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Varnsi]Llrt_ dlrť ]() l ]()] l

stavební]lo zákona a § 9l1hlášk1 č. 50j]]006 Sb. o poclrobrró]ši ťrprarč
ťtzenrniho opatřelli a stavebního řltdu

ozhodnutí o umístexní stavby

DC-VarnsdorJl uniíikoce, kabel DC_202ó, 2038
tdúle fen "stttlbtt") nu 7l:emku pttl'c. č -]]83 /osluítlí ?loL,hu), 1lttt,c,. č. 11 l6 : l :Ll,\ / (|,l']lli ?ll)Llkl ll

ntith'oři), Puťc. č.57(L\,'] (ost.ltllí ploch.l), ptu,c,. č.57[)8') (:ustLt\,ěllLi |)l0(,htt lt tttitlwií), 1lLtrc L: ,\lóó l
(O,r/uíní plaL.hu) \} kOlLt,strúlllíl]l ťt:cttti L'n.n.sdorl

Dt t!4Lttpy!ul;uu!!!J! s! !!!_bL
. Zenní kabelové vedení VN v délce cca 7.10 m, V celé trase s novi,tn kabelolím vcclenínl V\i tlLrt]e

přiIožella trLrbka t]DPE ,10 s optrck(nl kabclent pro vlastni tcIelion]Llnikačrli sít'.
- l S t)C ]0jtt l.idovka - l'S DC ]0]6 K.onlLrrrálni slLržb},

Novi zernníkabcl VN jx ]]-AXEKVCF, lr]]0/]5 btrde rrlcclen zc stálající tralirstarlicc lX ](]]lJ
t-idovlia Lrnrístěné v Lrlici ČcskosIovens]<\ cIt lercťt na p,., jll6/] li.ú, Valnstltlri. Kllbcl btrdc tecien r
e]rr.)dttiLrr llil P,č,8]ó6 l r rrl. ťs]. letert ke kt'i/orrtee r ttl, Karlora l Lllile p:rk r .lt,,.lttiltt tt;t I,.,,]j8j t' tll. Karlova v délce asi l0 nl, Poté překopern překříži rrlici Karlo\ii na p,č. J3tli a bLrclr_,

PoklaČoVat v Ier.'énl chodníl<Lr stále na p,č.:1383 (ul, Karlor.a) až ke křižo,,atce s Lrl. |)r.ostěior:1,1'r, l'tr
překřiží a bLrde polrračovat r lcvénl chodnikLr Lrl, Karlora na p,č..13[i3. přckřiží Lrlici Sidlištni a bLrcIe
l'eden l lel'ént cltodrríku ulice Karlova ke křižovatce s ulicí Kostclni, 'rLrto Lrlici r.ovnčž píekřiži ir
bLtde PokraČovat v levérrr clrodníktt rtlice Karltl,,a na p,č, .1383 až k pozenlliLt p,č. 5?08,1. lic.ie sc sltrčí
Ila tellto poZe|I(rk stnět,etll ke stltvitjicí 1raíirstanici tX]_]0](l - l(onrLrrliilrti slLtžbr rla p,č,57{|8 l. tlt,
Llerc bttde /atažťll il llk(,llčell,

ROZHODNUTI
UZEMNÍ ROZHODNUTÍ

!'Ýrokor,á čásl:

\lčstsk1 Úřacl Varnsclolt'. Star,ební úřad.jako stavebni úřact přislušní pirdle r\ l3 oclst, l pisnr. c)ziikLlnli č,
l8j/]006 Sb.. o ťlzetnnínl plánování a sta\.ebnínl řádtr (starební záktltl). re zněni poztIčjšich přctlpi:tr
(illrle jen "stavební záliorr"). l, ítzcnlnínl řízení posouclil podIe -S t1,1 až 9() st arebrlího liikolla ž a(j(]\l
o vvcliinÍ rozhodntltí o Llmístěni stavb} nebo zařízení(dále icn "r,ozlrodnLrti o Ltnlistčni star Lrr "). l\tcl()Ll (ll]c
2.6.10) l poclala

ČEZ Distribuce, l. :,., IČo 24729035, Teplickti č.p. 874/8, Děčíu lL'-|'odntokh,, 405 02 Děčín 2,

1dá|c,jcrr "žadatcl"). a na záLlatlě tohoto posL)Llzení:

@ n,l
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Souběžně s riše popsan(m kabelovýrn vedenínr VN bLttIe Llložena trLrbka III)l'll ,l{) :, (]pticL\l]l
kabclenl r.lastrlí telekotnLrnikační sítě. V rnístech kříženi konLrnikaci a r jezdti bud,.ltt tttlr,ť, 1.1rbcltlr,",

vccleni VN a trub|ia vlastnítelcl<otnLtnikační sitě Lrloženr, r oc]lranní,ch tltrbkiich přc:ahLr.jícicIl rllistrl
liříženi ntin.0.5 nl na [ažcloLt stranu,

Stanoví podnrínkv pro umístční stavbr:

l, Starba brrde Lrntístčna r sottlaclLt s grat'ickott přílohor-r rozhtrcinLltí. ktclá obsohtlic ríjit,c. soLtčltstl,.illLl

starLt ťtzenlíl nrěřítkLr kataslrální rllap\ se zaliresletlín stalcbního 1,1tlzetltlilt. 1-tilžatlor atti tlt

