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ROZHODNUTI
ÚZBUNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městs\ý úřad Varnsdo{ Stavební úřad,jako stavební úřad příslušný podle § i3 odst. l písm. c) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost
o lydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dálejen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne
29.6.2020 podalo

Město VarnsdotJ IČo 002617Is, Nám E. Beneše č.p.470,407 47 Varnsdorf l,
které zastupuje RWE-PR0JEKT s.r.o., IČo 05981999, Masarykova č.p. fijfil8, Ústí nad
Labem-Bukov,400 0I Úsfi nad Labem I

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

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

rozhodnutí o umístění stavby

Varnsdorf, Studánka, kabelizace veřejného osvětlení III. etapa
(dále jen "stal,ba") na pozemku parc. č. 290 (ostatní plocha), parc, č. 302/6 (trvalý travní porost), parc. č.

303 (lrvalý trnní porost), parc. č. 3l0/1 (trvalý travní porost), parc, č, 3l5/I (ostatní píocha), parc. č.
3l6 (tn alý travní porost), parc. č, 317/l (ostatní plocha), parc. č. 810/1 (orná půda), porr. č. 852

Qahrada,1 v katastrálním území Studánka u Rumburku.

Druh a účel umisnvané stavhv:
} Jedná se kabelizaci nového veřejného osvětlení. Stávající veřejné osvětlení, které je provozováno

s nadzemním vedením NN, bude demontováno a nové veřejné osvětlení bude próvozováno jako
podzemní kabelové vedení se samostatnými ocelo.rými stožáry se svítidly,} Nové kabelové vedení CYKY-j 4xl6mm2 bude vedeno od stávajícího od'bě-ého místa, ze stávajícího
rozvaděČe PRVO, Kabel bude napojen do elektrické svorkóvnice PRVO. Dále pokračuje nové
kabelové vedení qýkopem k jednotlivým stožiffim VO. Celková délka trasy novéiro podzemního
kabelového vedení CYKY-J 4x l6mm2 je cca 982 m, resp. délka kabelu včetně rezerv a rryvedení na
svorkovnice stoŽárŮ je 1076 m. Stožáry pro osvětleni komunikace budou řešeny jako ocáov,ý sloup
v}šky 6 metrů s výložníkem/bez ýložníku.

Soecifikace kabelov,í,ch tras a napoiení na rozvod NN:
982m trasy kabel CYKY-J 4xl6mm2 + chránička (bez rezerv a napojení)
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22 ks svodoqy' kabel ke svítidlu použít CYKY-j 5x1,5
2ks Napojení na stávající rozvaděč PRVO

Technická spcqifitas9 §v]í!,id9LYO :

22 ks svítidla LED s odolností proti prachu a stříkající vodě vhodné k osvětlování
venkovních prostor, hlavních a vedlejších komunikací

Stanoví podminky pro umistění 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 vyznačením 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.290 (ostatní
plocha), parc. ě.30216 (trvalý travní porost), parc. č. 303 (trvalý travní porost), parc. č. 310/1 (trvalý
travní porost), parc. ě. 3 l5ll (ostatní plocha), parc. č. 3 l6 (trvalý travní porost), parc. č. 3 l 7/ l (ostatní
plocha), parc. č. 840/l (orná půda), parc. č. 852 (zahrada) v katastrálním území Studánka u

Rumburku v trase stavby.
zařízení staveniště nebude zřizováno.
Budou respektována všechna nadzemní i podzemní vedení správců a vlastníků IS ve smyslu jejich
vyjádření. Vedení budou na zitkladě písemné objednávky předem vytyčena.
Bude dodržena prostorová norma vedení inženýrslqých sítí,
Výkopek musí být ukládánjen na povolenou skládku. O uložení bude vedena evidence.
Budou splněny podmínky sdělení ČEZ Distribuce a.s. Děčín ze dne 6.5.2020 pod zn.: 0l01304943.

Budou splněny podmínky souhlasu ČEZ Distribuce a.s. Děčín s činností a umístěním stavby
v ochranném pásmu podzemního vedení ze dne II.5.2020 pod č. ll0892272l.
Budou splněny podmínky lyjádření České telekomunikační infrastruktury a.s. Praha ze dne 5.5.2020
pod ěj.: 626906120.

l0. Bude splněna podmínka vyjádření ÚAPP Most ze dne 29.5.2020 pod ěj.: 70812020:

> Investor oznámi zemní práce s cca dvoutýdenním předstihem, abychom navrlrli ,,smlouvu o
archeologickém výzkumu".

