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ROZHODNUTI
úznvrNí RozHoDNuTí

Vý,roková část:

Městský Úřad Varnsdorf. Stavební írřad, jako stavební úřad příslušný podJe § l3 odst, l písrn. c) zákona č.
18312006 Sb., o územním pIánování a stavebním řádu (stavebni zákon), ve znění pozdějších předpisri
(dále jen "stavební zákon"), v územnínl řízení posoudil podle §84 až90 stavebního zákona žádost
o vYdánírozhodnutí o umistění stavby nebo zařízení (dálejen "rozlrodnutí o lrmístěnístavby"), kterou dne
l2.Ii.2020 podala

GuNet, s.r,o,, IČo 27295567, KIíšská č.p.940,401 17 Úsíí narl Labem - centrum,
kterou zastupuje GridServices s.r.o, Ičo 2z93s3ll, Plynárenská č.p. 499ll, Zábrtlovice, 602 00
Brno-město, kterou zastupuj€ INPoS-Projekt s.r.o., IČo 25,146355, Nitranská č.p, 381, 460 0l
Liberec l
(dále jen "žadateI"). a na základě tohoto posouzeI]í:

I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb.. o podrobnější ťrpravé
ítzernního rozhodování, územního opatření a stavebIrílro řádu

rozho dnutí o umístění stavbv

Reko MS Varnsdorf - Nemocniční, Havlíčkova 2.etapa, nový STL plynovod o
přípojky

(dálejen 'stavba") na pozernku parc. č. 280/l (ostatníplocha). parc. č. ]0.1 (ZastaVéná pIocha a nádvoří).
parc, č. 305 (zastavěná plocha a nádvoří). parc. č. 306 (zaiirada). parc. č. 309 (ostatní plocha). parc, č. 3 l0
(za_stavěnáplochaanádvoří),parc.č.3ll(zahrada),parc.č.3l2(zastavěnáplochaanáduoři;.'parc,e.
313 (zahrada), parc, č. 3l4 (zastavěná plocha a nádvoří). parc, č. 3l5 (zahraáa). parc, č. 3l6 1zastavená
plocha a nádvoří), parc. č. 3 1 7 (zahrada), parc. č.322 (ostatní plocha), parc. e. 3)4 (zastavěná plocha a
nádvoři), parc. č.32611(trvalý travní porost), parc. č.32'7 (zasíavěná piocha a nádvoří). pur.. e. 328
(zahrada), parc. č. 33li8 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 33l/l2 (zahrada). parc, č,333/1 (trvalý
travní porost), parc. č. 333/Z (zastavěná plocha a nádvoři), parc. č. 357 (ostatni plocha). parc. č. l035
(ostatní plocha), parc. č, l047ll (zahrada), parc. č. l06l/l (zastavěná ptocha a iádvoři). parc. č, l062
!r^r]rila"l. 

parc, č. l063/3 (trvalý travní porost). parc. č. l063/4 (zastavěná plocha a nádvoří). parc. e.
l06412 (ostatníploclra), parc. ě, t06413 (zastavěná ploclra a nádvoří), parc. č, l065 1ostatní plocha,1. parc.
Č. 114'l13 (zastavěná plochaa nádvoří), parc, č, 1 l48/l (ostatníplochal, parc, č, J l56 (zastavěná plocha a
nádvoří), parc, č. l234 (ostatní plocha). parc. č. 1235 (zastavěná ploclra a nádvoří). parc. č. l238
(z,stavěná plocha a nádvoří), parc. ě, l243 (zastavěná plocha a nádvoří). parc. č. l244 (zahrada). parc. č,
8ló9/l (ostatní plocha) v katastrálníIn úzerní Varnsdorf.

(!l rii
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3,

4.

5.

6.

popis stavby:
} Stávající plynovod NTL z potfubí ocelového DN 200 v délce cca 90rn; DN l50 v clélce cca

4l0m; DN l00 v délce cca 360rn; DN 50 v délce cca 50m vedené v lokalitě ulic Nernocniční.
Strakonická, Potoční a HavIíčkova, budou nahrazeny novýrni STL plynovodnínri řady ''P l'',
"P2', "P3', "P4" a "P 5 " včetně výměny plynovodních přípojek.