Llfi]ist!šnitn sla\b\. s r\značcl]íl,n \az!-b a rlit ů na okLlli. zc,jnlóna \z(liilcl]osliiltl lllatlic prlzcrllkrt lt

j(,lljťCln l( ll !lJ\ cb,
]. [JLrc]oLr respektor,ána \šecl,]na nadzel11l,]i i podzenrní \ťr:leni iprii\ctl a rlastttil,Lt lS rc irnrsltl je,jicIl

rljliclření, VedeníbLrdtltt I]a zákIadě písemné objednár|\\ předcn \\t\čcna.
j. l]Lrde doclržena pfostorov't tlornra ledení inženirskich sítí,
.J, Vl'kopek nlLlsí bi,t uklridáD.jen na povolenoLt skládkLr. O Lrložetlí bLrclc retlctta cr iclcnce,
j. [}Lrdou splněnv ptlclmittk1 vy jádření CasNet SlLržb1 s,r,o, []rno lc dnc ](),_|.]()] l ptld ztl :

5 í)0]] j9 ] 65.
6, BLrdoLr spInčn}, podnlínk}, v}jádřelri SčVK a,s. Děčín ze dne ](},.l.]{)] ] 1lori /ll,:

o2 l6900.16548/t,lTPC U I-i WJ,
7, BLrdoLr splrlěn1 podnrinky r,ljlrdřeni CETlN a.s, Pralra zc clnc l9,-l,]0] l pod č,.1,: 6l(l{X) i l l,
{ii. t]ucloLr splněn1' podrnirlk\ v\iiidl'ení Česke RaJit,krrnlttnikacc a.s, ljraha zc drlc l9.J,l()1 l pllcl

spis.zn.: M\\'99l0 ] 72] l5283l l5,
9. BudoLr splněny podnínli,y,vy,jádřeníTeplár,ny Varnsdorl'a.s. zc clnc ]0.4,2()]l bez Lrlcclcní č.j ,
I0. t]LrcjoLr splněn_"-, podmínk1, vl.iádr'eni SÚS tJstcckeIlo krlrie. 11.o, [)trbi ze clnc j(}.7,]()]();lol1 ztt,: 5,1,

5 l5,1-I]. St]SUKl)C/SPL/] l1ó3i]020:
- l]}Lrdorr předenr zirjištěna tali.or, ii účinná opatřeni. ab\ v prirbčhLr placíani ptlztlč,Ii pLl_jc,jich dtll,rllrčerli

rlcclocházeItl k znečištění. či _iinérnLr poškozctli vtlztlvl.t. atli oslatnic]l silrličIlicll \oLlčii\1l ii
přÍslLršcnství (krtlnlě r,ijinreli dle bodLr č, j tohoto l.,,jlrclřc-rli). rtcbrltl ttarttšctltt stliraiici iilrličrri
rlt]r oclnčrtí a neb1,1a ollrožetta bezpcčtltlst silničniho plo\ oltl \ clrltčenótn ťtsel,tt

- star bl ktcrotl1.oliv slilií čiistí. r,čctně oploccní čijirlr,ch sotrr isc,jícich i]rolrrriclt it ililčlt:,tlrcll oll]el,trt
(l<rLlrně lr,jinreL pocllc bodu č, j tohoto rr.ládřerlít nczasiihnc tio silrličrlilro tclcsil lllli tlo sllttijrrillrl
pozentktl (§ l] zá|i,č, l]/l997 SLr.). tj. nezasáhne k siInici bližc ncž.je přilchlli hranlt c]l,.,cltlil,rlrc
oblu br,,

- V;kopovó práce rrebudoLt zahá_ien}'před podpisern snlortvr o ťrprar,č lzájenlrlicll prlir,a l i]()\ ll]ll(,5ll
sc vsILlpcl'l1 dotělesasilnice a sl]lIoLlv} o srnlouvč bLrcloucío zřízerlislLtžcbntlsti inžen(r,skó sila lllcll
investorem stavlrv a tlaší ofganizaci.jako majetkovÝm správcenr dotčenó kontrrrikacc.

. Pluil zahltjcttíl]] pIi]ťi \ pozetncíc|t re sprárc SÚS I'K. lr,o, \}/\ť IIl\ť\l(.| |]ilši lll,*illll/:l\i
l. prlltrko|árttitlltt piedlní silrrice,

r- lttvestot plotokolárnč přccllr zpět nrísto zásalru ttaši tlt,uatlizaci nt,ipoz<_lť,ii \ (lr-lt \\pl,icl]i llllllll()\li
rozhoiln Lttí o zl liištn ínt Lržír,i'trl í si I n ice,

,- ln\cstoí stavbv bere soLrhlasnč na včdonlí. že ptl do1,ončcni prltci r. silničrrinl 1lozetnl.Lr a ie|ltl
ZPětném přcvzetí naší orgaltizacÍ. brrde po zluučnidolrLr 60 rnčsicu p1,ovadčt plLllrčžllč ll bcz 1lt,orllcni
tldstraňtTvání závad vzni]ilÝch zjeho čirrnosti na silničnirn pozetlrliri a uhraztlrat škocl1 rrili:lc,.lrlč
vzniklé v důsIeclIiu těchto zál,acl,

ll, Stavba bLrcle proveclena podIe projektor,é dokLttnentace_ ktet,ott vlpracol,al lrru, l_aclislar \orlik
aLtlorizovaní inžettÝr prtl technologická zařizení stavcb. ť'Knt't 0-1tllgtltt: připaclttc zlllčtlr tlc:tlli [rrt
proledeny bez předchozího povolení stavebl,]ího trřadLr.

l ]. Stal,ebrl íl. ctznátltí stavcbníttlLl úřadLl teIlnin zahájení star bv,

lj. StarcbnÍIi oznánlístavcbnínlLr úřadu tyto fáze vjstavbr,pro l,t;ntt,oltlíprohlíclkr starlrr:
i tioliončeni vikopů a zenrních praci