1l. Budou splněny podmínk7 závazného stanoviska MěÚ Varnsdorf - OŽP, vodoprávní úřad ze dne
25.5.2020 pod čj.: oŽP l 4967 l2020lSiml], ]ir'.]'Jv A, 61637 l2020Simll:

> V trase stavby se nachází krytý profil bezejmenného vodního toku.

} Pokud během prací dojde k porušení krytého profilu vodního toku, bude krytý profil neprodleně
uveden do původního stavu na náklady investora.

} Povodí Ohře s.p. bude min. v předstihu 'I dní onlámeno zahájení a ukončení prací.

} Po kompletním ukončení prací bude přizván pracovník provozu Česká Lípa ke kontrole
provedení stavby, kde mu bude předána dokumentace skutečného provedení stavby a konečný
stav bude tímto pracovníkem protokolárně odsouhlasen.

12. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Roman Veselý -
autorizovaný inženýr pro technol.zař.staveb, Čxan 0402286; případné změny nesmí blýt provedeny
bez předchozího povolení stavebního úřadu.

l3, Stavebník omámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.

14. Stavebník omámí stavebnímu úřadu §4o fáze l"ýstavby pro kontrolní prohlídky stavby:

} dokončení qýkopů a zemních prací

} po uložení potrubí

} konečné úpraly povrchů

15. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby, subjektem k tomu oprávněným.

l6. Veškeré svářečské práce budou prováděny pouze odborně způsobilým pracovníkem.

l7. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy, fýkaj ící se bezpečnosti práce a techických
zařízeni, zelména zákona č. 30912006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci a nařízeni vlády ě. 59112006 Sb,, o bližších minimálnícb požadavcích na bezpečnost a

9.
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ochranu zdraví při práci na staveništích.
18. Při stavbě budou dodržena ustanovení ryhl. ě. 268/2009 Sb., upravující požadavky na provádění

stavebních konstrukcí a technických zařízení staveb a na ně navazující ustanovení příslušných
technickýclr norem.

l9. Staveniště bude odpovídat požadavkům ustanovení § 24e ryhl.ě.269/2009 Sb. Stavební činnost bude
uskutečňována tak, aby vzhledem k provozu na stavbě a okolní zástavbě byly veškeré její negativní
vlivy sníženy na minimum.

20. Při provádění staveb nesmí byt narušeny nadzemní a podzemní sdělovací kabely a zařízení, vedení a
potrubí. Při provádění staveb nesmí by1t nad přípustnou míru znečišťoviino životní prosťedí a místní
komunikace, okolní zástavby nesmí b;ít nad přípustnou míru obtěžována hlukem, praclrem a
vibracemi. Nesmí dojít k mečišťování terénu, povrchových a podzemních vod ropnými a jinými
škodliqými látkami.

2l . 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 výkonu.

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 stavbou dotčené nemovitosti budou po ukončení stavby uvedeny do původního stavu.
25. Po celou dobu výstavby stavebník zajistí bezpečný přístup a příjezd do všech objektů a na všechny

nemovitosti v celém rozsahu staveniště.
26. Po celou dobu qýstavby, kdy budou výkopy otevřeny, bude staveniště v rozsahu pracovního pruhu

vhodným způsobem ohrazeno tak, aby se zamezílo vstupu neoprávněných osob do staveniště a
případnému možnému pádu do v}kopu. Na ohrazení qýkopu v prostoru vozidloqých a pěších
komunikací budou mimo ohrazení ještě opaťeny řádným bezpečnostním osvětlením, které bude
rozsvíceno vždy při snížené viditelnosti.

27. Stavbou nebude omezen ani ohrožen průjezd pro vozid|a záchranných, pohotovostních a
bezpečnostních složek a ani jinak ohrožena bezpečnost silniěního provozu, vč. chodců na
komunikacích dotčených stavbou.

28. Bude zamezen přístup nepovolaným osobám na staveniště.
29. Investor si smluvně zajistí meškodnění či lyužití odpadů vzniklých realizací záměru (např. stavební

suť, výkopová zemina, obaly od stavebních a nátěro}^ých hmot, odpady kovů, odpad z modemizací a
demolic) na zařízeni k tomu určeném.