} Nový STL pll,novodní řad "Pl" v ulici Nernocniční _ zde dojde k odpojení stávajícího NT'L
(2kPa) ocelového plynovodu DN l00 - i9lm. Propojení na stávající plynovody STL bude
provedeno v křižovatce Nemocničníx Erbenova. Nový plynovod STL z potrubí PEO63mn buc]e
v délce 204m. Na trase budou provedeny 5ks nových STL ply,n. přípojek PEO32mn,

); Nový STL plynovodní řad "P2" v ulici Strakonická - zde dojde k odpojení stár,ajícího NTL
(2kPa) ocelového plynovodu DN 200 - 88m. Propo.|eni na stáva.jící plynovody STL bLrcle,
provedeno v křižovatce Nemocniění x Strakonická x Potoční. Nový plyno1,od STL z potrtlbí
PEO63nm bude v déIce 90m. Na trase budou provedeny. 3k nových STL pty,n. přípojek
PEO32mm.

i Nový STL plynovodni řad "P3" v ulici Potoční - zde dojde k odpojení stávajícího NTL (2kPa)
ocelového plynovodLr DN l00 a DN l50 - l20m. Propojení na stávající pll,novotly STL bucle
Provedeno v křižovatce Nemocniěníx Strakonická x Potočni, Nový plynovocl STL v nové trase z
potrLrbí PEo63rnm bude v déIce 94nr. Na trase budou provedeny,4ks nových STL plyn. přípo|ek
PEO32mm.

> \grý STL plynovodní řait "P4" v ulici Nemocniční - zde clojde k odpojení stávajicího NTL
(2kPa) ocelového plynovodu DNI50 - l62m. Propojení na plýnovody Šl=L bude piovedeno v
křiŽovatce Nemocniční a Havlíčkova. Nový plynovod STL Ž potrubí'PEo63rnrn bude v délce
l25m. Na trase bude provedena lks nové STL plyn. přípojky PEO32mm,

} Nový STL p|ynovodnířad "P5" v Lrlici Havlíčkova - zde dojde k odpojení stávajícího NTL (2kpa)
ocelového plynovodLr DN l00 - 269rn. Propojení na stávající plynóvody STLburle provedeno v
křiŽovatce Nemocniční a Havlíčkova. Nový plynovod SŤL z potrubí i'E06],,,,nl bude v clélce
269nr, Na trase budou provedeny 6ks nových STL plyn. přípojeli PEO32rnm,

Stanoví podmínky pro umístění stavby:

Stavba bude unrístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí. která obsahLrje vÝkres současného
stavu ítzemí v měřítku katastrální mapy se zakreslerrim stavebníllo pozemku, požadovanl nl
unlístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivťt na okolí, zejména vzdáleností ocl hranic pozernku a
sousedn ích staveb,

Pro uskrrtečněnínavrhované stavby sejako stavebnípozemek vynrezLtje pozenrek v trase stavb\.: l]a
pozenrku parc. č. 280/l (ostatní p|ocha). parc, č, 304 (zastavěná plocha a nádvoří). parc. č. 305
(zastavěná plocha a nádvoří), parc. č,306 (zahrada). parc. č,309 (ostatní plocha). parc, č.3l0
(Zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 3 l l 1zahrada), parc. č, 3 l2 (zastavěná plocha a nádvoří). parc.
č,3l3 (zahrada), parc. č.314 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č.315 (zahrada). parc. č,3J6
(zastavěná plocha a nádvoří), parc. č, 3l7 (zahrada), parc. č.322 (ostatní plocha). parc. č, 324
(zastavěná plocha a nádvoří), parc. č, 326lI (trvalý travní porost). parc, ě. 327 (zastavěná plocha a
nádvoří), parc. č. 328 (zahrada), parc. č. 33l18 (zastavěná plocha a nádvoří). parc, e. 33l/t2
(zárada), parc. č, 333i l (trvalý travní porost), parc. č. 333/2 (zastavěná plocha a nidvoří), parc. c.
357 (ostatrlí plocha). parc. č. l035 (ostatrrí plocha), parc, č. l041ll (zahrada). parc, č.'l0ó]/l
(za:l1),ěná plocha a nádvoří), parc. č, l062 (zahrada), parc. č. l063/3 (trvalj,travní porost). parc, č,
l063/4 (zastavěná plocha a nádvoří). parc, č, 1064/2 (ostatní plocha). paic. e. tOá+/; (zastavěná
plocha a nádvoří), parc, č. l065 (ostatlrí plocha), parc, č. J l47l3 (zastavěná plocha a nádvoří). par.c.
č. ll48/l (ostatní ploc|ra), parc. č. ll56 (zastavěná plocha a nádvoří). parc. č, l234 1ostatní plocha1.
parc. č. l235 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. l238 (zastavěná plocha a nádvoří). parc, č, l243
(zaýav&á ploclra a nádvořÍ),parc. č. 1241 (zahrada). parc, č. 8l69/i (ostatní plocha) v katastráInítn
území varnsdorf.

Budou resPektována vŠeclrna nadzenní ipodzemní vedení správcťr a vlasfuíků IS ve smyslLr jejich
vyjádření. Vedení budou na základě písernrré objednávky přeclirn vytyčena.
Budou splněny podrnínky vyjádření SČVr a.s. Teplice ze dne 10.9.2020.
Budou splněny podmínky vyjádření CETIN a.s. Praha ze dne 3 1.8.2020.
Budou splněny podmírrky vyjádření ČEZ Distribuce a,s. Děcin ze dne 24.9.2020.

