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STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výroková část:

Městský úřad Varnsdoď, OSMI - oddělení dopraly a silničního liospodářství, .jako silniční správní úrřad

příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozernních komunikacích, r,e ztlění
pozdějších předpisťt (dálejen "zákon o pozernníclr komunikacícli"), a speciální stavební ťtřad přísJušný
podle § 16 odst. l a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozenrnícl-t komunikacích, ve znění pozdějších
předpisťr a § 15 odst. l zákorra č. 183/2006 Sb,, o územním plárrování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve zněrií pozdějších předpisů (dálejen "stavební zákon"), ve stavebrlím řízení přezkoumal podle § l09 až
] l4 stavebnílro zákona žádost o stavební povolení, kterott dne 15.07.20l4 podal

Ústecký kraj, IČ: 70892156, se sídlem Velká Hradební 118/48, 400 02 Ústí nad Labem,
plostřeanictvím svého zástupce Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, lČ: 00080837, se sídlern Ruská
č.p.260,4I1 03 Dubí u Teplic 3, v zastoupení Aleše Kociána č. OP: 106 79l 577 (dáIejen "stavebriík"),
a na zákIadé tohoto přezkoumáltí:

I. Vydává pod|e § l15 stavebI-tího zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 52612006 Sb,, kterou se provádějí
některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

na stavbu:

stavební povolení

,,REKO silnice IIl265 Varnsdorf - Krásná Lípa" (dále jerr,,stavba")

v rozsahu stavebtrích objektů:
SO 101 - Rekonstrukc€ krytu
SO 201 - Varnsdorf- rekonstrukce opěrné zdi v km 0,14
SO 202 - Krásná Lípa - rekonstrukce opěrné zdi v km 8,76
SO 203 - Krásná Lípa - rekonstrukce opěrné zdi v km 8,99
SO 204 - Varnsdorf- sanace sesuvu
SO 301 - Studánka - úprava odvodnění
SO 302 - Studánka - úprava odvodnění
SO 303 - Varnsdorf- rekonstrukce odvodnění
SO 304 - Krásná Lípa - rekonstrukce odvodnění
SO 401 - Rekonstrukce propustků
SO 402 - Varnsdorf- rekonstrukce mostu ev.č. 265-003
SO 403 - Krásná Lípa - rekonstrukce mostu ev. č. 265-007
SO 404 - Krásná Lípa - rekonstrukce propustku
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umístěných na pozemcíclr parc. č.39, l01, 106, 107, 146,378 v katastrálnírri území Studánka r.l
Rumburku, parc. č. 611/l, 614,69812,70l, 80l, 806,8170/I,811411,8I75l1,8175/2, 8l81, 8l86/l.
8188/l v katastrá]nírrr úzerní Varrrsdoď, parc. č. 2748/12, 306511, 3064D, 46413, 560ll',301918,31l5,
3041/l, 2148ll5, 27 5119, 2748l11, 27 4819, 3064153, 275115, 2869115, 56013 a st.p'.č.564lj v ratastratni,,l
území Krásná Lípa.

Soulrlas s lYdáním stavebního povolení podle § 15 odst.2 stavebního zákona vydal stavební úřad
Městskélro Úřadu ve Varnsdorfu dne l4.4.2008 pod čj. 1688/200SiKlsú a Městského úřadu v Runrburkrt
dne 1 5,4.2008 pod č j. oSÚ/1 53 5 8-0812123 -2008/Ra.

Stručný popis stavby:

§Q 101 - Rekonstrukce krytu: rekonstrukce bude prováděna ve stávaiících šířkách vozovkv. v místech
křižovatek v úsecích se zesílenou konstrukcí vozovky se provede vliškové vyrovnání irapolení na
pozemcích silnice lIl265.

So 20l - Varnsdorf- rekonstrukce opěrné zdi v km 0.14: stavební objekt se týká výnrěny
stávaj ícího zábradlí za zábradelni svodidlo. celková délka rekonstruovaného useku je 93,5 iri.

§O 202 - Krásná LÍp4 tqkonstrukce ooěmé zdi v km 8.76: rekonstrukce stávající opěrné zdi před
domem na st.p.Č, 577/2 v Krásné Lípě, nově budovaná opěmá zed' bude založená rnikiopilotácli, zeiJ,
bude odbourána a nahrazena novou, tvar zdi bude zachován, pouze na jedné straně bude prodloužena o
2,0 m. CeIková délka rekonstruovaného úsekuje 24,0 m.

So 203 -Krásná Lípa - rekonstrukce opíryizli v km 8.99: rekonstrukce stávající opěrné zdi před
domem na st.p,Č, 56412 v Krásné Lípě, při rekonstrukci zůstane zaclrován způsoi zalóžení zdi, bude
Provedeno ČásteČrré odbourání a následné dobetonování rra lícové straně a provedella nová římsa, délka
zdi 16,40 m.

SO 204 - Varnsdorf- sanace sesuvu: předmětem stavbyje sanace částečně podemleté krajnice vozovky
Přilehlou vodotečÍ, hloubka příkopu za krajnicíje 0,5-1,7 m. Ce|ková déIka sanovaného ťlseku je 30,30 rrl.

SO 30l - Studánka Úprava odvodnění: návrh rekonstrukce krytu silnice v daném úseku spočívá
v odstranění stávající komunikace v šířce l m podél příkopu a znovu položení komunikace ve sk]adbě dle
TP l70, dále bude zhotovena krajnice v šířce 0,5 m a zpevněný příkop (betonové žlabovky).

SO 302 - Studánka - Úpre,v4 odvodnění: jedná se o zlepšení odtokových porněrů u rrapojení silnice 111265
na silnici I/9.

SO 303 - Varnsdorf- rekonstrukce odvodnění: rekonstrukce stávajících uličních vpustí a naluazení
mříží za jednoíné, dále bude provedena rekonstrukce stávaj ících přípojek těclrto vpustí.

SO 304 - Krásná Lípa - rekonstrukce odvodnění: rekonstrukce stávajících uličních vpustí a
nahrazení mříží zajedriotné, dále bude provedena rekonstrukce stávajících přípojek těchto vpustí.

SO40l - Rekonstrukce propustků: jedná se o rekonsŤukci stávajícíclr trubních a deskových
ProPustkŮ s rŮzrrými prŮtoČnými profily, předmětem stavební|ro objektu je rekorrstrukce čel, říms, desek a
u některých propustkŮ se vzhledem kjejich stavu počítá s úplnou rekonstrukcí nosné konstrukce. Tlouby
ProPustkŮ budou kopírovat stávající sk|on, stávající niveleta komunikace bude upravena dle So 101,

So 402 - Varnsdorf- rekonstrukce mostu ev.č. 265-003: jedná se klenbový rnost o .jedriorn poli,
délka Piem. 5.5_8 rn. spodní lic klenbyje od 4,20 m až do 5,00 m nad temenem kolejnic. Na klenbě bLrde
Provedena nová ZB skoiepina a následně plošná liydroizolace mostovky, nové řírnsy á zábrad. svodidla.

So 403 Krásná Lípa - rekonstrukce mostu ev. č. 265-007: v rámci rekonstrukce mostu bLrde
sanován beton vŠech nosnýclr konstrukcí mostu, bude proveden norý spádový beton a následriě plošná
izolace mostovky a rubu opěr. opěry mostu budou hloubkově přespárovány, nově budou provedeny ŽB
římsy, na rrěž bude osazeno ocelové zábradlí se svislou výplní.

č.1. Muva 23s++/20t+velpe

SO 404 - Krásná Lípa - rekonstrukce plQpu§lku v rámci rekonstrukce bude sanován beton všech
nosných konstrukcí propustku, na rubu desky propustku bude proveden nový spádový beton a riásledně
ploŠná izolace mostovky a rr:bu opěr. Opěry propustku budou ošetřeny sanační omítkot"t. Nově bude
provedena ZB řírnsa na vtokové straně, na níž bude ukotveno ocelové zábradlí se svislou výplní.
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Stanoví podmínky pro provedení stavby:
l, Stavba bude Provedena podle projektové. dokumentace, kterou vypracova|a projekční kancelář AZ

Consult sPol. s.r.o., Klíšská 12,400 01 Ústí nad Labern, nig. Zaónck AvenaiiuŠ, čratt o+oooot,
_ PříPadné zrněny nesrní být provedeny bez předchozího povolérrí speciálního staveúního ílřadu.2. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájeníitavby.
3. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu q,to fáze výitavby pró kontrolní p1ohlídky stavby:a) po dokončení celé stavby
4. Při provádění stavby je nu_t19 99dry9vat předpisy, týkaj ící se bezpečnosti práce a technickýclr

zařízenÍ, zejména zákon č. 30912006 Sb. a nařízení vlády ě.59112006 Sb., o Ůližších minirnálních
požadavcích na bezpečnost oclrranu zdraví při práci na staveništi.

5. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl. č.26812009 Sb., upravqjící požadavky na prováděni
stavebních konstrukcí a technických zařízení staveb a na ně navaŽujíci ustanovení pií.lušny"h
teclirrických norem,

6. Na stavbě bude řádně veden stavební deník, za řádné vedení stavebního deníkr"r odpovídá Zhotovitel
stavby. Stavební deník bude uložen na stavbě tak, aby byl k dispozici vzdy pri namátkovétrr
kontrolním výkonu.

7. Stavba bude dokončena do 1212016 ode dne nabytí právní rnoci tohoto rozlrodnutí.
8. Stavba bude Prováděna dodavatelsky a dodavatel bude seznámen s podrnínkarni tolroto rozl]odl]Lltí.

provádění stavby bude sledovat stavební dozor.
9. Pro slavbu budou pouŽity pouze materiály s příslušnými atesty (atesty vydané státní zkušebnou,

osvědčení ITl, prohlášení o shodě a podobně),
l0. Veškeré škody způsobené stavbou hradí irrvestor.
1 l. Bude zamezen přístup nepovolaným osobám na staveniště.
l2. StaveniŠtě bude odpovídat požadavkům ustanovení § 24e vyhl.č. 269/2009 Sb. Stavební činnost bude

uskuteČňována tak, aby vzhledem k provozu na stavbě a okolrrí zástavbě byly veškeré její negativní
vlivy snÍŽeny na minimum. Práce,jejichž hlučnost by přesahovala 50dB, nébudou prováděny v době
od 21 hodin do 7 hodirr.