30. Pro stavbu budou použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska
způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po
dobu předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární
bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prosťedí, bezpečnost při udržování a užívání stavby,
ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla (§ l56 stavebního zákona).

Účastníci íízeni, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Město Vamsdorf, Nám. E. Beneše č.p.470,407 41 Vamsdoď 1

odůvodnění:

Dne 29.6.2020 podal žadatel žádost o vydaní roáodnutí o umístěni stavby.

Stavební úřad oznámíl zahájeni územního řizení mámým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným
orgánům. Souěasně podle ustanovení § 87 odst. l stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože
mu byly dobře známy poměry v území 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 j€
v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecnlým požadavkům na výstavbu.
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Účastníci řízení dle § 85 odst. 1 a 2 stavebního zákona byli řádně seznámeni s navrhovanou stavbou, a to
doruěením opaťení jednotlivě a veřejnou vyhláškou. V územním rozhodnutí SÚ vymezil umístění stavby
na pozemky, stanovil podmínky pro ochranu území, podmínky pro umístěrrí stavby. Účastníkem každého
územního íízeni je žadatel a obec, na jejímž území má b3t záměr uskutečněn (účastnici podle § 85 odst. l

stavebního zákona). Zadateli se územní rozhodnutí doruěuje přímo. Obec je ze zákona účastníkem
každého územního řízení, aby mohla účinně háj it důležité místní či veřejné zájmy.
Dalšími účastníky územního řízení podle § 85 odst, 2 stavebního zákona jsou vlastníci pozemků nebo
staveb, na kten_ich má být požadovaný záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto
pozemku nebo stavbě. Dále jsou to osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám
anebo sousedním pozemkům ěi stavbám na nich může b;y't územním rozhodnutím přímo dotčeno a osoby,
o kteqich to stanoví zvláštní právní předpis. Vyhodnotit přímé dotčení přísluší stavebnímu úřadu. Tento
okruh byl stanoven na základě l"ýpisu z katastru nemovitostí, rovněž také z charakteru a rozsahu stavby a
jejího předpokládaného účinku na okolí.
Stavební úřad neinformoval občanské spolky, jejichž náplníje ochrana životního prostředí, o záměru,
vzhledem k tomu, že předmětná stavbaje převážně umístěna v komunikaci nebo vjejí krajnici v současně
zastavěném území obce.
Účastníci řízení podle ust. § 85 odst. l a 2 stavebního zákona, mohou v územnim řízení (tj. ve správním
řízení, v němž se rozhoduje o umístění stavby, resp. o lyhovění či zamítnutí žádosti o lydání územního
rozhodnutí) uplatnit námitky proti projednávanému záměru pouze v rozsahu, julry- j" 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 iřad, zabftat a rozhodnout o nich; k ostatním
námitkám stavební úřad nepřihlíží.

Protože se jedná o řízení s velkým 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 lyhláškou.

Stavba sqými parametry nepodléhá zjišťovacímu řízení podle zákona č, l00/200l Sb., o posuzování vlivu
na životní prostředí.

Posouzení áměru žadatele dle ust. § 90 stavebniho zákona:
Závaznost územního plránu pro rozhodování v území, zejména pro rydávání 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 lyužití konkrétních ploch
daného území.
Na pozemcích v nezastavěném území se ust. § 18 odst. 5 stavebního zákona uplatní i v obcích, které mají
územní plán. Územní pl;ín nernůže jít nad rámec ustanovení § 18 odst. 5 stavebního zákona. MŮže pouze

,,zpřísnit" možnost umisťování staveb v ustanovení uvedených.
Územní plán je dokument koncepční povahy řešící lryužití území v měřítku správního území obce právě

