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ROZHODNUTI
úzBtvtNí RozHoDNuTí

Výroková část:

Městský úřad Vamsdort Stavební úřad,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákorra Č.

ftlDoóa Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisŮ

(dále jen ,,stavební zákon'i, v územním řízení posoudil podle § 84 ť 90 stavebního zákona Žádost

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

29.6.2020 podalo

Měsro Varnsdorf,IČo 0026t718, Nán E. Benďe č.p.470,407 47 Varnsdorí 1, .

které zastupuje'ÁWE_pRoJEKT s.r.o., Ičo 05981999, Masarykova č.p. 633/318, Ustí nad
Labem-Bukov, 400 0l Ustí nad Labem 1

(dálejen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

Vydává podle §79 a92 stavebního zákona a § 9lryhlášky č.50312006 Sb., o podrobnější úpravě

úiemního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

rozhodnutí o umístění stavby

VarnsdorJ Stu(lánka, kabelizace veřejného osvětlení II. etapa

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 1 3 3 (ostatní plocha), parc. č, l 46 (ostatní plocha), parc. č. l17
' 

@státní plocha1, pori. č. 1gg (óuatní plocha), parc. č. 202/1 (zahrada), parc. č. 2l5 (ostamí plocha),

parc, č. )17 Qastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 220/2 (rvalý tralní porost), parc. č. 226 (zahrada),

parc. č. 231 (ostatní plocha), parc. č. 497 (írvalý travní pofost), parc. č. 505 (trvalý travní porost), parc.

č- 509 (zastavěná plocha a nádvoř v katastrálním území Studánka u Rumburku.

Druh a účel umisťované strnby:
J"d"á ," " k"b"lir".i nového veřejného osvětlení. Stávající veřejné osvětlení, které je provozováno

s nadzemním vedením NN bude demontováno a nové veřejné osvětlené bude provozováno jako
podzemní kabelové vedení se samostatnými ocelovými stožáry se svítidly.
Ňové kabelové vedení cyky-J 4xl6mm2 bude vedeno od nového odběmého místa, kde bude umístěn

noqý rozvaděč pRVo. Kabel bude napojen do elektrické s_vorkovnice nového PRVO. Dále pokraČuje

novÉ kabelové vedení qýkopem k jednotlir"ým stožárům VO. Celková délka trasy nového podzemního

kabelového vedení CYIiY-j 4xl6mmr je cóa l336 m. resp. délka kabelu včetně rezerv a vyvedení na

svorkovnice stožáru je 1458 m. Stožáry pro osvětlení komunikace budou řeŠeny jako ocelový sloup

výšky 6 metrů s výložníkem,lbcz výltláríku.

Specifikace kabelowích tras a napojení na rozvod NN:
l33ó m trasy kabel CYKY -J 4xl6mm2 + chránička (bez rezerv a napojení)
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28 ks svodoqý kabel ke svítidlu použít CYKY-J 5x1,5

I ks napojení na nový rozvaděě PRVO
l ks nová HDS, investice ČEZ Dist.ibuce, a.s., zřízení nového OM

rechnická sDecifikace svítid€l Vo:
28 ks svítidla LED s odolností proti prachu a sťíkaj ící vodě vhodné k osvětlování
venkovních prostor, hlavních a vedlejších komunikací

Stanoví podrnínky pro umístěni stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkes současného
stavu území v měřítku katastrální mapy se zakeslením stavebního pozemku, požadovaným
umístěním stavby, s vymačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a

sousedních staveb.
2. Pro uskutečnění navrhované stavby sejako stavební pozemek vymezuje pozemek parc, č. l33 (ostatní

plocha), parc. č. l46 (ostatní ptocha), parc. č. l47 (ostatní plocha), parc. č. 199 (ostatní plocha), parc.

č.20211 (zahrada), parc. č. 2l5 (ostatní plocha), parc. ě.2|7 (zasíAyěná plocha a nádvoří), parc. č.

22012 (trvalý travní porost), paíc. č. 226 (zahrada), parc. č. 234 (ostatní plocha), parc. č. 497 (trvalý
travní porost), parc. č. 505 (trvalý travní porost), parc. č. 509 (zastavěná plocha a nádvoří) v
katastrálním území Studánka u Rumburku v trase stavby.

3. zařízení staveniště nebude ňizováno.
4. Budou respektována všechna nadzemní i podzemní vedení správců a vlastníků IS ve smyslu jejich

vyjádření. Vedení budou na základě písemné objednávky předem lrytyčena.

