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ROZHODNUTI
úzrvrNí RozHoDNuTí

Výroková část:

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

tssizoóe Sb., o územním plánování a itavebním řádu (stavební zákon), ve znění Pozdějších PředPisŮ

(dále jen ,,stávební zákon,), v územním řízení posoudil podle § 84 až90 stavebního, zákona žádost

o vydáni rort odnutí o umíst3ní stavby nebo zařízóni (dále jěn "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne

|.4.2020 podala

GaSNet, s.r.o., Ičo 27295567, Klíšskti č.p. 940, 401 17 ústí nad Labem _ centrum,

kterou zastupuje GridServices, s.r.o., IČb 279353t I, Plyntírenskti eyr!l!|l..|1i9,stea,
Zábrtlovice,- 6ó2 00 Brno 2, kterou zastupuje INPoS_Projekt s.r.o., ICo 25446355,

Nitranskd č.p. 381,460 0I Liberec 1

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I.Vydávápodle§79a92stavebníhozákonaa§9lyhláškyč.503/2006Sb.,opodrobnějšíúpravě
územníhó rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

rozhodnutí o umístění §tavby
,,REKO MS Varnsdorf - Nemocniční 1, etapa"

(dátejen ,,stavba,,) na pozemku parc. č. 378 (zastaýěná plocha a,nádvoří), parc. č. 379/1 Qahrada), parc.
, 

t, *stz (zahrada), parc, č. 3ig/3 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 387/1 Qahrada), parc. č_ 388

(zasnvan) plocha,oiáŇoří1, porr., č. 393 (zntněná plocha a nádvoří), parc. č. 394 (zahrada),, parc. č.

3g5/t izahrada), parc. č. 396 (zastněná plocha i nádvoří), parc. č. 397 (zahrada), parc.. č. 398

(zastavěni plocha a iádvoří), parc. č. 399/1 (zahrada), parc. č. 400 (zastavěná plocha a nádvoří), parc,

i. lot pan)aaa1, parc. č. 4ó2 izastavěná plocha a nádvoří) , parc. č. 103 (zahrada), parc. č. 104 (ostatní

plocio1, parc. 3. 405 (zastavěná plocú a náŇoří), ray, i lOdtl 
(zahrada), parc, č, 407 (zastavěná

ilochi a'ná,dwř1, parc. č. 408 ()ahrada), pmc. č. 4t0/1 (zahrada), parc. č. 4l0/2 (zahrada), parc, č.

ito/: panrada1,'párc. č. 1]2 (zastavěná píocha a nádvoří), parc, č. 1t3 (zastgvěná plocha a nádvoří),

parc. č. 4l4 Qahratla), parc. č.4]6 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č.417/l (zahrada),.parc. č.4l8
'(zastavěná pilocha a nidvoří), parc. č. 419/3 Gahrada), parc. č. 121 (zastavěná plocha a nádvoří), parc.

č. 422/i (zahrada), parc. č. 423 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 424 Qahrada), parc. č. 425

(ostatní plicha), pori. č. 426 (ortot í ptochaj, parc. č, 127 (zasraúná plocha a nádvoří)_, parc. č. 428

(zahradaj, parc. č. 432 (zasfuy;ná plocha a náivoří), parc_. č, 435 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č,

'-J3z 
r"ir*ra"a pbcha a nádvoří), parc. č. 438/1 (zahrada), parc, č, 448 (ostatní plocha), parc_ č_ 149

1zastněná plocia a nádvoří), paic.'č. 450 (zahrada), parc. č. 45 t (zasíavěná plocha a nádvoří), parc, č,

452 (zahraáQ, pmc. č, 453 Qástavěná plocha a nádvář|, par,c. č. 455 (zahrada), parc. č 4_56 (zastavěná

plocha a nidvoří1, parc. č. 457/t (mhrada\, parc. e. 459i1 (ostatní plocha), parc. č. 459i2 (ost,ltllí
' plocha), parc. á.iS9/S 1ortot t plocha), pirc, č, 160 (zastavěná plocha a nádvoři),_p,arc, č, 465

Qasíněná'píocha a nádvoií), parc.'č. 167 (iastněná plocha a náctvoří), parc. č, 468/ 1 (zahrada), parc.

@n,
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č, 469 (zastavěná plocha a nádvoří), parc, č. 470/1 (zahrada), parc. č. 47l (zastavěná plocha a nádvoří),

i"; 
'. 

473 Qástavěná ptocha a iádvoří1, parc. č, 174 (zahrada), parc. č. 482 (zastavěná plocha a

iodrorí1, porr. č. 556 (oitatní plocha), parc. č. 656 (ostatní plo_cha), parc. č. 657 (zastavěná plocha a

;jÁo;r', po*. č. 659 (zahraá@, por". t. 662 (zastavěná plocha a nádvoří), parc, č. 664 (zastcuěná

plocha a návoří), parc. č. 665 (zairada), parc. č, 780 (ostaíní plocha), parc. č, I l 15 (zastavěná.plocha

a nádvoří), parci. 3. l l lstl 1rosi,tněrá ploiho a náŇoří), parc.,č. l l 19/3 (zastavěná plocha a nádvoří),

i,,".l. tjzb Qastayěnáplocha,,ť,!t!;,xiif_";::::!:,S:hť parc, č.8169/I (ostatníPlocha) v

Druh a účel umist'ované stavby:

-StáVajícíNTLplynovodnířadyzpotrubiocelovéhoDNl5.9,DN125'DNiOO,DN80,DN50PEdn
160, 

-pEdn llb vedené v lolaliic ulic petra Bezruče, Nemocniční, písková a Cihlařská budou

nuhiaz"ny nol]mi STL plynovodními řady "P1', "P2",'P3", "P4', "P5" a "Pó",

Pl:lnovodní řad - ulice Petra Bezruče P 1 a P2

DojdekodpojenístávajícíhoNTL(2kPa)ocelovéhoplynovodu-339,0-makpropojenínlýyajíci
STL plynovoáy, které iude p.ou"d"no v Kižovatce pétra Bezruče x žížkova x Kamenická. Nol"ý

ptynouóa STL PE ó 63 mm v nové trase bude délky 396,0 m spolu s novými STL plyn, přípojkami

PE Q 32 mm v počtu l2 ks dl.104,5 m.

plvnovodní řad - ulice Nemocniční p3

Dojde k odpojení stávajícího NTL (2kPa) ocelového plynovodu - 400,0 m a k propojení na sávající

Sri prynouoáy, které bude provedeno v křižovatce Petra Bezruče. Nový plynovod STL PE Q 63 mm

u noué-t.u." Uuae aemy 40Ó,0 m spolu s novými STL plyn, přípojkami PE Q 32 mm v počtu 13 ks

dl.1l3,5 m.

