu jejich
vy.iádření. Vedení budou na základě písemné objednávky předem vltyčena.
Bude dodržena prostorová norma vedení inženýrských sítí.
Bude plně respektován zákon č. 20187 Sb., o státní památkové péči v platném znění ve smyslu
oznámení archeologického nálezu učiněného mimo archeologický výzkum (tzn. náhodný nález).
Výkopek musí bý,t ukládánjen na povolenou skládku. O uložení bude vedena evidence.
Budou splněny podmínky vyjádření GridServices s.r.o. Brno ze dne l8.3.2020 pod zn.: 5002092202,

Budou splněny podmínky vyjádření České telekomunikační infrastruktury a.s. Praha ze dne

24.5.2020 pod čj.: 67853l/2020.

9. Budou splněny podmínky vyjádření Města Vamsdorf - p. Šimek ze dne 28.3.20|9 pod čj.: MUVA
58042/20l9ŠimPe.

10. Budou splněny podmínky závamého stanoviska MěÚ Vamsdoď OŽP ze dne 17.6.2020 pod č j.:
MIJVA 6 l 054/2020HraKl:

} Stavbou ani v souvislosti s užíváním stavby nebudou dotčeny pozemky určené plnění funkcí lesa;
nebudou užíványjako manipulační plochy nebo dočasné deponie.

} Zvláštní pozomost bude věnována prevenci vzniku požáru.

} Po celou dobu stavby, stejně tak v průběhu užívání stavby, bude zajištěn bezpečný průjezd
hasičských vozů k lesu.

} Budou přijata opatření k zabránění možného úniku znečišťujících látek do prostředí (např. oleje či
jiné technické kapaliny).

4.

5.

6.
7.

8.

@),,,,
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11.Stavbabudeprovedenapodleprojektovédokumentace'.kterouvypracovalIn.g.'-EmilBerger_
autorizovaný inženýr pro techniku piostřectí staveb,,specializace technická zařízení, CKAIT 050023,7:

|iipuane "rěny 
nesmi b9 provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu,

12. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby,

l3. stavebník oznámí stavebnímu úřadu §to fáze uýstavby pro kontrolní prohlídky stavby:

} dokoněení výkopů a zemních prací

} po uložení potrubí

} konečné úpravy povrchů

14. Stavebník zajistí vytyěení prostorové polohy stavby, subjektem k tomu oprávněným,

l5. Veškeré svářečské práce budou prováděny pouze odborně způsobilým pracovníkem,.

16. Po celou dobu l^ýstavby ,t"""b;ik za;istí Ůezpeenlr přístup a příjezd do všech objektů a na všechny

nemovitosti v celém rozsahu staveniště,

17. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy !ý_kajíci se bezpečnosti práce a technických

zařízení, zejména ,auoru e .\wiďďášL., " 
)4isie.i aálšíóh podmínek bezpečnosli a ochrany zdraví

nři nráci a nařízení vlády j. ssll2ooo sb..; bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a

Lchianu zdraví při práci na staveništích,

18. Při stavbě budou doarZena i,t",""""r qH, ě,26812009 Sb,, upravujíci požadavky na provádění

stavebních konstrukcí u r""irř§"i, "jizení 
staveb a na ně navazujíci ustanoveni PřísluŠných

technicloých norem.
19.Staveništěbudeodpovídatpožadavkůmustanovení§24evyh|'é.269l2009Sb.Stavebníčinnostbude

uskutečňována tak, uuv 
""r,řá"ii 

t;;;; ," staóě a okolní zástavbě byly veškeré její negativní

vlily sníženy na minimum.
20. Při provádění staveb nesmí být narušeny nť"::oi.u podz;mní sdělovací kabely a zařízení, vedení a

potrubí. při provádění staveďnesmí bly't nad přípustnou míru znečišťováno životní prostředí a místni

komunikace, okolní zástav-by "lr.i uya nad, přípustnou míru obtěžována hlukem, prachem a

vibracemi. Nesmí dojít k znóeisťování ierénu, povrchov,ých a podzemních vod roPnými a jinými