5. Bude dodržena prostorová norma vedení inženýrslcých sítí.
6. Výkopek musí blýt ukládánjen na povolenou skládku. O uložení bude vedena evidence.

7. Budou splněny podmínky sděleni ČEZ Distribuce a.s. Děčín ze dne 27.4.2020 pod zn.: 0l0l299540a
0l0lz99544.

8. Budou sptněny podmínky souhlasu ČEZ Distribuce a.s. Děčín s činností a umístěním stavby

v ocfuanném pásmu podzemního vedení ze dne 6.5.2020 pod č. 1108808482 a 1108808429.

9. Budou splněny podmínky vyjádření GridServices s.r.o. Brno ze dne 26.5.2020 pod zn.: 5002135617.

l0. Budou splněny podmínky vyjádřeni České telekomunikační infiastruktury a.s. Praha ze dne

27.4.2020 pod ěj.: 61 8493/20.

l1. BudesplněnapodmínkaÝyjádřeníÚAPPMostzedne2'r-.5.2020podčj.:652/2020:
} Investor oznámí zemní práce s cca dvouddenním předstihem, abychom navrhli ,,smlouvu o

archeologickém výzkumu".

12. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Roman Veselý -
autorizovaný inženýr pro technol.zař.staveb, Črelr o+ozzao; pňpadné změny nesmí být provedeny

bez předchozího povolení stavebního úřadu.

13. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.

14. Stavebník omámí stavebnímu úřadu tyto fáze qýstavby pro kontrolní prohlídky stavby:

} dokončení l"ýkopů a zemních prací

} po uložení potrubí

} konečné úpraly povrchů

l5. Stavebník zaj istí vytyčení prostorové polohy stavby, subjektem k tomu oprávněným.

16. Veškeré svářečské práce budou prováděny pouze odborně způsobilým pracovníkem.

17. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy, týkající se bezpečnosti práce a technických
zaíizeni, zejména zákona č. 30912006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdravi
při práci a naíizení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a
ochranu zdraví při práci na staveništích.

18. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyh|. č. 268/2009 Sb., upravující požadavky na prováděni
stavebních konstrukcí a technických zařízení staveb a na ně navazujíci ustzurt-rvení příslušných
technických norem.

19. Staveniště bude odpovídat požadavkům ustanovení § 24e ryhl.ě.269l2009 Sb. Stavební činnost bude
uskutečňována tak, aby vzhledem k provozu na stavbě a okolní zástavbě byly veškeré její negativni

str. 2
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vlivy sníženy na minimum.
Z0, Při provádění staveb nesmí b;ít narušeny nadzemní a podzemní sdělovací kabely a zaíízení, vedení a

potrubí, Při provádění staveb nesmí být nad přípustnou míru znečišťováno životní prostředí a místní

komunikace, okolní zástavby nesmí být nad přípustnou míru obtěžována hlukem, prachem a

vibracemi. Nesmí dojít k znečišťování terénu, povrchol"ých a podzemních vod ropnými a jinými
škodlivými látkami.

2 l . Na stavbě bude řádně veden stavební deník, za řádné vedení stavebního deníku odpovídá zhotovitel

stavby. stavební deník bude uložen na stavbě tak, aby byl k dispozici vždy při namátkovém

kontrolním qýkonu.
22. Stavba bude prováděna dodavatelsky stavebním podnikatelem. Název, sídlo a oprávnění k Předmětné

činnosti bude předloženo stavebnímu úřadu před zahájením stavebních prací,

23. Veškeré škody způsobené stavbou hradí investor,

24. Veškeré stavboudotčené nemovitosti budou po ukončení stavby uvedeny do původního stavu.

25. Po celou dobu výstavby stavebník zajistí bezpečný přístup a přijezd do všech objektŮ a na vŠechny

nemovitosti v celém rozsahu staveniště.

2ó. Po celou dobu výstavby, kdy budou qýkopy otevřeny, bude staveniště v rozsahu pracovního pruhu

vhodným způsobem oň._"no tak, aby se zamezi1o vstupu neoprávněných osob_ do_ staveniště a

přípÁém; možnému pádu do uýkopu. Na ohrazení v,ýkopu v prostoru vozidlol"ých a pěších

tomunikací budou mimo ohrazení ještě opaťeny řádným bezpečnostním osvětlením, které bude

rozsvíceno vždy při snížené viditelnosti.
27. Stavbou nebudé omezen ani ohrožen průjezd pro vozidla záchranných, pohotovostních a

bezpečnostních složek a ani jinak ohrožena bezpečnost silničního provozu, vč. chodců na

komunikacích dotčených stavbou.