Pl]lnovodní řad , P4

Dojde k odpojení stávajícího NTL (2kPa) ocelového plynovodu - 60,0 m a k propojení na stávající

Sri plynovojy, které bude provedeno v křižovatce Nemocniční. Nový plynovod STL PE o 63 mm v

noué'tiase buáe délky 63,0 m spolu s novými STL plyn, přípojkami PE § 3Z mm v počtu 3 ks

dl.17,5m.

plvnovodní řad , ulice písková ps

Dojde k odpojení stávajíciho NTL (2kPa) ocelového plynovodu - l12,0 m a k propojení na st,ívající

Šri ptynouoáy, které 6ude proved"no u iřižouut"" Nemocniční x Cihlářská. Noqý plynovod STL PE

ó 63 ;; u noué t.u." bude áét*y l l5,0 m spolu s noqými STL plyn. přípojkami PE s 32 mm v počtu

5 ks d1.29,0 m.

plvnovodní řad , ulice cihlářská pó

Dojde k odpojení stávajícího NTL (zkPa) ocelového plynovodu _ 47 ,0 m a k propojení na stávající

sTL plynovojy, které bude provedeno v křižovalce Nemocniční x Cihlářská. Stávající plynovod pE s
r r0 má v délóe 66,5 m budi přetlakován včetně stávajících přípojek PE $ 32 v počtu 2 ks dl, l4,5 m,

Nová STL přípojka PE S32 mm v počtu lks dl. 2,5 m,

_ Hlavní uzávěry plynu budou osazeny nově ve sloupcích a ve výklencích v oplocení nebo u objektů.

Ve sloupcích bude za HUP osazen regulátor tlaku plynu a plynoměr (max,2ks),

- Stará potrubí uložená v zemi budou ponechána v zemi, odplyněna a zaslepena,

_ Nové přípojky se zrekonstruují až po stávající řIup ve sklepení dotčeného objektu, či ke stávajicím

uzávěrům na fasártc, či sloupku a dópojíse na stávaiící opZ (odběmé plynové zařízení).

_ Důvodem pro zpracování této rekonstrukce j9 dožiti plynovodního potrubí v této lokalitě v

souěinnosti s koordinací s městem vamsdorf a scvk,

Jú 01
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2.

il.
l.

3.

4.

Stanoví podmínky pro umístění stavby:

stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného

stavu území v měřítku katastrálrií mapy ie zakreslením stavebního pozemku, poŽadovaným

umístěním stavby, s vyznačením vazeb . uliuů nu okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a

sousedních staveb.
Pro uskutečnění navrhované stavby s€ jako stavební pozemek vymezuje pozemek parc, č, 378

|zastavěná plocha a nádvoří), paíČ. č. 37911 (zahrada), parc,_č, 37912 (zahrada), parc, č,,.37913

izastavěná plocha a nádvoří), paic. č. 387/1 (zahrada), parc. č. 388 (zastavěná plocha a nádvoří), parc.

i.li: ir".i""e"a plocha a nidvorí), parc, č. 394 (zahrada), parc. č. 395/1 (zahrada), parc. č.396

(zastavjná plocha a nádvoří) , pur". t. žol (zahrada), parc. č. 3-98 (zastavěná plocha a nádvoří),, parc.

{. žgs^ Qun 
"du), 

parc. č.-4b0 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 401 (zahrada), parc. č. 402

(zastavěni plocha a nádvoří), parc. č. 403 (zahrada), parc, č, 404 (ostatní plocha), parc, č, 405

izastavěná p1ocha a nádvoří), parc. č.406/l {zahrada),parc. č.407 (zastavěná plocha a nádvoří), parc.

i. +oa 1ruúuau;, parc. e. +iO/t (zakada), parc. č.4l0l2 (zahrada), parc. é. 4l0l3 (zahrada), parc. č.

412 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 413 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 414 (zahrada),

pu... O. 416 (zaitavěná plocha a nádvoří), parc. č. 4|7t| (zafu_vdo), parc, č, 418 (zastavěná_ plocha a

iaavori; p-". e. +lOlr izahrada), parc. ě. 42ir (zastavěná plocha a nádvoří), parc, ě, 42211 (zahrada),

pi". t.'ižs (zastavěná plocha a náivoří), parc. č. 424 (zahr_ada), parc. č, 425 (ostatní plocha), parc. č.

liá (ortutni pto"rra), parc. ě. 421 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 428 (zahrada,), parc. ě. 432

1r*tuuJna pio"tu u nadvorí), pur.. e. +3s (iastavěná p]ocha a nádvoří), parc. č.437 (zastavěná

pro"r,u 
" 

nádvorí;, parc, e. 43dlt (zahrada), parc. ě, 448 (ostatní plocha), parc, č, 449 (zastavěná

iio"tu u nádvoříj, parc. č.450 (zahrada), parc. č.451 (zastavěná plocha a nádvoří),_parc. č.452

izarrrada), pur". é., isz (zastavěniL plocha a nádvoří), parc. č. 455 (zahrada), parc. č. 456_(zastavěná

pro"nu u naauori;, parc. ě. 45711 izahrada), parc. ě. 459ll (ostatní plocha), parc, č, 45912 (ostatní

plocha), parc. č.,459/3 1ostatni piocha), parc. č. 460 (zastavěná plocha a nádvoří), parc_ č. 465

izastavÉni plocha a nadvori1, purč. t,. +6l (iastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 468/1 (zahrada), parc.

i, +ol 1ru.tuucná plocha á naavoii), parc. č. 470ll (zahrada), parc. č. 471 (zastavěná_ plocha a

nádvoří), parc. č. 4i3 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 474 (zahrada), parc. č. 482 (zastavěná

|tocna á'naavor1, p*". e. 55ó (ostatní plocha), parc._č, 656 (ostatní plocha), parc, č,657 (zastavěná

iio"rru u nádvoří),'parc. č. 659 (zahraia), parc. č,,662 (zastavěná plocha a n.ídvoří), parc.,,č. 664

izastavěná plocná'á nádvoří), parc. č.665 (zahrada), parc. č.780 (ostatní plocha), parc. č. 1115

izastavěná ilocha a nádvoří), parc. č. l t l9l1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. l1l9/3 .(zastavěná

iro"rru u nádvoří), parc. ě,' |I22 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1l25l2 (zahrada), parc, č.
'8169/l 

