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Výroková část:

lVlěstský úřad Varnsdor,|, Stavební úřad, jako stavební úřad přísltlšný podie § 13 odst. 1 písin. c) zákona č.

ft3 Daa6 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). ve znění pozdějších předpisťt

(dále .ien "stavební zákon"). v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebnílro zákona žáclost

o vydání rozlrodnutí o umístění stavby nebo zaŤízení (dále jen "rozlrodnutí o umístění stavb}'"), kterou dne

13 .7 .2a20 podala

ČEZ Dislribuce, fi" s", IČ0 24729035, Teplickó č.p. 874/E, Děčílt lV-Fodmokly,405 a2 Děčín 2,

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

Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobitější ťtpravě

územní]ro rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

rozhodnuti o urmístění stavby

DC-Yar nstlo rf" un irt kac e, kub. DC_2 03 4, 2 0 3 5, 2 0 3 7, 2 0 3 9 (I E- 1 2-4 0 0 63 9 7)

(dále jen ,'stnba,,) na pozentku parc. č. 2189/ l (ostaíní plocha), parc. č. 5992/ 1 (Ost. ní plochd), pllr(. C.

6260/3 (ostatní plocha), parc. č. 61J0/1 (zastavěná plocha a nádvoří.), parc. č. 6155/2 (:ttstttvěná ploclut
tt nádvoří), parc. č. 616a @snmí plocha), parc. č. 6180/l1 (zastavěná plocha a nádvoří.1, purc. c.

6180/l6 (ostatní plocha), parc. č. 6531/] (trvalý tral,ní porost), parc. č. 6535/1 (tlstatní plocha|, parc. t.
6537/2 (trvatý travní porost), p.rrc. č, 6770/1 (trvalý travní parost), parc. č. 6770/2 (zasítwěná plocha ct

nádvoří.), parc. č, 8186/10 ftodní plocha) v katastrcílním ťtzemí VarnstlorJ.

Druh a účel umisťované stavb!:
} Jedná se o {měnu stávajícího kabelovélro vedení VN, kteréjiž doslulruje. Výrněna bude plovedena

částečně ve stávající a částečné v nové trase.
} Vynrěňovaný zemní kabel VN bude lyveden z TS DC 2034 na pozemek p.č.6457 k.ú. Varrrsdorf a

bude pokračovat ve stávající trase po pozemku p.č. 6456 k.úr, Varnsdorí. I(abel překříži ulici
Mostecká na pozemku p.č. 6460 k.ú. Vamsdorf překopem, nelze v této situaci využít bezvýkopovou
techrrologii kvůli plynárenskénu zařízení. Dále bude kabel veden podél vozovky v zelené ploše ria
pozemku p,ě. 5992lI k.ú. Vanrsdorf v délce cca l5 m. Odsud bude kabel pokračovat v nové trase po

pozemku p.č.5992lI k.ú. Varnsdorf. Kabel bude na tonrto pozemku urlístěn do asfaltového chodníkrr
v délce cca l45 m, Kabel překříží vjezd do areálu COV Varnsdorf ve stávající trase na pozemku p.č.

5992lI k:6. Varnsdorf, křížení bude realizováno překopem. Odsud bude kabel pokračovat v nové

trase po pozemku p.č.6480/16 k.ú. Vamsdorf. Kabel bude na tomto pozenrku uložen do volného
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terénu cca 25 rl. Kabel se stáčí směrem k pozemku p.č.6480l14 k.ú. Varnsdorf. kde bude zaústěn do
trafostanice v areálu Čov.
Od TS DC_2035 bude kabei kopírovat trasu kabeiu, kteqi bude položen od TS DC_2034 až k
pozemku p.č. 6460 k.ú. Varnsdorf. Odsud bude zemní kabel VN pokračovat stávající trasou v
cirodníku a následně krajem vozovky směrem k ui. Doiirí nábřeži. Y ui. Dolrií nábřeží bude kabel
uložen částečně ve voiném terénu a částečně v komunikaci v délce cca 20a n až do trafostanice
DC_z03,7.
Vyvedený kabel z DC_2037 překříží kolmo ul. Dolní nábřeží a bude pokračovat v kraji komunikace
až k chráničce přes řeku Mandavu, kterou překříží. Kabel vyústí z chráničky na pozenrku p.ě, 6534
k.ú. Varnsdorf a bude pokračovat mezi štěrkovou cestou a plotern po pozemku p.č. 6535 k.ú.
Varnsdorl v rlé]ce cca 90 ,n.
Kabel překříží přítok rybníku Kočka ve stávající trase. Od křížení bude kabei pokračovat v nové trase
po pozemku p,č.653712 a 6537/l k.ú. Varnsdorf. KabeI bude na těchto pozemcích uložerr do volného
terénu cca 85 in po kterých se kabei stočí směretn k pozemku p.č.617a/2 k.ťr. Varnsdorf, kde bude
kabel zaústěn do tíafostanice DC 2039 Kočka,