28. Bude zamezen přístup nepovolaným osobám na staveniště,

29, Investor si smluvně iajisii meskódnení či qrržití odpadů vzniklých rea1'izací záměru (např. stavebni

suť, qýkopová zemina] obaly od stavebních a nátěrol"ých hmot, odpady kovů, odpad z modemizací a

demolic) na zařízení k tomu určeném.

30. pro stúu budou použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska

způsobilosti stavbý pro iairžený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běŽné ÚdrŽbě po

dobu předpokládan3 existence 
- 
splňuje požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, PoŽámí

berpeÉnost, hygienu, ochranu zdráví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a uŽÍvání stavbY,

ochranu proti hiuku a na úsporu energie a ochranu tepla (§ l56 stavebního zákona).

Účastníci řízení, na něž se vaahuje rozhodnutí správního orgánu:

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

odůvodněni:

Dne 29.6.2020 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby,

Stavební úřad oznámíI zahájeni územního íízení známým účastnikům řízenÍ, veřejnosti a dotČeným

orgánům. Současně podle usianovení § 87 odst. l stavebního zákona upustil od Ústního jednáLnÍ, ProtoŽe

*ň byly dobi" známy poměry v ízpui a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a

stanovil, že ve lhůtě dó l5 dnů od doručení tohoto omámení 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 rákon"rn, předpisy vydanými kjeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je

v souladu se schválenóu úzimně plánovací dokumentací a lryhovuje obecným požadavkŮm na výstavbu.

účastníci řízení dle § 85 odst. l a 2 stavebního zákona byli řádně seznámeni s navrhovanou stavbou, a to

Joručením opaťení jednotlivě a veřejnou vyhláškou. V územním rozhodnutí SÚ vymezil umístění stavby

na pozemky, stanovil podmínky p.o ochra*, území, podmínky pro umístění stavby. Účastníkem každého

úzernního iízeníje žatiatel a t_rbcc, najejírriž úzenlí má být záměr uskutcčnčn (ÚČastníci podle § 85 odst. l

stavebního zákČm). žadateli se územní rozhodnutí doručuje přímo. Obec je ze zákona ÚČastníkem

každého územního řízení, aby mohla účinně hájit důležité místní či veřejné ájmy,

(ý,,n
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Dalšímiúčastníkyúzemníhořízenípodle§85odst.2'stavebníhozákonajsouvlastnícipozemkůnebo
staveb, na kterých má bÝ p"ž";;;;i Áriěr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto

oozemku nebo stavbě, Oar. .;.ou'řo o,áUy,l"1iJi "L^1,;k9 
nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám

llái"."*"á",.l"r..r.t"i,i ,i*iar,"J,ii.r,' může být územním rozhodnuiím přímo dotčeno a osoby,

o kteních to stanoví,rrast.i p.j"ii"ř.'Ň. vYrr"l".* přímé dotčení přísluší stavebnímu úřadu, Tento

:ň;t i ;;;;;;;;; ;li;aé wpis" z katastru nemovltostl, rovněž také z charakteru a rozsahu Stavby a

ieiího piedpokládaného účinku na okolí, 
^^L_^__ ,i.,^rníh^ nrn.§erlí. o ,

.Stavební úřad neinformovar ou!*rřj ,porr.ry, jejichž_náplní je ochrana životního ProstředÍ, o záměru,

vzhledem k tomu, z" pr"d.ct ,aliuu;;iJňi;';r"'ě umístěna v-komunikaci nebo v její kajnici v souČasně

zastavěném území obce. _,,.,___ňíň liap', ftj ýe l ,

Účastníciřízenípodleust.§85odst.la2stavebníhozákona'mohouvúzemnímřízení(tj.vesprávnim'
řízení, v němž se rozhoduje 

" 
;;;"í;;ú, resp. o vyhovění či zamítnutí žádosti o lrydání územního

rozhodnutí) uplatnit námitky p.oii-p.á;"a.a"unému záměru pouze v rozsahu, ja§ým je přímo dotčeno

ieiich vlastnické právo (viz "".'§\5';ň.;'",+ 
ii.r"u"rn. zákona), Takouéto- námitky mohli účastníci