13. S odpadem, vznikajícím při stavební činnosti, bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/200l Sb,
o odPadech a ostatními souvisejícími předpisy v odpadovém hospodářství. (Obaly od stavebrríclr
materiálŮ nesmí být likvidovány spalováním na místě.) Ke kolaudaci budou předloženy doklady o
nezávadné likvidaci odpadů, vzniklých během provádění staveb. Na stavebním poiernku bude
vyčleněno místo pro nádobu na TKO.

l4. Budou splnělry podmínky stanoviska Telefónica 02 Czeclr Republic, a.s. ze dne 3.8.20l4 čj. SoS -l4NE 14010475, vyjádření ze dne 30.6.2014 čj.: 62863414, 628652/14, 628644114, 6286Ó8114, ze
dne 24.6.2014 Č j.: 624163114, ze dne 25.6.2014 éj.: 625404114, ze dne 26,6.2014 čj.: 626410114, ze
dne 27 .6.2014 čj.: 6273'16114 a627382l14:

- v oblasti stavby se nachází podzemní kornunikační vedení, které je nutno respektovat a clilánit před
PoŠkozením, Nad trasou a v ochranném pásrnu našeho vedení nesmí doj ít ke snížení, či zvýšení
stávající nivelety terénu. Kolize stavby s naším vedením požadujemeještě před vydáním stavebního
povolerií projednat s oddělení ochrany sítí (p, Kojetín tel.: 606 757 l80),

- Před záhozem a při každé kolizi stavby s naším vedením bude přizválr kjeho kontrole pracovník
kabelové údržby naší společnosti (p. Nepovím, tel: 602 574 702), o provedené kontiole bude
proveden zápis do stavebního deníku, kter,ý bude kontrolován při kolaudačním řízení stavby,- stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbJnečného odkladu poté, kdy zjistit, že
jeho záměr, pro kterly' podal shora označenou žádost, je v kolizi se sEk a nebo ,usilru.le do
Ochranného pásma SEK, nejpozději však před počátkem zpracovárí projektové dokunrentace
stavby, která kolidLlje se SEK a nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK, vyzvat společnost 02
Czech Republic a.s. ke stanovení konkrétních podmínek ochrany SEK, případně k přeložení SEK, a
to v pracovní dny od 8 do 15 hod,, prostřednictvím zaměstnance 02 Czech Republic a.s. pověřeného
oclrranou sítě Dušan Kojetín, tel.: 415553312,606'157l80 (dále.ien POS),

- předložení SEK zajistí její vlastník, společnost 02 Czech Republic a.s.. Stavebník, který vyvolal
překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. l] zákona č. 127/2005 Sb., o elektronickýcli
komunikacích a o změně některlých souvisejících zákonťt povinen ulrradit společnosti 02 Czecl-t
Republic a.s. veškeré náklady na nezbltrié,úpravy dotčeriého úseku SEK, a to na ítrovni stávajiciho
technického řešení,

- pro Účely přeložení SEK dle bodu (3) tolioto Vyjádřeníje vlastník povinen uzavřít se společností 02
Czech Republic a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK,

- bez ohledu na vŠechny shora v tomto Vyjádření uvedené skutečrrostije stavebník, rrebojím pověřená
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třetí osoba povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK spol. 02 Czeclr Republic a.s.,
které jsou rredílnou součástí tohoto vyjádření.

15. Budou splněny podmínky vyjádření CEZ Distribuce, a.s. Děčín ze dne 30,6,2Ol4 čj.: 0100296593,
24.6.2014 Čj.: 0100294537, 0100294532, 0100294527, 0100294523, 0100294535, ze dne 26.6.2014
čj.: 01 00295595, 01002957'19, 0100295'7'1 8, 010029577 5, 0100295'77 3, O 1 002957 62:- v PříPadě podzemních energetických zařízeníje povinností stavebníka před započetírn zemních prací
čtrnáct dní předem požádat o v}tyčení prostřednictvím Zákazrrické linky 840 840 840,

- Pokud dojde k obnažení kabe|ového vedení riebo k poškozerrí eriergetického zařízení, kontaktúte
prosím naši poruclrovou linku 840 850 860,

- NADZEMNI VEDENI - při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrickélio vedení r,rysokélro napětí
se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živýrn částem - vodičůrl
blíže než 2 m,

- jeřáby ajim podobná zařízení rnusí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všeclinyjejich části
mimo ochranné pásmo vedení a musíbyt zamezeno lrymrštěrií lana,

- 1e zakázáno Stavět budovy nebo jiné objekty v ochranriýclr pásmech nadzemních vedení vysokého
napětí,

, je zakázátlo, provádět veškeré podzernní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných
bodů - sloupů nebo stožárů,

- je zakéuáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, pies nebo přílno na stožáry el. vedení,- dodavatel prací mLlsi prokaz atelné seznámit své pracovníky. j iclrž se to Týtá S ČSN EN 5 0 l l 0- l ,- Pokud není moŽné dodržet body č.1 a 4, je možtlé požádat příslušný provozní ťltvar plovozovatele
distribuční soustavy a další řešeni (zajištění odborného dolrledu pracovníka s e lektrotech n ickoLr
kvalifikací dle Vyhlášky č.50/78 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí ,,,),

- v případě požadavků na lypnutí zařízeú po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat
mirrimálně 25 dní před požadovaným temínem. v případě vedení riízkého napětí je možné íéž
požádat o zaizolování části vedení,

- PoDZEMNÍ VEDENÍ - dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčeni podzemního
zarízeíi a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to qýká, sjejich pololrou a upozomit na
odchylky od výkresové dokumentace,

- výkopové práce do vzdálenosti 1 m od osy (krajního) kabelu rnusí být prováděny ručně, V případě
provedení sond (ručně) může blýt tato vzdálenost snížena na 0,5m,

- zemní práce musí by,t prováděny v souladu sČSN 73 6133 Návrh a provádění zemnílro tělesa
podzemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č.59l12006 Sb,, o
bližších rninirnálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích,

- místa křížení a souběhy_ ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být Jyprojektovány a
provedeny zejména dle čsN z: eoos, čsN aN 50341-I,2, čsN sN 5034l-j, čŠN ÉN 50423-1,
CSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050,

- dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací
minimá|ně 3 pracovní dny předern,

- při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizly je třeba po dohodě
s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození,

- je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryaé kabely musí by1 za vypnutého
stavu řádně \yvěšeny, chráněny proti poškození a označeny q)rstražlotl tabulkou dle ČSN tso 3864,

- před zá|rozem kabelové trasy musí byl provozovatel kabelu r,yzván ke korrtrole uložení. Pokud toto
organizace provádějící zemní práce neprovede, rylrrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo
nechat inkriminovanó místo znovu odkr;ýt,

- při záhoztt musí bY zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískováriy a provedeno krytí proti
mechanickému poškození,

- bez předchozího soulrlasuje zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zemirry nad kabelern,
- každé poškození zaíízeni prouozovatele distribuční sousta\y musí být okarnžitě rialrlášeno rra LinkLr

pro hlášení poruchy Skupiny CEZ, společnosti CEZ Distribuce, a.s., 840 850 860,
- ukončení stavby musí b}t neprodleně olrlášeno příslušriérnr"r provoznímu íttvaru,
- po dokorrčení stavby provozovatel distribuční soustavy nesou],]lasí s vylrlášerrírr-r oclrranného pásma

novýclr rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v oc|rranném pásml zaíízení
provozovatele distribuční soustavy, Případné opravy nebo rekonstrukce na svéIn zařízení nebude
provozovatel distribuční soustavy provádět na qýjimku z ochranného pásma nebo na základě
soulrlasu s činností V tomto pásmu.

l6. Budou sp|něny podmínky stanoviska HZS Ústeckého kraje, Děčín ze dne 12.5.2008 čj,: HSUL-45-
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8/DC-PREV-SP-LE-2008:
- při rekonstrukce silnice rnusítlýt zajištěn přijezd požárních vozidel ke stávajícíln objektům.
l7. Budou splněny podmínky RWE Distribuční služby s.r.o., Brno ze dne 15.7.ž0I4 či.i soooll+zss:- po odstranění konstrukce vozovky.v úrovni zemní pláně požadujeme chránit plynovodlrí připojky a

plyrrovody umístěné ve vozovc€ před mechanickým poškozením při pojíždění Letonoqi,ni punely,
popř. ocelor,ými plecliy o t|oušťce min. 3 cm,

- PoŽadujeme zachovat stávající niveletu (komunikace), Parkovací stání doporučujeme provést ze
zámkové dlažby,

- dopravní znaČení musí být umístěno od stávajícího plynrirenského zařízení v rninirnální vzdáIenosti
lm,

- Pokud Při rekolstrukci komunikace bude zjištěno, že některé plyrrovody nebo přípojky budorr nlít
vůči nové niveletě kry,tí menšíjak 80 cm, bude nutné provést pretóztu teónto ptyna.e,i.řlr ch zaťízerli
t1! ttlrvlo dosaženo požadovaného krytí. Tlto práce budóu provedeny u.outudu se zákonem č,
45812000 Sb. v platnélr' zněníjako přeložka plynárenského zařízání na náŘlady investora,- Při r,rysazování stromŮ a okrasrrých dřevin požadujeme dodržet od stávajícího plynárenskélio zařízení
vzdálenost minimálně 2 metry na obě strany od osy plynovodu,

- po odtěŽení stávající konstrukce vozovky bude podstatně sníženo krytí stáVajícílro plynovoclrr a
PříPojek. Proto je vyloučeno použití těžké mechanizace (zejména válců s trny, zernnicli frez atd.1
Přírno nad Potrubím. Zejménaje třeba věnovat při provádění prací zvýšenou póŽornost a opatrnost u
míst s odbočkarni, kde navrtávací odbočkol"ý T - kus vyčnívá nad vlastní pátrubí a nrolilo by do.jít
kjeho odtěŽenÍ. Dále je třeba ověřit polohu přípojek, kteréjsou nad vlastním potrLrbíln plynovodnílto
řadu a navíc zpravidla uloženy kolrno na plynovod (a tím i tornunikaci),

' za stavební Činnosti se pro ÚČely tohoto stanoviska považují všecliriy činnosti prováděné
v ochranném pásmu plynárenského zaíízeni,, stavební Činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařizení je možné realizovat pouze při clodržení
podmínek. NebudouJi §4o podmínky dodrženy, budou stávební činnosti, popř. ítpia'1 terénLr
Prováděné v oclrranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 zákóna e.+ssizooosu.
ve znění PozdějŠÍch předpisŮ za_činnost bez našeho předchozílio soulrlasu. Při každé změně p1ojektu
nebo stavbY (zejrnéna trasy navrhovaných inž. sítí) je riutné požádat o nové stanovisko k této změně., Před zahájenírn stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno
v}tYČení trasy a přesné určení plynárenského zařízení. Yytyčení trasy provede příslušná plovoz1tí
oblast Zákaznická linka 840 11 33 55. O provedeném vytyčení bude sipian protókot. přesné určení
uloŽení Plynárenského zaYízení je povinen provést stavebník na svůj nákiad. Iiez vytyčení a přesnélro
urČerrí uloŽení p|ynárenskélio zařízení stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti iahájeny,
V}tYČení plynárerrskélro zařizení považujeme za zahájení činnosti stavebníka v oclrrannéln pásmu
plynárerrského zařízení,
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bude dodržena mj. ČsN 73 6005,TPG '702 O4-tab.8, zákott č, 45812000
předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou,
pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni
zařízení, rozsahetn ochranriélro pásma a těmito podmínkami,

Sb. ve zrrění pozdějších

spolohou plynárenského

Při Provádění stavebních činnosti v ochranném pásnu plynárenskélro zařízení je investor povinen
uČinit taková opatření, aby riedošlo k poškození plynárerrskélro zařizerú lébo ovlivnění jeho
bezPeČnosti a spolelrlivosti provozu. Nebude použito nevhodné nářadí, zemina bude těžena pÓLrze
ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí,
odkrlté plynárerrské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavebrrí činnosti řádně zabezpečeiro
proti jeho poškození,
v PříPadě PouŽití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti
Provedeno Úplné obnaŽení plynárenského zaíízení v místě křížení na náklady stavebníka. V přípaclě,
že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie,
stavebník je povinen neprodleně oznárnit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízeri (vč.
izolace, sigrralizačního vodiče, výstražné ťolie atd.) na telefon l239,
před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízeri bude proveclena
kontro]a dodrŽení podmínek stanovených pro stavebrií činnosti v ochranném pásmu plynárenského
zaÍÍzení a kontrola plynáren ského zařízení. Žádost o koritro]u br"rde podána minimálrré s ani pr.a
požadovanou kontrolou. povinnost kontroly se vztahuje ina plynárenské zařízení, která netylo
odhaleno. o provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené korrtroly nesmí t}t
plynovodní zaíízení zasypáno. v případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmírrky je povinen
stavebník na základě výzvy provozovateIe PZ, nebo jeho zástupce doložit prťtkazrou dokumentaci o
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nePoŠkození PZ během výstavby-nebo provést na své náklady kontrolrií sondy v místě styku stavby
s PZ,

- plynárenské zaíízeni bud,e !ř"9 ,i.l|... výkopu řádně poclsypáno a obsypáno těženýrn pískem,
zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barlry, vše v souladu s CSN ĚŇ 120ú-1:4, TpG 702
01, TPG 702 04,

- neProdleně Po skonČení stavební činnosti budou řádně osazeny všeclrny poklopy a nadzemní prvkv
plynárenského zařízení,