Stanoví podrním|ty pno unaístění stavby:

l, Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozliodnutí, která obsahúe výkres současnélro
stavu území v měřítku katastrální mapy se zakresIením stavebního pozemku, požadovaným
urnístěním stávby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáIeností od hranic pozemku a
sousedních staveb-

2. Pro uskutečnění navrhované stavby se jako stavební pozemek vymezuje pozemek parc. č.2l89/I
(ostatní plocha), parc. ě. 5992ll (ostatní plocha), parc. ě. 626013 (ostatni plocha). parc. č. 6440ll
(zastavěná plocha a nádvoří), parc. ě. 645512 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 6460 (ostatní
plocha), parc. č. 648al14 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 6480/16 (ostatrrí ploclia), prrc, c.
6534/1 (trvalý travní porost), parc. č. 6535/l (ostatní plocha). parc. ě. 653112 (trvalý travní porost).
paíc. č.67'70lI (trvalý travní porost), pařc. č.67'7al2 (zastavěná plocha a nádvoří). parc, č. 8186/i0
(vodní plocha) v katastrálnim území Vamsdorf v trase stavby,

3- Budou respektována všechna nadzemní i podzemní vedení správců a vlastrlíků IS ve smyslu jejich
vyjádření. Vedení budou rra zák]adě píseo,né objednávky předem y>tyčeíz

4. Bude dodržena prostorová norma vedení inženýrských sítí.
5, Bude plně respektován zákon č. 20/87 Sb., o státní památkové péči v platném znění ve smyslu

oznámení archeologického irálezu učiněného mimo archeologický výzkum (tzn, nálrodný nález),
6. Výkopek musí být ukládánjen na povolenou skládku. O uložerií bude vedena evidence.
7. Budou splněrry podmínky Sděleni ČEZ Distribuce a.s. Děčinzedne 23.7.2a20 podzn.: 0101350857.
8. Budou splněny podinínky vyjádření GridServices s.r.o. Brno ze dne L9,6,2a20 pod zn.: 5002l70326.
9, Budou splněny podmínky vyjádření SčVK a.s. Děčín ze dne 13.7 .202a pod zll.:

O20 69 0 a 6 0220 / UTPC ULlHa.
10, Budou splněIry podmírrky vyjádření České telekomrrnikační infrastruktury a.s, Praha ze dne

19.6.202.0 pod č.j.: 614a52/2a20.

1l. Budou spIněny podmínky vyjádření SÚS Ústeckého kraje, p.o. Dubí ze dne l8.5.2020 pod zn.: 54-
508- l -E, SUSUKDC l SPLfi61a6l2a2a:

} Budou předem zajištěna taková účinná opatření, aby v průběhu prací ani později po jejich
dokonČení nedocházelo k znečištění, či jinému poškození vozovky, ani ostatních silničních
součástí a příslušenství (kromě výjimek dle bodu č.3 tohoto vyjádřeni)" nebylo narušeno
stávající silniční odvodnění a nebyla ohrožena bezpečnost silničního provozu v dotčeném
úseku.

} Stavba kteroukoliv svojí částí, včetně oplocení či jiných souvisejících drobných a dočasných
objektŮ (kromě výjimek podle bodu č.3 tohoto vyjádření), nezasáhne do silničního tělesa ani do
silniČního pozemku (§ ll zák.č. l3ll997 Sb.), tj. nezasáhne ksilnici blíže nežje přilehlá hrana
chodníkové obruby.

} Výkopové práce v p.č. 5992lI k.íL. Varnsdorf nebudou zahájeny před podpisem:

smlouvy o úpravě vzájemných práv a povinností souvisejicích se vstupem do tělesa silnice a
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sitě mezi investoreln stavby a
naší orgarrizací jako rnajetkovým správcem dotčené komunikace.

,rú |/
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} Před zaliájením prací v pozemcích ve správě SUS UK, p.o, \yzve investor naši organizaci k
protokolárn ímu předáni silnice.

> lnvestor protokolarně předá zpět místo zásahu naši organizaci nejpozději v den vypršení platnosti
rozhodnutí o zvláštrrírn užívárrí silnice.