tím, že stanovuje funkční plochy a tíasy (koridory) komunikací, vedení apod. Uzemní plán lze obecně
chápat jako prostorové uspořádání územi, usměrňující jeho další v,.fooj v budoucnu ve váahu ke
společenským, přírodním a dalším podmínkám v území. V důsledku toho územní plán v žádném připadě
neřeší ryrržití jednotlivých pozemků - územní plán pracuje s funkčními plochami a neřeší ani detailní
umistění staveb. To se posuzuje v rámci regulačního plánu jako druhu územně plánovací dokumentace,
ktený však nebyl v předmětné lokalitě vydán.
V souladu s § 96b stavebniho zákona a na základé "Metodického sdělení Ministerstva pro místní
rozvoj kdy se nevydává závazné stanovisko orgánu územního plánování" čj. MMR- l8848/2018-8l,
lze výše uvedený zámér zařadit mezi záměry, pro které se závazné stanovisko orgánu územního
plánování nevydává. Dle § 96b odst. l stavebního zákona se závazné stanovisko nevydává pro
stavební záměry v zastavěném území nebo zastavitelné ploše uvedené v § 103 odst. (1). Uvedený
zámér je situován do zastavěného území, vymezeného v Uzemním plánu sídelního útvaru Varnsdorf.
Stavba odpovídá záměru uvedenému v § 103 odst. l písm. d) l0., a proto se pro néj závazné
stanovisko nevydává.

Pozemky dotčené stavbou v k.ú. Varnsdoďjsou územním plánem sídelního útvaru Studánka u Rumburku
(dále jen UPNSU) umístěny v současně zastavěném území obce, v území urbanistickém v zóně
nízkopodlažního bydlení a v plochách ostatních komunikací, kde jsou přípustné umisťovat stavby
inženlirs§ích sítí. Předložený záměr není v rorpo* s ÚPNSÚ Sfudánka u Rumburku.

(lňi
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Předmětná stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. 290 (ostatní plocha), parc. č. 30216 (trvalý travní
porost), parc. č. 303 (trvalý travní porost), parc. č.310/1 (trvalý travní porost), parc. č. 3l5ll (ostatní
plocha), parc. č. 3 16 (trvalý travní porost), parc. č.3I7ll (ostatní plocha), parc. ě. 840/ l (omá půda), parc.
č. 852 (zahrada) v katasťálním území Studánka u Rumburku. Všichni vlastníci těchto pozemků dali
k umístění stavby na pozemcích ve svém vlastnictví souhlas.

Žádost byla doložena dokumentací vypracovanou oprávněnou osobou, doklady, prokazujícími vlastnické
nebo jiné právo provést stavbu a stanovisky dotčených orgánů, správců inženýrských sítí a účastníků
íizení.

při vvdání tohoto rozhodnutí wcfujzel stavební úřad z těchto dokladů:

> žádost o vydání roáodnutí 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 6.5.2020 pod zn.: 010l304943
} souhlas ČEZ Distribuce a.s. Děčín s činností v ochranném pásmu ze dne l 1.5.2020 pod zn.

ll089z272l
> q,jádření ČEZ Distribuce a.s. Děčín k projektové dokumentaci ze dne 74.5.2020 pod zn.:

l108922644
> sdělení ČEZ ICT Services a.s. Praha ze dne 6.5.2020 pod, zn.: 0700205945

} sdělení Telco Pro Services a.s. Praha ze dne 6.5.2020 pod zn; 0201065770

} vyjádření GridServices s.r.o, Brno ze dne 6,5.2020 pod zn. 5002l409ll
} vyjádření SčVK a.s. Děčín ze dne 6.5.2020 pod zn.: SCVKZAD70887
} lyjádření České telekomunikační infrastruktury a.s. Praha ze dne 5.5.2020 pod čj.: 626906120

} vyjádření České Radiokomunikace a.s. Praha ze dne 6.5.2O2O pod zn. UPTS/OS lZ4554&l2OZ0

} q,jádření T-Mobile Czech Republic a.s. Praha ze dne 6.5.2020 pod zn. E|9387 /20

} vyjádření Vodafone Czech Republic a,s. Praha ze dne 6.5.2020 pod zn.: 200506-0829l686l3
} r.ryjádření Nej.cz s.r.o. Praha ze dne 13.5.2020 pod zn.: VYJNEJ -2020-02266-01

} vyjádření Technické služby města Varnsdoď s.r.o. ze dne 16.6.2020 bez uvedení čj.
} lyjádření Povodí Ohře s.p. Chomutov ze dne 15.5.2020 pod zn.: POřV20l7812020-2/032100