- poklopy uzávěrŮ a ostatníclr annatur na plynárenském zařízení vč.lilavnícli uzávěrů plynu (HUP) na
odběrném Plynovém zaíízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobr: tiván í stavební
činnosti,

- PříPadné zřizovártí staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apocl. bude realizováno mimo
ochranné pásmo plynárenského zařízelí,

- bude zachována hloubka uložellí plynárenského zařízení,
- Při PouŽití nákladnícli vozidel, stavebních strojů a mec]ranizmů zabezpečit případný přejezcl přes

plynárenské zařízení lložením panelů v místě přejezdu plynárenskéh o zaÝízerlí-.
l8, Budou splněny podmínky vyjádření UPC Česká republika, s,r.o., Liberec ze dne 24.].2014 pod spis.

značkou: l63 J 2/Ru, a to:
- vyjádřeníje platné pouze v rámci předmětné stavby,
- stavebník, nebo jim Pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu vyzvat společnost UpC

ke stanovení konkrétních pod,rnínek ochrany WKS, případně k pře|ožení VVŘS poté, kay zjistil, že
ielro záměr, pro kteq,l podal shora.označenou žádost, je v koiizi se VVKS a'nebó zásaiLrje do
Ochranného Pásma VVKS a v rámci realizace záměru bude nutná manipulace, úprava či přeložení
WKS. Výzva ke stanovení konkrétních podmínek ochrany VVKS případně pieložení inLrsí být
Podána nejPozději však před počátkem zpracování projektové dokurneniace stavby, která koliduje ieWKS a nebo zasalruje do Ochrariného pásma WKS, požádat společnost UpC o stanovení
konkrétních podmínek ochrany wks nebo případně podmínek k přeložení vvks, a to
prostřednictvíln pověřené osoby - p. Jaroslav Růžička, tel.: 489 l ] 1 1 12,- stavebník, který vyvola| překládku WKS je dle ustanovení § l04 odst. l6 zákorra č.12712005 Sb,, o
elektronických komurrikacích a o změtrě něktených souvisejících zákonů povinen uhradit společnostiupc veškeré rráklady související s r,yvolanou překládkou dotčeného vvks, a to na úrovni
stávajícího technického řešení. Překládku rozvodu UPC zařadí stavebník do projektové dokumentace
a rozpočtu své stavby,

- Pro ÚČelY PřeloŽení WKS dle bodu (3) tohoto Vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností
UPC ,,Dohodu o provedení vynucené překládky podzemního vedení sítě elektronických komunikací..
a,,Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene" v dostatečnénr časovém předstihu před
zahájerrím stavby (nejlépe před zahájením stavebně správního řízení na příslušném stavebním úřádě),- bez ohledu na vŠeclrny shora V tomto Vyjádření uvedené skutečnosti je Štavebník, nebo jím pověr,ená
třetí osoba povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany VVKS společlrosti Up-C, kieré jsotl
nedílnou součástí tohoto Vyjádření,

19. Brrdou splněny podmíliky vyjádření Severočeských vodovodů a kanalizací a.s., Teplice ze dne
10,7, 2014 čj. o l46l0087079loTPCULNr, ze dne 22.7.2014 čj. o 146l0086833/óTPCUL/Ga,
ol46l 0086879/OTPCUL/Ga, čj. ol 4610086843/oTPCUL/Ga, čj. ol46l0089 lO/oTPCUL/Ga,
č j. O l 46 1 008696 4 l OTP CUL| Ga:

- skuteČné urnístění zařízení je nutno zjistit vyqíčením přírno na místě, nejlépe před zahájenínr
projektových prací. v případě nejasností budou provedeny kopané sondy či vyýčení inspekční
kamerou,

- stavebník je povinen neprodleriě ohlásit případné poškození vodolros. zařízení provozovateli,
Stavebník odpovídá za everrtuální škodu na vodoliospodářském zařízerií způsobenou svojí činností,- PříPadná existence vodovodních či kanalizační přípojek není předrnětem to|ioto stanóviska. Naše
sPol. neníjejich správcem, se žádostí o infomaci o existerrci přípojek se oblatle na.jejich vlastníky,
tedy na vlastníky nemovitostí, jejichž pozernky budou stavbou dotčeny,

- vyýčení skutečnélro umístění zařízení ve správě SčVK a.s. je nutné objednat na te|. 840 l l 1 1 1 l,
- Pro Provádění zemnícli, stavebních a ostatních prací v ochrariném a bezpečnostrrítn pásmu zařízerrí

ve sPrávě SeveroČeskýcli vodovodů a kalalizací, a.s. Teplice požadujerne p|ně respektovat toto
zařízení ato za dodržení všech předpisů a norem, které se k této činnosti vztahúí,

- v PříPadě, Že dojde ke střetu se zařízením v naší správě, jste povinen toto neprodIeně ozná]]it na tel.
840 ll1 l11 a projednat s rraší společností,

- Při odkrytí zaÍÍzení ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. Teplice v prťrběhLr
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prováděných prací poŽadujeme toto před Zásypem protokolánlě předat naší společnosti. Dojde-|i ke
vstuPu do ochranného pásma v prŮbělru prováděných prací, je potřeba tuto skutečnost neprodleně
nahlásit naší společnosti,

20. Budou splněny podmínky souhrnnélro stanoviska Správy železnični dopravni cesty, státní
organizace, Ustí nad Labem ze dne 6.8.2014 čj. 13229a/l4-oŘ UL, t322gbl14-oŘ UL, l]229cl1,1_
oŘ UL, l3229di l4-oŘ UL:

- během stavby učiní investor na vlastní náklady taková opatření, aby nebyla ohrožena bezpečnost
provozu na železnici a nedošlo k narušení jakékoliv drážrrí činrrosti,

- stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty ani žádné jiné zařizení v majetku ČR_SŽDC,
s.o.,

- stavba bude realizována takovým způsobem, aby ani v budoucnu nebyla poškozována a nebylo
ornezenojejí užívání vlivem provozu dráhy,

- stavba musí být v souladu s aktuálně platnými stavebními a da|šími obecně právními předpisy
(stavební zákon, zákon o draliách a jeho prováděcí vyhlášky v platném zněrrí atd.), nařízeníni,
vyhláškami, teclinickýIni normami, směrnicemi a předpisy SŽDC, s.o., TKP státlrích drah,
Vzorovými listy železničního spodku, Stavebním a teclinickým řádem drah a ostattrími předpisy, s
VYuŽitím nejnovějších technických řešení, technologií provádění, pracovních postupů a nrateliálů
s cílem dosáhnout, při dodržovárií zásad hospodámosti a ochrany životního prostředí, co nejvyšší
kvality a životnosti stavby,

- Vlastní realizací stavby nesmí dojít k znečištění přilehlého železničnílro štěrkového lože ani drážní
stezky na výše uvedené přilehlé železniční trati,

- sráŽková voda z nově rekonstruované komunikace křížící železniční trať nadjezdem nesmí trat'
zaplavovat a musí b;ít odvezena mimo železniční trať,

- k odvádění vody nelze využívat drážnich příkopů ani jiných drážních zařízeni,
- během v|astní realizace stavby učiní investor na vlastní náklady taková opatřerrí, aby nedošlo

k znečištění štěrkového lože dráůní stezky na přilehlýclr, výše uvedených tratíclr,
- pozemky ve vlastnictví Čn-SŽnC, s.o. budou po ukončerií prací uvederry do ptivodního stavLr,

odpady a přeb}tečný materiál budou odstraněny v souIadu s platnou legislativou, rovněž nesrrrí doj ít
k ekologické zátěži těchto pozemků,

- při realizaci stavby rnusí být všechna zařízeni, pracovní pornťtcky, nářadí a ostatní materiál urnístěny
a uloženy vždy takovým způsobem, aby nezasahovaly do průjezdného průřezu a volnélro schůdného
manipulačního prostorr"r přilehlé koleje (tj. prostor mezi stavbami, pevnýlni zařízeními nebo jinýrni
překážkami a průjezdným průřezem, kteqý je stanoven pro přilehlou kolej a ktelý musí být zachován
pro bezpečný pohyb osob a marripulaci s rnateriálern) a zhotovitel stavby n]usí postupovat v souladu
s § 4a, odst,2, písmeno a-e), zákona o draliách č. 266194 Sb., v platnéln znění (rrepřibližovat se do
vzdáleriosti menší jak 2,5 m od osy krajní koleje dráhy atd.),

- požadujeme, aby investor požádal o odprodej dotčených částí pozemkovýclr parcel (křížení pod
železničním mostním objektem) ve vlastnictví ČR-SŽDC, s.o. (po r"rkorrčerrí stavby ria základě
geometrických plánů). Do doby odprodeje budeme požadovat uzavřít na výše uvedenou část
pozernku nájernní srnIouvu,

- zrbájení stavby bude ohlášeno minimálně 14 dní před započetím prací SŽDC, OŘ UL, Správa tratí
Ústí nad Labem, vedoucí provozního střediska STO Česká Kamenice, p. Šerník, tel, č. g72 433 678
nebo'724346 591 a poté i oznámení o ukončení stavby. Výše jmenovariý zajistí rovněž případný
technický dohled v místě křížení a po ukončení stavby provede prohlídku a písemně odsouhlasí
ukončení prací ve vztahu k pozemkům ve vlastnictví Čn-SŽnC s.o. (písemné \,yjádření bude slorržit
jakojeden z podkladů k vydání souhlasu s ukončením stavby ze strany SŽDC, OŘ UL),

- stavebník rovněž písernně oznání zahájení stavby minimálrrě 14 dní předem na adresu SŽDC, OŘ
UL, Odbor technického rozvoje, Železničáíská 31,400 03 Ústí nad Labenr. Před ukončením prací na
stavbě (před_ konáním závěrečlié kontrolní prohlídky stavby) si stavebník písernriě zažádá o
stanovisko SZDC, OR UL k ukončení stavby v obvodu a oclrranném pásmr"r dráhy,

- stavebník rrebo jeho zástupce požádá Drážní úřad, sekci stavební - oblast Praha, Wilsorrova 300/8,
12I 06 Praha 2, o souhlas ke křížení stavby v odvodu a ochranném pásrnu dráhy, podle ustanovení
zákona o drahách č.266/1994 Sb., v platném znění,

- případné doplňky a zrněny, pokud budou v ochranném pásmu dráhy nebo la dráze, budou s námi
zvlášť projednány,

- při realizaci objektu SO 402 - r€konstlukce mostu nesmí dojít ke změně uI,čenélro prťrjezdného
průřezu. Požadujeme, aby práce prováděné nad provozovanou dopravní cestou byly zajištěny
takovým způsobem, aby v žádném případě nemolrlo doj ít k pádu jakéhokoliv stavebního mateliálll,
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stavební suti, strojnílro zařízení, osob atd. do provozované dopravní cesty,
- v PříPadě, Že kdyŽ zhotovitelem stavby nebude organizační jedrrotka SŽDC a práce se budott

zajiŠťovat v prostorách železlíční dopravní cesty, nebo svoji činností může ovlivnit provozovátrí
dráhY na železniční dopravní cestě SŽDC a v místech veřejnosti nepřípustných, bude postupováno
dle podrnínek uvedenýclr r]a lrttply|ryllszdc,czldalsi-informace/povoleni-pr.o_vstup_na-zdc.htnr |.- v případě možného omezení železntčního provozu si investor požádá o qilukr.r tratě nebo zave<lení
Pornalé jízdy (upozorňujeme na nutnost prokázat reáInost navrhovanýcl-t výIukových časťr).
UPozorňujerne, že ve výše uvedenýclr případech půjdou náklady se zavedením výIrradně na účet
investora.