škodlivými látkami.
2l.Nastavběbudeřádněvedenstavebnídeník,zařádnévedenístavebníhodeníkuodpovídáZhotovitel

stavby. Stavební d""ík buj;';l";n-nu .tuutě tak, aby byl k dispozici vždy Při namátkovém

kontrolním ťkonu.
22.Stavbabudeprováděnadodavatelskystavebním'podnikatelem.Název,sídloaoprávněníkpředmětné

!innosti bude předloženo stavebnímu úřadu před zahájením stavebních prací,

23. Veškeré škod} způsobené stavbou hradí investor,

24. veškeré stavbou doteene ná,nouitosti budou po ukončení stavby uvedeny do původního stavu.

25. po celou dobu výstavby .;;;rik zajistí bezpečný přístup a pii;eza do všech objektů a na všechny

nemovitosti v celém rozsahu staveniště,

26. Po celou dobu výstavby, r,av"i"a", "l't"pv 
otevřeny, bude staveniště v rozsahu pracovniho pruhu

vhodným způsobem "h;;i"";"k,-ó 
sZ' ,amez ó vstupu neoprávnéných osob do staveniště a

případnému možnému dil;; úi.ó". Na ohrazení .výkopu 
v prostoru vozidlol"ých a pěších

komunikací uuaou .iÍno 
*oilářlestě 

opatř"ny řádným bezpečnostním osvětlením, které bude

rozsvíceno vždy při snížené viditelnosti,

27.Stavbounebudeomezenunioh.oz"nprůjezdprovozidlazáchranných,pohotovostnícha
bezpečnostních složek a "",':,*k 

orr.o;"nu beipeěnost silničního provozu, vč. chodců na

komunikacích dotčených stavbou,

28. Bude zamezen přístup nepovolaným osobám na staveniště,

29. Investor si smluvně ,"ji*ti;;;iá;trí či využití odpadů_vzniklých realizac.i záměru (naPř. stavební
-- 

."r, 
"lrr."p*a "".i,u, 

ouuý oJ stavebních a nátěrofrch hmot, odpady kovů, odpad z modemizací a

demolic) na zařízeni k tomu určeném,

30. Pro stavbu uuaou pouzity lJl tut oue q;.out y, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska

způsobilosti stavby pro *Jáil' tle"r.,á,ueuli Ze staubá při správném provedeni a běžné údržbě po

dobu předpokládune 
"*irt"n".'.|lňuje 

požááavky na.mechinickou odolnost a stabilitu, požámí

bezpeěnost, hygienu, ochraiu-ža.Jui u'zi*t"ir,o póstředí, bezpečnost při udržov,íní a užívání stavby,

""r,i"r. 
p.áti ni"tu a na úsporu energie a ochranu tepla (§l56 stavebního zákona),

:r. Šiuuúu lze užívat v souladŮ s ustanovením § l19 stavebniho zákona,

@^,,
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Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 87418, Děčín lV-Podmokly,405 02 Déěin2
Město Vamsdoď, Nám, E, Beneše č .p. 470, 407 47 Varnsdorf l

odůvodnění:

Dne 28.4.2020 podal žadatel žádost o \Tdání rozhodnutí o umístění stavby. Protože žádost nebyla úplná a
nebyla doložena všemi podklady a závaznými stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl
žadatel dne |4,5.2020 l}zvrin k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne

24.6.zlz0.

Stavební úřad oznámil zahájeni územního řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným
orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože
rnu byly dobře známy poměry v územi a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a

stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky
a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky
řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné
stavebním zákonem, předpisy vydanými kjeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je
v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.
Účastníci řízení dle § 85 odst. 1 a 2 stavebního zákona byli řádně seznámeni s navrhovanou stavbou, a to