II.

l,

@,

7, Budou splněny podmínky vyjádření Města Varnsdorfp, Šimka ze dne l0,7.2020.

/í lí,
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8, Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska MěÚ Varnsdorf OŽP ze drte 9.] ],2020:
i Budou dodrženy podmínky vyjádřeni Povodí Ohře, s.p. BezrLtčova 4219,403 03 ChornLrtov, čj.

POH/38123 12020210321 00 ze dne 2.9.2020.
} Během prací nedojde ke znečištění podzemních ani povrchovýc|r vod, zvláště ne ropnrnti

látkami,
P Ve stanoveném záplavovém úzenrí vodrrího toku Mandava nebLrdoLt sklaclován1, snadtlo

odplavitelné materiály, pokud nebudou zabezpeěeny před pnitoky velký,ch vod,
), Stavbou nebudou dotčeny břehové zdi (opevněni) vodního tokLr Mandava,
> Koryto vodního toku nebude znečištěno stavebnírn materiá]em. Veškerý stavební nateriál

rlapadaný do kor;ra vodního toku bude neprodleně odslranéll.
i V Přípaitě vzniku povodňové situace na vodním toku Mandava budou stavební práce ukonéert; a

veškery' stavebn í nrateriál včetně mechanizace odvezen mimo záplavové úzenlí,
I Zahájení a ukoněení prací bude v dostatečném předstihLr (min.7 dní) oznátneno pro,uoznímu

středisku Povodí Ohře s.p., závod Česká Lípa. Povodí Ohře neodpovídá za škodi, zpťrsobené
vodou včetně škod způsobených ledovýmijevy.

} VeŠl<erá případná manipulace se závadnými látkami musí být prováděna tak, ab;, byto zabráněno
nežádoucímu únikLr závadných látek clo pťrdy nebo jejich nežádottcínru smisení s oclpadnírni
nebo sráŽkovýrni vodami. Použivatré mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém
stavr"r a budou dodržována preventivní opatření k zabránění případnýln úkapům či únikťrnl
ropných látek.

9. Budou splněny podnrínky v|ádření KŘP Ústeckeho kraje. odbor správy majetku ze dne 9. ] 0.2020
pod č j,: KRPU-l6 l4,10-1lČJ-zO20-0400MN- 1,1;

i PožadLrjeme oznánit zahájení stavebníc|r prací a dobu jejich trvání nejméně 15 dnťr předern na
Ekonomické oddělení Děčín - vedoucímu oddě]eni Rornanovi Ledvinovi na tel.č.974432 2.10.
mob,č.:725 062 45l a na odbor spec ializovaných čilrností - Mgr. Ronranovi Váchalovi na tel,č,
914 423 599.

i Požadujerne, aby stavebnípráce byly zahájerry až po ttkončení topné sezónv,
i případné odpojení - odstávky elektřiny, plynu aj.je nutno předem projednat s výše uvedenýrli,
} Požadqjeme, aby majetek Klajského ředitelství policie Ústeckého kra.je nebyl ohrožen a poškozen.

nesmí být omezen jeho provoz,
V průběhu realizace musí být zachovány příjezdové ces§ k našemu ob.jektu.
Před započetíIn akce požadujeme vytyčení veškerých sítí dotčených pozernkri (nejsou náIn
známy přesné trasy sítí),
V případě dotčení povrchů v rnajetkLr Krajského ředitelství policie Ústeckeho kra.je požadLrjenrc.
aby byly uvedeny do původního stavu,
případné škody na rnajetku krajského ředitelství policie Ústeckého kraje brrdoLt hrazenr
stavebn íkem.

) Před započetírn celé akce bude uzavřena stnlouva o slnlouvě bucloucí na věcné břetleno na
pozernky dotčené stavbou v majetku KŘP-U (sl. Šuleková Alena, tel,č, 914123 5ý. Zašlete
samostatně e-mailenl; epodatelna.poIicie@pcr.cz),

i Před započetím celé akce žádáme o zas|ání jednoho výtisku podepsarré dohod1, o realizaci
přeložky plyIrovodnípřípojky a části odběrného plynového zařízeni.

Bude dodr,žena prostorová norna vedení inženýrských sítí.
Budotr splněny podnrínky koordinovaného záyazné|,1o stanoviska Měú varnsclorf ožp. Část vII.-
Silniční správní úřad, ze dlle l8,9.2020 pod čj.: MUVA 70878/2020HraKl:
i Před zaPoČetÍIn stavebních prací lra místních kornunikacích požádá zhotovitel stavby zclejši odhor.

o vydání povolení zvláštního užívání dle § 25 odst, 6 písm, c) zákona č. l3/I997 Sb.. o
pozemnícl-t konrunikacíclr, ve znění pozdějších předpisů. Žádost bude podána rninirnálně 30 dní
Před zahájením stavebních prací. K žádosti doloží souhlasné stanovisko správce kornLrnikace. tj.
TsM s.r.o. Vanrsdorfa návrh dopravrrílro řešení se stanoviskem PČR Dl Děčírr,

i Stanovení přeclrodné úpralry dopravnílro značeni, pokud si to situace vyžádá, požádá zhotovitel
prací odbor správy majetku a investic. oddělení dopravy a silničrlího hospodářství Měú
Varnsdorí.