- po uložen i potrubí

,. konečnó úpravv povrch ů

1,1. Stavebrlík zajistí v)t),čcni prostorové polohy sta\by. sLrbjekten k tonrLt oprár,nč,tlinl.
l5, Vešl.cré sr,ářečslié priicc bLtcloLt prováděnv porrze odborrrč zpťrsobilinl pracolnílietn,
l6. Pii pror,'ádění sta\Lrv je nutno dodlžovat předpis). tÝl<irjicí sc bczpečttosti pllicc a lcchrlickicll

zařizenÍ. ze.jnléna zákorla č, 309/]006 Sb,. o za.iištční clalšiclt podrnincli bczpečrlrlsli it tlcllt.lttlr ., tlt.lrr i

l4qň l, al
\,/
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při prlrci a nařilení \lád\ č, j9l']006 Sb,. o bližšich l]1ininliiInieh |()žildit\.lell l]i] 1)ť/l]ť!]I(1,1 .|
tlchratltt z,llrlr i při práci na sta\cništich,

l], Přr statbč bLrdou clodr,žena tlstitI,]o\cni tlhl, č, J68i20()9 Sb,. Lrpllrrtl,jíci prlžltdltr k,l tl,t prtlritcIčtlt
jtit\,cbl]ich lionstrLrkci a tcchnick!clr ZařÍZal]Í sta\eb a lla llL, l1.1\illtlil(l Ll\lJnll\ťnl pt r.lttitl(cll
tcchnicliich norcln,

1tl, Sta\cništé bLrde odpolídlt poža(ia\ l(ťl1,1] Llstllllo\ellí § 2Je rlhl,č,l6t)']009 Sb, S1lllcbtti čitlttLrs1 LlLttlc

llsl(tItcčň()\iil]a tak. ab\ \zl,]ledelll k provozu r]a sta\bč a okillni zlistlr tré brlr rešker,ó.jeji ner:.rtirrlr
rlirr snížcnr na n]inin]tlrn.

l9, Při prováclčni staveb neslllí bjt rlarLršenr Dadzemí]i a podzetllni sdčlo\ací Iiltlrclr lt zařizcni. tctlenia
potrrrbi, Při prilr,áclění staveb ncsmí bit nad přípLlstnoLl lllíru zl,]cčištl)\iino žirotní pt,tlstí-eilí a ttll,,tnl

krlnrLtnikace. oktrlní zástarb1 nesnlí bí1 nad piípLlstnOtl tnirrt ilbtu'ž..lr iinit hltll\ťll]. plaťhťll] ii'
librlcenti. Nesnlí tlilít k znečišt'ol/tní tc,rónLt. po,,rchtlr(ch a l)odlenlllích rocl rtrptlrnli lt ;tllrtttl
škocllir ý nl i látkanri,

]0, \a sta\bč btlde řádně \cdell sta\ební denik, za íirclné recleni stil\ebniho tlerlikir oc11lor itlli ll]()1,)!itcl
stlrbr, Stlrebrri deník btrde tlložcll llil sta\bě tak, ab1 brl I disptlzici ržtlr pii Iri]l]]attk()\.,lll

kLlntro]n int r i l,clnLt.

]l, Sta\lra bLtcle pro,,áclčna cloda,, atelslt1 sta\cbllínl podniliatclcnl, Niizcr. síc]lo ll ol)rlj\ lli,ni li |)iťdl]]čtl]ť
činnosli bLrcle předloženo sta\ebnínltl úíadLr píed zahájenínl stlllcl)ních praci,

]]. \'eškcrc škod1 způsobené stavbcltt ltt,adí ittrcstor,
]j. \'eškere sla\boll dOtčťl]é ncn)o\ilosti bLtiltlLl po ukončcnístltrbr ttrcr.letlr. tltl 

1-1 
t t t L l ,. l i r t l l L l ,tllr Lt

]-1. l)o celtltt rltlbu rystarby stavebllík zajistí bezpečllý přístLrp a přijczcl cltl liecll objcLtLr ll tla lšcclltlr
nctllrlr ittlsti \ cc|éln rozsaI]u stavellištč,

]j l'r.l ceItlLt dobLr l,Ýstavbr. lidy, bLrdoLr l,jliopy oter,,řeny. l-rLrcle star,cniště \ rOzsahtl plitco\niho prtll]tl

lhodrljnr zpťlsobenl ohrazeno tak. ab1 se ziilnezilo \stLlpu llcOpIá\nčlljcll osolr cltl stltrerli,te .t

přípatInénltr tlložnénlLt pádu do vjkopLr, Na oht,azcIti rjkopu r prostoltl \(lzidlo\1ch lr pčšieh

Lonltttlikací bLtcltlLt nlittttl tlhrazel]í ,icště opalřcn} řádnínl bezpcčttostttínt oslčllcrlitn_ 1.1er,ú llirLlc
I,ozsr ícctlo r žtlr při snižené !,idite]nosti,

]6, Starbou ncbrtde tlnlezen atri olrrcržetl pr[r'1czd pro roziclllt zítcllratltlich. 1ltllrolortlsltlíell lt

bcZPťčn()stnicl] složeli a ani .1inaL tthrožena bezpcčtlost sillličrlillo pro\oltl. \č cllrltlctt ttlt

liotll tttt i],ac iclt tlotčcrrícIl star boLr,

]7, t]Lrde zantezcn piístLtp neporoIatl_(nt llsobánl na sta\ťlliště
]8. ltllcsttlr si sntluvnč zaiistí znešliocltrčrrí či ,,r,Lržiti odpadů lzrlililrch rcalizaci ziitllčrlr (l1llpř, \lll\cL]l]i

strt'. l!kopollt zentina. olralr ocl star,ebtlíclt a nátěrorjch lltllot. oclpadr kilrtt. r1,1lpltcl ,/ lll()(lťllli1.1ťl .l
i]enlolic) na zařizctti li [()lrrLl Lll,čclléI]],