> ínvestor stavby bere souhlasně na vědomí, že po dokončení prací v silničnim pozemku a jeho
Zpětném převzetí naší orgairizací, bude po záručrrí dobu 60 měsíců provádět průběžně a bez prodlení
odstraňování závad vzniklých z jeho činnosti na silniěním pozemku a ulrrazovat škody následně
vzrriklé v důsIedku těchto závad.

l2, Eudou splněny podmínky vyjádření Města Varnsdorf - p. Šimek ze dne l5.10,20l9 pod čj,: MUVA
424689/2019SimPe.

13. Budou splněny podmínky vyjádření Povodí Ohře s.p. Chomutov ze dne 30.12a20 pod zn.:
POí1l33392l2020_3/30 l 1 00:

} V blízkosti vodního toku nebudou skladovány snadno rozpojiteirré a odplavitelné rrrateriály ani
látky závadné vodám, pokud nebudou zabezpečeny před průtoky velkýclr vod.

} Fřípadné napadávky materiálu ze stavby budou z kory.ta vodního toku neprodleně odstraněny.

ř Zahájení a ukončení prací bude s dostatečným časovýrn předstihern (min. 7 dní) oznámeno
provoznilnu slředisku PovodíOhře s.p. r České Lípě.

l4. Budou splněny podmínky koordinovaného závazného stanoviska MěÚ Varnsdorf OŽP, Část Vll.
Siiniční správní úřari ze dne 12.6,2a20 poti čj.: VI;LrVA 58412/2a2DLtrraK1:
} Před započetím stavebních prací na silnici č. 111264 (ul. Žitavská) a místníci,l komunikacích Lri.

Mostecká, ul. Dolní nábřeží, ul. Ostrovirí a ul. Bratislavská v k.ú. Varnsdorf požádá zhotovitel
stavby zdejší odbor o vydání povolení zvláštního užívání dle § 25 odst. 6 písrn. c) zákona č,

13l199'7 Sb., o pozemních komunikacích, ve zrrění pozdejších píedpisů, Žádost bude podána
rninimálně 30 dní před zahájerrírrr stavebních prací. K žádosti doloží souhlasné stanovisko
správce kornurrikace, tj. Správy a údržby silnic LIK. Děčín a Tsni s.r.o. Vamsdorf a návrlt
dopravního řešení se stanoviskem PČR DI Děčín.

i Stanovení přechodné úpravy dopravního značení, pokud si to situace vyžádá. požádá zlrotovitel
prací odbor správy majetku a investic, oddělení dopravy a silničniho hospodářství MeU
Varnsdorí.

} Povrch chodníkrr z litého asfalt,_r bude uveden do pťr.lodního sta,uu .r ce!é šíři (možno nahradit
ABS nebo zátnkovotl dlažbou) vč. podkladních vrstev nesedavým materiálem a bude řádně
hutněn po vrstvácir.

} Dlážděné kryty chodníků budou předlážděny v celé své šířce a v celé své délce narušení kry.tu při
přesahu min. 1.0 m na každou stranu (pokudje to možné). Současněje nutné zachovat typ, vzor a
barevnost dlažby včetně kladecí vrstvy a znovu-položení nebo výškového vyrovnání obrub.
neurčí-li správce komunikace jinak.

15. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval íng. Ladislav Novák -
autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb, Črutr 0+0tq00l případné změny nesrní být
provedeny bez předcliozího povolení stavebního úřadu.

I6. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tennín zahájení stavby.

17. Stavebnik oznámí stavebnírnu úřadu tyto fáze r4ýstavby pro kontrolní prolrlídky stavby:

} dokončení qýkopů a zemních prací

} po uložení potrubí

} konečné úpraly povrclrů

l8, Stavebník zajistí v},tyčení prostorové polohy stavby, subjektem k tomu oprávrrěnýrn.

l9, Veškeré svářečské práce budou prováděny pouze odborně způsobilým pracovníkem,
20. Po celou dobu qýstavby stavebník zajistí bezpečný přístup a příjezd do všech objektů a na všeclrny

nemovitosti v celém rozsalru staveniště.

21. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických
zaíízení, zejména zákorra č, 30912006 Sb,, o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochlany zdraví
při práci a nařízení vlády č. 59112006 Sb., o bližších minimálníclr požadavcích Ira bezpečnost a
ochranu zdraví při práci na staveništích.

22. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl. č. 268/2009 Sb.. upravující požadavky na prováděrrí

,/' '
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stavebních konstrukcí a teclirrických zařízení staveb a na ně navazujíci ustanoveni příslušných
technických norem.