Výkopek musí bjt trkládánjen na povolenou skládku. O trloženi brrde vedena evidence.
Stavebník oznámí stavebnímr.r úřadu termín zahájení stavby,

I0,

]l.

12.

i3.

/.4*)., ,-.,
\le) íl.tl
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14, Stavebnik oznáInístavebnímu írřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídk5. stavb1,,:
ž dokončen í výkopti a zemních prací
i konečné úpravy povrchů

l5, Stavebník zajistí vytyčeni prostorové polohy stavby, sLrbjekten k tornu oprávnětlý,rl,
l6. Při plovádění stavby je nutno dodržovat předpisy, týkajíci se bezpečnosti práce a technických

zaÍÍzenÍ, zejména zákona č. 30912006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdravi
Při Práci a nařízení vlády é. 59112006 Sb., o bližších minimáIních požadavcích na bezpečnost a
ochranu zdraví při práci na staveništích.

]7. Při stavbě budou dodržena ustanovení vylrl. č.268/2009 Sb,, Llpravrrjící požadavk} na provácJění
stavebních koristrukcí a technickýclr zařízení staveb a na ně navazujíci ustanoveni přísttršných,
technických norem.

] 8, StaveniŠtě bude odpovidat požadavkům ustanovení § 24e vyhL č. 26912009 Sb. Stavební činnost btrcle
uskuteČňována tak, aby vzhledem k provoztt na stavbě a okolni zástavbě byly veškeré její negatir.ní
vlivy sníženy na minimum.

l9, Při Provádění Staveb nesn'}í být narušeny nadzemní a podzenlní sdělovací kabely a zařízení, vedení a
Potrubi, Při provádění staveb nesmí být nad přípustnou níru znečišťováno životní prostředí a nlistní
kornLlnikace, okoIní zástavby nesrní být nad přípustnou miru obtěžol,ána hlukenl. pracherl a
r,,ibracemi, Nesmí tlojít k znečišt'ování terént|, povrcho\,J',ch a podzemních vocl ropnýrni a jinlnri
škodlivýnri látkarni.

20. Na stavbě bude řádně veden stavební deník, za řádné vedení stavebního deníku odpoviclá zhotovite]
stavby. stavební deník bude uložen na stavbě tak, aby b1,1 k dispozici vžd; při namátkor,énl
konh,olním výkonu.

21 . stavba btlde prováděna dodavatelsky stavebním podnikatelem. Název, sídlo a oprávnění k předmětné
činnosti bude předloženo stavebnímu úřadu před zahájením stavebních prací,
Veškeré škody způsoberré stavbou hradí investor.
veškeré stavbou dotčené nemovitosti budou po ukončení stavby trvedeny do pťrvodniho stavu,
po celou dobu výstavby stavebník zajistí bezpečný přístLrp a příjezd do všech objektů a na r,šechnl,
í]emovitosti v celérn rozsahu staveniště,

22.
:r.
24.

25. Po celou dobu výstavby, kdy budou výkopy otevřeny, burle staveniště v rozsalrtl pracovního pruhLr
vhodným zPŮsobem ohrazeno tak, aby se zamezilo vstLrpu neoprávněných osob do staveniště a
případnému možlrému pádu do výkopu. Na ohrazení výkopu v prostoru vozitllových a pěších
konrunikací bttdou mimo ohrazení ještě opatřenv řádným bezpeěrrostním osvětlenínr. které bLrde
rozsvíceno vždy při snížené viditelnosti.

26. Stavbou nebucle omezen ani ohrožetr průjezd pro vozidla záchranrlých. pohotovostních a
bezPeČnostních složek, a ani jinak olrrožena bezpečnost silničního provozu. vč, chodcťt na
kornunikacíclr dotčených stavbou.

21.
28.

Bude zarnezetr přístup nepovolanýnr osobám na staveniště.
Před zahájenínr Prací bude provedeno dopravní značetrí v souladu s dopravně inženj,rskýln opatřenlm
BESIP v obcích.

29. Investor si smluvně zajistí zneškodnění či vyLlžití odpadů vzniklých realizací záměru (např. stavební
sut'. tikoPová zemina, obaly od stavebních a nátěrových hnrot, odpady kovů. odpad z nródernizací a
demolic) na zařízení k tomu určeném.