- uPozortiujeme, Že srnlouvu na výluku trati nebo zavedeni pornalé jízdy vyřizuje (rnin. jerlen niěsíc
před podáním žádosti nárokovosti na SZDC, OŘ UL) na SŽDC, s.o., Odbor plánování á koor.diriace
výluk, oddělení technologie a přípraly výluk, skupina technologie a smluvnícl-t vztalrů, p, Adarnec
JaroslaV, te.č. 97z 244 551, nebo maiI AdamecJ@szdc.cz,

- v PříPadě Předpokládané výluky tratě (výluky l, nebo 2. tratbvé koleje v délce trvání max. do dvort
dnŮ),je toto nutné nárokovat v minirr-rálním předstihu 90 dnů u SŽDC, OŘ UL, provozní odděIení
Ing. Hajniš, vedoucí provozního odboru, tel,č, 912 424285, nebo 602 l68 550,

- v Případě předpokládané nepíetržité qýluky (výluky 1. nebo 2. traťové koleje tři a více dnťt) je toto
nutné nárokovatjiž rok předem do ročriího plánu, kte|i se tvoií na SŽoC. oŘ UL. provozní oddělení
- Ing. Hajniš, vedoucí provozního odboru, te|,č. 972 424 285, nebo 602 l68 550,

- zajiŠtění zavedení pornalé jízdy je nutné nárokovat v minimálníIn předstilru 3 pracovních dt-tťr rr
SZDC, OR UL, Správa tratí Ustí nad Labern, pí Salanská tel.ě. 9'72 422 228.

2l, Budou dodrŽerry podmírrky stanoviska Povodí Ohře, státní podnik, Clromutov ze d,rle 27.6.2014 č.1.:
032100-17 53l/20|4, ze dne 9.12.2013 čj.: 3 0l 100-54 0012013:
Stavebni objekt - rekonstřukce propustku na Křinici v ř. km 18,667

- Stanovisko z hlediska správce povodí: nedojde ke změtiě průtočrrého profilu,
- pro dobu stavby bude zpracovárt havarijní plán dle vyhlášky č. 450/2005 Sb,, v platném zněrrí a

povodriový plán dle TNV 75 2931. Tyto plány budou po výběru zhotovitele stavby předloženy
Povodí Ohře, státní podnik, závodl Terezín k lyjádření. Poté bude lravarijní plán schválen
příslušným vodoprávrrím úřadem a povodňoqý plán bude předložeri přís|ušné obci k r,l,jádření. To
všeještě před zahájením stavebních prací,

, průtočný profil silničního propustku bude pročištěn,
- Vy.iádření zhlediska Povodí Ohře. státní podnik: případné napadávky stavebního materiáltr do

vodního toku Křirrice neprodleně odstraní z kory4a vodnílro toku na své náklady itlvestor stavby,
- při stavbě nebude narušena stabilita opěrných zdí (břehového opevnění) vodnílro toku Křinice,

v případě poškození opěrných zdí (břehového opevnění) je investor stavby opraví na své náklady,
- technologický postup stavby bude předložen k odsouhlasení Povodí Olrře, státn í podnik, provozu

Ceská Lípaještě před zaliájením stavby,
- Povodí Ohře, státní podnik, provozu Česká Lípa bude s dostatečným časovýrn předstilierri oználneno

zahájení a r.rkončení prací,
- zástupce Povodí Ohře, státní podnik Česká Lípa bude přizván ke kolaudaci stavby,
- s Povodí Ohře, státrrí podnik, závodem Terezín a oddělení evidence pozernků v Chomutově bude clo

zahájení stavebního řízení vyřešeno rržívání pozemkťr, se kterými rná právo lrospodařit Povodí OhŤe,
státní podnik, po dobu stavby a budoucí majetkoprávní q,pořádárrí stavbou tívale dotčených
pozernků. Pro užívání pozemků dočasně dotčenýclr stavbou bude uzavřena nájemní smlouva nebo
smlouva o podmínkách realizace stavby Majetkoprávní vypořádání po dokončení stavby bude
vycházet ze zarněřeni skutečného stavu stavby geometrickým plánem.
Stavebni objekt - SO 20l (Varnsdorf - rekonstrukce opěrné zdi v km 0,14) SO 203 (Krásná
Lípa - rekonstrukce opěrné zdi v km 8,99), SO 40l (rekonstrrrkce propustků) a SO 403
(Krásná Lípa - rekonstrukce mostu 265-007)

- během realizace stavby nesmí dojít ke znečištění povrchor.jích a podzernních vod látkarni závadnýnri
vodám,

- na pozemcíclr, které mohou bý při povodriových prŮtocích zaplavováiy vodou, nebudou skladovány
snadno rozpojitelné a odplavitelné materiály ani látky závadné vodám, pokud rrebudoLr zabezpečeny
před průtoky velkých vod,

- pro dobu stavby předmětných SO (kromě'SO 40l - propustků č. l, 3 a 5) bude vypracován havalijní
plán dle vyh|ášky č. 450/2005 Sb., v platném zrrění, a povodňový plán TNV 15 293l. Tyto plárly
budou po výběru zhotovitele stávby předloženy Povodí Ohře, státní podnik, závodu Terezírt
k vyjádření a poté budorr schváleriy příslušným vodoprávním úřadenr. To vše ještě před zahájenírrr

@u,



č1, vUva z38++/zot+velte str. 9

22.

24,

stavebních prací,
koryta vodních tokŮ nebudou Znečištěna stavebním materiálen, Veškerý vybouraný i stavební
materiál napadený do koryt vodnich toků musí být okamžitě odstraněn,
Pokud dojde stavebnírni pracemi k narušení koryta vodního toku, bude kofyto včehlě břehů uvedeno
do náležitého stavu,
při stavbě So 401 ( propustků č.5 a 6) a So 403 (Krásná Lípa - rekorrstrukce mostu 265-007)
nebude narušena stabilita opěmých zdí (břehového opevněníf vodního tokrr l(řinice, v případě
poškozerrí opěrných zdí, budou tyto zdi opraveny na rráklady investora stavby,
zahájení a ukonČení prací bude s dostatečným časovým předstihem oznámeno provozrímu středisku
Povodí Ohře, státní podnik v České Lípě,
po kompletním ukončení prací bude přizván pracovník provozního střediska v České Lípě ke
kontro|e Provedellí stavby, kde rnu bude předána dokurnentáce skutečnélro provedení stavby včetně
geodetického zaměření a konečný stav bude tírnto pracovníkem protokolárriě odsouhlasen,
s Povodí Ohře, stáhrí podnik záyodem Terezín bude do zahájeri stavebního řízerrí vyřešeno užívání
pozemků, ke kterým má právo hospodařit povodí ohře, státrrí podriik, po dobu stavby a budoucí
majetkoprávní vypořádání stavbou trvale dotčených pozemků. p.o ryto-úče]y bude užavřena bucl'
nájemní smlouva, smlouva o právu provést stavbu, smlouva o uzavřeni budoucí kupní smlouvy nebo
smlouva o uzavření budoucí smlour,y o zřízení věcného břemene. Majetkoprávní vypořáctáni po
dokončení stavby bude vycházet ze zaměření skutečného stavu stavby geometrickýrn plánem.
Budou dodrženy podmínky vyjádření Měú krásná Lípa, odbor {stavby, invesiic a životního
prostředí ze dne 26.5.2008 čj.: 3 696i08/Mar- l82:
požadujeme, aby v rárnci stavby byly řešeny také sjezdy na místní kornunikace a soukromé
pozemky, úprava krajnic v úseku na území obce a železobetonové zábradlí tt mostu 265-07.
Budou dodrŽeny podmínky stanoviska MěÚ Varnsdorf, odbor životního prostředí ze dne l6.12.20l3
č j.: MUVA 3 l883/2013Pejlv:
st?novisko z hlediska orgánr-r přílQdy a_krajinv: při stavbě nesmí dojít k poškozen í vzrostlých strorlťt
a keřŮ nebo.jejiclr kácení (ani porušení kořenového systérnu). PokLrd bude kácení stromů nezbvtně
nutné. vYžádá si inveslor povolení. Piípadné ořez) díevin je třeba provádét v obdobi vegetocrriho
klidu a následně rány ošetřit zdůvodu zabrárĚní poškození nebó llapaderri dievin šk;dlivýnri
biotickýrni činiteli.
Budou dodrženy podmílrky záyazného stanoviska ze dne 25.6.2014 č j.: MLrVA l75l9120]45imII:
orgárr v oblasti vodoprávnílio úřadu: Stavební objekt - SO 401 propustek č.2:
během výstavby ani provozem díla nedojde k významnérnu znečištěrrí vod, zvláště ne ropnými
látkami,
okolí toku v prostoru stavby narušené prováděnírn prací bude po skoněení prací uvederro do
původního stavu.
Budou dodrŽerry podrnínky závazného stanoviska ze dne 25.6.2014 čj.: MIJVA 17564/2014Sirnil:
orgárr v oblasti vodoprávního úřadu: Stavební objekt - SO 401 propustek č.4 a 5:
bělrem realizace stavby nesmí dojít ke znečištění povrchovýclr a podzemních vod látkanii závadnými
vodám,