]9 l)ro slalbLr btlcltlLr použir1, jen tal.tlr,é r,jrobli1. tnatel,iitlr a kotlstrtrLcc..ic_iichž lllrstrrilsti z llLccli.kir

zpLrsotlilosti sta\b\ pIo navt,žetli účt,l zarLrčLrji. že starba při spritlnónl pt,tlrcrlctli lr bó7rló úrlrzhc 1,Ll

dtlbtr pictlpokládattó cxistcnce spIňLrie požadarkr na tnccItatticktlrt tlcloltlilst lt stlt[rilitLI. 1l,rz.rttlr
bczpečtttlst. hvgienu. r.lchrantl zc]raría žirolniho plostředi. bezpcčnost při trdržoritrlia Lt7illjtli,lltlbr.
ochratllt prtlti hlUl\tl a na ťtsporLt etlcrgic it tlchratlrt tc}rla (\1_i6 Stil\cblliho /iil\()lril)

t,častníci řízcrti. na něž se vztal]t|ie rozhodtrLttí sprár,níhcr orgátlLt:

ČEZ DistribLrce. a, s.. -I'eptická č,p- 87.1/8. Děčín IV- Podlrloli ll,. -l05 0] Dččírl ]
11čsto Varrrsdolf. Nánl. E. Berleše č,p. .l70" 407 .17 Val,nsdorf l

()rl rivotlnční:

Drlc ].ó,]()]l podal žadatcl žlidost tl rldánírozhodntttitl Lttllíslčtri stltrbr.

Starebrlí ťrřad oznánlil zahájeni úzenrního řízení znánlínl ťrčastníkťrn řízcní. ru-řt,irlrlstia Lliltčetl!tll
orgánůrn, SoLtčastlě podle tlstanovení § 87 odst, l stavebnilro zltkorta LrpLrstiI od ústtlilltl .jccltlátti. 1rr,rt,,ze
ntLt blIr dtlbře znátn;.,ponlěI,r r,ťtzetnía žádost poskltolala dostltečtli poclklail prrl ptlstlttzctli zlitllúrtt..t
stan0\ il. že rc lhLité tlo I5 dnťr od clorLtčeni tohoto ozniitlleIlí nltlhoLI ítčastnici řizcrli Lr1llatnit sre nlirllill,r
a cIrltčené otgattr srá zitrazná statrovis]ia,

Starebni ťrřacl r prtlvedenónl úzcnttlínr íízení přezkoLrnlal předložcnoir žliclost- pt,tl]ccltla| .ji s ťrčlrslrIikr

řizcní. rcřcjntlstí a tlotčerli,nli tlrgány a zjistil. že _jcjinr rrsl,utečněnítn tle,jsou ilhrllžtttr zirjrll1 chlline,rlc

i/n)l lt
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§tll\cbníl]'] zllkOnenl. přeclpisl lrdanirni l,.jeho 1;rtlr ecieni a zrliištrlítlli přcclpi:r t tllislční ;1ittlr_r.]e
r soLtlatlLr sc schrliletrttrt ťtzcrnnč pllitloracicloliunletltlci alrhotLtjcobccn\lnpilžltclarl,rtttt llit \\\lll\brl
\'ťlzctlttlitll t'rlz]rrlc]tltttí St] lrnrezilLll]]islěl]i sta\b\ tlll pozetlll,r. statloriI pLr,_ltllitlL\ l]l(l ()!l]lal]ll ll./ťll]l.
prlcltniIlkr pt,rl tttnistční sta\b\, []častllíkenr liaždóho ťrzcnltlihrl řizení.jc žlrtlalel ll olrcc. tla jeiirll,, ttzetttt
nlá bit zirrnčr Ll5kiltťčněl] (ťlčllslnici podle § 85 oclst- l starc-bnihLl /Jk(,lll]) Ž.rLl.rtclr :r Ltzctlltrl tLrzI]LrllnLtli
rlolLrčLric přinlo, ()bcc jc ze zli]iolla irčaslnikeIn liažrlc!ho úzctltního řizctli. itbr nlrllllll Ltčittrti, llltIlt ,1Lrlcž tc
rlristní či r eřr-,jrlci ziijlllr.

Dltlširni účlstrlilil úzenlnihrl r'ízení poclle § ll5 oelst ] s1llrcbtlilto zliktltla.isrlrt rllt,lrlici 1lozctlll,Lt llel1,1
slalcb. na literích nlit bit požatlolani ziinlčr LtskLtlečni,n. l]et]() lcn. ktlo rrllr jirlú ri,cne priilL, l, tLrtllLllL,

1lozctllliLt llťl]() \tl]\ bů, l)lllc jsoLr to osolrr.,jt'jichž r IaslnicL,,] ttebo.iillr_, \ čcl]j pťii\ () L \r)tlic(lIl|1ll \1.1\ l),|]l|'
ancbtl stlltsctlnítll prlzetllliLtIll či jla\ biinl tla nicIl nttizc [rl t uzctlltlittt t,tlzhLlLItlLtlitll l)rllllo (L(Jlicllr)
Vrhoclrlotit přirlló cltllčcni příslLrši starc,lrrlirlltt itřadit, l'etlt,l tlkrrtIl b1 l slltttrlretl tl.i zlLllttli r.1,1.Ll
z ]ilitltslrrt Ilclrro!itOstí. rorněž tnké z charal<tertt a rozslthrt sta\Lr\ a.ir,iill0 pi,etlpt,1,1litl.rrlehLl úJiltl,Lt tllr
okoIi,
tlčastníci íizcni podle Llst. § 85 0t]st, l a ] sta,uebního záltona. trlohoLt \ ťlzcl]lníl]] řizerli tri, \ť sl)ril\ l]llll
řízenÍ. r nčnlž se rozhoclLtjc o Ltnístění sta\b\. resp. o rth,.lrcitlí či zan]ítntllí žirdosti il trt]litli ťtzenlttíhtl
rozhoilttLrtí) uplatnit rlárllitkr proli projeclni'rr anónlu zitnlét,rt portzc l rcrzsahrt. ialiínr je piitrlLl tltltčctlLl
,je_jich vlastniclié práro (riz ust. .S 89 oclst, ] a -l stalcbnihcl zlrliorla). -fakoréto nltnlitLr tllohli Ltčastrlict
!lPla1llii a _jcrr taktlrínli rllrnlitl.anli se tnťtžc slarební ťrřail zabirlt a I,tlzIlot|tltltt1 r, llicll: ], Llstalltltll
t t l i t t 