23. Staveniště bude odpovídat požadavkům ustanovení § 24e q,hl.č.26912009 Sb. Stavební činnost bude
uskutečňována tak, aby vzhledem k provozu na stavbě a okolirí zástavbě byly veškeré je.jí negativní
vlilry sníženy na minimum.

24. Při provádění staveb nesmí být narušeny nadzemní a podzemní sděiovaci kabely a zařízení, vedení a
potrubí. Při provádění staveb nesmí být nad přípustnou míru znečištbválro životní prostředí a mistirí
komunikace, okolní zástavby nesmí bý nad přípustnou míru obtěžována hlukem, prachem a

vibracemi, Nesmí dojít k znečišťování terénu, povrchových a podzemních vod ropnými a jirrýnri

škodlivýrni látkami.
25. Na stavbě bude řádně vedeil stavební deník, za řádné vedení stavebiiího deníku odpovídá zhotovitel

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

26. Stavba bude prováděira dodavatelsky stavebním podnikatelem. Název, sídlo a oprávnění k předmětné

činnosti bude předloženo stavebnímu úřadu před zahájením stavebních prací,
27. Veškeré škody způsobené stavbou liradí investor,
28. Veškeré stavbou dotčeilé nemovitosti budou po ukončení stavby uvedeny do původního stavu.

29. Fo celou dobu výstavby stavebník zajistí bezpečný přistup a příjezd do všech objektů a na všechny
nemovitosti v celérn rozsalru staveniště.

]0, Po celou dobu výstavby, kdy budou výkopy otevřeny, bude staveniště v rozsahu pracovnílro pruhu
vhodným způsobenr ohrazeno tak, aby se zamezi|o vstupu neoprávněnýclr osob do staveniště a
případnérnu možnému pádu do qi,kopu. Na ohrazení výkopu v prostoru vozidlovýclr a pěších

komLlnikací budou mimo ohrazení ještě opatřeny řádným bezpečnostním osvětiením, které bude

rozsvíceno vždy při snížené viditelnosti,
3l. Stavbou nebude omezen ani ohrožen pnůjezd pro vozidla záclrranných, pohotovostních a

bezpečnostních složek a ani jinak ohrožena bezpečt-tost silničního provozu. vč, chodcŮ na

komunikacích dotčených stavbou.
32. Bude zamezen přístup nepovolaným osobám na staveniště.
33. lnvestor si smluvně zajistí zneškodnění či využití odpadů vzniklých realizací záměru (např, stavební

suť, výkopová zernina, obaly od stavebníclr a nátěrorly'ch hinot. odpady kovů" odpad z modernizaci a

demoiic) na zařízení k tomu určeném.
34. Prc stavbu budcu pcužity jen lakcvé ,2ircbky, nTateriály a kcnstrukce, jejichž "llastncsti z|lleCiska

způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správnéil provedení a běžné údržbě po
dobu předpokiádané existence spiriu_je požadavky na mechanickou odoinost a stabilitu, požárrrí

bezpečnost, lrygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečtrost při udržování a užívání stavby.
oclrranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla (§ 156 stavebního zákona).

35. Stavbu lze lžival v souiadu s ustanovením § 119 stavebního zákona,

Účastníci íízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgárru:

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, Děčín lV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
Město Vamsdorf, Nám. E. Beneše č.p,41a,401 47 Vamsdorf l

odrůvodnění:

Dne 13.'7 .2a2C podal žadatel žádost o lydání rozhodnutí o umístění stavby. Protože žádost nebyla úplná a
nebyla doložena všemi podklady a závaznými stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení. by,l

žadatel dne 2L'1.2020 vyzván kdoplnění žádosti a řízení bylo přerušeno, Žádost byla doplněna dne
25.9,2020.

Stavební úřad oznárnil zahájení územního řízení známým účastníkům řízerrí, veřejnosti a dotčerrýrn
orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. l stavebnílro zákona upustil od ústnílro jedriání, protože
mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru. a

stanovil, že ve lhůtě do l5 dnů od doručení tohoto oznámení mohou ílčastníci řízerrí uplatnit své námitky
a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předložerrou žádost, projednal ji s účastníky,
řízení, veřejností a dotčenýrni orgány a z.iistil, že jejím uskutečněním ne.jsou olrtožerry záilny chráněné