30. Pro stavbu budou použity jerr takové výrobky, materiály a konstrukce. jejichž vlastnosti z hlediska
zpťrsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správnérn §róvedení a běžné úciržbě po
dobu PředPokládané existence splňuje požadavky na mechánickoLr odolnost a stabilitu, požár.ní
bezpeČnost, hygienu, ochranu zdI,aví a životního prostředí. bezpečnost při udržování a Llžívání stavbl.

__ ochranu proti hlukuanaúsporuenergieaochranutepla(§l56stavebníilozákona).
j]. Stavební záIněrspadádo staveb uvederrých v ustanovel]í § I0] odst. I bo<l 8 stavebního zákona. které

nevyŽadu.ji stavební povolení ani ohlášení. Dokončenou Stavbu lze užívat dle § ]l9 odst. l písnl_ a)
Pouze na základě kolaudačního soulrlasu po provedení a vyhodnocení zkoušek a rněření předepsaných
zvláštnírni právními předpisy. které stavebník zajistí v souladLr s § 152 stavebního zákona.

Účastníci íízeri, rta něž se vztahúe rozhodnutí správního orgánu:

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

GasNet. s.r.o., Klíšská č.p. 940,40l 17 Ústí nad Labern - centruíl

6t ll\J ^í 
lí.



č,.i. MUVA 93,1,1/202 l SumHa slr, 5

odrivodnění:

Dne l2.11,2020podal žadatel žádost o v.vdání rozhodnutí ounístění stavby,

Stavební írřad oznámil zahájení územního řízení známým írčastníkťrm řizení, veřejnosti a dotčenýrn
orgáIrŮm. Souěasně podle ustanovení § 87 odst. l stavebnílro zákona upustil od úst|ího jednál]í_ protože
mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posclLtzenízáměrLt. a
stanovil, že ve lhůtě do l5 dnů od dofuěení tol]oto oznárnení mohou ílčastníci řízení uplatrrit své nárnitk1
a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Stavební iríad v provedeném ťtzenrnínl řizení přezkoumal předloženou žádost. projednal .ji s účastník1 '

řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistiI, že jejírn uskutečněnítn nejsor.r ohroženy zájnly chráněné
stavebl]ín] zákonem, předpisy vydanými kjeho provederlí a zvláštními předpisy, Ulnístění sta\b}.ie
v souladu se sclrválenou územně plánovací doktrmentací a vvhovLlje obecným požadavkťlm na r1,,stavbLt,

BlU p]E!!]oíeny tyto dokladv.

- žádost

- projektovádokumentace

- vyiádření CETIN a.s. Praha ze dne 25.4.2019 a j l .8,2020

- souhlas ČEZ Distribuce a.s. Děčín ze clne 28,8.2020 a24.9.2020
- sděIení ČP,Z lCl Services. a.s. Praha ze clne 28.8.2020
- stanovisko GasNet SlLržby, s.r,o, Bnlo ze dne 3.1 1.2020

- stanovisko Crid Services s,r.o, Brno ze dne 26.4.2019
- vyjádření SČVK a.s. Teplice ze dneJ0.6.2020 a 1.9.2020
- sdělení Telco Pro Services a.s. Pralra ze dne 28,8.2020
- vyjádřeníT-Mobile Czech Republic a,s. Praha ze dne 28.8,2020
- koclrdinované závazné stanovisko MěÚ Varnsdorf OŽ? ze drte l8,9,2020
- závaz,lé stanovisko MěÚ Varnsdorf OŽP ze dne9.1).2020
- rozhodnutí MěÚ Varnsdorf OSMI/D ze dne l . l0.2020
- souhlas Města Varnsdorf OSMI ze dne 7.9.2020
- vyjádření České Radiokoniutrikace a.s. Praha ze dne 28,8.2020
- potvrzeníArcheologického ústavu AV ČR Praha ze dne 31.8.2020
- vyjádření ÚAPP Most ze dne 2,10,2020

- vy.|ádření Policie ČR Ústí nad Labeni ze <lne 9.10.2020
- vyjádření Teclrnické sIužby města Varnsdorťze dne 1.9,2020

- rljádřelli Mesto Varrtsdorlp. Širnek ze drre I0,7,]0]0
- stanovisko Povodí Ohře. s,p. Chomutov ze dne l0.5.20l9 a2.9.2020
- souhrnné stanovisko ČD Telematika a,s. Pralra ze dne 25.4,20I9
- vyjádřeníVodafone Czech Republic a.s. ze dne 28,8.2020
- vyjádření Teplárna Varnsdorťa.s. ze dne 7.5.20l9
- vyjádření SITEL, spol. s r.o. Praha ze dne 28,8,2020
- rnajetkoPrávní projednání, smlouvy o vymístění HUP, srnlouvy o srnlouvách budoucích o zřizenr

věcného břemene

Stavební Úřad zajistil vzájemný soulad předložených závaznýclr stanovisek dotčených orgánťr
vyžadovaných zvláštnírni předpisy a zalrrnulje do podmínek rozlrodnutí,

Stavební Úřad rozhodl-jakje uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve
výroku uvedených.