, 
t l l, . t t t l .lil\ ťhl]l ,liil(l rlepiilrlr,t r

l'tlsttuzeni ziimč,r,u žlrdate|e tllc ust. § 90 star ebního zlikrlnir:
llilaztltlst ťttcttlníhrl pllinLt 1lrtl Iozllodo\all]í r. ťtzetní. zc-inlcnlt pt,rt trdliri'ttli úuettttticll rtlu ltLli]tlLtll, iu
stllno\el,]a r, § ]] odsl. 5 starebnílrtl zá|ionl. t-]zcnrni plán z hItilisl,a cilLt úzcrntlíhtl l)lltll()\ilI]i \ t!]Il]l(1
SlllěILl stllI]0\ Í lllarni. přípLrstrlÓ. rlepřípLtstné. popřipaclč ptltltllitlčni,|)říptIstnc rrLtžiti Ltrrl].r.ctrlich pILlelr
cilrne,hrr úzcrn i,
\a pozettlcich.r Ire/itstil\ čllélll ťtzcttlise Ltsl. \ l8 odst, 5 starcltníhtl zl'tIotrlt Ltpllltní i r ohcicll. lrl_.t,e rllir l

Úzcnttli 1ll1ttt, Lzcnrnípliitt l1enltlžť.iít ttacI ranlec Llstall0vťllí § lt] or-lst : stalchtlí]lo zlil.tlttit \lrtže ]lr,Ltze
..zpřisrlit" lt,tilžrttlst tttt,tistill,iinístaleb \ Ll51ano\ellíurctlctlrcll
l zctlltlt Pllin,jc clol,Lrtttent kotlcc'pčtlil-tr.lrahr řešíci lrLržiti úzcrní \ l]]čiitl\ll spt,l'tllltl1,1 LlzetntL,llce ilritrc
till]. žť stall(]\tl.ic lLrrlLčrli pIocIlr a ít'asr (ktlridoI,r ) konlLrrlililrcí. rc,.]etlt .tp,lrl I zettrttt Ili.||| lze l,bcctl,
cllliprrt.jako pl'ostoI0vó trspoiátláni ťrzenrí. trsnrěr,ňLrjící 1eho další \i\o] \ bLl(ll)tlelltt rc rztltllLt Ic
sptlIcčenskrnl. přírodnílrr a dalšinl podnrírlkánr v úzentí, V c]Llsledl,u ttllltl ťtzctlltli pllin r žiiclrterll pii1llttlc
neřeší \'\užití jcdnotlir'!clr pOzenll,ti , ťtzetnní pllin pracLrje s tirnkčnínli plocltiltlti a tteřcši atti r]ctltilrrr
Llnlistčl]i 5t veb, I'o sc' 1ltlsLtzLtje v rlinrci t,ecLl]ačttiho pllinLr .jako drrrllLt ťtzctltnč pliitltlraci dol,Ltlttctllltcc.
kteri lša|, ncbr l r přcclnlčrtré loklrlitě rrtllrrl,
V sottIldLt s .s 96b stavebního zál(ona a na zlt|ilarlě ._\1ctodickélro srlčlcrrí \litlistcrst\lt p1() l]li\1lll l(|/\(]i
|iclr se ner,rdiir,á závaztlé slatlorisk1l 6rgánrt ťtzcnttlího 1lliitlollini" č.i. \1\tlt-l8ll]8 ]í]lli |il. lzu r,l .u
LtrciIcnr zlttnČI' zařadil nlczi zlitltČt'r. plo l,(crÚ sť zit\aztlc stall()\i5k() Llt,gltttLt ituellltli]l,r ll|.|||(l\.IlIi
tlcrrdlir,á, t)lc § 9ótr tldst, l starebtlí|l,.l zliktlttlt sc zirazttú stlnill. islrtl llcrrc|lirii pl1) \1.1\e[)|]i /,l|||r|\
v zltstarětlótll úzcnli tlebo zaslal itcItté.plošc ltvetiettú r § l()] odst, (I), l lcdcrlr zlitttct..jc rilLttlrlttt tlll
./aStit\'ČIlého ťtzenrÍ_ vlnlezetléhLl r L zctlltlttn 1l|.rnLr ,it|,:lrrillo itlrarrt Vltt,tlsclrlI 1', Stitr blr Llil1l,,r itllr
ziltllčrtittl Lrvcdctlínl v § l()] oclst, l. a prottl se pro nclj ziiraztlú stltttor isl,il lleyvtliir ii

ne['tr jirró Prltvo prtlrést stavbrt lt stattolisk} dotčerlich tlrr:itnů. s1lI,1trců inžctlirsl.rell sili lt Ltčlt:rrlil,tL
řízeIri,

l\i vt,diuí trilato ro:lnltturí tl$ :!L!!!l!!J!L!rt,/ : j!!!]!q lLú/qlt
- žiiclosl tl rrdiini rozhodnLttítl ttnlístětlí stavby

- tjokLttttglltace zlttttč|rt

- itl íilrtttace o parceIlich

z sdčIcni CI]Z IC f Serr ices a.s. Pt,aha zc c]ttc 1ó.],]0] l pod zn,: ()70()_ió6_1.1()
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/. sdčlelrí'lelco ProSerlicesa.s. Prahazedrre l6,4.]0]lpoci zn,: ()l0lJ37l9(l