(ostatní plocňa) v katastrálním území Vamsdoďv trase stavby,

Zařízeni staveniště buáe umístěno na pozemku p.č.425,p.č.8169/1 a p,č. 780 k.ú. Vamsdorf..plocha

u"á" úrzit" pro umístění hygienického zilzemi, parkování montžních vozidel a krátkodobé

skládkování materiálu jako mézlskládka při překládání apod.. před zahájením realizace stavby si

stavebník zajistí právní vztah k pozemku dotčeném zařízením staveniště,

Budou .".pJktouána všechna nadzemní i podzemní vedení správců a vlastníků IS ve smyslu jejich

vyjádření. Vedení budou na základě písemné objednávky předem vytyčena,

Bud" dod.ž"nu p.ostorová norma vedení inženýrských sítí,

výkopek musí blýt ukládánjen na povolenou skládku. o uloženíbude vedena evidence.

nuaou sptněny podmínŘy v1,jaareni SČVK, a.s. Teplice ze dne 9,3,2020 pod zn,:

5.

6.
,l.

O20 69 00203 4 6 NTPC UL/Ha.
8. Budou splněny podmínky stanoviska čEZ Dist.ibuce a.s. Děčín ze dne l0.1z.20l9 pod zn.:

lla6,75,189.

9. Budou splněny podmínky vyjádření
l4.3.20 l9 pod čj. : 57241 6/ 19.

České telekomunikační infrastruktury a.s. Praha ze dne

10. Budou splněny podmínky vy,jádření Povodí Ohře, s,p, Chomutov ze dne 17,12,2019 pod zn,:

POW 55498120|9-21301 l00:

} Během provádění prací nesmí dojít ke znečištění povrchových a podzemních vod látkami

závadnými vodám.

} ve stanoveném záplavovém území vodního toku Mandava nebudou skladovány snadno

rozpojitelné a odplivitelné materiály ani látky závadné vodám, pokud nebudou 7Abezpečeny

před průtoky velkých vod.

(ýn, 
^
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} Stavbou nebudou dotčeny břehové zdi (opevnění) vodního toku Mandava.

} Koryto vodního toku nebude znečištěno stavebním materiálem. Veškery stavební materiál

napadaný do koryta vodního toku bude neprodleně odstraněn,

} V případě vzniku povodňové situace na vodním toku Mandava budou stavební práce

ukoneeny a veškený materiáI včetně mechanizace odvezen mimo stanovené záplavové ÚzemÍ.

y zahájeni a ukončení prací, bude s dostatečným časouím předstihem 1min, 7 dní) oznámeno

prouóznímu středisku Povodí Ohře, státní podnik v České Lípě - lng. Iva Šedivá, tel: 606757

482,487823650.

ll. Budou splněny podmínky koordinovaného závazného stanoviska MěÚ Varnsdorf- OŽP ze dne

1l,|Z.2O|9 pod čj.: MUVA 459057l20|9HraKl:

} při omezení silničního provozu na místních komunikacích ul. NemocničnÍ, ul. Cihlářská, ul.
písková, ul. petra Bezruče a ul. Rybářská v k.ú. Vamsdorf požádá zhotovitel stavby zdejŠÍ

odbor o vydání povolení zvláštního užívání dle § 25 odst. 6 písm. c) zákona č. l3l1997 Sb., o

pozemníc-h komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Žádost bude podána minimálně 30

dní před zahájenim stavebních prací. K žádosti doloží souhlasné stanovisko správce

komŮnikace a návrh dopravního řešení se stanoviskem PČR Dt Děčín.

} stanovení přechodné úpravy dopravního značení, pokud si to situace uyžiÁá, požádá

zhotovitel prací odbor správy majetku a investic, oddělení dopravy a silničního hospodařsWÍ

MěÚ Varnsdorf.

} Veškeré zásahy do chodníků jak příčné tak podélné budou opraveny stejnou technologií

jakou je provedena úprava sLívající, po předchozím zásypu hutněným materiálem

(stcrroárti). Současně je nutné zachovat typ, vzor a barevnost dlažby včetně kladecí vrstvy a

inovu_položení nebo výškového vyrovnání obrub, neurči.Ii správce komunikace jinak.

} stavební práce na pozemní komunikaci musí blýt prováděny tak, aby bylo_co_ nejméně

narušeno iěleso komunikace. Zásyp r,ýhy musí blýt proveden řádně (po vrstvách) hutněným

nesedavým materiálem.

} požadujeme provést uzavírací vrstvu komunikace včetně konstrukčních vrstev v rozsahu

skutečného póškození, a to st€jnou technologií jakou je provedena Úprava stávajícÍ, anebo po

dohodě s pracovnikem OSMVD - p. Musilem.

} před dokončením konečných finálních povrchů chodníků a komunikací bude vyzván

pracovník Meú Vamsdor[ 9SMVD, pan Musil k upřesnění rozsahu opravy poškozených

povrchů.

12. Budou splněny podmínky vl,jádření TS Města Vamsdoďs.r.o. ze dne 10.1.2020 pod ěj.: 6/20:

> žanuáni lhůta pio uvedení překopu do původního stavu je 3 0 dnů od ukončení záboru.

} Prodloužení lhůty nebo stanoveni jiného termínu lze uplatnit poůze ze zdŮvodněných

případech, např. pro nevyhovující podmínky,
> Vliiopouou zeminu je nut no z místa výkopu odvážet. Výkopek nesmí být skladován na

komunikaci a nesmí být použit k opětovnému zaplnění výkopu.

} zaplnění qýkopu se provede nesedavým materiálem (štěrk, štěrkopísek, netříděná dť).
Materiál se po vrswách do 20 cm hutní. pro závěrečnou vrstvu tl. l0 cm se použije jemná

dť.

ř žadatel je povinen až do doby uvedení do původního stavu překop udržovat tak, aby

nedocházelo k závadám ve sjízdnosti komunikace, zejména doplňovat výplň výkopu a
provádět úklid okolí výkopu.