-,rnlutnit 
a ien takoqými "a.;*i"ii 

ř.ni" .,*"u"i ,r,.a zabýýat a rozhodnout o nich: k ostatním

námiLkám Štavební úřad nepřihlíží,

ProtoŽesejednáořízenísvelkýmpočtemúéastnikůdle§.l44zákonač.500/2004Sb.,správnířád,
v nlatném znění, doručuje * "]Jiri " s''ir-il. 

i ; o.a1."z nir. a) stavebního zákona jednotlivě, a

;."#il;"il;; u g tŠ oa,t, 2 písm, b) a c) veřejnou vyhláškou,

Stavba sv,ými parametry nepodléhá zjišťovacímu řízení podle zákona č, l00i2001 Sb,, o posuzování vlivu

na životní prostředí.

Posouzeni záměru žadatele dle ust, § 90 stavebního zákona:_

Záýaz§ost územního ptanu pro rozhidovani v území, zejména oro wdávání územních rozhodnuti, je

stanovena v § 43 odst. 5 .,";;řh";ř".". uá.i pra, z htejiska cilů územního plánování v tomto

směru stanoví hlavní, připustnČ',i"ř,ó".1,ii, óiiŇi poa.inenc přípustné lyužití konkétních ploch

ifi::#nil, nezastavěném území se ust. § l8 odst. 5 stav^ebního zákona uplatní i v obcích, které mají

územní olán. Uzemní plán "Jil jii ;;ilň.. uio_.n"ni § l 8 odst. 5 stavebního zákona, Může pouze

o'5:l'il;í:::ňHfi11;.;§iJ"fiil§l";i:,J]?:., ,, měřítku sprá\niho územíobce právé

tím, že sranovuje funt eni plocňi a tiasy tŘoridory) komunikací. vedení apoá. územní plán lze obecně

chápat jako prostorové "r*iliui," 
or,.,,r\il,"..áa": r. r 1erro aatsi v,.6,ó1 v budoucnu ve vzlahu ke

soolečenským. přírodnim 
" 

o"iir.'o"jr"-Ňn1 ",ir".i, 
V důsl.dku toho územní plán v žádném připadě

neřeši využití jednotliqých p",*[,r - územní plán pracuje ifunkenimi plochami a neřeší ani detailní

umístění staveb. ,o ." po.uroji'ro .i."i."g"i"J"rr,o,plánu jako druhu územné plánovací dokumentace,

ri"* 
"S"r 

nebyl v předmětné lokalitě lrydán,

Vsouladus§96bstavebníi;;;il.anazákladě.''MetodickéhosděleníMinisterslvapromíStní
rozvoj kdy se nevydává rá";;ililk;"rgá"" írzemního plánování" čj. MMR_ l8848/2018_81,

lze výše uvedený ,a.e,.ui-uji 
"ň,ži,a^ery. 

pro které ,e iáuarné stanovisko orgánu územního

plánování nevydává. Dt. § ;;; ,aJ l ,,"""uiriho zákona se závazné stanovisko nevydává pro

stavební záměry u ,urtuueneíi"tržili ".u"l;*i"rné,ploše 
uvedené v § 103 odst, (l), Uvedený

záměr je situován do,"Uu"enirll ,ii",i, uyme,"ného v Ůzemním plánu sídelního útvaru Vamsdorf,

Stavba odpovídá,á-ě" ";;;;;;;;'" S'iOl odst, l písm, d) t0,, a proto se pro něj závazné

stanovisko nevydává.

Pozemkv dotčené stavbou v k.ú. Varnsdorfjsou územním plánem sídelního Úwaru Studánka u Rumburku

,iÍl"'lí"-di;;ůi,.nlr.r.", ";č;;# zastavěném území obce, vúzemí urbanistickém vzóně

nízkopodlťního bydleni a Ypffi;;ř';-,o.Ji.i r.o."nku.i. kde jsou přípustné umist'ovat stavby

l,ii§ř."ffi';ň. i'r.ij"""v )Í.n* n"ni u,o,po,u s úpllsú Studánka u Rumburku,

předrrrětná stavba bude umístěna na pozemcich parc. č.,l33 (ostatní plocha), Parc, Č, l46 (ostatní Plocha)'

parc. č. l47 tostatní plocha)."i*", j LnS (ostaini plocha), p"", J, )OZlr izáhrada;, parc, č,2l5 {ostatní

plocha). parc. e. ztu trurtuušiipř"'''"' " "aa""ri). 
purr.,t, )i.zotz {trvaý travní porost), parc, č,226