doručením opatření jidnotlivě a veřejnou vyhláškou. V územním rozhodnutí SÚ lymezil umístění stavby
na pozemky, stanovil podmínky pro ochranu území, podmínky pro umístění stavby. Učastníkem každého
územního řízeníje žadatel a obec, najejímž území má blýt zráměr uskutečněn (účastníci podle § 85 odst. l
stavebniho zákon$. Žadateli se územní rozhodnutí doruěuje přímo. Obec je zn zákona účastníkem
každého územního řízení, aby mohla účinně hájit důležité místní či veřejné zájmy.
Dalšími účastníky územního řízení podle § 85 odst. 2 stavebního zákona jsou vlastníci pozemkŮ nebo
staveb, na kterych má být požadovaný záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto
pozemku nebo stavbě. Dále jsou to osoby, jejichž vlastnické nebojiné věcné právo k sousedním stavbám
anebo sousedním pozemkům či stavbám na nich může být územním rozhodnutím púEg!91&49 a osoby,
o kteqých to stanoví zvláštní právní předpis. Vyhodnotit přímé dotčení přísluší stavebnímu úřadu. Tento

okruh byl stanoven na základě qýpisu z katastru nemovitostí, rovněž také z charakteru a rozsahu stavby a
jejího předpokládaného účinku na okolí.
Stavební úřad neinformoval občanské spolky, jejichž náplní je ochrana životního prosťedí, o záméru,
vzhledem k tomu, že předmětná stavbaje převážně umístěna v komunikaci nebo vjejí krajnici v současně
zastavěném území obce.
Účastníci řízení podle ust. § 85 odst. 1 a 2 stavebního zákona, mohou v územním řízení (tj. ve správním
řízení, v němž se rozhoduje o umístění stavby, resp. o vyhověni či zamítnutí žádosti o vydání územního
rozhodnutí) uplatnit námitky proti projednávanému záměru pouze v rozsahu, jalcým je přímo dotčeno
jejich vlastnické právo (viz ust. § 89 odst. 3 a 4 stavebního zákona). Takovéto námitky mohli účastníci
uplatnit a jen takovými námitkami se může stavební ířad zabjnat a rozhodnout o nich; k ostatním
námitkám stavební úřad nepřihlíží.

Protože se jedná o řízení s vel§im počtem účastníků dle § l44 zákona č. 50012004 Sb., správní řád,
v platném znění, doručuje se osobám v § 85 odst. 1 a odst.2 písm. a) stavebního zákona jednotlivě, a

osobám uvedeným v § 85 odst. 2 písm. b) a c) veřejnou vyhláškou.

Stavba svými parametry nepodléhá zjišťovacímu řízení podle zákona č. 100/2001 Sb,, o posuzování vlivu
na životní prostředí.

Posouzení záměru žadatele dle ust. § 90 stavebního zákona:
Závaznost územního plánu pro roáodování v území, zejména pro vydáváni územních rozhodnutí, je
stanovena v § 43 odst. 5 stavebního zákona. Územní plán z hlediska cílů územního plánování v tomto
směru stanoví hlavní, přípustné, nepřípustné, popřípadě podmíněně přípustné využití konkrétních ploch
daného území.

@) lu,
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Na pozemcích v nezastavěném území se ust. § 18 odst. 5 stavebního zákona uplatní i v obcích, které mají
územní plán. Územní plán nemůže jít nad rámec ustanovení § 18 odst. 5 stavebního zákona. Může pouze

,,zpřísnit" možnost umist'ování staveb v ustanovení uvedených.
Územní plánje dokument koncepční povahy řešící lyužití území v měřítku správního území obce právě

tím, že stanovuje funkční plochy a trasy (koridory) komunikací, vedení apod. Uzemní plán lze obecně

chápat jako prostorové uspořádání územi, usměrňující jeho další qývoj v budoucnu ve váahu ke

společenským, přírodním a dalším podmínkám v území. V důsledku toho územní plán v žádném případě

néřeší využití jednotlivých pozemků - územní plán pracuje s funkčními plochami a neřeší ani detailní

umístění staveb. To se posuzuje v rámci regulačního plánu jako druhu územně plánovací dokumentace,

který však nebyl v předmětné lokalitě vydán.

pozemky dotčené stavbou v k.ú. Studánka u Rumburku jsou územním plánem sídelního Útvaru Studánka

u Rumburku (dále jen ÚpNsÚ umístěny v současně Zastavěném území obce, v území urbanistickém

v zóně nízkopodlazňího bydlení a v plochách ostatních komunikací, kde jsou přípustné umisťovat stavby

inženýrských sití. Před|ožený záměr není v rozporu s UPNSU Studánka u Rumburku.