} oprava povrchové vrstvy komunikace se provede technologií jako stávající Povrch. Při
póuziti diazebnich kostek, zámkové dlažby, dlaždic apod. se provede v rozsahu skuteČného

(j*o,
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poškození. Povrch AB, LA, betonový se zaíízne a odbourá ve vzdálenosti min. 40 cm od

Lrany výkopu (v chodníku min. l0 cm od hrany výkopu). Zaíizruúí se provede v
jednoduchém geometrickém tvaru bez lomených linií a ostrých úhlů. Pokud by mezi

vysprávkou a okajem vozovky, starší vysprávkou nebo jiným ukončením povrchu zŮstal

pruň užší než 1 metr ( v chodníku užší než 0,5 metru) se zaříznuíi a odbourání provede aŽ k
ókraji vozovky nebo starší vysprávce. Spára mezi vysprávkou a stávajícím povrchem se

zastře asfaltovou suspenzí a zasype kamenným povrchem.

} Žadatet je povinen nejpozději do stanoveného termínu uvést překop do pŮvodního stavu a

předat správci komunikací.

} Nebude_li překop ve stanoveném termínu uveden do původního stavu a předán, bude s,

žadatelem zahájeno správní řízení o udělení pokuty.

ý žadatel ručí za kvalitu úpravy překopu l8 měsíců ode dne předání správci komunikací.

} v případě, kdy práce na úpravě překopu budou provedeny v rozporu s těmito podmínkami,

nebo v neodpovídající kvalitě a nebude bezprostředně provedena oprava zjiŠtěných vad, mŮŽe

být zfuuční doba prodloužena až na 36 měsíců. Záruka se vztahuje na předmětnou lysPrávku
i na povrch komunikace v okolí překopu, pokud dojde k jeho narušeni v souvislosti s

překopem.

13. Bude splněna podmínka vyjádření ÚAPP Most ze dne29.11-2019 pod čj.: l894/2019:

} Investor oznámi zemni práce scca dvoutýdenním předstihem, abychom navrhli ,,smlouvu o

archeologickém výzkumu",

14. stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracovala Blanka Hájková -
autorizovaný tichnik pro tichnol.zař.staveb, čratr 050l373; případné změny nesmí být provedeny

bez předchozího povolení stavebního úřadu.

l5. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.

l6, stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze r,}stavby pro kontrolní prohlídky stavby:

} dokončení qýkopů a zemních prací

} po uložení potrubí

} konečné úpravy povrchů

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

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

19. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy, býkající se bezpečnosti práce a technických

zaříŽení, zejména záŘona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví

při práci a naíízení vlády č. 59ll200ó Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpeěnost a

ochranu zdraví při práci na staveništích.
20. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl. ě.26812009 Sb., upravující poŽadavky na provádění

stavebních konstrukcí a technických zařízení staveb a na ně navazujíci ustanovení přísluŠných

technických norem.
21. Stavenišiě bude odpovídat požadavkům ustanovení § 24e vyhl.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.
22. Při provádění staveb nesmí bylt narušeny nadzemní a podzemní sdělovací kabely a zařízenÍ, vedení a

potrubí. Při provádění staveb nesmí být nad pňpustnou míru znečišťováno životní prostředí a místni

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

vibracemi. Nesmí doj ít k znečišťování terénu, povrchových a podzemních vod ropnými a jinými

škodlivými látkami.
23. Na stavbě bude řádně veden stavební deník, za řádné vedení stavebního deníku odpovídá zhotovitel

stavby. Stavební denik bude uložen na stavbě tak, aby byl k dispozici vždy při namátkovém

kontrolním v.ýkonu.
24. Stavba bude prováděna dodavatelsky stavebním podnikatelem. Název, sidlo a oprávnění k předmětné

činnosti bude předloženo stavebnimu úřadu před zahájením stavebních prací.

25. Veškeré škody způsobené stavbou hradí investor.
26. Veškeré stavbou dotčené nemovitosti budou po ukončení stavby uvedeny do původního stavu.

(9n n
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27. po celou dobu výstavby stavebník zajistí bezpečný přístup a přijezd do všech objektŮ a na vŠechnY

nemovitosti v celém rozsahu staveniště.
28. Po celou dobu výStavby, kdy budou V,ýkopy otevřeny, bude staveniŠtě v rozsahu pracovního pruhu

vhodným způsobem oň.ur"no tak, aby se zamezílo vstupu neoprávněných osob, do_ slaveniŠtě a

případnému' možnému pádu do výkopu. Na ohrazení v,ýkopu v prostoru vozidlol"ých a pěších

i<omunikací budou mimo ohrazení ještě opatřeny řádným bezpečnostním osvětlenim, které bude

rozsvíceno vždy při snížené viditelnosti.
29. Stavbou nebude omezen ani ohrožen prujezd pro vozidla záchranných, pohotovostních a

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

komunikacích dotčených stavbou.

30, Bude zamezen přístup nepovolaným osobám na staveniště.

3l. Investor si smluvně iajisií zneškodnění či lyužití odpadů vzniklých realizací zárrnéru (např. stavební

suť, výkopová zemina, obaly od stavebních a nátěrových hmot, odpady kovů, odpad z modemizací a

demolic) na zařízení k tomu určeném.
32. pro stavbu budou použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska

způsobilosti stavbý pro n.avržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běŽné ÚdrŽbě Po

dobu předpokládán3 existence splňuje požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, PoŽámí

berpejnosq hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a uŽÍvání stavbY,

ochianu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla (§ l56 stavebního zákona),

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

GasNet, s.r.o., Klíšská č.p. 940,401 17 Ústí nad Labem - centrum

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

odůvodnění:

Dne 1.4.2020 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad oznámi1 zahájeni územního řízeni známým účastníkům řízenÍ, veřejnosti a dotČeným

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

,,oř byly dobř. známy poměry ý izemí a žádost poskltovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a

,tunouij, ž" ve lhůtě io l5 d;ů 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 j,i s účastníky

řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné

staveúním iákon"ln, preapisy výaaňymi kjeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je

v souladu se schválenou úiemne plánróvací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na qýstavbu.