Případné napadávky materiálu ze stavby neprodleriě odstraní z koryta vodníIro tokLr investor stavby
na své náklady,
okolí toku v prostoru stavby narušené prováděníIn prací bude po skorrčení prací uvedeno do
pŮvodního stavu,
v blízkosti vodnílro toku nebudou skladovány snadno rozpojitelné a odplavitelné materiály ani látky
závadné vodám, pokud nebudou zabezpečeny proti prťrtoku velkých vod,
pracerni nedojde k narušení opevnění kory4a,vodrrího toku a pozemků.
Budou,dodrženy podmínky stanoviska MěU Rumburk, odbor životního prostředí ze dne 5.1I.2008
č j.: OZP 13 53 4l -08 l 4099-2008 l uzl:
orgán v oblasti vodop!Érydhp ]ú4dr]] Stavební objekt - SO 404 - Krásná Lípa, rekonstrukce
propu§tku:
nedojde ke zmenšení průtočného profilu propustku,
pro dobu stavby bude zpracován havarijrií a povodňový plán,
při stavbě nebude narušena stabilita opěrných zdí (břehového opevnění) vodního toku křinigc,
v případě poškození opěrrrých zdí (břehověho opevnění) je investor stavby opraví na své náklady,
případné napadávky stavebnílio materiálu do vodnílro toku Křinice neprodleně odstlaní z koryta
vodnílro toku na své náklady invesior stavby.
Budou dodrženy podmírrky stanoviska ze dne l5.9.2008 čj.: oŽP89194-08l4099-2008lttzl:
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orqán v oblasti vodoprávního úřadu: Stavebni objekt - SO 401 rekonstrukce propustku č.6:
při stavbě nebude narušena stabilita opěrných zdí (břehového opevnění) vodního toku Křirrice,
v případě poškození opěrných zdí (břehového opevnění) je investor stavby opraví na své náklady,
případné napadávky stavebního materiálu do vodnílio toku Křinice rreprodleně odstraní z koryta
vodního toku na své náklady investor stavby.
během stavby nesmí dojít ke znečištění povrclror,^ých a podzemníclr vod látkarni nebezpečnými
vodám,
v záplavovém území vodrrího toku Křinice nebudou skladovány snadr.o rozpojitelrré a odplavitelrié
rnateriály ani látky závadné vodám. pokud nebudou zabezpečerly proti prťltoku velkýcli vod,
Budou dodržeriy podmínky stanoviska ze dne 24.9.2008 č1.: ozP1297 51-08/4099-2008luzl:
orgán v oblasti vodoprávního úřadu: Stavební objekty - SO 101 - Krásná Lípa - rekonstrukce
krytu; So 202 Krásná Lípa - rekonstrukce opěrné zdi v km 8,76i 304 Krásná Lípa -
rekonstrukce odvodnění:
případné napadávky stavebnílro materiálu do vodnílro toku Křinice neprodleně odstraní z kotyta
vodnílio toku na své náklady investor stavby,
běhen stavby nesmí dojít ke zrrečištěrií povrchových a podzemních vod látkami rrebezpečnýrni
vodám,
v záplavovém írzerní vodního toku Křiriice nebudou skladovány snadno rozpojitelné a odplavitelné
materiály ani látky závadné vodám, pokud nebudou zabezpečerry proti prťltoku velkýcli vod.
Budou dodrženy podmínky vyjádření ze dne l4.8.2008 čj.: OŽPBO750-08/3-2008lgot,lot; zib; uzl:
orgán v oblasti odpadového hospQt!éisldl Stavební objekt SO 404 Krásná Lípa - rekonstrukce
propustku na p.p.č, 3064/2 v k.ú. Krásná Lípa:
investor, příp. jím pověřená osoba, předloží při závěrečné kontrolní prohlídce stavby doklad o
využití nebo odstranění odpadů vzniklých realizací výše uvedené stavby (např.: stavebrrí odpady,
obaly od nátěroliýcli a stavebníclr hmot aj.) v souladu se zákonem č. 185i200l Sb., o odpadech a o
změně některých dalších zákonů, v platném znění a prováděcími právními předpisy. Odpady lze
převést do vlastnictví pouze osobě oprávněrié kjejich převzetí podle (ustanovení § 12 odst. 3)
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalšíc|r zákonů, v platném znění.
orgán v oblasti vodop&!yqi!]9 ]ú4!1ui
nedojde ke zmenšení průtočrrého profilu propustku,
pro dobu stavby bude zpracován havarijní a povodliov,ý plán,
při stavbě nebude narušena stabilita opěrných zdí (břehového opevnění) vodnílio toku Křinice,
v případě poškození opěrných zdí (břehového opevnění) je investor stavby opraví na své náklady,
případné napadávky stavebního materiálu do vodního toku Křinice neprodleně odstraní z kolJta
vodního toku na své náklady investor stavby.
Orgán ochranv př!!pd]4
bude vydán souhlas se zásahem do významného krajinrrého prvkrr po předložení žádosti, ke které
žadatel přiloží projektovou dokumentaci a plnou moc žadatele pro jeho zástupce s uvedením rozsallu
právních úkonů, a to v případě, že žádostje podána v zastoupení.
Budou dodrženy podmínky vyjádře ní ze dne 2.7.2008 čj.: oŽPl255't2-08i3-2008lgot; zíb; uzl; naí:
orgán v oblasti odpadového hospodářství: Stavební objekt SO 203 rekonstrukce opěrné zdi v lrm
8,99; SO 401 rekonstrukce propustků č.6; SO 403 Krásná Lípa- rekonstřukce mostu 265-07:
investor, příp. jím pověřená osoba, předloží při závěrečné kontrolní prohlídce stavby dok|ad o
využití nebo odstranělrí odpadů vzniklých realizací 1/še uvedené stavby (rrapř.: stavebrií odpady,
obaly od nátěrovýclr a stavebních lrmot aj.) v souladu se zákonem č. l85/200l Sb., o odpadech a o
změně některých dalších zákonů, v platriérn znění a prováděcími právnírni předpisy. Odpady lze
převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné kjejich převzetí podle (r-rstanovení § 12 odst. 3)
zákona č. l85/200l Sb., o odpadech a o změně někte{ich dalších zákoriů, v platrrém zrrění.
orgán v oblasti vodoprávního úřadu:
ke stavbě je nutný souhlas dle § l7 odst. l) písm. a) zákona č.254lZ001 Sb., o vodách a o znrěně
některých zákonťt, v platrrérn znění,
během stavby nesmí dojít ke ziečištění povrchových a podzemních vod látkarni nebezpečnýrni
vodám,
v záplavovém území vodního toku Křinice nebudou skladovány snadno rozpojiteJné a odplavitelné
materiály ani látky závadné vodám, pokuil nebudou zabezpečeny proti průtokům velkýcli vod,
případné napadávky stavebního materiálu do vodního toku Křinice neprodleně odstraní z koryta
vodního toku rra své náklady inveŠtor stavby,
po dobu provádění prací na akci bude lypracován havarijní a povodrŤový plán,
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- havarijní a povodňové plány budou předloženy k vyjádření povodi ohře, státrrí podrrik,- SO 203: technické řešerrí zaústění odvodriovacího žlabu a drenážní trubky DN 100 do vodriího toku
Křinice (levobřeŽně pod mostem vř.km l9,089) bude ještě před vydánírn stavebního povolení
(ohláŠení stavby) projednáno a písemně odsouhlaseno s PovodírnOlrře, itátní podnit v česk3 Lípo,- SO 401, Propustek Č.6: při stavbě nebude narušena stabilita opěrnýclr zdí (břelrového opevnění)
vodního toku Křinice, v případě poškození opěrnýclr zdí (břehového opevnění) je investor. stavby
propustku opraví rra své náklady,

- so 403: pro tento objekt bude rypracován havarijní a povodňový plán. odvod deštbvýcli vod
z nezPevněné PlochY cliodníku u pozemku p.p.č. 56i v k.ú. Krásriá Lípa, požadujeme navrlrnout až
do vodnílro toku Křinice. Teclrnické řešení bude ještě před r,ydáním stavebního póvolení projedrráno
a písemně odsoulrlaseno Povodí Ohře, státní podnik provozern v České Lípě,

- SO 403: Při stavbě nebude narušena stabilita opěrných zdí (břehové opevirění) vodnílro tokr.r Křinice,
v případě poškozeníje investor stavby mostu opraví na své náklady.
Budou dodrŽeny podmínky stanoviska a závazného stanoviska ze dne 3'|.12,2013 ěj.: ožPl43403-
l3lmat; lot; vyc; nak; lat:
orgán v oblasti odpadového hospodářství: stavební objekty so l01 - rekonstrukce krytu, so
202 -Krásná Lípa - rekonstrukce opěrné zdi v km 8,76; So 304 Krásná Lípa - rekonstrukcc
odvodnění:

- investor, příp. jím pověřená osoba, předloží při závěrečné kontrolní prohlídce stavby doklad o
vYuŽití nebo odstranění odpadů vzniklých realizací výše uvedené stavby (např.: staveĚní odpady,
obaly od nátěrovýclr a stavebníclr hmot aj.) v souladu se zákonem č. l 85/200 i Sb., o odpadecli a o
změriě rrěkteqi'ch dalšícli zákonů, v platlrém znění a prováděcírni právními předpisy, Ódpady lze
převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné kjejich převzetí podle (ustanovení § l2 odst. 3)
zákona ě. 185/2001 Sb., o odpadech a o Změně něktených dalších zákonů, v platnérrr znění.

25. Budou dodrženy podmínky rl,jádření MěU Varnsdorf, OSMI - odděIení dopravy a SH ze dne
4. 12.2013 č j.: OSMll 4099 /20 l 3/VELPE:

- před zahájením stavebních prací požádá investor (stavebník) v dostatečném předstihu (30dnů) o
povolení ke zvláštnímu užívání dotčené komunikace.

26, Při Provádění staveb nesmí být narušeny nadzemní a podzemní sdělovací kabely a zařízení, vedení a
PotrubÍ. Při provádění staveb nesmí být nad přípustnou rníru znečišťováno životní prostředí a místní
komunikace, okolní zástavby nesmí blýt nad přípustnou míru obtěžována lrlukem, prachenl a
vibracemi. Nesrní dojít k znečišťování terénu, povrchorlých a podzemrrích vod r.opnýrni a jinými
škodlivými látkami.

2'7. Před zapoČetím zemníclr prací je nutno požádat správce dotčených inženýrských sítí o přesné
vYtyČení tras podzemních vedení. Podmínky stanovené jednotlivýrni správci musí b;ýt respektovány.
Pokud by při provádění prací byl zjištěn výsky.t neznámého podzemního vedení, musí b;it o torn
neprodleně uvědomen maj itel tolroto vedení, kteqy' stanoví další podmínky pro provádění praci.

28. Prováděním prací nesmí být poškozeni ve svýclr práveclr uživatelé nebo vlastníci souseclních
nemovitostí a porostů. Sjednání příslušné dohody a náhrady škody je povinen provádět investor
(zhotovitel).

29. Yozidla a stavební mechanizmy opouštějící staveniště nebudou znečišťovat veřejné komunikace, v
opaČném případě zajistí stavebník okamžitou nápravu. Na silničriím pozemku nebude skladován
stavební materiál.

30, Před zahájenim stavby musí blýt vyličena prostorová poloha stavby odborně způsobilou osobott. I(e
kolaudaci bude předložen výkres geometrického zaměřerrí nově budovariého chodníku a doklady o
vytýčení stavby.

3l. Při stavbě musí být zajištěn příjezd pro vozidla záchranné slrržby a požár,ní ochrany ke stávajícíln
objektům a musí b;ýt zabezpečen přístup k obytným dornůrn,

32. Na viditelném místě u Vstupu na staveniště bude umístěn štítek - STAVBA PoVoLENA-, který
obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek mrrsí být chráněrr před
povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechátr na místě clo vydání
koIaudačního souhlasu.

33. Dokončení stavby oznámíte gísemrrě se žádostí o kolaudačrrí souhlas speciálnírntt stavebnírnu ítřaclu
- oddělení dopravy a SH MěU Varnsdorf § I2Z zák. č. 183/2006 Sb.

Účastl,í"i řízení na něž se vztahuje rozhodnuti správn ího orgán u dle § l09 odst. 1písm. a)a § 109odst, l
písm, c) stavebn ílro zákona:
Ústecký kraj, Velká Hradební 118/48, 400 02 Ústí nad Labem

@ l,n
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Město Varnsdorf, Nám. E. Beneše č.p . 47O, 407 47 Vamsdorf
Město Krásná Lípa. Masarykova 246/6.4O7 46 Krásná Lipa
Red ite]stvi silnic a dálnic CR, Na Pankráci 546/56,145 05 Praha4
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219,430 03 Chomutov
Správa a írdržba silnic Ústeckého kraje, Ruská č.p.260,417 03 Dubí u Teplic 3
Správa železniční dopravní cesty, s,o., Dlážděná č.p, 1003/7, Praha-Nové Město. l l 0 00 PRAHA
Kubín Vladimír, Přemyslovců 617l8, Krásné Březrro,400 07 Ústí nad Labem
Kubínová Jitka, Přernyslovců 617l8, Krásné Březno,400 O7 Ústí nad Labern

odůvodnění:
Dne 15.7.20l4 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedenýnt
dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Souhlas dle ust. § 15 odst. 2 stavebnílro zákona byl vydán stavebním úřadem Městskélro úřadu ve

Yl].^d_yj|!dl" ]!:!.2008 pod čj. 1688/2008iK./sú a Městskélro úřadrr vRumburku dne 15.4.2008 pod
č j. OSU/1 535 8-0 8 l21 23 -2008lRa.

SPeciální stavební Úřad veřejnou ,vyhláškou oznámil dne Z4J.2014 zahájerrí stavebního řízerrí známýnr
účastníkům řízení a dotčeným orgánům. speciální stavební úřad poále ustanovení § Jl2 odst. 2
stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu porněry Štaveniště byl1,
dobře znáIny a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzeiií stavby, a.tunoull, ž" ve lhťltě do
15 dnŮ od doruČení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá
stanoviska.

SPeciální stavební Úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předJoženou žádost z hledisek
uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenýlni orgány a zjistil, že
jejírn uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebnírn zaronóm, preapisy
vydanýIni kjeho provedení a zvláštnírni předpisy.

Projektová dokumentace stavby splriuje obecné technické požadavky na výstavbu. Speciální stavební
Úřad v PrŮběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolerií stavby. Projektová dókumentace byla
zpracována oprávněnou osobou.