( /!iL, ) }í_,,l .
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JarosIav DoleŽal, Lenka DoIežalová, Jana VaIešová, Ing. Jaroslav Bílek, Jan DostáI, JarosIav Janda,
BoŽerra Jandová, Ing. JarosIav Bílek, Mgr. Soňa Bílková, Radek Smetana, Miroslava Smetanová. Jaros]av
Cervinka, Marcela BěIÍková, Karol Rácz, Lenka Králová, Hana Salačová, Petr Smo]ík, Jan Tvrdý, pavel
Něrnec, Jaroslav Barák, JarosIav Tóth, Mária Dostálová, Miroslav Bareš, DiS. Jiří Bareš, Jana Fiirstouá.
Andrea Rusová, Jiří Žabka,.Pavel Matušek, Jana Matušková, Římskokatolická farlost - děkanství
Varnsdorf, POLICIE Čn rŘp ÚsrpcrÉuo rneLl, ceZ Distribuce, a. s,, Povodí ohře - státní podnik.
SČVK a.s,, CETIN a.s., Město Varnsdorf - Petr Širnek. Edvín Brtinský. Ku.inu áni,,rr.a,'Lu jer r<ozis"1,
Jiřina Pianková, Jan Pianka Daniel Pianka, Jana Pelikánová, Vladinrír Dvořák, Anna Dvořáková,
Miroslava Schmidová, Jiří Štikar, Mariana Štikarová, Lr"rdmiIa Soládová, Helga Strašilová, Zdeněk
Suchý, Irena Posseltová, lng. Aleš Matušek,

Vlpgfo:dání s návrhv a námitkami účastníků:

Účastní"i řízerií neuplatniIi návrhy a námitky.

Vujádřeními účaStníků k padLkdůn ťozhodnutí:
- Úěasnríci se k podk|adům rozhodnutí nevyjádřili.

poučeni účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do l5 dnťr ocle dne jeho oznáInerrí ke Krajskému úřadu ústeckého
kraje v Ústí nad Labem podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvo|ání se Podává s potřebnýrn počtern stejnopisů tak, abyjeden stejnopis zůstal správnínlu orgánu a
aby kaŽdý ÚČastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-|i úeastnik potrebrrý počet stejnopisri. vy|rotoví .jesPrávní orgán na náklady účastníka., Odvolániln lze napadnout 

'výrokovou 
east rózhodnuii, ;ednotIivlrvýrok nebojeho vedlejší ustanovení, odvoIáníjen proti odůvodněni rozhodnutíje nepřípustné,

Stavební Úřad Po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného
vYhotovení Ítzemnílro rozhodnutí opatřený doložkou právní rloci spo|u s ověřenou giunir.ou |riloI1ou,stejnoPis PÍsemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní mŠci doručí, .;cle_li o
stavbY Podle § 15 nebo l6 stavebního zákona, také stavebnímu íiřadLl piíslusrlérnLr k povolení stavby.

Rozhodnutí má PodIe § 93 odst. l stavebního zákona platnost 2 roky. PodrníIrky rozhodnutí o uInístění
stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-Ii z povahy veci r.je.licIr koizurnaci.

Ing. Martin Togner v.r.
vedoucí stavebního írřadu

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č.63412004 Sb., o správních poplatcích položky l7 odst. l písm. e) vevýši l000 I(č byl zaplacen dne l l . l .202l .

/;. ^-,| 'll! ) !í.a.l
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učastníci řízení:

Jaroslav DoIežal, Lenka DoIežalová, Jana Valešová, Ing..laroslav Bílek. Jan Dostál, Jaroslav .Ianda.
Božena Jandová, Ing, Jaroslav Bílek, Mgr, Soria Bílková, Radek Snretana. Miros]ar.a Stnetanor,á, Jaroslar
Cervinka, Marce|a Bělíková, Karol Rácz, Lenka Králová, Hana Salačová, Petr Srnolík_ Jan Tvrdý, Par,el
Němec. JaI'oslav Barák, Jaroslav Tóth, Mária Dostálová. Miroslav Bareš, DiS. Jiří Bareš, Jana Fiirsto!á.
Andrea Rusová,.iiří Žabka, Pavet Matušek, Jana Matušková, ŘímskokatoIická fanrost - děkanstvi
Varnsdorf, POLICIE ČR KŘP ÚSTECKÉHO KRAJE. ČEZ Distribuce, a, s., povodí ohře - státní podnik,
SČVK a.s,, CETíN a.s., Město Varnsdorf - Petr Šimek, Edvín Brtinský, Karina Brtinská. Luděk Kožíšek,
Jiřirra Pianková, Jan Pianka Daniel Pianka, Jana Pelikánová, Vladimír Dvořák, Anna Dvořáková.
Miroslava Schnridová, Jiří Štikar, Mariana Štikarová, Lrrdmila Sorádová, Helga Strašilor.á. Zdeněk
SLrchÝ, Irena Posseltová, Ing, Aleš Matušek,