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

doručením opatření j"ednotlivě a veřejnou vyhláškou. V územním rozhodnuti SÚ vymezil umístění stavby

na pozemky, stanovil podmínky pro ochranu území, podmínky pro umístění stavby. Učastníkem každého

územniho iízeni ie žadatel a obei, najejímž území mábyt zámér uskutečněn (účastníci podle § 85 odst. 1

stavebního zákČn{, žadateli se územní rozhodnutí doručuje přímo. Obec je ze zákona ÚČastníkem

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

Dalšími účastníky územníhó řízení podle § 85 odst. 2 stavebního zákona jsou vlastníci pozemkŮ nebo

staveb, na kterýc-h má b;ít požadovaný záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto

por..ku nebo stavbě. Dálejsou to osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám

anebo sousedním pozemkům či stavbárn na nich může být územním rozhodnutím přímo dotČeno a osobY,

o kterých to stanoví zvláštní právní předpis. Vyhodnotit přímé dotčeni přísluŠÍ stavebnímu Úřadu. Tento

okruh byl stanoven na základ8 výpisu z katastru nemovitostí, rovněž také z charakteru a rozsahu stavby a

jejího předpokládaného účinku na okoli.
iiuu"bni úiad neinformoval občanské spolky, jejichž náplní je ochrana životního prostředÍ, o záměru,

vzhledem k tomu, že předmětná stavbaje převažně umístěna v komunikaci nebo vjeji kajnici v souČasně

zastavěném území obce.
IJčastníci řízení podle ust. § 85 odst. l a 2 stavebního zákona, mohou v Územním řízení (tj. ve správním

řízení, v němž sé rozhoduje o umístění stavby, resp. o vyhovění či zamítnutí ádosti o lydání územního

rozhoánutí) uplatnit námitky proti projednávanému záměru pouze v rozsahu, jakým je přímo dotčeno

jejich vlasíniclé právo (viz usi. § ti odst. 3 a 4 stavebního zákona). Takovéto námitky mohli účastníci

@jl o,
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uplatnit a jen takovými námitkami se může stavebn í ííad zabývat a rozhodnout o nich; k ostatním

námitkám stavební úřad nepřihlíží.

Protože se jedná o řízení s velkým počtem účastníků dle § 144 zákona č.500/2004 Sb., správní řád,

v platném áění, doručuje ," o.óbaÁ v § 85 odst. l a odst. 2 písm. a) stavebního zákona jednotlivě, a

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

Stavba svými paíametry nepodléhá zjišťovacímu řízení podle zákona č. l00/200l Sb., o posuzování vlivu

na životní prostředí.

Posouzeni záměru žadat€le dle ust. § 90 stavebního zákona:

Záyaznost územního plánu pro rozhódování v územi, zejména pro vydávání územních roáodnutí, je

,t"r."""" v § 43 odsi. 5 stavebního zákona. územní plán z hlediska cílů územního plánování v tomto

,*e_ rtunoul hlavní, přípustné, nepřípustné, popřípadě podmíněně přípustné využití konkrétních ploch

daného území.
Na nozemcich v nezastavěném území se ust. § l8 odst. 5 stavebního zákona uplatní i v obcích, které mají

,i^il"ipia". rr"mní plán nemůže jít nad rámec ustanoveni § 18 odst. 5 stavebního zákona. Může pouze

.-zořísnii" možnost umisťováni staveb v ustanovení uvedených,

ů;;;i'plil j.;;kument koncepčni povahy řešící lryužití územi v měřítku správního území obce právě

ti., z".tunouuj" funkční plochý a trasy (koridory) komunikací, vedeni apod. Uzemní plán lze obecně

cfiat jako póstorové usporaáani území, usmĚrňulící jeho další vývoj v budoucnu ve vztahu ke

,poi"o.i.ty., přírodním a dalším podmínkám v území. V důsledku toho územní plan v žádném případě

n"r.si uyuziti-3"anotlivých por".ků _ územní plán pracuje s funkčními plochami a neřeší ani detailní

u*ilcní.ou"ú. To s" posuzuj" v rámci regulačního plánu jako druhu územně plánovací dokumentace,

kteqý však nebyl v předmětné lokalitě vydán.

pozemkv dotěené stavbou v k.ú. Vamsdorfjsou územním plánem sídelního útvaru Vamsdorf (dále jen

ijpnŠŮ] ;;í;;;y ;;;"sně zastavěném rizemí obce, v území urbanistickém v zóně nízkopodlažního

ú}dleni a u pto"nách ostatních komunikací, kdejsou přípustné umisťovat stavby inženýrských sítí,

v souladu s § 96b stavebního zákona a na základě "Metodického sdělení Ministerstva pro místní rozvoj

kdy se nevydává závazné stanovisko orgánu územního plánování" čj. MMR_ 18848/20l8_81, lze výše

uuedeny zámer zařadit mezi záměry, pro které se závazné stanovisko orgánu územního plánování

nevydáva. Dle § 96b odst. l stavebniho zákona se zétvazné stanovisko nevydává pro stavební záměry v

zastavěném území nebo zastavitelné ploše uvedené v § 103 odst. (1). Uvedený zirněr je situován do

zastavitelného území, vymezeného v územním plánu sídelního útvaru Vamsdorf, Stavba odpovídá

záměru uvedenému v § 10: odst. l., a proto se pro něj závamé stanovisko nevydává,

žádost byla doložena dokumentací vypracovanou oprávněnou osobou, doklady, prokazrúícími vlastnické

".u":i"á 
právo provéSt stavbu a ánovisky dotčjných orgánů, správců inženýrských sítí a účastníků

íizení,

žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby

projektová dokumentace záměru

plná moc k zastupování

informace o parcelách

7xsmlouvaosmlouvěbudoucíozřizenívěcnéhobřemenemeziMěstemVamsdorfaGasNet
s.r.o. Ústí nad Labem

28x souhlas vlastníků se záměrem na situaci

sděleni ČEZ Distribuce a.s. Děčín ze dne 5.2.2020 pod zn,: 010l252l54

souhlas ČEZ Distribuce a.s. Děčín ze dne l0.|2.20li9 pod zn, 1l06757789

sdělení ČEZ ICT Services a.s. Praha ze dne 5 .2.2020 pod zn,: 0700163ó48

sděleni Telco Pro Services a.s. Praha ze dne 5,2,2020 pod zn: 0201023 l8l

ryjádření GridServices s.r.o. Bmo ze dne l5,3,2019 pod zn, 500l890663

vyjádření SěVK a.s. Děčín ze dne |9.2.2020 pod zn,: SCVKZAD636Z'I aze dne 9,3,2020 pod

zn.: 02069 00203 4 6 NTP CULftla
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} vyjádření české telekomunikační infrastruktury a.s. praha ze dne 14.3,2019 pod čj.: 57247 6119 a

30. 1 l,2019 pod čj.: 8262901 19

} vyjádření lnfotel Praha ze dne 5.2.2020 pod čj,: E00407l/l9

} vyjádření Povodí ohře Chomutov ze dne 1,I .lz.20t9 pod zn.: PoF{/5 5498lz0l9,zl30ll00