- projektovádokumentace
- výpis z katastru nemovitostí
- plná moc k zastupovátrí
- smlouvy o uzavřerrí budoucí smlouly o zřízerrí věcného břemene
- smlouvy o provedení stavby na pozemku
- souhlasy s realizací stavby
- výzva k zaplacerrí správního poplatku ze dne 15.7.2014
- doklad o zaplacení správního pop|atku
- souhlas Městského úřadu Varnsdorf, stavební úřad ze dne l4.4.2008
- souhlas Městského úřadu Rurrburk, stavební úřad ze dne l5.4.2008
- vyjádření MěÚ Varnsdorf, OSMI - oddělení dopravy ze d1-1e 4.|2.2013
- stanovisko a závazná stanoviska MěÚ Vamsdoď, OŽP ze dne 16.12.2013.25.6.20í4
- stanovisko Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje, Děčín ze dne s,tŽ.zotl a24.4.2008
- stanovisko HZS Ústeckého kraje, Děčín ze dne 12.5.1008
- vyjádření od MěÚ Krásná Lípa ze dne 26.5.2008
- stanoviska od Povodí ohře, s. p. Chomutov ze dne9.12,2013,27.6.20l4
- stanovisko PoLlClE ČR - dopravní inspektorát Děčín ze dne 7.5.2008
- rozhodrrutí Krajskélro úřad Ústeckého kraje ze dne 18.7.2008
- souhlasy, závazné stanovisko a vyjádření MěÚ Rumburk, oŽP ze drte 5.11.2008, 15.9.2008,

24.9.2008, 2.9.2008, 14.8.2008, 2.7.2008, 3 I.12,20|3
- vyjádřeníSčVK a.s,. Teplice ze dne 8.7 .2014,22,7.2014, 10,7,2014
- vljádření CD - Telernatika, Praha ze drre 4.8.2014,24.6,20l4
- stanovisko T-Mobi]e Czeclr Republic a.s., Praha ze drc 25.6.2014,26,6.2014,27 ,6.2014
- souhrnné stanovisko Správy železniční dopravrrí cesty, s.o., Ústí nacl Labern ze dne 6.8,2014,

žádost
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31,7.2014 a nájemní smlouva č. 0046i 14, VS 6508004614
- vyjádření Ministerstva vnitra ČR ze dne 29.7.2014
- vyjádření UPC ČR, s.r.o. Liberec ze d ne 24,7 .2014,25.6.2014,26.6.2014, 21 .6.2014
- vyjádření České Radiokomunikace, a.s. Praha ze dne 1.7.2014,30,6,20l4
- stanovisko a vyjádření 02 Czech Republic a.s. Praha ze dne 3.8.2074, 24,6.2014, 25.6.2011,

26.6.20 1 4, 21 .6.20 1 4, 30.6.20 1 4
- vyjádření RWE Distribuční služby s.r.o. Bmo ze dne2'1.6.2014, 15.7.2Ol4,30.6.20l4
- vyjádření ČP,z lct Services, a.s. ze dne 24.6.2014,25.6.2014, 26,6.z0l4,21 .6.2014,30.6,2014
- vyládření ČEZ Distribuce a.s, Děčín ze dne 24.6.2014,25.6.2014,26.6.2Ól4,30.6.2Óu

Rozpočtové náklady na stavbu činí cca 100 mil. Kč.

SPeciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závaznýcll starrovisek dotčených orgárlťr
vyžadovaných zvláštními předpisy a zalirrrul je do podmínek rozl.todnutí.

SPeciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnuíí, za použití ustanoverrí právních
předpisů ve výroku uvedených.

Úča.tní"i řízení další dotčerié osoby:

SeveroČeská vodárenská společnost, a.s.; Telefónica 02 Czech Republic, a.s.; RWE Distlibuční služby,
s.r.o.; CEZ Distribuce, a.s.; Ministerstvo obrany, Vojenská ubyovací a stavební správa Pralra; Kovošrot
Group CZ a.s.; UPC Česká republika, s.r.o.; František Čelko; Blanka Čelková; TM-SOLAR s.r.o,;
Ladislav Dorica; Ngoc Vu Linh; Dagmar Wúnsclieová; Norbert Liehr; lveta Liehrová; Alžběta
Rybáčková; Jana Štefáčková; Vlasta Kócherová; Novosad Milan; Preyová lvana RNDr.; Jaroslav
Vondrák. Pardubická,č.p. 3210, 407 47 Varnsdorf; Miclial Dubovecký, Karlova é.p. 2643, 407 41
Varnsdorf l; Helena Sefflová, 5. května č.p. 135,407 47 Varnsdolf 1; Miloň Sysel, Konenského č.p.
259,40'1 47 Varnsdorf 1; Hana Syslová, Komenského ě.p.259,407 47 Varnsdof l; Eva Šeborová,
Obilní č.p. 126,407 47 Varnsdorť l; Dušan Slavík, Pohraniční stráže č.p, 3257,407 47 Varnsdorf l;
Miroslav Špetla, 5.Května č.p. 1929,40? 47 Varnsdorf 1; Polabské rnlékárny, a.s,, pobočka Varnsdorl,
IDDS: xvafqpu; Josef Koloc, Medový Újezd č.p. 64, 337 01 Rokycany 1; Václava Kolocová, Medový
Ujezd Č.p. 64, 337 01 Rokycany 1; Petr NoVák, Vinohradská č.p. 2070, 407 47 Varnsdorf J ; Bohuslav
Pasovský, Kamenická č.p. 31'19, 407 47 Varnsdorf 1; Jaroslav Pasovský, Obilní č.p. 4, 407 47 Valnsdorf
1; Miroslav Urban, Mostecká č.,p. 1236, 407 47 Y amsdorf 1; Vlastimil Gabrie|, Kubelíkova č.p. 3215,
407 47 Varnsdorf l; Lucie Štubnerová, Vojtěcha Kováře č.p. 231/20, 408 0I Rurnburk 2-Horní
Jindřichov; JosefKestler, Školní č.p. 3135,407 47 Varnsdorf 1; Dana Sclrořová, 5. Května č.p. 14,401
47 Varnsdorf l; Václav Čermoch, Klostermannova č.p. 1224,407 47 Varrrsdorf 1; Torláš Kalný, 5.
Května č.p. |107,407 47 Varnsdorf l; Petra Kalná, 5. Květrra ě.p. 1707,407 47 Varnsdor.f l; Irena
Jandová, 5. května č.p, 325l,407 47 Varnsdoď 1; Miloš Malík, 5. května č.p.24, 407 47 Varnsdoď 1

Vladimíra Malíková, 5.Května č.p.24,407 47 Vanisdorf l; Otakar Benda, Řeznická č.p.31,407 47
Varnsdorf l; Kristina Bendová, Řeznická č.p.31,407 47 Varnsdorf 1; Auto Tourist Club o.s., lDDS:
9rh4tvr; Mandava Trade s.r,o., IDDS: v7fshaf; JosefVeverka,5. května č.p,54,407 47 Varrrsdorf l;
Věra Veverková, 5.Května č.p.54,407 47 Varrrsdorf 1; Morrika Jandová, 5. Května č.p,2373,407 41
Vamsdorf l; Lien Vu Thi Kim, Tyršova č.p.521,407 47 Varnsdorf l; Irrg. Yorika Kiliánová, Veveří č,p.
76113b, Děěítt XXll-Václavov, 405 02 Děčín 2; Andrej Vnenk, B.iarnata Krawce c.p. 3160,407 41
Varnsdorí'l: Alena Vneltková. Bjarrtata Krawce č.p. 3l60.401 47 Varrlsdorl'l: Útad'pro zastttporáttí
státu ve věcech majetkových, IDDS: 96vaa2e; Mgr. Jan Dušek, Březová č.p. 1299123, Ústí nad Labern-
Střekov, 400 03 Ustí nad Labem 3; Martin Honrík, Pod Slovany č.p. 204l/55, NoVé Město, l28 00
Praha 28; lng. František Bouda, U Sadu č.p. 241,43l 59 Vysoká Pec; AUTO NORTH a.s,, IDDS:
ahtea2il,České dráhy. s.p.. SDC Ústí nad Labem, Správa budov a b}Ť. hospodářství, Železničářská 3l,
400 03 Ustí llad Labeln; Rímskokatolická farnost - děkanství Varnsdorf, Nárn. E. Beneše č,p. 47l, 407 47
Vamsdorf; Lesy ČR s.p., IDDS: e8jcfsn; Silike keramika, spol, s r.o., IDDS: 2em2cpi; Arrdiea Rud'áková,
Pohraniční Stráže č.p. 244,407 47 Varnsdoď 1; Miros]av Kulhavý, Dlouhomostecká č.p. 752, Liberec
XXX-Vratislavice nad Nisou, 463 11 Liberec 30; Pavel Vlček, Ceskosloverrské m|ádeže č,p, 19, 407 41
Varnsdorf l; Jiřina Štelzigová, Jana Opletala č.p. 1632122,434 01 Most l; Ing. Lukáš"Plechatý, Na
Pískovně ě,p, 667l44, Liberec XlV-Ruprechtice, 460 l4 Liberec l4; Antonírr Písař, Československé
Mládeže č.p. l179, 4O1 47 Varnsdorf l; Milada Písařová, Československé Mlácleže č.p. ll19, 407 47
Varnsdorf l ; Lubor Kitzler, Janovice v Podještědí č,p. Z0, 463 53 Křižany; Bohumil Kudla, Komenského

(@ lL lq



č.1. vuva z:s++lzotavetee stř ]4

Č,P,2322, 407 47 Y amsdorf l; tng.Tomáš KYPTA, Pražského povstání č.p. 4177 /3a, Mšet-lo nad Nisorr,466 04 Jablonec nad Nisou 4; Michal Kocourek, U Rybníka ě.p.350l2a,408 01 Rrrnrburk 3-DolníKřečany; Kateřina Kocourková, Studánka ě.p. 245,40i 52 Varnsdorf 3; lrrg. Lukáš Plecha|i, NaPískovně č.p. 667l44, Liberec XlV-Ruprechtióe, 4ó0 l4 Liberec t4; qeská;;šň ,p.,-ro'oš, r..z"a.y,Jiří Střebovský, Kostelní č.p. 1578,40147 Varnsdorf 1; Eva Hornová, Sr."i"r""p.lisl +:ÍÍ: v".it oii
u_ Litvínova; lng. Jiřina Charvátová,_ Ja,bloňová č.p. zsaS, qss or 'žut". 

l; ing. i.,,pu 
'Šorrotir.oua,

Karafrátová Č.p. 57318, Jaktař, 746 01 opava 1; l.iiclial Haller, Studánka č.p. 124,407 52 Varrrsdorf;Zdeněk Kamenský, Chmelařská č.p. 1423, 407 41 Y amsdorf l; Helena rur"nrt a, N",r,ocniční č.p,3:2!, !97 47 Varnsdorf 1; Bohumil Kudla, Komenského e.p.232i,;ó;;;-'v";;;;;r t, tne,
fl,;njlo'l::,l'ťilo" 9 o 3:1,40] 52 Varnsdorf 3; lng. Petr Juška, Saáová č.p. zoq, Ďot',it<anr.ni".,*Ul ll LesKa Kamenice; Dana Jušk-ová, Studánka ě.e.69,407 52 Varnsdorf 3; Lubomír Stehlík,Strrdánka Č.P. 191,407 52 Varnsdoď 3; Alena Stehlíková, Studánka e.p. tór, +o"j Íi"iiu.nraorr:;
Miroslava Pasovská, Kamenická č.p. 2213,407 47 Varnsjorf 1; Bohusiav Purourrlr, rcu,rri,rická č.p.3179, 407 47 Varnsdorf l; Iaroslav Pasovský, obilní č.p, 4, 407 47 Vur,,.áo.i i's"lr;.ir rralu,Komenského Č,P.2322, 407 47 ,Yarnsdorf 1; Janiš Jiří Bc., Frindova 689/16,40746 ŘJ*a Lipq :unisMartin, Frindova 689/16,40746 Krásná Lípa; Janišová Anna, Frirrdova ststte, +olqa KJsná Lípa;VojtíŠková Magda, Varnsdorfská l083/1 13, 40746 Krásná Lípa; LINILES, a.;., Jiříkovská 832/16,
Ru mbu rk ] . 4080 l RLlmburk: Zen kner M icllal. Varnsdorr.r.a S l áó i . +ói+íř rar"a L rpá,'H"lnir ro,,,as uHemerová Anna, HruLlého 1204/4, Kobylisy, 1 8200 Praha; Kutlran Ýojtěclr, vu"r.ao.?.Řj Ji.li 89, 40746
Krásná LíPa; Křičenský Josef Mgr. a Křiěenská Emnra, Varnsdorfsk a iostsi, +oz+o ř.]r"a iipa; EichlerPavel, Varnsdorfská t31/92,40746 Krásrlá Lípa; Štroblová Hana, Varnsdoďská 13tl9z, +oiqe l<rasna
LÍPa; Uršitz Jaroslav a Uršitzová Miloslava, Várnsdoďská 496/s8: 40746 r<.a."á r-ipq 