Vlpp]kilbtí ,s návrhv a námitkami t\časmíkti;

Účastníci řízení neuplatnili návrhy a námitky,

Vviádřen íni účastníků k podkladtlm rozhochutí;
- Účastnici se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

poučení účastníků:

Pfoti toínuto rozlrodrrtltí se lze odvolat do l5 dnů ode dnejeho oztlámení ke Krajskérnu úiadLr Ústeckého
kraje v Ústí nad Labem podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se Podává s Potřebným poětem stejnopisťl tak, abyjeden stejnopis zůstal správnímu orgánLt a
aby kaŽdý ťlČastník dostal jeden stejrropis. rr-epodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhoóví je
sPrávní orgán na náklady účastníka. Odvolánírn lze napadnoLtt výrokovou část rózhodnutí. iednot]iví,
rlrok rrebojelro redlejší trslanoreni. Odvolání.jerr proti odťrvodněrri rozlrodntrtí.je nepříp[lslne.

Stavební Ílřad Po dni nabl,tí právní lloci úzeInního rozhoclntttí dorLrčí žadateli stejnopis písernnéhtl
vYlrotovení ťtzemního rozhodnutí opatřeni, doložkou právni rnoci spolrr s ověřenoLt grafickoLi přílohoLr.
stejnoPis PÍsemného vyhotovení ťtzemního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci ilonlčí, jde-li o
stavbY Podle § l5 nebo l6 stavebního zákona, také stavebnímu úřadLr příslušnénrLr k povolení stavby.

Rozhodnutí rná podle § 93 odst. l stavebního zákona platnost 2 roky. Podrnínky rozhodnutí o umístěni
stavby platí po dobu trvánístavby či zařízení. nedošlo-1i z povahy věci kjejich konzunlaci,

' ,,.' 1 z, _-z-z z'| {
l

Irlg, Mrnin foglter
vedoucí stavebního úřadu

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 63412004 Sb., o správních
výši J 000 Kč byl zaplacen dne l l ,l ,202l.

6E

poplatcích položky l7 odst, I pism, e) ve

J5 l)í-
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Toto oznámení musí být lavěšeno po dobu 15 dnů.

, |0 c5. 2021V\ \ěšcno dtte: .,.,.,,,.._',..l....,],],1.,, Sejlntlto dl]e:

Razítko, podpis orgánu. který potvrztúe vyvěšenía sejmutí oznánlent.

Obdrží:
tičctstttíci ří:ení podle sl 85 odst. ] ,stal,ebního zákona (datollti schrcinktl u dopp!]!!!]]!L
GasNet. s,r,o., IDDS: rdxzhzt

sidio: Klíšská č.p. 940, 40I l7 Ústí nad Lrbetn - centrttnl , prostředn icť\,im zástupce
GridServices, s,r,o., IDDS: jnnyjs6

sídlo: Plynárenská č.p.499ll, Brno-střed, Zábrdovice.602 00 Bmo- prostřed n ict\,ím zástupce
INPOS-Projekt s.r,o,, IDDS: hvpb63w

sídlo: Nitranská č.p. 381,460 0l Liberec ]

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

ú,čdstnici řízení Dodle sl 85 odsí. 2 pj§]]]4ll!4!9bního zákona ((l0ro1){í schránko a doDorlčeně);
CEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95trqfy

, sídlo: Teplická č,p. 874/8. Děčín IV-Podnlokly, 405 02 Děčín 2
SCVK, IDDS: í-lrf9ns

Sídlo: HLlsitská č,p. l4ll, Děčín l-Děčín.,l05 02 Děčín 2
CETIN a.s,, IDDS: qa7425t

sídlo: O]šanská ě.p.268l/6, ] 30 00 Praha 3
Město Varnsdorf - Petr Širnek. Nám.E.Beneše ě.p.470,407 47 Varnsdorť l
Ing. Jaroslav Bílek, Varnsdorfč.p.2429,407 47 Varnsdorf l
Mgr, Sorla Bílková, Havlíčkova č.p.29l8.407 47 Varnsdorf 1