,- r rjaclřeni CasNct Sltržby s,r,o. []rno ze dne j0.-1.]()] l 1lod zn, 501)33 59 l 65

,. rr jlrclřcniSčVK a,s, Dččín zc dne ]0,.},]02l pocl zn,:03 l69()0-165-18,'t ll'('[]l,,\\.l

- rrjiidřcni CE-fI\ a,s. Praha ze dtle I9,4,20]l pod čj,: 62600i'2l
r- l1játlřcni Čcské RadiokorlLtn iliace a.s, Prahazedne l6,.1,]0]l pcld zn. LiP'f S"OSi ]7]tt t_].']0] l

- r,rjáclření ČPPnO a,s. Praha ze dne 16.1.202l pod spis.zt],: 75j]
i lrjádření 'l--Mobile Czech Republic a.s. Praha ze dne ]6.,1,202l pod zn. E2000l/2I

,- rljádřeni Vodafone Czeclr RepLrblic a,s. Praha ze dne l9..l.]0]] pcld zrr.: M\\'99l()l7]]l5]8]115
,- l r iádření l'eplárny Varrrsdorť a,s. zc drre 20.-l,]0] l bez Lrveclcní č,.j.

,- l1!ádřeniNc.!,czs,r,o, l'rahazedne21 -,l -202l podzn.: \'Y.lNE.I-]0]1-0]l]9-0]
. rr,,jádícníCNL, lNVL]Sl's.r,o. l'rahazedne l6,.1.]()]lpllc1 čislenl žátlosti NllSIl()()5l() ]l
,. lljiidíení V!běžck,net s,r,o. Varllsdorlze dnc 3.5.]0] l bez Lrlcdcni éj,

- rr jlrdíerri S\\l MO. utl,_leleni ocltrarlr ttzeltttltclt z;i jrnrr Čcc|tr z< L]rtc ]ll,-.]0jrl pLrJ zrr,: l l'-:-.l l

(l]7-20]0- ] l 50

- vvjádření SÚS Ústecliého kraje. p.o, Dubi ze clrle ]0.7,]0]0 1.l,.tcl zn,: j,1-5 l5 l ll-

Sl.]St]KDC/SI,L/ l l 46jl2020

- lioordinol,ané ZáVaZné Stal]o\ ist.o NIéÚ Varnsdorf oZP rc clnc _1.8,]()]() pocl č,j: \1t,\,\
669]0/]020 tl ra K l

- rrládřeni NlěÚ Varnsdorf OSN'Il. panátkor,/l péče Lč dtle ],,i.7,]()]() prlcl č,i,

OSM l/ll AN M l/5 704/2020. MUVA 67542/2020I,tanVli

- rozlroclnutí Mě[J Varnsdorl OSMI, oddělení doprar1" a SH ze dne ]0.5.20] l porl č,.j,:

OSMl/]69 j/]02l/GolSa. MUVA 12273/202 |GolSa

- lrjádření Města Varnsdorf ze dne 22.3,202l pod čj,: Mt.lVA ,l8,1lli202lSecKl

- dokllrd o zaplacení sprár,nílro poplatkLr

Stlrlebrli ůiatl r řizcni přczktlLruaI přcdltlženotr žáclost z hleclisck ltrcclctlrclr r \ 7() tltl:,t l il \ 9(i

stalcbltího zákonl_ pt,o_!eclrlaI .ji s účastnik_r řizeni. DO a postludiI shrotttližclčnti lii\illlla sllllt)\i\l\li J

připtlnrinli). Z přctlložen!,ch podIiladů a závazn!,ch stanorisek DO dospčl Slavclrni ťlřad kzlirůttr. le
Lls li Lrteč nčn ínr stavbt, ne.!sou oh1,oženy V€iejné Zá_il]r}" arli rtepřirnčřcnč on]cZena či tl]lt'ožctla lltl]llt lt

.,t,íii\ néltLi /ililn} tjaa5l ll ikLl íI./cll i,

[)()I( tllll c ntace pro vyctání ťrzerlní]lo rcrzlrodtlutÍ. b;la zpracor,ána l soLtčintttisli tlsob oprlttnČtlrcll

kvlkonLr této činnosti podle zákona č. 360/l992 Sb.. o vikonLr pololiiní atrtorizolanjch at'cllitcktLr a tl

ví,liontr ptlvoI1lrlí aLttorizovanÝch inžcnjrti a techniků čirrnr]clr re vlstavbč. r platrlénl znčtli (ltLttrlrizačlti

zálion ),

Žáciost o vyclání rozhodnutí o utllístčtlí stavb_v byla podána na příslLršném tbrnlLrllrři ptldIe přílolrr č, l. k

\\lllisťe ť.5U]/]0Uó Sb,. prárnick,,Lr ,-,soboLl. ČEZ DistribLrce it,S,. lČ ],]7]qUjj. luplick;i 8--l x. I(li í)]

Děč ín (dále _ien stavebnik).

Stavebrlí úřad konstatúe. že navrhovaná stavba splriLrjc r,šechnv zálionné podnlínkv pro l'r,cl/rníúzetlttlí|lo

rozhodnutí a vyhovuje obecnýrrr požadavkůnl na výstavLrLt stalloven{rlr vrhliiš|,otr č. 5()l/]0()6 S.. o

trbccttí,cIl požaclavcích na vyttžití úzenri. v pIatnénl zl]ěl)i. iI rovněž vvhtrvttjc vylrl, č.1(llii 1()(}9 \il ,l

tcch rl icliých požadavcích lla stavby.