,-,y,"
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Stavebním zákonem, předpisy vydanými kjeho provedení a zvláštníIni předpisy. Umístěrrí stavby je
v souladu se schválenou úzenrně plánovací dokumentací a vyhovuje obecnýIn požadavkům na výstavbu.
Účartní"i řizení d|e § 85 odst. 1 a 2 stavebrrílro zákona byli řádně sezriárneni s navrltovanou stavbou, a to
doručením opatření jedrrotlivě a veřejnou vyhláškou. V ílzemním rozhodnutí SÚ vynrezil urnístění stavby
na pozemky, stanovil podrriínky pro ochranu území, podmíriky pro urnístěni stavby, Účastníkem každého
Úzeinnílio Ťízení je žadatel a obec, na jej íinž úzerní má b}t záIněr uskutečněI] (účastn íc i podle § 85 odst. l
stavebníIro zákona). Zadateli se územní rozhodnutí doručuje přínro. Obec je ze zákona účastníkern
každého územního řízení, aby molila účirrně hájit důIežité místníči veřejné zájnry.
DaIšílni účastníky územního řízení podle § 85 odst, 2 stavebního zákona jsou vlasnrici pozenrků nebo
staveb. na kterýcle má být požadovaný záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo ktomuto
pozemku nebo stavbě. Dále jsou to osoby, jejichž Vlasttrické irebo jiné věcrré právo k sousedirínr stavbárn
anebo sousedním pozemkům či stavbám na nich může být územním roz]rodnutínr přisaj!q!č§!]a a osoby.
o kterych to stanoví zvláštní právní předpis. Vylrodnotit přímé dotčení přísluší stavebnírnu úřadu, Tento
okruh byl stanoven rra základě výpisu z katasiru nenlovitostí, rovněž také z charakteru a rozsal]u stavb),a
jejího předpokládaného írčinku rra okolí,
Stavební úřad neinformoval občanské spolky, jejichž náplníje ochrana životního prostt'edí. o zánrěru,
vzhledenr k tomu, že předinětná stavbaje převážně umístěna v kon-runikaci nebo v je,ií krajnici v současné
zastavěném ťtzenrí obce.
ÚČastníci řízení podle ust. § 85 odst. 1 a 2 stavebního zákotra, mohou v úzeinnírn řízení (q. ve správnírn
řízenÍ, v němŽ se rozhodqje o unrístění stavby. resp. o vyhověrrí či zamítnuti žádosti o vvdání úzernního
rozhodnutÍ) upiatnit rrámitky proti projedrrávanému zárněru pottze v rozsahu. jakýn je piímo dotčel]o
jejich Viastnické právo (viz st. § 89 odst. 3 a 4 stavebnílro zákona). Takovéto námitky mohli írčastníci
uPlatnit a jen takovými nárnitkami se inůže staveblli ílřad zabývat a rozhodnorit o nich; k ostatnínr
námitkám stavební úřad nepřihlíží.

ProtoŽe se jedrrá o řízení s velkýrn počtem írčastníků dle § l44 zákona č, 500/2004 Sb,, správní řárl.
v platném znění, doručuje se osobám v § 85 odst. l a odst, 2 písm. a) stavebrrího zákona iednotlivě. a
osobánr uvedeným v § 85 odst. 2 písm. b) a c) veřejnou vyhláškou.

Stavba svými paraínetry nepodléhá zjišt'ovacímu řízení podle zákona č. l00/2001 Sb.. o posuzování vlivrr
na životIrí prostředí.

Fosotlzení zárrrěru žadatele dle ust. § 90 stavebního zákona:
Závaznost Územního plánu pro rozhodování v úzelni, zejména pro vydávání úzernních rozhoclrruti. je
Stanovena v § 43 odst. 5 stavebniho zákona. Uzemní plán z hlediska cílťr úzenrirího plánování v tonto
směru stanoví hlavnÍ, přípustné. nepřípustrré, popřípadě podníirěně přípustné využití ionkrétrrích ploch
daného území.
Na pozemcíclr,v nezastavěnén Území se ust, § l8 odst. 5 stavebnílio zákona uplatní i v obcích. které mají
Územní Plán. Úzenrní plán nemůže jít nad rámec ustanovení § I 8 odst, 5 stavebnílio zákona. Může pouze
,rzpřísnh" možnost umisťování staveb v ustanovení uvedenýclr,
Uzemní Plán je dokument koncepční pova|ry řešící využití území v tněřítkr.r správrrího írzerni obce pr.ávě
tím, Že stanovuje funkční plochy a trasy (koridory) komunikací, vedení apoá. úzernní plán lze obecně
cháPat jako prostorové uspořádání území, usrněrňující jelro další ,,yvo.; u budoucnu ve vztahu ke
sPoleČenským, Přírodnírn a dalším podrrrínkám v území. V důsledku tolro úzernní plán v žádnérl přípaclě
neřeŠÍ vYuŽití jednotli',"ých pozemků - územní plán pracuje s funkčními plocharni a neřeší ani detailní
umístěnÍ_ýaveb. To se Posuzuje v rámci regulačnílro plánu jako druhu územně plánovaci dokumetrtace.
ktený však nebyl v předrnětné lokalitě vydán.