V souladu s § 96b stavebního zákona a na základě "Metodického sděleni Ministerstva pro místní

rozvoj kdy se nevydává závazné stanovisko orgánu územního plánování" čj, MMR- 18848i20l8_8l,
lze výše uvedený záměr zařadit mezi záméry, pro které se závazné stanovisko orgánu ÚZemního

plánování nevydává, Dle § 96b odst, l stavebního zákona se záyazné stanovisko nevydává pro

itavební záměry v zastavěném území nebo zastavite\né ploše uvedené v § 103 odst. (l). Uvedený

záměr je situován do zastavěného území, vymezeného v Územním plánu sídelního útvaru Varnsdorf.

Stavba odpovídá záměru uvedenému v § l03 odst. 1 písm, d) 10., a proto se pro néj Záýazné

stanovisko nevydává.

Předmětná stavba bude umístěna na pozemcích parc. č.2 (ostatní plocha), parc. č, 146 (ostatní plocha),

parc.č. 147 (ostatní plocha), parc. č. 148 (orná půda), parc, č. 159 (ostatní plocha), parc. č. l61 (zastavěná

plocha a nádvoří), párc. č. 163 (zahrada), parc. č. 166 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 167 (zahrada),

parc. č. 170/1 (orná půda), parc. č. 17012 (zahrada), parc. č. 17l (ostatní plocha), parc. č. 215 (ostatní

plocha), parc. e,234 (ostatní plocha), parc. č.452 (ostatní plocha), parc. č. 513 (zastavěná p|ocha a

naauořij,'p-". č. 5l4 (zahrada), parc. č. 525 (trvalý travní porost), parc. é. 526 (zahrada), parc. č. 532/1

(trvalý travní porost), parc. č. 539 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 544 (zastavěná plocha a nádvoří),

iu... i. ssolz'lt*alý tiavní porost), parc, č. 551 (zahrada), parc. č. 595 (trvalý travní porost), parc. č. 596

izastavěná ptocha i nadvori), parc. č. 597 (zastavéná plocha a nádvoří), parc. ě. 600 (zahrada), parc. č.

608 (ostatni plocha), parc. č. 674/1 1trval travní porost), parc.ě.61413 (trvalý travní porost), parc. č. Ó16

(ostainí plocira), puró. t.62t (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 622 (zahrada), parc. ě.627 (ostaíní

ilocha),'parc. 8.'635 1zastavená plocha a nádvoří), parc. č. 637 (zahrada), parc. ó, 677 (ostatní plocha),

pu.". !. klt (zahrada), parc. č. 692 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 700 (zastavěná 
_plocha 

a

nádvori;, pur", č. z09 (orná půda), parc. č. 7l0 (zahrada), parc. č.74l (zahrada) v katastrálním území

Studánká u Rumburku. Všicňni vlastníci těchto pozemků dali k umistění stavby na pozemcích ve svém

vlastnictví souhlas.

žádost byla doložena dokumentací lypracovanou oprávněnou osobou, doklady, prokazujícími vlastnické

nebo jiné právo provést stavbu a stanovisky dotčených orgánů, správců inženýrslcých sítí a ÚČastníkŮ

řízení.

při \)dání tohoto rozhodnutí wchazel staýební úřad z těchto dokladů:

} žádost o lrydání rozhodnutí o umístění stavby

} projektová dokumentace záměru

} plná moc k zastupování

} informace o parcelách

} 25 x smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

} prohlášení ČEZ Distribuce a.s. Děčín ze dne 28.1.2020 bez uvedení čj.
> sdělení ČEZ ICT Services a.s. Praha ze dne 12,6.2020 pod zn-:0700224501