}vyjádřeníMěstaVamsdorf_zedne28.11.2019podčj.:MUVA459059i20l9HajKl
} vyjádření české Radiokomunikace a.s. praha ze dne 5.2.2020 pod zn. UpTslosl238257 /2020

}ry,jádřeníT-MobileCzechRepublica.s.Prahazedne5.2.2020podzn.E05410l20
}lyjádřeníVodafoneCzechRepublica.s.Prahazedne5.2.2020podzn.:200205.1056l50383
} vyjádření ČD-Telematika a.s. Praha ze dne l4,3,2019 podčj,: l20l904648

} vyjádření Teplárny Vamsdorfze dne l9.3,20l9

} ry,jádření TS Vamsdorf ze dne |4.2-2020

} vyjádření Sitel, s.r.o. Praha ze dne5.2.2020 pod zn, l l l200060l

}lyjádřeníTSměstaVarnsdoďs.r.o.zednel0.1.2020podčj'6120al0,|.2020bezčj.
}vyjádřeníPovodíohřezednel7,12.z0l9podzn.:PoFV55498l20I9-zl30lI00
} vyjádření ÚAPP Most ze dne29.11.2019 pod čj,: l894/2019

} powrzení AÚ AVČR Praha ze dne 2,122019
y závazné koordinované stanovisko Měú Vamsdoď_ ožp ze dne l|.l2.z019 pod čj: MUVA

459057l20]r9lHraKl
} rozhodnutí MěÚ Varnsdoď - OSMI, odd. dopraly a SH ze dne l3,1,2020 pod č j,:

OSM1l364l2020 lBorSa, MUVA l 1956/2020BorSa

} doklad o zaplacení správního poplatku

stavební úřad v řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 79 odst. 1 a § 90

;*J.fir" zákona, projednal ji s úÉastníky řízení, Do aposoudil shromážděná závazná stanoviska a

připomínky. Z předl;že;ých poattua.i a iávazných stanovisek Do dospěl stavební úřad k závěru, že

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

oprávněné zájmy účastníků řízení.
Dokumentacě iro vydání územního rozhodnutí, byla zpracována v součinnosti osob oprávněných

t,"ytonu této jinnoú podle zákona č.36011992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o

výřonu povolání autori)ovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění (autorizační

zákon).
Ža;;i 

" 
lrydání rozhodnutí o umístění stavby byla podána na příslušném formuláři podle přílohy č, 1, k

whlášce č. 50312006 Sb., právnickou osouou, Řwp GasNet s.r,o., íč 27295567, Klíšská 940, 401 l7

dJ;;á i"ú". (dále jen stavebník) prosťednicwím zástupce, právnickou osobou INpoS_pRoJEKT,

s.r.o., IČ 25446355, Nitranská 38l/la,460 12 Liberec,

stavební úřad konstatuje, že navrhovaná stavba splňuje všechny zákonné podmínky pro vyďání územniho

rozhodnutí a vyhovujě obecným požadavkům na vystavbu stanoveným vyhláškou č._50l/2006 S., o

obecných požaáavcici na využiti území, v platném znění, a rovněž vyhovuje vyhl. č.268/2009 Sb,, o

technických požadavcích na stavby.

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

nevyžadují stavební povolení ani ohlášení.

Dokončenou stavbu lze užívat na základě vydaného kolaudaěního souhlasu, o který stavebník požádá dle

ustanovení § 122 stavebního zákona a 5 iti vyntaS6, č, 503/2006Sb,, o podrobnější úpravě územního

rozhodováni, územního opatření a stavóního řádu, ve mění pozdějších předpisů, stavební úřad na

předepsaném formuláři - přiloha č. l2 k vyhlrášce č, 503/2006 Sb,

stavební úřad zajistil vzájemný suulad pře,Jložených závazných stanovisek dotčených orgánťr

vyžadovaných zvláštními předpisy a zahmul je do podmínek rozhodnutí,

stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnuti, za použiti ustanovení právních předpisů ve

qýroku uvedených' 
fu1 n ,i
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účastníci řízení - další dotčené osobv:

- Jana Kosejková, Miroslav"'Veuerka, Jaroslav Veverka, A3B, spol, s r,o,, Ludmila Sonídová,

Povodí ohře, státní podnik, I_oa*ita rou.toua, Lubomír.Kobrle, Filip Nový, vít Knotek, Andrea

Vurmová, p"t.u r"atieto*a] p"""il"ár"x", Lenka šťastná, František H.ubě'ík, Ing, z,'l"něk

Kosejk, Martin nii"r",,'}or,u,]uu PasovskýZdeněk Pasovský, Zdeněk Ouředník, Lenka

ouředníková, za"nct soá, ioámita soraaóva, Miloslav Bláha, Hana B]áhová, Bohuslava

Hockeová, tvanU rcnetiiova, ri",tiS"t Kchelb],_ Hana, Rvšavá, Ladislav Ryšavý, Ngoc Vu

Linh, Eva Galbavá, Vlad-iiír-šitú, I_uairtuuu Sikorová, ž_deňka Holubová, Tomáš Brodský,

Radoslava Diničová, p"ii"Žrt"[, iá.aš Brodský, Oldřich Uherek, Jakub Píša, Irrg, Zdeněk

Strolený, Miluše Nicorre oáu-m, t.lgr. olga niihterová, Libor Kabeláč, Denisa Vokálková,

Tomáš Vokálek, lunu s.utoua, iána Lukešo,vá, Miloslava Janků, Jaroslav Janků, Martirr Boháč,

Barbora Boháčová, MÓ;. p; surtt, NtUo., Helena Rartlová, Ludmila Kobr]ová, Blanka

Sendlerová, Petí Sendler, Jiří Sendler, Barbora Michalinová, Irena Šebelová, Jaroďav_ Šebela,

Irena šebelová, p*a l"."".ty, 
-r"r 

iÁe Zichová, otakar Zich, Mária BíIá, Ivan Bflý, Alicja

ZelenkováStanisla" R"jň;;;"iiří t_xioutu, Jitka Hudecová, Eva Galbavá, Adéla__Galbavá,

Josefína Anna curuu"a, Č"iÚ-.poiit"tnu u..ror"rční banka a.s., Raiffeisenbank a.sHYPoteČní