(zahrada), parc, č. 2J4 t"r.Jři"oř"Jnri. p"... e, +si i,*"Iy t anni po.ortl. parc. č, 505 (trvalý travní

@1nri
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porost), parc. č. 509 (zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území Studánka u Rumburku. Všichni
vlastníci těchto pozemků dali k umístění 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 inženýrských sítí a ÚěastníkŮ

ťizení.

při vvdáni tohoto rozhodnutí wcházel stavební úřad z těchto dokladů:

> žádost o lydání rozhodnutí o umístění stavby

} projektová dokumentace záměru

} plná moc k zastupování

} seznam dotčených pozemků stavbou

} 3x souhlas vlastníků se záměrem na situaci

> sdělení ČEZ Distribuce a.s. Děčín ze dne 2'7,4.2020 pod zn.: 0l01299540 a0101299544

} souhlas ČEZ Distribuce a.s. Děčín s činností v ochranném pásmu ze dne 6.5.2020 pod zn.

1108808482 a l l08808429

> sdělení ČEZ ICT Services a.s. Praha ze dne 2'7 .4.2020 pod zn.: 0700201639 a 0700201642

} sděleni Telco Pro Services a.s. Praha ze dne 27 .4.2020 pod zn.: 0201061412 a 02010614l 5

} vyjádření GridServices s.r.o. Brno ze dne 26.5.2020 pod m.50021356|7
} vyjádření SčVK a.s. Děčín ze dne 29.4.2020 pod zn.: SCVI(ZAD70l59
> vyjádření České telekomunikační infrastruktury a.s. Praha ze dne 2'7 .4.2020 pod č j.: 618493/20

} vyjádření České Radiokomunikace a.s. Praha ze dne 27.4.2020 pod zn, UPTSlOSl244854l2020

} vyjádření T-Mobile Czech Republic a.s. Praha ze dne 2'7.4.2020 pod zn. E18103/20

} vyjádření Vodafone Czech Republic a.s. Praha ze dne 27.4.2020 pod zn,:200427 -| l34l65885

} vyjádření Nej.cz s.r.o. Praha ze dne 4.5.2020 pod m.: VYJNEJ-2020,0ZI46-0I

} vyjádření Technické služby města Varnsdoď s.r.o. ze dne 16.6.2020 bez uvedení čj.
} vyjádření SNM MO, oddělení ochrany územních zájmů Čechy ze dne 26.5.2020 pod spis.zn.:

l 1 5 -69 l l 2020 - 1 l 5 0 -oU Z
} souhlas Města Vamsdorf ze dne 29,4.2020 podčj.: MUYA 59299l2020HalKl

) závazné stanovisko MěÚ Varnsdoď- OŽP ze dne 26.6.2020 pod čj: MIIVA 6500l/2020lHraKl

} vyjádření MěÚ Varnsdorf - OSMI, odd.dopraly a SH ze dne 12.5.2020 pod čj.:
OSMV 4820 l2020,/BorSa, MIIVA 60407 l2020BorSa

} rozhodnutí MěÚ Varnsdoď- OSMI, odd. dopraly a SH ze dne l6.6.2020 pod čj.:
OSlríV 4820 l2020,/BorSa, MUVA 6387 9 l2020BorSa

} vyjádření SÚS Ústeckého kaje, p.o. Dubí ze dne 18.5.2020 pod m.: 50-039-1-E,
SUSUKDC/SPL/064'19I2020 aze dne 8.1.2020 pod zn.: 50-037-1-E,
SUSUKDC/S PLl225 5 l /20 19

} vyjádřcní ÚAPP Most ze dne 27 .5.7020 pod č j.: 65217020

Stavební úřad v řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 79 odst. l a § 90

stavebního zákona, projednal ji s účastníky řizeni, DO a posoudil shromážděná závazná stanoviska a

připomínky. Z předložených podkladů a závazných stanovisek DO dospěl stavební úřad k závéru, že

uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a

oprávněné zájmy účastníků řízení.