-ř,,tňá', 
vo.;,e.ir,

Vanrsdorfská 5l4l89, 40746 Krásná Lípa; Čech Karel a Čechová Alžběta, Varnsdo riria ltlitts, +olqaKrásná LÍPa; BaIták Martin, Březinova 49ll15, Karlín, 18600 Praha; it,,e. otarl"n rng., ciretoicr<erro
813/5, PoděbradY III,29001 Poděbrady; Tliérová Vladirníra Ing., Clrelčického 813/5, poděbrady lII,2900l PoděbradY; Tintěra Antorrín, Nová 2910, 40747 Varnsdorf] Ferencová p"tro, s"z.,,fu;; tololzz,
|umburk ], 4080] Rurnburk; Nikles J_iří, Tylova 735,_Lobeček, 27801 KralLrpy nua Ýiiuuo"; nazora
Jiřina, Jiráskova 650,27746 Veltrusy; Šiclra Antonín a Šíchová Stanislava, Var.nsdorfská 544l68, 40146
Krásná LÍPa; Heřmanová MiIuše, Vanrsdorfská 156166,40746 KrásrLá Lípa; Eichler anrošt. patackého
2594,40747 Vamsdorť; Pertlová Eva, Husova 275l, 40747 Yarnsdorf; špulák Jaromí., Ňoua crrriLrrr.a
24, 40147 RYbniŠtě; Matějková Lenka, Potoční 15418, 40746 Krásná Lipa; Staněk Jásef a Stariková
Marta, PotoČní 10716,40746 Krásná Lípa; Heřmanová Milrrše, Varnsdorrsui Ísstae ,40746 Krás.lá Lípa;Buršík ota, Nová Chřibská 10z,,4015l Rybniště; Jasarrský Petr, Biskupcova n:iss, žiiŽoá,u, rooo
Pralra 3; Šebková Mi.oslava, Chelčického 311ó,41501 'Teplice; ro8ková aunu, i.p.-iis, lo:ze
Ludvíkov; Wrobelová lveta Mgr., Petrův Důl l141ll, Pod čvilínem, 7940l Krnóv; kříž Vá"Iuu u
KříŽová Jana, Varnsdorfská 22415. 40746 Krásná Lipa; Luh Walter, Varnsdorfská l64li5, 40746 Krásná
LÍPa; HoráČek Robert, Varnsdoďská 166/53, 407 46 Krásná Lípa; Demeterová Renáta, Varnsdorfská
89./52, 40'146 Knísná Lípa; Roubíček Miroslav, Varrrsdorfská §sAs, qolqa Krásná Lípa; čermáková
Alena, Varnsdorfská 9ll51, 40746 Krásná Lípa; Horáček Stanislav, Varnsdorfská 9uq9, iolqe rrasna
LÍPa; HoráČková Pavlína, Fibichova l825, Trnovany, 41501 Teplice; Balážová Marig Varnsdorlská
82/45, 40746 Krásná Lípa; Surmaj Dušan, Jugoslávská 48414,'40746 Krásná Lípa; i"n"J rur"l u
BeneŠová JindřiŠka, Nerudova 494/17,40746 Krásná Lípa; Kout Vít, Zadní 43/5, Runrburk 2-Horní
Jindřiclrov,40801 Rurnburk; Plechatý Lukáš Ing., Na Pískóvně 667/44,\.iberec xrv-n,,|.."ňii*, +oo I+
Liberec; VYchodilová Beáta, Varnsdoďská 74/37, 40746 Krásná Lípa; šicharrová Miloslava. FaIackého
nárněstí 23, 2944l Dobrovice; Sodomka Rudolf, Varnsdorfská 8il]3, 40746 Krásná i_iiu;'r_"a"..,
Michal, U VYsoČanskélro Pivovaru 459/17, Yysoěany, l9000 Praha; Ráus Jiří Ing., rrinicij NaIncsti
14/16, 40746 Krásná Lípa; Rousová Dagmar, Masarykova 24616, 4d746 Krásná I-ipo; nu,i"t1 .lu.on,i. u
Rauchová NaděŽda, Varnsdorfská 455117,40746 Krásná Lípa; Hučko Jan, Varnsdoriská s;ttts, +o1qe
Krásná LÍpa; Jindra Zdeněk, Ke Koupa|išti 286/7, Rumburk 3-Dolní Křečány, +osol RunrbLrrk notsctl
JiřÍ, Na Dlážděnce 379/56, Troja, 18200 Praha; Rotschová Božena, Dvořálóv a 591116, 40746 Krásná
LÍPa; ReYnolds Lesley, Vansitart Road 82, Forest Gate London E7 0AA, Spojené královsiví; Erban Cyr.il
a Erbanová Stariislava, Frindova l085l33, 407 46 Krásná Lípa; Ferenc Aclám, píažská 4Š9146, 40746
Krásná LÍpa; Ferenc Petr a Ferencová Jolana, Varnsdorfská 41 sBq, qlqa Krásná Lípa; Hučko Mrroslav,
Varnsdorfská 415134, 40746 Krásná Lipa; Hučko Jozef a Hučková lvana, Kovářská 2762, 40./41
Varnsdor! Hučko Petr a Hučková Marcela, Královská 691, 40777 Šluknov; Z+Z Kovovýroba, s.r.o.,
Veronské nám. 382, Horní Měcholupy, 10900 Praha; Gežo David, Studánecká 524123, 4O746 Ktásllá
LÍpa; GeŽová Krisýna, Varnsdorfská 114/30,40146 Krásná Lípa; Cežová Silnona, Vamsdorfská l l4130,
40746 Krásná Lípa; Urban Miloslav, Nad Zbraslaví 39, Tóčná, 14300 Pralra 4; Tran Thanh Tinh.
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Na úřední desce vyvěšeno dne:

Z úřední desky se.i muto dne:
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Karnenická 628120, DěČÍn II-Nové Město, 40502 Děčín; Hrrutová Blanka, Vamsdorfská 56122, 40146
Krásná Lípa; Šimon Martin a šimonová Dana, van .ao.Úa iá)Žz, níqi irir"á'i.:ř","rr""ř* u,",'n",
Varnsdorfská 56122, 40746 Krásná Lípa; Novák Vladinrír, Varrisdorfská 223l1O, 40746 rrasna lípa;Cidlinová Kamila, Varnsdorfská 23318, 40746 Krásná Lípa; Danita Vác]av, Varrrsdorfská 24214,40.746
Krásná LÍPa; DoleŽal Stanislav, Varnsdorfská 24214, 40j46 Krásrrá Lípa; 2ál"lorský ro."r,-vl.uryt ouo36/14,40746 Krásná Lípa; Kříž Václav a Křížová Jana, Varrrsd orfská 22il'5, a}7a6 Krásná Lipa

SPeciální stavební Úřad podáním ze d,ne.24.7,.2014 pouóiI Ličastníky o možnosti vyjádřit se k podkladům
rozhodlrutí dle § 36 odst. 3 správniho řádu. Úeastrrícl této moznosti nevyužili.

vzhledern k tomu, že v řízeníje velký počet účastníků, použil stavební úřad v sou|adu s § l l5 odst. 5
stavebnÍlro zákona k oználnerú zahájelí řízení, seznámeirí s podkIady rozhodnutí, jakož ip." 

"yJa,rirozhodnutí formu veřejrré qlhIášky.

poučení účastniků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do l5 dnťr ode drrejeho oznámení ke Krajskému úřadu ústeckého
kraje v Ústí nad Labem podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvoláníse Podává s Potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správrrímLr orgánu a
abY. kaŽdý ÚČastník dosta| jeden stejnopis. Nepodá-li účasinik potřeúný'počet stejnopisii, u}tro,oui;"
správní orgán na riáklady účastníka,

odvoláním lze napadnout výrokovou část rozlrodnutí, jednotliqý výrok riebo jeho vedlejší ustanovení.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípusfiié,

SPeciální Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedrro
vyhotovení ověřené projektové doklmentace a štítek obsahující identifikační ťldaje o povolené stavbě.
DalŠÍ r,rylrotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastrlíkovi stavby, pokud riení siavebníkeni,
Stavebník_je povinen Štítek před zahájeníIn stavby umístit na Viditelnén místě tt vstupu na stavet]iště a
Ponechatjej tam aŽ do dokonČení stavby, případně do vydání kolaudačního sotthlasui rozsáhIé stavbv se
mohou označitjiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí bYl zahájena, dokud stavebrií povo]ení nenabude právní rnoci. Stavebrrí povolen í pozbývá
p latnosti, j estliže stavba nebyla zah ájena do 2let ode dne, kdy nabylo právní noci.

Irig. Jaroslav Beránek v.r.
vedoucí odboru správy majetku

a investic

Příloha:
pro navrhovatele 1 x pare ověřené projektové dokumentace - obdrží stavebník po nabytí právní
moci rozhodnutí spolu se štítkem ,,Stavba povolena..

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č.634/2004 Sb., o správních poplatcíclr položky l8 odst, l písrn. f) ve
výši l0000 Kč byl zap|acen dne 11 .7.2014.

Toto rozhodnutí musí být vyvěŠeno po dobu 15ti dnů na úřednícli deskáclr MěstskéIro írřadu Varnsdorf,
MěStského Úřadu Rumburk a Městského úřadu Krásná Lípa. Po uplyriutí llrťrty bude vráceno Měú
Varnsdorf OSMI - oddělení dopravy a silničního hospodářství.

.......r.],..il.j.. jir]j...........

Razítko a podpis orgánu, který ponrzuje l,yvěšení a sejmuíí oznámení.
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Obdrží:

účastníci říZení (na doručenku a DS):

9""_.\i k]lla IDDS: t9zbsva; prostřednictvím zástupce - Správa a údržba silnic ústeckého kraje, Rtrská
č.p.260, 4I7 03 Dubí u Teplic 3
Ministerstvo vnitra - odbor všeobecné správy, oddělení státních lrranic, IDDS: 6bnaawp
Frarrtišek Čelko. KolIárová č.p. 300l , 4d7 47 Varnsdorf ]

Blarrka Čelková. Kollárová é.p.3001,407 47 Varnsdorf l

TM-SOLAR s.r.o., IDDS: zwyqb42
Kovošrot Group CZ a.s., IDDS: hf5erpd
Ladislav Dorica, Rurnburská č.p. 13,40'7 47 Varnsdorf l
Ngoc Vu Linh, Národní č.p. 1'750,407 47 Varnsdorf 1