;;;"k;;;-é";i".".á".řa-.ú,""u.í spořitelnu, a.s., SčVK a.sčEZ Distribuce, a.s., Ceská

telekomunikační inr.ust-t,iu,a u,s,, Městó Vamsdoď - Petr Šimek

Osoby s vlastnickými nebo jínými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc.ě.387t2'389'3gz,4l5l1,415t2,458l:.,461,462',46'6t2,466/3,46812,47Ol2'4.1ol3,47zl2,47zl3'
416t1,476t2,47.7lz, +$, iág','qsď, aó|, igz,, qss, qsai,8_18611,431t3,43lt2,431lr, $8l2,434lI,436,

ásí,, áen,1 liOll, 1 l t 8, |l17 , 67Ot|,669,671 v katastrálním území Vamsdorf

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Varnsdorf č.p. 48, č.p. 54 a č,p, 107

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky,

Vypořádání s vyjádřeními úěastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili,

poučení účastníků:

Protitomutorozhodnutíselzeodvolatdo15dnůodednejehooznámeníkeKrajskémuúřaduÚsteckého
traie v Ústi naa I-aUem podáním u zdejšího správního orgánu,

odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů 
!1k] _aby ieden 

stejnopis Zůstal _správnímu 
orgánu a

aby každý účasmík dostal i.O." iři""pi,, Ňepodá-li úeasinik porreUný počet stejnopisů, vyhotoví je

správní orgán na náklady ueastníka] oávoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí. jednotlivý

výrok nebo jeho vedlejší ustanoveni. odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné,

StavebníúřadpodninabytíprávnímociúzemníhorozhodnutídoručíŽadatelistejnopispísemného
whotovení územního .o"noanuti o|utr,ný doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou,přflohou,

;idff;ť#;"""y"n"i""."i,r"ilítio rozhodnutí opatřený doložkou právní moci dofučí, jde_li o

;;;,ň;;;áú § i5 nebo,t6 ,,uu"unrt o ,atonu, také stavebnímu úřadu pŤíslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst, l stavebního zákona platnost 2 roky, Podmínky rozhodnutí o umístění

,iá"ilY pi"ir p" ai,tu Úní stavby či zařízení, nedošlo-Ii z povahy věci k jejich konzumaci,

otisk úředního razítka

Ing. Martin 'logner v.r.

vedoucí stavebnfiro úřadu

@or
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Toto oznámeni musí být rryvěšeno po dobu 15 dnŮ.

1 1 il§ tc2l]
Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, kteqý potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámeni.

INPOS-Projekt s.r.o., IDDS: hvpb63w
sídlo: Nitranská č.p. 3 8l, 460 0l Liberec l
zastoupení pro: GridServices, s.r.o., Plynárenská é.p,499lI, Brno_sřed, Zábrdovice,602 00

Bmo 2
zastoupení pro: GasNet, s.r.o., Klíšská č.p. g40,40l 11 Ústí nad Labem - centrum

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

Jana Kosejková, Petra Bezruče č.p , 3241,407 47 Vamsdoď l
Miroslav Veverka, 5. května č.p. 54,407 47 Varnsdoď 1

Jaroslav Veverka, 5, května č.p. 54,40'1 47 Vamsdoď l
A3B, spol. s r.o., IDDS: u35p92y

sídlo: Benátecká č.p. 1479, Stará Boleslav,250 01 Brandýs nad Labem_Stará Boleslav 1

Ludmila Sorádová, Petra Bezruče č.p.49,407 47 Vamsdoď l
Povodí Ohře, státni podnik, IDDS: 7ptt8gm

sídlo: Bezručova č .p. 4219,430 03 Chomutov 3

Ludmila Kobrlová, Cihlářská č.p. |521,407 47 Varnsdorf l
Lubomír Kobrle, Vamsdorfč.p. 1521,407 47 Varnsdorf l
Filip Nový, Orlická č.p. 1089, 407 47 Vamsdoď l
Vít Knotek, Pražská č.p. 301l,40'1 47 Varnsdoď i
Andrea Vurmová, U Nádraží č.p. |059,407 47 Vamsdorf l
Petra Jedličková, Erbenova č.p. 2360,407 4'l Varnsdorf l
Pavel Jedlička, Erbenova č.p. 2360,407 47 Varnsdorf l
Lenka Šťastná, Rybařská č,p. |07,407 47 Vamsdorf 1

František Hrabčák, Petra Bezruče ě.p,3486,407 47 Varnsdorf l
Město Vamsdoď, Nrám. E. Beneše č.p.470,407 47 Varnsdoď l
Ing. Zdeněk Kosejk, Peřa Bezruče č,p.3241,407 47 Vamsdorf l
Martin Rúcker, Petra Bezruče č.p . 55,40'1 47 Vamsdorf l
Bohuslav Pasovský, Kamenická č.p. 3I79,407 47 Vamsdorf 1

Zdeněk Pasovský, Nemocniční č.p. 2283,407 47 Vamsdoď l
Zdeněk Ouředník, Nemocničrií č.p. 3087, 407 47 Vamsdoď l
Lenka Ouředníková, Nemocniční č ,p. 3087, 407 47 Vamsdorf l
Zdeněk Sorád, Varnsdoďč.p. 49,407 47 Vamsdorf l
I]udmila Sorádová, Petra Bezruče č.p.49,407 47 Vamsdoď l
Miloslav Bláha, Vamsdoďč.p. 50, 40'1 47 Varnsdoď l
Hana Bláhová, Petra Bezruče č.p. 50, 407 47 Vamsdorf l
Bohuslava Hockeová, Petra Bezruče č.p. 1589, 407 47 Vamsdorf l
Ivarrka l(chelblová, Pctra Bczručc č.p. l589,407 47 Varnsdoď l
František Kchelbl, Petra Bezruče č.p. l589,407 47 Vamsdorf 1

Hana Ryšavá, Petra Bezruče č.p.52,407 4'l Vamsdoď 1

Ladislav Ryšavý, Varnsdoďč.p. 52,407 47 Vamsdoď 1

Obdrží:



čj. MUVA 7l59ll2020TogMa §t,ll

Ngoc Vu Linh, Narodní č.p. |750,407 47 Varnsdorf l
Eva Galbavá, Nemocniční č.p. 1'131,407 47 Vamsdoď l
Vladimír Sikora, Vamsdorf č.p. 58,407 47 Vamsdoď 1

Ladislava Sikorová, Cihlářská č.p. 58,407 47 Vamsdorf 1

Zdeňka Holubová, Nemocniční č.p. 60, 40'1 41 Vamsdorf l
Tomáš Brodský, Lesní č.p. 3199,40'l 47 Vamsdorf l
Radoslava Diničová, Tyrlova č.p. 93, Dolní Kamenice, 407 2 l Ceská Kamenice