Dokumentace pro lTdání územního roáodnutí, byla zpracována v součinnosti osob oprávněných
k výkonu této činnosti podle zákona ě.360l|992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o
výkonu povolání autorizovaných inženýru a techniků činných ve výstavbě, v platném znění (autorizační
ákon).
Žádost o lydání rozhodnutí o umístění stavby byla podána na příslušném ťormuláři podle přílohy č. l, k
vyhlášce č. 50312006 Sb., právnickou osobou, Městem Vamsdorl IČ 0026l7l8, Nám. E. Beneše 470,

r-
w' l)čj
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407 47 Vamsdorf (dále jen stavebnik) prostřednictvim zástupce, právnickou osobou RYVE_PRoJEKT,

s.r.o., IČ 0598l999, Masarykova 63]/318,400 0l Ustí nad Labem,

stavební úřad konstatuje, že navrhovaná stavba splňuje všechny zákonné podmínky pro vydání územního

i"rr,"J""ti a lyhovujĚ obecn:ým požadavkům na v.ýstavbu stanoveným lyhláškou ě._50l/200ó S., o

ou""ny"t požaáuucích na vyržití území, v platném znění, a rovněž vyhovuje vyhl, ě,268/2009 Sb,, o

technických požadavcích na stavby.

stavební záměr spadá do staveb uvedených v ustanovení § 103 odst. 1 bod 6 stavebního zákona, které

nelyžadují stavební povolení ani ohlášení,

Dokončenou stavbu |ze uživat nazákladě vydaného kolaudačniho souhlasu, o kteriý stavebník požádá dle 
,

,.,""""."r s l22 stavebního ,arii" u 5isi ,ynusty č. 503/2006Sb., o podrobnějŠÍ Úpravě Územního

rozhodování, územního opatreni a stavelního iaau, u" znění pozdějŠÍch předpisŮ, stavební Úřad na

pi"J"p.une. ro..ul,áři - piíloha č. 12 k vyhlášce č, 503/2006 Sb,

stavebni úřad zajistil vzájemný soulad předložených. závazných stanovisek dotčených orgánů

,yZ"á."".Y.H zvláitními přeipisy a zahrnuI je do podminek rozhodnutí,

stavební úřad roáodl, jak je uvedeno ve qýroku rozhodnutí, za pollžiti ustanovení právních předpisů ve

výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby: ,, ,i . _|.!L^ 1._ .

_ František peltu, s". sr*xu Ú;'nová, Klára Jedličková, Správa a údržba silnic ústeckého kraje,

ij;;.ký i;"j, čež oi.nit""", 
". 

s., dridServices, s.r.o.,. česká telekomunikační infrastruktura a,s,,

Technické služby města Vam,ao,Í ,,,,o,, Město Vamsdorf - Petr Šimek

- Osoby s vlastnickými nebojinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

paIc. č. l55, l5l, l48, 5Z3,498,490,|56,140,517,5l9_,^5_15,495,510,506,499,502,|27,153,
l18, l09, ||9,5z4l|,150, I4;,'É,8,'129ti,nbtz,520,50l, 516,496,157,|54,508,503, 159, 108,

39,t36,|34,130, l38/1, il,ils"stt,6lŽ,n6,17,7,7,s,.9, l0, l1, l78, 179, l82, 184,,|8^1,|2l2,

l2t1,I7,186,187, l8, l90; ib, 1sl,Ós,§e,ú2l|,1_g2l?:1g4,|93,z05, I9,7,1,98,204,200,20|,

2l3l1,2l3t2,203,29,30,zi,ita, žu, ál,r,zel,,256,2zol1,2|8,22I,222,225,224,20212 v

katastrálním území studánka u Rumburku

- osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním Stavbám:

Varnsdorf, Studánka ě.e. :o. e.p. t+t, č.p. l30, č.p_ l29, ě_p.219, č,p,328, č,p_ 536, č,e,4,5, č,p, 358,

e.p. iŽ e.". 16, č.p. 120, e.. is, e.p, l i6, č,p, 5,il, t,p, :5+, e,p, 1l l, č,p, 549, č,e, 57 a č,e, 103

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili rrávrhy a námitky,

Vypořádání s vy,jádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí neq,jádřili,

poučení účastníků:

proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému Úřadu tlsteckého

kraje v Ústí nad Labem podáním u zdejšího správního orgánu,

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů ilk,.aby 
jeden stejnopis zůstal .správnímu 

orgánu a

"uy 

-r."iáy 
ni^*ík dostal;"á". it".;nopi.. Ňeio<lá_li účasiník potřebný počet stejnopisů, lryhotoví je