} sdělení Telco Pro Services a.s. Praha ze dne 12.6.2020 pod zn.: 020l084386

@911,1
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vyjádření GridServices s.r.o. Bmo ze dne 18.3.2020 pod zn. 5002092202

vyjádření SčVK a.s. Děčín ze dne l7 .2.2020 pod zn.: SCVKZAD6420l
vyjádření České telekomunikační infrastruktury a.s. Praha ze dne 24,6.2020 pod čj.: 678531120

lyjádření Města Varnsdorf- p. Šimek ze dne 28.3.20l9 pod ěj.: MIIVA 58042/2019ŠimPe

vyjádření T-Mobile Czech Republic a.s. Praha ze dne 19.5.2020 pod zn. E2l300/20
lyjádření Vodafone Czech Republic a.s. Praha ze dne 19.5.2020 pod zn;
Mw991,0150836172617

vyjádření INTERDATA Rumburk ze dne 8.6.2020 bez uvedení čj.
lyjádření Nej.cz s,r.o. Praha ze dne 19.6.2020 pod zn.: VYJNEJ-2020-029l0-0l
vyjádření SÚS Ústeckého kraje, p.o, Dubí ze dne l8.6.2019 pod zn,: 50-03ó-l-E,
sUSUKDC/|WO8096/2019
vyjádření Lesy ČR s.p. Nový }hadec králové ze dne 17 .5.2019 pod č j.: LCR24I /002836/2019

souhlas Města Vamsdoď ze dne 4.4.20l9 pod čj.: MUY A 112'740/2019HajKl

lyjádření MěÚ Vamsdorf - územní plánování ze dne 26.4.2019 pod, č j.: MIJVA
1,127 47 /2019NecbY
závazné stanovisko MěÚ Varnsdoď- OŽP ze dne 12.4.2019 pod čj: MLIVA
l 1 27 3 6 / 9 63 1 l 20 1 9 lllr aKl
závazné stanovisko MěÚ Varnsdorf - OŽP ze dne 17 .6.2020 pod č j.: MUVA 6l05|l2020HraKl
rozhodnutí MěÚ Varnsdorf - OSMI, odd. dopravy a SH ze dne 24.6.2019 podč j.:
OSMIl39466l20l9lBorSa, MIIVA 285 l 53/20 l 9BorSa

vyjádření ÚAPP Most ze dne 16.4.2019 pod č j. : 54012019

doklad o zaplacení správního poplatku

Stavební úřad v řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 79 odst. 1 a § 90
stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení, DO a posoudil shromážděná závazná stanoviska a
připomínky, Z před|ožených podkladů a závazných stanovisek DO dospěl stavební úřad k závéru, že
uskutečněním stavby nejsou ohroženy veíejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a
oprávněné zájmy účastníků řízení.

Dokumentace pro lydání územního rozhodnutí, byla zpracována v souěinnosti osob oprávněných
k l"ýkonu této činnosti podle zákona č.36011992 Sb., o v,ýkonu povolání autorizovaných architektů a o
výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění (autorizační
zákon).
Žádost o,uydání rozhodnutí o umístění stavby byla podána na příslušném formuláři podle přílohy č. l, k
vyhlášce č. 50312006 Sb., právnickou osobou, ČEZ Distribuce a.s. Děčín, lČ 24729035, Teplická 87418,
405 02 Děčín (dále jen stavebník) prosťednictvím zástupce, právnickou osobou GEZ, s.r,o., IČ
27297 438, Bratislavská 2996,407 47 Vamsdorf.

Stavební úřad konstatuje, že navrhovaná stavba splňuje všechny zákonné podmínky pro vydání územního
rozhodnutí a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu stanoveným vyhláškou č.501/2006 S., o
obecných požadavcích na využití území, v platném zněni, a rovněž vyhovuje vyhl, č.268i2009 Sb., o
technických požadavcích na stavby.

Stavební záměr spadá do staveb uvedených v ustanovení § l03 odst. l bod 6 stavebního zákona, které
nelyžadují stavební povolení ani ohlášení,

Dokončenou stavbu lze lžívat na základě lydaného kolaudačniho souhlasu, o kte4í stavebník požádá dle
ustanovení § l22 stavebního zákona a § 18i lyhlášky č. 503/2006Sb., o podrobnější úpravě územního
rozhodování, územního opaťení a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, stavební úřad na
předepsaném formuláři - příloha č. 12 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.