Petr Žítek, IDDS: 656uó53
trvalý poby: Šafaříkova č.p. 2894,407 47 Varnsdorf 1

Tomáš Brodský, Chelčického č.p. l805, 407 47 Varnsdorf l
Oldřich Uherek, Bratislavská č.p, 989,407 47 Varnsdorf l
Jakub Píša, Nemocniční č.p. 1399,407 47 Vamsdorf 1

Ing. Zdeněk Strolený, Nemocniční č.p. 2029,407 47 Varnsdorf l

Miluše Nicolle Odum, Písková č.p.2030,407 41 Vamsdorf l
Mgr, Olga Richterová, Nemocniční ě.p. 63,407 47 Varnsdorť l
Libor Kibelae, Nemocniční č.p. 1557,407 47 Varnsdorf 1

Denisa Vokálková, Pohraniční Strže č.p. 1586,401 47 Varnsdorf 1

Tomáš Vokálek, Vamsdoďč.p. 1586, 407 47 Vamsdoď 1 
_

Jana Srbkovt! náměstí T. G. Masaryka č.p. 196129,470 01 Ceská Lípa l
Jana Lukešová, Cihlriřská č.p. I524,407 47 Varnsdorf 1

Miloslava Janků, Cihlářská č.p. 3ZZ8, 407 47 Vamsdorf l
Jaroslav Janků, Cihlářská č.p. 3228,407 47 Varnsdorf 1

Martin Boháč, Cihlářská č.p, 324'7,407 47 Varnsdoď 1

Barbora Boháčová, Cihlářská č.p. 3247,407 47 Vamsdorf l
MUDr. Petr Bartl, Vamsdorf č.p. 2068, 407 47 Vamsdorf l
MUDr. Helena Baňlová, Erbenova č .p. 2068, 401 47 Varnsdoď 1

Ludmila Kobrlová, Cihlářská č.p. 1521,40'7 47 Vamsdorf l
Blanka Sendlerová, Erbenova č.p, 2727,40'7 47 Vamsdorf l
Petr Sendler, Na Skalce č.p. l'74,47l 54 Cvikov II

Jiří Sendler, Rumburských hrdinů č.p. 748, Arnultovice,473 01 Nový Bor
Barbora Michalinová, Nemocniční č .p. 1539, 407 41 Vamsdorf l

Irena Šebelová, Nemocniční ě.p. 1927,407 47 Varnsdorf l
Jaroslav Šebelá, Rabasova č.p.3189/31, Severní Terasa,400 l1 Ústí nad Labem 11

Irena Šebelová, Karolíny Světlé č.p. 3016,407 47 Vamsdoď l
Pavel Jasanský, IDDS: f97hz79

místo podnikání: Komenského č.p. 3206, 407 47 Varnsdoď l
Marie Zichová, Kmochova č.p. 3023,407 47 Varnsdorf 1

Otakar Zich, Nemocniční č.p. 1648, 407 47 Vamsdorf l
Mária Bíl{ Rybářská č.p. l06, 407 47 Vamsdorf l
Ivan Bílý, Varnsdoďč.p. 106,407 47 Vamsdoď l
Alicja Zelenková, Rybářská č.p. 108,407 47 Vamsdorf l
Stanislav Rejhon, Šumavská č.p.3358,407 47 Vamsdorf l
Jiří Laštovka, Rybářská č.p. z971,40'7 47 Varnsdoď 1

Jitka Hudecová, Rybářská č.p. 2971,401 47 Varnsdoď l
Eva Galbavá, Nemocniční ě.p. |731,407 47 Vamsdoď l
Adéla Galbavá, Petra Bezruče č.p . |4l7 , 407 47 Varnsdorf 1

Josefína Anna Galbavá, Petra Bezruče č.p. 1417,407 47 Vamsdoď l
Česká spořitelna a.s., IDDS: wx6dkif

sídlo: Olbrachtovaě.p. 1929162, Krě, 140 00 Praha 4

Komerční banka a.s., IDDS: 4ktes4w
sídlo: Na Příkopě č,p.969133,ll407 Praha0ll

Raiffeisenbank a.s., IDDS: skzfs6u
sídlo: Hvězdova č .p. I7l6l2b, l40 00 Praha 4-Nusle

Hypoteční banka, a.s., IDDS: 5azegu5
sidlo: Radlická e.p. 333/l50, Radlice, 150 57 Praha

Českomoravská stavební spořitelna, a.s., IDDS: ukmjjq2
sídlo: Vinohradská č.p.3218/169, Strašnice, l00 00 Praha 10

SčVK a.s., IDDS: f*/rf9ns

{ýu.tl.
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sídlo: Přítkovská č.p. 1689, 4t 5 50 Teplice
ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uq§

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín lV-Podmokly,405 02 Děčín 2

Česká telekomunikační infrastruktura a.s,, IDDS: qa7425t

sídlo: Olšanská č.p.268l16,130 00 Praha 3

Město Vamsdorf - Petr Šimek, Nám.E.Beneše č,p, 470,407 41 Varnsdorf l

parc.ě.38712,389,3g2,4,15/1,41512,45811,461,462,466/2,46613,46812'4,7012,47013,.472l2'.41zl3'
iíěii, qle,D, qllh, q$, $s, qsď, iil,4g2,,4g5;,496,8,18.611;43l13,_43|12,43111,43812,434ll,436,

eal,éan, ttáoll, trta, l117,6'70l|,669,67I v katastrálním územi Vamsdoď

Varnsdoďč.p. 48, č.p. 54 a č.p. l07

dotčené sorávní úřady:
iňiíira;sdďf Nl/Doprava, Nám. E, Beneše č,p, 470, 407 41 Varnsdorf

MěÚ Varnsdorf - OŽP, Nám. E. Beneše č.p. 470,407 41 Vamsdoď 1

irZŠ U*"rch" kraje,ádbor požámí prevence, uzemní odbor Děčín, IDDS: auyaa6n

sídlo: Provaznick žL č.p. |394t1O,Děčín I-Děčín,405 02 Děčin 2

tiřad.v pro wvěšení a podání zorávy o datu vyvěšq_ní; 
^_ ._ _,

Mmilmsdorf - ORG, Nám. E. Beneše č, p,470,407 41 Vamsdorf 1

ostatní:
vlastní
Technické službv města Vamsdorf. s,r,o" lDDS: zaj6jey

sídlo: Sv. Čecha č. p. lZ'1'1.40't 47Varnsdoďl

příloha:
situace

(jll u
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