Stareblti zántčr spadá do stareb Lrletlcrrich \ Llstallo\clli § l0j oclst. l bocl (l starcbnillrr zlikilna- Llcre'

rlcvlžadLrii stavebllí po\olelli ani ohlášeni,

[)okončenoLI star,bu lze uživat na záliladě vydaného kolauclačrliho soLth]asLI. o kter1 starcbnik požádlr dlc

Llstanoveí]i § J22 stavebního zákotla a § l8i vyhlášky,č, 50j/]0065b,- o podrobnč]ši úprarě ťrzenlttilto

rozhotlor,ítní, ťtzenltrího opirtřeni a stavebního řáclLl. ve znění pozdč,iších přcdpisů. stltrcbtti ťtřltcl nlt

přeciepsarrónt fbrnrLrláři , příloha č. J2 k vyhlášce č. 50]/2006 Sb.

@,ow
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Stavcbní ťlřad zajistil vzlrjenrný soulad předložcrrých závazrlých slanovisck dolčcnj,ch trr,_llrrlrr

vl,žaclovaných zvllrštnínli předpisy a zahrnuI.je do podnrínck rozhodnLtti,

Stavcbní ťrřad rozhodl, jak je ttvedeno ve výrc'kLr rozhodnLrtí. za použití ustallovcní prlivních přcrlpisťr vc
vi roliLt uvedcnÝch.

t]častníci řízcni_ claIší clotčcrlé osoby:

|)ltrcl VIček. Cas\ct Sltržlrl s.r.o.. SčVK a.s,. ('l: l ll\ a.s.. l,stccL( Lraj. Sprar;t il úLllzhlt ,ilttre
Ustcckého kraje. příspěvková orgatrizacc, Voclalone Czcch llcptrblic. a,s,- Mčsto Varnsrlot,l' l)clt,

Šinrck.'|'cpIrirna VaI,nsdorf a.s,
- Osoby s vlastnickýrli nebojinýnri věcrrýnri právy k sotrsednínr pozctlkťtnt:

parc.č,4360,4359.435811,435814,4315l2,436l12.431511,4374.431612.4316ll^437812.4}77.
4379l1.438011,43{l2.5503/1,5502,5500.550l,5498/], 549611.5495l1,5494.5492i l5. 5492/ l6.
5192114. 5492120. 5492lz2. 5492124. 5511 .5688/68, 5688/69 . 569411 . 510412.5 70.1/ 1 . 5 705/ l .

5 706/l. 5498/2. 44 ] 5. 44 ] 6l l v l<atastrálnínr úzenlí Varnstlorf

- Osoby s vlastnický,nri nebo_jinými věcnýnriprávy k soLtsctlnínl slavbánl:

Varnsdorí'č,p, 3l44. č.p. 7l l. č.p. 7l3. č.p, 7l4. č.p. 2 ].15. č. p, 2.i30. č.p. 720. č.yt. J997. č.p. 22.i0 a

č.p. 26{)1

V,"-pořridán í s niivrlly a n/trll itkanl i účastrl íI<ťr:

- Účastníci ncuplatrlili rrávrhy a námitky,

Vl,pořtidán í s vy jlrdřcn írll i účastn íků k poilklaclťrm rozhoclnutí:

- t]častníci se li podkladůnr rozhodnLltí ncvyjádřili,

l\lrrčení írčast n íl<ri :

Proti tonltlto rozltoclnLttí sc lzc otlvolat clo l5 clnů ocle clnc.!eho clztllitllctrí ku KrlljsLcrttLr ťIilrcltI L stcclióllo
lirrljc v tJstí nacl Labcnr poclzinílrr Lr zdejšího správního orgánu.

Oclvolání sc potlává s potřcbrlým počtcn] steinopisťl tak. ab1,.icclcn sttljnopis ziislal sprlirttitttLt tltgirtlrr lr

ab1 l,aždý ťrčastníIi tlostal jcclcn ste.jnopis. Ncpoclir-li ťrčastnili potřcbtli počc1 s1!,ill()l]istl. rrhot,,rt.le
spt,ti1,1tí ol,giirl na nlrklady írčastníka. Odvolánín lze napadnoLrt viroliovott čiist rozhoclntttí..icclrrotlili
r 1,r,ok netro.jcho vedlcjší Ltstanovcllí, Oclvolání.jen proti oclůvclclnčni rozhodnttlí.jc llel)řípLlstnó.

Stavcbní úřad po dni nabytí právní nroci ítzenlrlího rozhotlnLrtí dorLrčí žadatc]i stc,jrlo1lis piscrrrrlúlro
\,),holovcní ťrzcntní]lo rozhodnLttí opatřený doIožkotr pt,ávní nloci spolLl s ovčřctrou gt,al)clioLr 1liilrlhoLr.
slcinopis píscnrného vyhotovení ťtzenrního lozlrodnLrti opatřcnj, doložkoLl priivtli nloci clorLrčí_ .jtlc-li ir
stavbl,poclle§ l5 nebo l6 stavebního zákona. také stavebnítrrLt ťrřaclLr přísltrštlénlLr li 1lololcní slltrbr,

l{ozhoclnr:tí nrá potllc s\ 9] odst. l stavebního zákorra platnost 2 t,okr, I)otlnrírlkr. rtlzlltrdtlrtli () |llllistč|li
sllvb}, platí po dobu trv/rni stavtly či zařízení. nedošlo-1i z povahv včci k jciiclr ktll,tztttlrllci.

Irlg. Martil'|bgrrer v.r,
vedottcí stavcbrr ího ťrřadrr

otisli ťrředrlíhtl razitka
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'Iilto oznlinteni nrusí lrí,t vvr,ěšcno p0 dobu l5 dnú.