(@,,,r,



čj, MUVA 7I l34l2o2oNovMa

Stavební úřad zajislil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve l"ýroku rozhodnuti, za použili ustanovení právních předpisů ve
qíroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:
- GridServices, s.r.o., Město Vamsdorf - Petr Šimek, Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,

příspěvková organizace, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Ústeclq!, kraj. Lukáš Šátek, Iva
Hamplová, Stanislav Novota, Doris Novotová, MUDr. Zdeňka Střídová, Římskokatolická farnost
Studánka, Ing."Lubor Skalka, Andrea Burešová, Lothar Porsche, Ing. Jana Květoňová, Ing. Jiří
Květoň, Josef Simon, Zaneta Lambíechtová, Ing. Hana Hospergerová, Janina Novotná, Květuše
Filipiová, Renáta Artyszková, Jan Henke, Mgr. Karin Ciháčková, Boris Koral, Ing. Otakar Pluhař,
Alena Pluhařová, Lukáš Matouš, Jakub Matouš, Růžena Matoušová, BcA. Inéz Chehaibiová,
Bohumil Kudla, Petr Votava, Ilona Votavová,

účastníci řízení podle § 85 odst. 2 plsm. b) stavebního
Osoby s vlastnicloými nebojinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc. č. 604/1,636, 630,599,623, 54Z,61414,605,628,620,609, 62411,617, 59Z, 563, 562,53812,
545,56I,546,615,604/2,560,638,601,446,55,7,559,558, l60, l52/1,162,164,39,4,5,6/l,
),40, l7Z,671l|,714,715,7 |Z,711,706 v katastrálním území Studánka u Rumburku

Osoby s vlastnickými nebojinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Varnsdorf, Studánka č.e. 18, č.p, 547, č.p. 545, č.p. 3 l8 a č.p. 343

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s q,jádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

poučeni účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do l5 dnů ode dnejeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého
kraje v Ústí nad Labem podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a

aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
správní orgán na náklady účastníka. odvoláním lze napadnout qírokovou část rozhodnutí, jednotlivý
výrok nebojeho vedlejší ustanovení. Odvoláníjen proti odůvodnění rozhodnutíje nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného
vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou,
stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí, jde-li o
stavby podle § 15 nebo l6 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění
stavby platí po dobu trvání stavby či zařizeni, nedošlo-li z povahy věci kjejich konzumaci.

Ing. Martin Togner v.r.
vedoucí stavebního úřadu

str- 8
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Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů,

Vyvěšeno dne:
0 B. 09. 7020 Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, kte4í potvrzuje lyvěšení a sejmutí oznámení,

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 63412004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. l písm, e) ve

výši 1 000 Kč byl zaplacen dne I9.5.ZOZ0.

str. 9

Distribuce, a. s., IDDS: v95uq§- 
,iJr,., i"pri"ta t.p. sz+/s, Ďcrin tV_podmokly, 405 02 Děčín 2 _ prostřednictvím zástlpce GEZ,

spol. s. r. o., IDDS: z478ar6
sídlo: Bratislavská ě.p. 2996,407 47 Vamsdorf 1

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

GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
sídlo: Plvnárenská č.p.49911, Bmo-střed, Zábrdovice,602 00 Bmo 2

Město Vamsdori - Petr Šimei<, Nám.E.Beneše č.p. 470, 407 47 Varnsdorf 1

Správa a údržba silnic Ústeckého kaje, příspěvková organizac.e, IDDS: 6hevxje

sídlo: Ruská č.p. 260l13,Pozorka,417 03 Dubí uTeplic 3

Česká telekornunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Olšanská č. p.2681/6,130 00 Praha 3

Ústecký kaj, IDDS: t9zbsva
sídlo: Velká řlradební č.p. 3 1 18/48, ústí nad Labem_centrum, 400 02 ústí nad Labem 1