,ňiarri 
",.ga" 

na náklady ,ro"."rt"] oávoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotliqý

v'y.ot< neuJ;erro uedlejší ustanovení. odvolánijen proti odůvodnění rozhodrrutíje nepřípustnó.

stavební úřad po dni nabyti právní moci územniho rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného

;i"i;;"l nr"irnit o roznóanrlti opatřený doložkou právni moci spolu s ověřenou grafickou přílohou,

ii tl
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stejnopis písemného vyhotovení územního roáodnutí opatřený doložkou právní moci doručí, jdeJi o
stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zíkona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

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

Ing. Martin Togner v.r.
vedoucí stavebního úřadu

otisk úředního razítka

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

. 0 8. 09, ?0?0
Vy,tlěšeno dne: ..:.:j....-:..-.,;..,...... Sejmuto dne:

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

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcíchje osvobozen.

(@11,1
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Město Vamsdorl Nárn. E. Beneše č .p. 470, 407 47 Vamsdorf _ prostřednicwím zástupce RYVE_

"*o"t;,';:'fi;:?.iř;#ŮlT#,, , ,, ústí nad Labem-Bukov, 400 01 ústí nad Labem l

Ěrantišek Pelta, Studánka č.p. 354, Studánka, 407 52 Vamsdorf 3

ostatní
vlastní

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

§tr, 8

Bc, Blanka Mannová, Raisova č.p. 25lZ,407 47 Vamsdoď l
Klára Jedličková, Březová č.p. 261, Přezletice, 250 73 Jenštejn

Správa a údržba silnic Ústeckého kaje, IDDS: 6hevxje

sídlo: Ruská č.p. 260,4|7 03 Dubí u Teplic 3

Ústec§í kaj, íDDS: t9zbsva
'siatÓ: vetta graaební č.p.3l l8/48, ústí nad Labem_centrum, 400 02 ústí nad Labem l

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uq!
sídlo: Teplická ě.p. 87418, Děčín lV-Podmokly, 405 02 Děčín2

GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
sídlo: Plynárenskáč.p.49911, Brno-sťed, Zábrdovice,602 00 Bmo 2

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Olšanská č.p.268I16,130 00 Praha 3

Technické službv města Vamsdorf, s.r.o., IDDS: zaj6jey

sídlo: Sv. Čecha ě.p. 12'77, 407 47 Varnsdorf l
Město Vamsdoď- Petr Šimek, Nám.E.Beneše č.p, 4"l0,40'1 47 Vamsdorf l

Osoby s vlastnic§mi nebo jinými věcnými prálry k sousedním pozemkům:

parc.č.l55,15l,t48,5z3,4g8,4g0,156,140,517,5l9,5l5,495,5l0,506'499,5o2'12,7'l53,
tts,toq,I19'524t1,150,149,I58'I29l2,12812,520,501,516,496,157,154,508,503'l59'l08.
39,136,|34,130,138/1,I37,I35'611,,612,176,177,.1,8,9,10,1l,]'78,119,182,184,I8l'I2l2'
lztl,,ti,r;a,l87, l8, 190, 19, l91, l95, |96,19211,1g2l2,I94, I93,205,197, 198,204,200,20l,

^3^,2:B12,203,29,30,32,216,2|4,33,35,261,756,220l|,2|8,221,222,z25,224,20212 

v

katastrálním území studánka u Rumburku

Osoby s vlastnickými nebojinlfoni věcnými právy k sousedním stavbám:

Varnsdorf, Studánka č.e.30, č.p. l4l, č.p. 130, č,p, 129, č,p,279, č,p,328, č,p, 536, č,e, 45, č,p, 358,

č.p. 122,{.e.l6,ě.p. l20,e.e.is,e.p. tio,t.p.s+t,č,p,354,č,p, 11t,č,p,549,č,e,57ač,e, l03

dotčené soráyni úřadv:
Nám. E. Beneše č .p. 470, 407 41 Vamsdorf l

MěÚ Varnsdoď- OSML/Doprava, Nám. E. Beneše č,p,410,401 47 Vamsdorf

úřady pro wvěšení a oodání zpráv:l o datu vwěšení a.Lei_qu!í;
preÚ V".*.a*t - OŘC, Nam. E. Beneše ě.p.470,407 47 Varnsdorf l

í,') J\ t,)-
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