} souhlas Města Varnsdorf ze dne 6,5,2020 podčj.: MWA 59983l2020HajK|
} závazné stanovisko MěÚ Varnsdorf - OŽP ze dne 26.6.2020 pod čj: MUVA 65000l2020lHraKl
} vyjádření MěÚ Varnsdorf - OSMI, odd.dopralry a SH ze dne 12,5.2020 pod č j.:

OSlr{V 4823 l2020/BorSa, MUVA 60 4 1 6 l2020BorSa
} rozhodnutí MěÚ Varnsdorf- OSMI, odd. dopraly a SH ze dne 20.5.2020 pod čj.:

OSMI/ 4823 /2020/BorS4 MIIVA 6121 4l2020BorSa
Y závazné stanovisko MěÚ V amsdoď - oŽP ze dne 25 .5 .2020 pod č j,: oŽP 14967 l2020lSimll,

MIJVA 6l637/2020Simll
} vyjádření ÚAPP Most ze dne 29.5.2020 pod čj.: 708/2020

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

Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, byla zpracována v součinnosti osob oprávněnýclr
k lrykonu této činrrosti podle zákona č.36011,992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o

{ýi,^
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výkonu povoláni autorizovaných inženýru a techniků činných ve l"ýstavbě, v platném znění (autorizační
zákon).
Žádost o lydání rozhodnutí o umístění stavby byla podána na příslušném formuláři podle přílohy č. 1, k
lyhlášce č. 50312006 Sb,, právnickou osobou, Městem Vamsdoď, IČ 00261718, Nám. E. Beneše 470,
407 4'7 Y arnsdoď (dále jen stavebník) prosřednictvím zástupce, právnickou osobou RYVE-PROJEKT,
s.r.o., IC 0598l999, Masarykova 633/318,400 01 Ustí nad Labem.

Stavební úřad konstatuje, že navrhovaná stavba splňuje všechny zákonné podmínky pro vydání územního
roáodnutí a lyhovuje obecným požadavkům na výstavbu stanoveným lyhláškou č. 50l/2006 S., o
obecných požadavcích na vyržití území, v platném znění, a rovněž vyhovuje lyhl. č.268/2009 Sb., o
technických požadavcích na stavby.

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

Dokončenou stavbu lze gžívat na základě lydaného kolaudačního souhlasu, o který stavebník požádá dle
ustanovení § l22 stavebního zákona a § 18i lryhlášky č. 503/2006Sb., o podrobnější úpravě územního
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, stavební úřad na
předepsaném formuláři - přítoha č. l2 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.

Stavební uřad zajístil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
lryžadovaných zvláštními předpisy a zahmul je do podmínek roáodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve v,ýroku rozhodnutí, za pollžiti ustanovení právních předpisů ve
qýroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:
- ČEZ Distribuce, a. s., Česká telekomunikačni infrastruktura a.s., Technické služby města Vamsdorf,

s.r.o., Město Varnsdoď- Petr Šimek, Povodí Ohře - státní podnik, Alena Hromádková, Vladimír
Jakeš, Eva Jakešová, Zdeněk Malimánek,

- Osoby s vlastniclqými nebo jin;imi věcnými prály k sousedním pozemkům:

parc.č.365,53,52,50,314/1,3l2,313,31013,310/2,307,3|7/2,3l8,319,36416,321,323,
3zz,3z5,3z7,326,36417 ,364/9,364ll0,328,329,306,30215,305,304,264, 266,27z/1,212l2,
273,27511,274,284,285/1,286,301,299,294,293,292,291,287,288,830,863,833,834,
835, 837,859, 861, 857 ,856/2,854, 850, 84013,84018,849, 867 ,87Z,979,978/l v katastrálním
území studánka u Rumburku

- Osoby s vlastnic§ými nebojinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Varnsdor{ Studánka č.p.298, č.p.305, č.p.232,č.e.68, č.p. 64, č.p. 349, č.p.65, č.p. 66, č.p.
221, č,p. 62, č.e. 15, č.e. 36, č.p. 533, č.p. 57 a č,p. 56

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

poučení účastniků:

Proti tomuto roáodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého
kaje 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, }yhotoví je

#|ů) 
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správní orgán na nákladv účastníka.-odvoláním lze napadnout v,ýrokovou část rozhodnutí, jednotliqiqihok nebojeho vedIeiší ustanovení. od"olárúj;; or"'ii5,1i"Iia"' rozhodnutíje nepřípustné.
Stavební úřad po dni nab,,tí ,-lál]1.1"9' ízemního rozhodnutj doručí žadateli stejnopis písemnéhovyholovení územního rozh;dn;tí opatřený doložkou p.a*i',o.,..poru s ověřenou grafickou přilohou,stejnopis písemného vyhotovení územního ,"rrr"a."Í 