Lukáš Šálek, Studánka č.p. 99, 407 52 Varnsdoď 3

Iva Hamplová, Studánka č.p. 99, 407 52 Varnsdorf 3

Stanislav Novota, Studanka ě.p. 334, 407 52 Vamsdorf 3

Doris Novotová, Studánka č.p. 334,407 52 Vamsdorf 3

MUDr. Zdeňka Štřídová, Poá altánem é.p.2405146, Strašnice, 100 00 Praha l0
Římskokatolická famost Studánka, Lobendavská č.p. 112,407 8z Dolní Poustevna

lng. Lubor Skalka, Chorušická č.p. 59215, Čimice,l8l 00 Praha 8l
Andrea Burešová, Studánka č.p. 256, 407 52 Vamsdorf 3

Lothar Porsche, Studánka č.p. 256,407 52 Vamsdoď3
Ing. Jana Květoňová, Branická č.p. 143511,3l, Braník, l47 00 Praha 4'I

Ins. Jiří Květon, Branická č.p. |435/13|,Braník, l47 00 Praha 47

Joief Šimon, Pražská č.p. 30l0.407 47 Vamsdorf l

Žaneta Lambrechtová, Studánka ě.p.174,407 52 Varnsdoď3
Ing. Hana Hospergerová, 5. května č.p. 1059/17, Nusle, l40 00 Praha 4

Janina Novotná, Studánka č.p. 35'7,40'7 52 Varnsdorf3
Květuše Filipiová, Dolní Podluží č.p.33,407 55 Dolní Podluží
Renáta Artyizková, Prostějovská ě.p. 1 l 18, 407 47 Vamsdoď 1

Jan Henke, Vamsdorf - Studánka ě.p,164,407 52 Vamsdorf 3

Mgr. Kaíin Čiháčková, Varnsdoď - Studánka č.p. 164,407 52 Varnsdoď3
Boiis Koral, Studánka ě.p. 98, 407 52 Varnsdorf 3

Ing. Otakar Pluhař, IDDS: 79a759r

Obdrží:

(@1,o
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trvalý pobyt: Benešovská č.p. 3156, Kročehlavy,Zl2 0l Kladno 1

Alena Pluhařová, Benešovská č.p. 3156, Kročehlavy,272 0l K|adno 1

Lukáš Matouš, Studánka ě,p. 330,407 52 Varnsdorf3
Jakub Matouš, Zd. Nejedlého č.p. 1020, 51l 0l Turnov 1

Růžena Matoušov á, Žoíín ě.p. 5,407 57 Horní Podluží
BcA. Inéz Chehaibiová, Studánka č.p,337,407 52 Vamsdoď3
Bohumil Kudla, Komenského č.p. 2322,407 47 Varnsdorf l
Petr Votava, Na Příkopech ě,p. 1229,407 47 Varnsdorf l
Ilona Votavová, Na Příkopech č.p. 1229,407 47 Vamsdoď 1

účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. H stavebního zákona (veřejná ylhlaškd:
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc. ě. 604/1,636, 630, 599, 623,542,6|4/4,605, 628, 620,609,624/|, 617, 592, 563, 562,53812,
545,561,546,615,604/2,560,638,601,446,557,559,558, 160, l52l1,162, 164,39,4,5,611,
l40, l12,671ll,714,715,712,7l l, 706 v katastrálním územi Studánka u Rumburku

Osoby s vlastniclqými nebojinými věcnými právy k sousedním stavbárn:

Varnsdorf, Studánka ě.e. 18, č.p. 547, ě.p. 545, č.p. 3l8 a č.p. 343

dotčené spniyní úřadv:
MěÚ Vamsdorf - OŽP, N,i-. E. Beneše č.p. 470,40'1 47 Vamsdorf l
MěU Vamsdorf - OSMVDoprava, Nám. E. Beneše č.p. 470,407 47 Vamsdoď
MěU Vamsdorf SU/úřad územního plánování, Nám.E. Beneše č.p. 470, 407 47 Varnsdoď l

úřad! pro \,ryěšení a podání zprav:l o datu vy
MěU Vamsdoď - ORG, Nám, E, Beneše č.p. 410,401 47 Vamsdoď 1

ostatní:
vlastní 2x

PříIoha:
ověřená situace pro všechny
dokumentace záměru pro stavebníka po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí
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