Vr.r,ěšeno,1 ," . . .. ?-2, !I, .lQ_21 Se,jntuto clne:

Italitko. podpis clt,qánLl. kteri potr t,zLI je r r v ěšen í a se_inlirtí trznittllctl t,

l1lplatck:
S;:rávní poplatel< ptldle zákona č. 6].l/2004 Sb.. o správních poplatcích položkv I7 oclst, l pisttt. c) rc
tjši l000 Kč bl l zaplacen drlc. l5,6,]021,

Obdrží:

ú!elt!tl_Lt.1,1 L:ltlLllptllq § ,\5 udít._.l sttn,qbniln zákottu tdutol,ti ,sr:|rJ,LJ!!t!L!! ]!4p!:!l4!!a)
(.'I:Z DistribLlce. a, s.. lDDS: v95uqly

síciIo: l'cplická č.p. 87.1/8. Děčín IV-PodnroI<lv. -105 0] Dečin ] - dr.trttčr.ll le t ir,.]t,e ..r: ť 1,1
[) i stribucc. a,s.. Od lror Projekt1, [)S. l DDS : v95 Lrq f,""

sicllo: Grrldcnerovač.p.2511/l9, Východní Předlněstí. j]6 00 Plzeň ]6
N]čsttl Varnsdorl. Nárl. lll_ Bcnešc č.p. 470. {07.17 Varnsdolf ]

qčq;tu !eúL;l:ttú4l!!e,1! j 9!1Q 1li;21.. !]L541tl9fu,íkl;.u!9141!4lu t 9yt1 sc,hr9i tt ku u tlt4rlt,ttc'cttt',l
|':llcI VIiek. I(_r.jicr., č,p, l..]0j j l [:sti rrucl l,abr:rll lr,
()ls\ el SlLržb), s,r.o.. lDDS:.jnn},1s6

sícl]o: I)ll nár,cnsklt č,p. -l99i l . t]rrlo-střed. Zábldol ice. 6()] ()0 []rrlrl ]
SčVK a, s,. lDt)S: f]rít)ns

sidlo: Přítkovslilr č,p. l 689. .{ l 5 50 1'eplice
('l---l I\ a,s,. lDDS: qa7425t

sícilil: Českonloral,slrá č,p, 25 l 0/ l 9. l90 00 Praha 9-I_ibcri
l.'steck1 klrtj. lDt)S: t9zbsva

rídlo: VeIka llllrdehrri č,p. j l l8ll8. ( stí rtrcl Llthcrrr-cclltIlllll. -l0i) U] L stí tritcl l irlrcrtr ]

Správa a údržba si]nic Usteckého l<raje. příspěvková organizace. IDDS: 6hcvxjc
sídlo: Rtrská č,p, 260/l3. Pozorlia. .l l7 03 Dubí tr 1'eplic _i

Vtlclalilne Czech llepLrbIic. a,s,. lDDS: 29acihr
sídlo: níttn. .lunkov;ich č,p. 2808/2. l55 00 Praha 5l5 - plostředrlictvítl] 7ástLlpce lrllil le l. spol. s

r,o,. Ií)DS: t-lwbz;lv
sídlo: NovoIišcňská č.p. l8. 628 00 I]rno 28

},,1čsto Valnsdorf - Petr, Šinrek. NiiIrl,E,Bencše č,p, J70. :l07 -l7 VlirnsciilI.í' l-l'cpliiltta Varnsdorí'a,s.. lDDS: 5 enrgrll pb
sidlo: l'alackélro č.p, 3501 . 407 .:l7 Val,nsdolf l

4qq5!D j!jiL:!]]!1L/!!!c J !: qrlt4 ] pii:l_ bLuqe,lttlbtl.=tilol]l1tyeřt jqLi yyltlLi,šku,1.
()sobr s vlastnic]i{,nri ncbo.jinini včcn(nri právr.,k sottseclninl ptlzctrtkLtttt:

palc. č, 1_3ó0. _lj59.43581I,.lj58/,l.,l]75i2,.+]6l/]..+j75/l. ]j7"l..l376r]..]_-]7óll..lj7E ]. _]]]l.
-t379/l,,1380/I. 43 82. 5 50j/ l. 5502. 5500. 550l. 5.198/l. 5.196/]. 5.195/ ] . 5_194. 5]9]'I:. 5.]9]' l (l.

5.19]/ l4. 5.1921]0 . 5492/22, 5492/24, 5517.56 88/68. 5688/69. 5 694/7. 5 70.1i ]. 5 70_1 1. 5705 l.
5706/l. 5:i98/2.,l4l5. 44l6/l v katastráltlínl ítzenlí Var.nsdorf
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()sobr srlastnicki,nli nebo.jinini \ěcní,mi prá\,v k soLtsedninr slarbánl:
Vlrnsdorfč.p, j lJ.1. č.p. 7l l. č,p, 7l3. č.p. 71.1. č.p, l1.15. č,p. ?j30. č.p, 7l(). č,p,
č,p.3697

lluta: a uc_lt!, úy! L u:4!.:
\1čl Vlrrnsclorl'- ()Zl). \lirn, [:, í}cnešc č,p l]0..10l,.1] \'ltlrlstlrlt,l l

\IčL VlrrnsLlrlrf'- ()S\ll Doprallr. \linl, [:. []cltcšc č,p. li{). l()l lr \ ltt,tl.tiot l'

1ii;17.[ pry2l;y491t L_1 119!9!'1!;p411,v tl dulu vyl,čšcttíLI \qi lulí,:
\lě[j Varnsriorl' - ()R(i. \anl, l:, Bcneše č,p, .l70, 107 -17 Vartlstlrlll' l

!!r!L!!r.!i.:.

r lltstni ]r

l'il1!)lla:
()r čřcrlá sitLrace pro r šcchtlr
l)tll,Lttncntacc zitnlérLt pro Sta\ebníl\ir po nablti prár,nínloci tohtlto rozllocItrLtti
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