Lenka Králová. Nenocniční č.p. 2429,401 47 Varnsdorť l
Hana Salačová. l\ellloc]]iční č.p. 2430,407 47 Varnsdorf l
Radek Srnetana, Varnsdorfč,p. 2429,107 47 Varnsdorf l
Miroslava Smetanová, Nemocnični č.p, 2429,401 47 Varnsdorf l
Jana Va|ešová, Nemocniční č.p.2428,407 47 Varnsdorf l
Jaroslav Janda, Varnsdorfč.p, 2430,40'7 47 Varnsdorf l
Božena Jandová. Nemocniční č.p,2430, 407 47 Varnsdorf l
Jan Tvrdý, Nernocniční č.p.2429,407 47 Varnsdorf l
Karol Rácz, Nemocniční č.p,2429,407 47 Vamsdorf l
Marcela Bělíková, Josefa Lady č,p, 309l, 407 47 Varnsdorf l
Jaroslav Barák, Nernocničníč.p. 2430,407 47 Varnsdorf l
Jaroslav Tóth. Legií č,p. 2566,401 47 Varnsdorf l
Petr Snrolik, Nernocniční č.p.2429,407 47 Varnsdorf l
Miroslav Bareš, Nenlocničníč,p. 2430.407 47 Varnsdorf l
Pavel Němec, Plzeňská č.p, 348/54, Smíchov, l50 00 Praha 5
Mária Dostálová. Nenocniční č.p. 2430,407 47 Varnsdorf l
DiS. Jiří Bareš, Polníč.p. 661,401 47 Varnsdorf l
Jana Fiit,storá. Oldřichora č.p. l035/8.407 5j Star1 Jiiikol
Jiií Stikar. Rurnburk_ l č,p. q |ó/]6. 408 0l Rumburk
Mariana Stikarová. Srnilovskélro č.p,9ló/l6.408 0l Rrrmburk l

Ludmila Sorádová, Petra Bezruče č.p.49,401 47 Varnsdorf l
Vladirnír Dvořák, Varnsdorfč,p, 89.407 47 Varnsdorf ]

Anna Dvořáková, Potoční č.p. 89,401 47 Vamsdorf l
Miroslava Schrnidová. Krokova č,p, 4216, 130 0 l Chornutov l
Jiřina Pianková, Pohraniční Stráže č.p. 234- 401 47 Varnsdorť ]

Jan Pianka, Nernocničtrí č.p.3319.407 47 Varnsdorf l
Daniel Pianka, Pohr. stráže č,p. 234,407 47 Varnsdorf l
Jana Pe]ikánová, Lipská č.p. 3I95,401 47 Vanlsdorf l

a:-
| 'lh ) ))! lj



Čj, MUVA 9344/202 |sumHa str, 8

Luděk Kožíšek, Potoční č.p. 87,407 47 Varnsdorf l
Helga Strašilová, Strakonická č.p. 2329, 407 47 Varnsdorf l
Jaroslav Doležal, Varnsdorfč.p. 292l,407 47 Varnsdorf l
Lenka Do|eža|ová, Nernocniční č.p.292l,407 47 Varnsdorf 1

Edvín Brtinský, Nemocnični ě.p.2920,407 47 Varnsdorf l
Karina Brrinská, Nemocniční č.p.2920,407 47 Varnsdorf l
Andrea Rusová, Žižkova č.p. 1162,401 47 Varnsdoď 1

Jiíí Žabka,28. října č.p. 1277l3'1,Děčín I-Děčín,405 02 Děčin 2
Zdeněk Suchý, Havlíěkova č.p. 1808, 407 47 Varnsdorf 1

Irena Posseltová, Havlíčkova č.p. 2919,407 47 Varnsdorf l
lng. Aleš Matušek, Náchodská č,p. 1980,407 47 Varnsdorf l
RímskokatoIická farnost - děkanství Vamsdorf, Lobendavská l12, 407 82 Dolní Poustevna
PoLICIE ČR KŘP ÚSTECKEHO KRAJE, Územníodbor Děčin, ooP Vamsdorf, IDDS: a64ai6n

sídlo: Havlíčkova č.p.2040,407 47 Varnsdorf l
PaVel Matušek, Havlíčkova č.p. lz11,407 47 Varnsdorf l
Jana Matušková, Havlíčkova č.p, 1Z7l,407 41 Varnsdorf l
Jan Dostá_I, Bratislavská č.p. 998,407 47 Varnsdorf l
Jaroslav Cervinka, Pražská2953,407 47 Varnsdorf l

účastníci řízeni oodle § 85 odst. 2 pi;u,bll4acbullp zlLplg lveřeiná whláška):
Povodí Ohře - státní podnik, IDDS: 7ptt8gm

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

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnýIni právy k sousedním pozemkům

dotč9né sorávní úřalv
MěU Vamsdorf _ OZP, Nám. E. Beneše ě.p.470,407 47 Varrrsdorf l
MěU Vamsdorf _ OSMI/Doprava, Nám. E. Beneše č.p. 470,407 47 Varnsdorf

úřad! oro v.vvéšení a podáni zpráry o datu vvvéšení a seiruuti:
MěU Vanrsdorf - ORG, Nám. E. Beneše č.p. 470,407 47 Varnsdorf l

oslatní:
vlastní 2x

Příloha:
ověřená situace pro všechny

@,,o,
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