|.=:_|t dotČené stavbou v k.Ú. Varnsdoď jsou územnírn plánern sídelního úlvaru Varrrsdorf (dále jen
UPNSU) umístěrrY v souČasně zastavěném území obce, v úzerní urbanistickém v zóně rrízkopodlažn ího
bYdlení a v Plochách ostatních ko.munikací, kde jsou přípustné umisťovat stavby inženýr;kých sítí.
Předložený záměr není v rozporu s ÚPNSÚ Varnsdorf.
V souladr"r s § 96b stavebního zákona a na základě "Metodického sdělení Ministerstva pro místni
rozvoj kdy se nevydává závazné stanovisko orgánu územního plánování'' čj. MMR- l8848/20l8-8i.
lze výše uvedený záměr zařadit mezi záměry. pro které se závazné stanovisko orgátru územniho
PIánování nevYdává. Dle § 96b odst. l stavebního zákona se závazné stanovisko' nevydává pro
stavební záměry v zastavěném území nebo zastavitelné ploše trvedené v § l03 odst. (l). uvedenÝ

,:,/' "



čj, MUVA 76602/2020NovMa str. 6

záměrje situován do zastavěného území, vymezeného v Uzemním plánu sídelního útvaru Varnsdorf.
Stavba odpovídá zárněru uvedenému v § 103 odst. l písnr. d) l0., a proto se pro něj závazné
stanovisko nevydává.

Fředměhrá stavba bude umístěira na pozemcích parc. č. 2l89ll (ostatní plocha), parc. č. 5992/l (ostatní
plocha), parc. ě. 626al3 (ostatní plocha), parc. č. 6440ll (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 6455/2
(zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 6460 (ostatní plocha), parc. č. 6480/14 (zastavěrrá plocha a

nádvoří), parc. č. 6480/l6 (ostatní plocha), parc. č.6534lI (trvalý travní porost). parc, č, 6535/l (ostatní
plocha), parc. č. 653'112 (trvalý travní porost), parc. č. 6770lI (trvalý travní porost), parc. č. 671aD
(zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 8186/10 (vodní plocha) v ka|astrálirím území Varnsdorf,

Žádost byla doložena dokumentací \.}pracovanou oprávněnou osobou. doklady, prokazujícími vlastrrické
nebo jiné právo provést stavbu a stanovisky dotčených orgánů, správců irrženýrských sítí a účastníkťl
íízení.

při vvdání tohoto rozhodnlttí wcházel stavební úřad z těchto dokladů:

> žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby

} projektová dokumentace záměru

} plná moc k zastupování

} iiifoimace o parcelách 9x
} sděiení ČEZ Distribuce a.s. Děčín ze dne 23.1 .2a2a pod zn.: 0lO l3 50857

} sdělení ČEZ tCT Services a,s. Pralra ze dIre 23.7.202a pod zn.: 0700242546

} sdělení Telco Fro Services a.s. Fralra ze dne 23.7.202a pod zn.: 020l l02446
> vyjádření GridServices s.r.o. Bnro ze dne 19.6.202a pod zn. 5002170326
} vyjádření SčVK a.s. Děčín ze dne 13.7 .2a20 pod zn.: 02069006a22a/UTPCU'!,lHa
} vyjádření České telekomunikační infrastruktury a.s. Pralra ze dne 19.6.2020 pod č4.: O4a52l2a
} vyjádření České R.adiokomunikace a.s. Praha ze dne 18.6.2020 pod zn.: UPTS/OS|249aT D02O

} vyjádření LVlěstaVarnsdorf-p.Širnerzednei5.10.20l9podcj,: r\lUVA -lr-16ó9/]0 i9S imPe

} vy.jádření T_MobileCzech Republic a.s. Pralra ze dne 18.6.ZO2a pod zn. E2634|l20
} vyjádření Vodafone Czech Republic a.s. Pralra ze dne I8.6.2020 pod zn.:

MW99101528l6l8326l
} vyjádření Teplárna Vamsdorf a.s. ze dne 23.6.2a20 pod zn.: Bena

} vyjádření Nej.cz s.r.o. Praha ze dne 3 0.6.2020 pod zn.: VYJN EJ-2020-03 l75-01
) vyjádření ČEPRO a.s. Praha ze dne l8.6.2020 pod spis.zn.: 8788/20

} vyjádření SÚS Ústeckého kraje, p.o. Dubí ze dne l8.5.2020 pod zn.: 5z1-508-1-E.
S USUKDC/SPL/0 60a 6 l 2020

} soulrlas Města Varnsdorf ze dne 22.4.202a pod čj.: MUVA 588l3/2020HajKl
} vyjádření Fovodí Olrře s.p. Chomutov ze dne 3a.7.2a2C pod zn.: POFV333 92l2a2.a43al l\C
} koordinované závazné stanovisko MěÚ Varnsdorf -OŽP ze dne 12.6.2020 pod čj: MUVA

584'7212020lHraKl

} rozhodnutí MěÚ Varnsdorf- oSMI, odd. dopravy a SF{ povolení umístění IS do silničního
pozemku ze dne l8.9.2020 pod čj.: OSMI/639ll2020/BorSa, MLIVA 727lól2020GalSa

} vyjádření AV ČR Praha ze dne 25.6.2019 bez uvedení čj.
} doklad o zaplacení správního poplatku

Stavební úřad v řízení přezkoumal předloženou žádost 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 předloželých podkladů a závazných stanovisek DO dospěl stavební úřad k zár,éru. že
uskutečněrrírn stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani rrepřiměřeně omezena či ohrožena práva a
oprávněné zájrn1 účastníků řizen í.
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Dokumentace pro lydání územního íozhodnutí, byla zpracována v součinnosti osob oprávněných
k v.ýkonu této činnosti podle zákona ě.360/1992 Sb., o výkonu povolárií autorizovanýclr architektů a o
výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném zrrění (autorizačni
zákon).
Žádost o vydání rozirodnutí o umístění stavby byIa podána na přís|ušnéIn formuláři podle přílolry č. l, k
vylrlášce č. 5uDaa6 Sb., právnickou osobou, ČEZ Distribuce a.s. Děčín, lČ 24129a35. Teplická 874/8,
405 02 Děčín (dále jen stavebník).

Stavební úřad konstatuje, že navrhovaná stavba splňuje všechny zákonné podmínky pro vydání územního
rozlrodnutí a vylrovuje obecným požadavkůrn na výstavbu stanoveným vyhiáškou č. 50l/2006 S., o ,

obecných požadavcích na využití území, v platném zněni, a rovněž vylrovuje vyhl. č.268/2009 Sb., o
technických požadavcíclr na stavby.

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

Dokončenou stavbu lze lžívat na základě vydaného kolaudačního souhlasu, o ktery stavebrrík požádá dle
ustanovení § 122 stavebnílro zákona a § l8i lryhlášky č. 503/2006Sb., o podrobnější úpravě územního
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu. ve znění pozdějšich předpisů. stavební úřad na
předepsaném formuláři - příloha č. 12 k vyhlášce č, 503/2006 Sb,

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánťr

vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnulje do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve {roku rozhodnuti, za použiti ustanovení pr,ávních předpisů ve
výroku uvedených.

Účastníci řízení - dalši dotčené osoby:
- GridServices, s.r.o., SčVK a.s., Česká telekornunikačn í infrastruktura a.s., Město Varnsdorf- Fetr

Šimek, Správa a údržba silnic Usteckého kraje. přispévková organizace. Ústecký kraj, Povodi Oirře -

státní podnik. Severočeská vodárenská společnost, a.s., RENOplastic družstvo

- Osoby s vlastnickými nebojinýrni věcnýnri právy k sousedním pozemkůrn:

panc. č. 6480/1 7, 64'72lI, 647215, 6469, 6467, 6468, 6464/2, 6463. 6456, 6457 , 6455lI, 6454, 6448,
6447, 6442,6443, 645a, 6449,645I, 6452, 6459ll, 6459/12,6459l13, 6459lL4, 6459ll5, 6459l16.
6459117, 6459l18,6459l19,6459170,6459121,6527/I,6536.6528, 6529, 6537ll, 6'766, 6'768/3 v
katastrálním území vanrsdorf

- Osoby s vlastnickými nebojirrýrni věcnými právy k sousedním stavbám:

Varnsdorfč.p. 1292, č.p. 1236,č.p. l238,č.p.931,ě,p.936.č.p.948ač,p. l l48

Vypořádání s návrhy a nárnitkami účastrríků:

- Účast,iíci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozlrodnutí:

- Účastníci se k podkladůrn rozhodnutí neq,jádřili.

poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jelio oznámení ke Krajskélnu úíadu Ústeckélro
kraje v Ústí nad Labem podáním u zdejšího správního orgánu.
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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
správní orgán na náklady účastníka, Odvoláním lze napadnout qýrokovou část rozhodnuti, jednotlivý
výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutíje nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozlrodnutí doručí žadateli stejnopis písernného
vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou,
stejnopis písernného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí, jde-li o

stavby podle § 1 5 nebo 16 stavebnilro zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolerrí stavby,

Rozlrodnutí má podle § 93 odst. l stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodriutí o umístění
stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošloJi z povalry věci kjejich konzurnaci.

Ing. Martin Togner v.r.
vedoucí stavebního úřadu

otisk úřednílro razítka

Vyvěšeno dne, 1 1. 
,11, 

202l]

Seiínfio dne:

Pop|atek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky l7 odst. l písrn. e) ve
výši 1000 Kč byl zaplacen.

@ll,,
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Ohdrží:
účastníci řízení podle § 85 odst. ] sí
ČEZ Distribuce, a, s., IDDS: v95uq§

sídlo: Teplická č.p. 87 4l8., Děčín tV-Podmokly, 405 02 DěčíIr * doručovací adresa: CEZ
Distribuce, a.s., odbor Frojekty DS, IDDS: v95uqfo

sídlo: Guldenerovaě.p,2577l19, Východní Předrněstí, 326 a0 Plzeí 26

Město Vamsdorf, Nárn. E. Beneše ě,p. 470,401 47 Varnsdorf l

GridServices, s.r.o,, IDDS: jnnyjs6
sídlo: Plynrirenská č.p.499lI, tsrno-střed, Zábrdovice, 602 00 tsmo 2

SčVK a,s,, lDDS: f7r8ns
sídlo: Přítkovská č.p. l689, 4l 5 50 Teplice

Česká telekomunikační irrfrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

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

l\,lěsto Vamsdorf - Fetr Šimek, Nám.E.Beneše č.p. 410, 4a1 4'| Vanrsdorf l

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, tDDS: óhevxje

sídlo: Ruská č.p. 260l13, Fozorka,4l7 03 Dubí u Teplic 3

Ústecký kaj, [DDS: t9zbsva
sídló: Velká fdradební č.p. 3l1s/48, ústí nad Labem_centrurn, 400 02 ústí nad Labern l

Povodí Ohře - státní podnik. IDDS: 7ptt8grn
sídlo: Bezručova č,p.4219,8a 03 Chomutov 3

Severočeská vodárenská společnost, a.s., IDDS: 7egf9my

sídio: Přítkovská č.p. l689,4l5 50 Teplice 1

RENoplastic družstvo, trDDS : ytpw9ek
sídlo: Kolírrská č.p.929, 4a7 47 Varnsdorf 1

ostaíní:
vlastní 2x

Přílolra:
ověřená situace pro všeclrny
dokumentace záměru pro stavebníka po nabytí právní moci tohoto rozlrodnutí

parc. č. 6480111,6472lI, 647215,6469,6467,6468, 646412,6463.6456,645,7 .6455l1,_ 6454, 6418.

br,q.l, eo,+z,6443" 6450, 6449,645I,6452. 6459l .6459112, 6459113. 6459/14. 6459115" 6459116.

645911,7.6459118,6459l|g,6459120,645912l,652711, 6536, 6528, 6529,653,1l1.6766, 616813 v

katastrálním území varnsdorf

Osoby s vlastnickými nebojinýrni věcnými právy k sousedním stavbám:

Varnsdorf č.p. 1292, č.p, 1236, č.p. 1238, č.p. 93 l, ě.p. 936, č.p, 948 a č,p, 1 l48

do t č e n é sp4i!L!_]igd!:
MěÚ Vamsdorf - OSMI/Doprava, Nám. E. Beneše č.p, 470, 401 47 Vamsdorf
MěÚ Vamsdorf - OŽP, Nám. E. Beneše č,p.470,4a7 47 Varnsdorf 1

tiřady pro vyvěšení a podání zpráw o datu v
MěÚ Varnsdorf - ORG, Nám. E. Beneše č.p. 470, 40'7 4'7 Varnsdorf l

,..-'
( .,itl)ll t l

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkťtm:
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