"p.,"nj oo'ortou právni móci dorueí, jde-li ostavby podle § l5 nebo l6 stavebního zák;r..,;'k; i;;;;,ií.;tlYraau pristusnemu k povolení stavúy.Rozhodnutí má podIe § 93 odst l,stavebního ákona platnost 2 roky. podmínky rozhodnutí o umislěnístavby platí po dobu trvání stavby či ,ariz.ni, neŇo]lir'o*,ir,, věci k jejich konzumaci.

lng. Martin Togner v.r.
vedoucí stavebního úřadu

otisk úředního razítka

Toto oznámení musí být ryvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:
0 8 il§. 20?t]

Sejmuto dne:

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

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 63412004 Sb., o správních poplatcích se nelyměřuje,

(9 nn
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účastníci řízení podle § 85 odst. I stavebního zákona (datová schrmka a doporučeně):
Město Vamsdorf, Nám, E. Beneše é.p.470,407 47 Varnsdoď- prostřednictvím zástupce RYVE-
PROJEKT s.r.o., IDDS: ywmgmyu

sídlo: Masarykova č.p. 633/3l8, Usti nad Labem-Bukov,400 0l Ustí nad Labem 1

účastníci řízení nod]e § 85 odst. 2 písm. d stavebního zákona (datová schránka a doporučeně):
ČEZ Distribuce, a. s,, IDDS: v95uqfu

_ sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín lV-Podmokly,405 02 Děčín 2
Ceská telekomunikační inf}asťuktura a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Olšanská č.p.268l/6,130 00 Praha 3

Technické služby města Vamsdoď, s.r.o., IDDS: zaj6jey
sídlo: Sv. Čecha č.p. 1277, 407 47 Varnsdorf l

Město Vamsdoď- Petr Simek, Nám.E.Beneše č.p. 470, 407 47 Vamsdoď 1

Povodí Ohře - státní podnik, IDDS: 7ptt8gm
sídlo: Beznrčova č .p. 421,9, 430 03 Chomutov 3

Alena ř{romádková, Studánka č.p. 305,407 52 Vamsdorf 3
Vladimír Jakeš, Vrchlického č.p. 645, 472 0I Doksy
Eva Jakešová, Vrchlického č.p. 645,472 0l Doksy
Zdeněk Malimánek, Studrinka č.p. 57, 40'1 52 Vamsdorf 3

účastníci řízení oodle § 85 odst. 2 oísm. b stnebního zákona (veře.iná ylhláška):

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými práry k sousedním pozemkům:

parc. č. 365, 53, 52, 50,3l4ll,3l2,3l3,3|013,310/2,307,3I7 /2,3l8,3|9,364/6,32l,323, 322,
325,327,326,364/7 ,364/9,364/l0,328,329,306,30215,305,304,264,266,272/l,2,72/2,273,
z75l1,2,14,284,285/1,286,301,299,294,293,z92,z91,287,288,830,863,833,834,835,837,
859, 86l, 857 ,856/2,854, 850, 840/3, 840/8, 849, 867,8'l2,979,978/l v katastrálním území
studánka u Rumburku

Osoby s vlastnicloými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Vamsdorf, Studánka č.p. 298, č.p, 305, č,p,232, č.e.68, č.p. 64, č.p. 349, é.p. 65, č.p, 66, č.p.227,
ě.p. 62, č.e. l 5, č.e. 36, č.p. 533, č.p. 57 a č.p. 56

dotčené sprhlní úřaLv:
MěÚ Vamsdorf - oŽP, N,ím. E. Beneše č.p. 410,407 47 Vamsdoď l
MěÚ Vamsdorf - OSMVDoprava, Nám. E. Beneše č.p . 470,407 47 Vamsdorf

úřad! pro wvěšení a podání zpráv]l o datu t:vvěšení a sejmutí:
MěU Vamsdoď - ORG, Nám. E. Beneše č,p. 470,407 47 Vamsdoď l

osíatní:
vlastní 2x

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

{)ll.,,
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