Dagmar Wúnscheová, Studánka č.p ,340,407 52 Varnsdorf3
Norbert Liehr, Studánka č.p. 308, 40'7 52 Varnsdorf3
Iveta Liehrová, Studánka č.p. 308,407 52 Varnsdorf3
Alžběta Rybáčková, Studánka č.p. 361,4O7 52 Varnsdorf3
Jana Stefáčková, Studánka č.p. 361, 401 52 Vamsdorf 3
Vlasta Kócherová, Studánka č.p. 36l, 407 52 Varnsdorf3
Novosad Milan, Varrrsdorfská 132198,40746 Krás;ná Lípa
Kubírr Vladimír, Přemyslovců 617l8, Krásné Březno,400 07 Ústí nad Labern
Kubínová Jitka, Přemyslovců 6l7i8, Krásné Březno,400 07 Ústí nad Labern
Preyová lrana RNDr,. Dvořákova42/l0.40146 Krásná Lípa
Reditelstvi silnic a dálnic CR. IDDS: zjq4rhz
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad, pobočka Děčín, IDDS: z49per3
CD - Telematika a.s,, IDDS: dgzdjrp
Ceské Radiokornunikace a.s., Skokanská č.p. 211111,Praha 6-Břevnov, 1ó9 00 Praha 69
UPC Ceská republika a.s., IDDS: 4hds44f
T- Mobile Czech Republic a.s., IDDS:ygwch5i
Město Varnsdorí, Nárn. E. Beneše č ,p, 410,407 47 Varnsdorf l
Povodí Olrře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm
Správa železničrrí dopravní cesry, s,o., lDDS: uccclijrn
Ceské dráliy, s.p., SDC Ústí nad Labem, Správa budov a byt, hospodářství, Železničářská 31.400 03 úýí
nad Labem
Severočeská vodárenská společnost, a.s., IDDS: 7egĎrny
Město Krásná Lípa, IDDS: upqbde3
Telefórrica 02 Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h

IWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jrinyjs6
CEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uq§,
Čpz rcr Services, a.s., IDDS: zbsdk9i
Správa žeIezrriční dopravnícesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská
č.p. l386/31,400 03 Ustí nad Labem 3
Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa Pralra, lDDS: hjyaavk

írčastníci řízení (oznárneno veřejnou v),hláškou):
Jaroslav Vondrák, Pardubická ó.p.3210,407 47 Varnsdorf ; Michal Dubovecký, Karlova č.p.2643,40]
47 Varrrsdorf l ; He|ena Šefflová, 5. května č,p. l35, 407 47 Varnsdorf 1 ; Miloň Sysel, Kornenského č.p,
z59, 40'| 47 Varnsdorf l; Hana Syslová, Komenského ě.p.259, 407 47 Y arnsdorf 1; Eva Šeborová,
Obilní č.p, 126, 407 47 Varnsdoď 1; Dušan Slavík, Polrraniční stráže č.p. 32,5'/ , 407 47 Varnsdorf 1 ;
Miroslav Špetla, 5.Květrra ó,p. 1929,4O7 47 Yarnsdorf l; Polabské mlékárny, a.s., pobočka Varnsdort,
IDDS: xvafqpu; Josef Koloc, Medoqi Újezd č.p.64,337 01 Rokycany l; Ýáclava'Kolocová, Medový
UjezdČ.P.64,331 01 Rokycany l;PetrNovák, Vinohradská č.p.2070,407 4] Y arnsdorf l; Bohuslav
Pasovský, Kamenická č.p. 3179, 401 47 Varnsdorf 1; Jaroslav Pasovský, Obilní č.p. 4, 407 41 Varnsclof
1; Miroslav Urban, Mostecká č.p. 1236,407 47 Vamsdorf 1; Vlastirnil Gabriel, Kubelíkova č.p. 3275,
407 47 Varnsdorf 1; Lucie Štubnerová. vó;tecna Kováře č.p. 231120, 408 01 Runlburk 2-Honli
Jindřichov; JosefKestler, Školní č.p. 3135,407 47 Varnsdorf 1|Dana Schořová, 5. Května ě.p. l1,401
47 Varnsdorf 1; Václav Čermoch, Klostennannova č.p. 1224,401 4] Yartlsdorf l; Tomáš Kalný, 5,
Kvěfua č.p. 170'1,407 47 Varnsdorf 1; Petra Kalná, 5. Května č,p, 1707,407 47 Y anlsd,orf l; Irena
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]1na9va, s. května č.p. 3251, 4O7 47 Vamsdorf l; Miloš Malík, 5. května ě.p. 24, 40] 47 Varnsdorf 1Vladimíra Malíková, S.Května i:p z!,.+o'l 47 Varnsdorf 1; Ótakar a"nda,'Ř"rni"ka ě.p.'3l, aú a7Varnsdorf 1; Kristina Bendová, Řeznická č.p.31,407 47 Varnsdorf l; Auto Tourist ClLrb o.s., IDDS:
9rh4tvr; Mandava Trade s.r.o., IDDS: v7fsllaf; Josef Veverka, 5. května č.p.54,407 47 Varnsdorf l;Věra Vev_erková, 5,Května č.p. 54. 407 47 Varnsdorf l; Monika Jandová, 3. ruct1u i,.p. zsis, +ot +lVamsdorf 1; Lien Vu Tlii Kirn, Tyršova č.p. 52l, 407 47 Varrisdorf 1 ; Ing. Ýorika r;iiarriva, veveri e .p.76ll3b. Děěín XXII-Václavov, 

_405 
02 Děčín 2; Andrej Vnenk, Bjarriata Krawce č.p. 3.160, 407 41Varnsdorf l; Alena Vnenková, Bjarnata Krawce č.p. 3160,407 47 Varnsclorf t; úiud'pro ,ast,,poua,,i

:ffi: u. u:^.:"!^.ajetkových, IDDS: 96vaa2e; Mgr. Jan Dušek, Březová t.p. tzlliz,l, rjJ,*a ut.,,-,-
stiekov, 400 0j Ustí nad Labem 3; Martin Horník, Pod S|ovany č.p. 2ó4Il55, NoVé Město, l28 00
Praha 28; Irrg. Frarrtišek Bouda, U Sadu č.p, z47,431 59 Vysoká Ěec; AUTó NoRTH a.s., IDDS:
ahtea2_i; ŘÍrnskokatolická farrrost - děkanstvi Varnsdorf, Nám. É. Berreše ě.p. 471,407 47 Varnsdorf ]

!e11 ČR s.n., ]DDS: e8jcfsn; Silike keramika, spol. s r.o., IDDS: 2em2cpi; Andrea Rud,áková, Pohraniční
Stráže č,p. 2,44, 407 47 Varnsdorf 1 ; Miroslav Kullravý, Dlouhomásiecká č.p. 7 52, Liberec XXX-
Vratislavice nad Nisou, 463 l l Liberec 30; Pavel VIček, Československé mládeže 

'r,.p. ll, +ol +t
Varnsdorf l; Jiřina Štelzigová, Jana opletala č.p, 1632/22,434 0l Most t; tng. Luráí Rúhatý, Na
PÍskovně Č.P. 667l44, Liberec XlV-Ruprechtice, 460 l4 Liberec J4; Antonín 

-pisar, 
čerkásIou.nste

MládeŽe Č.P. 1119,401 47 Varnsdorf l; Mi|ada Písařová, Českoslovánské vlaa"ze É.p. iiig,407 47
Varlrsdorf 1; Lubor Kitzler, Janovice v Podještědí č.p. 20, 463 53 Křižany; Bohumil rudia, Kornenského
Č,P.2322.,407 47 Y arnsdorf l; Ing.Tomáš KYPTA, Pražského povstání č.p. 4177/3a,Mšáno nad Nisotr,
466 04 Jablonec nad Nisotl 4; Michal Kocourek, U Rybníka č.p. 350l2a, 408 01 

' 
Rrrnrburk 3_Dolní

Křečany; Kateřina Kocourková, Studálrka č.p. 245,407 52 Varnsdorf i; Ing. Lukáš Plechatý, Na
Pískovně č-p. 667l44, Liberec XlV-Ruprechtice, 460 14 Liberec l4; Česká poštž, s.p., IDDS: klicdr.y;
Jiří Střebovský, Kostelní Č.p. 1578,407 41 Varnsdorf l; Eva Hornová, Školrlí e,p, J 78. 43 5 I3 Meziboří
u Litvínova; Ing. Jiřina Charvátová, Jabloňová č,p.2669,438 01 Žatec l; lng, Lenka Sobotíková,
Karafiátová č.p. 57318, Jaktař,746 01 opava 1; Michal Haller, Studánka t.p. n4,407 52 Varnsdoú:
Zdeněk Karnenský, Chmelařská č.p. 1423, 407 47 Y amsdorf l; Helena ramenská, Nerriocniční č.p,
3321, 40"1 47 Varnsdorf l; Bohumi| Kudla, Komenského ě.p. 2322, 407 47 Ýarrrsdorf 1; Irréz
Ci_ehaibio'"á. Studánka č,p. 331.407 52 VarrIsdorf3: lng. Petr Juska. Sadorá č.p. 209. DoIlri Kantettice.
407 2] Ceská Kamenice; Dana Jušková, Studánka č.e, 69, 4O7 52 Varnsdorf 3; Lubomír Stehlík,
Studánka č.p. l9i,407 52 Varnsdorf 3; Alena Stehlíková, Studánka č.p. l91,40i 52 Varnsdorf 3;
Miroslava Pasovská, Kamenická ě.p.2213,407 47 Varrrsdorf 1; Bohusiav pasovský, Karnenická č.p.
3119, 401 47 Varnsdorf l; Jarosiav Pasovský, Obilní č.p. 4, 407 47 Varnsdor.f i; Bohumil KLrdla,
Komenského ě.p.2322,407 47 Varrrsdorf l; Janiš Jiří Bc., Frindova 689116,40,146 Řrásná Lípa; Janiš
Martin, Frindova 689116, 407 46 Krásná Lípa; Janišová Anna, Frindova 689116, 40746 Krásriá Lípa;
VojtíŠková Magda, Varnsdorfská l083/1 13, 40746 Krásná Lípa; UNILES, a.s., tiríkovská 83zlt6,
Rumburk l, 4080l Rumburk; Zenkner Michal, Vamsdorfská 536lÓ1,40746 Krásná Lípa; Hemer Tomáš a
Hemerová Arrna, Hrubého 1204/4, Kobylisy, l8200 Praha; Kuthan Vojtěch, VarnsdorfsŘá 514l8g,40746
Krásná Lípa; Křičenský Josef Mgr. a Křičenská Emma, Varnsdorfsk á i03/94,40146 Krásná Lípa; Eich ler
Pavel, Varnsdorfská 131192, 40746 Krásná Lípa; Štroblová Hana, Vanlsdorfská 13llg2,40z+6 Krásná
LÍpa; UrŠitz Jaroslav a Uršitzová Miloslava, Varnsdorfská 496188,40746 Krásrrá Lípa; Kuthan Vojtěch,
Varnsdorfská 514189,40746 Krásná Lípa; Čech Karel a Čechová Alžběta, Varnsdoriská 1117/85,40746
Krásná LÍpa; Barták Mafiin, Březirrova 491l15, Karlín, 18600 Praha; Thér oldřich lng., Chelčického
8l3/5, Poděbrady ]Il, 29001 Poděbrady; Thérová Vladimíra lng., Chelčického 8l3/5,"poděbrady IIl,
2900l Poděbrady; Tintěra Antonín, Nová 2910, 40747 Varnsdorf; Ferencová Petra, Bezručova l010/27,
Rumburk 1,40801 Runiburk; Nikles Jiří, Tylova 735,.Lobeček,27801 KralLrpy nad VltavoLr; Rážová
Jiřina, Jiráskova 650, Z7746 Veltrusy; Šícha Antonín a Šíchová Stanislava, Varrrsclorfská 544l6i8, 40146
Krásná LÍpa; HeřInanová Miluše, Varnsdorfská l56166, 40746 Krásná Lípa; Eichler Arnošt. Palackélro
2594,40747 Varnsdorf; Pertlová Eva, Husova 2751, 40747 Varnsdorf; Špulák Jaromír, Nova cnribsta
24, 407 47 Rybniště; Matějková Lenka, Potoční l54l8, 40746 Krásná Lipa; Staněk Josef a Staňková
Marta, Potoění l0716,40746 Krásná Lípa; Heřmanová Miluše, Varnsdorfská 156/66,40746 Kr.ásná Lípa;
BurŠÍk Ota, Nová Chřibská 102, 40751 Rybniště; Jasanský Petr, Biskupcova l732B3, žižkoy, 13000
Praha 3; Šebková Miroslava, Chelčického 3119, 4t501'Teplice; Ko3ková rtunu, j,p. lis, l%ze
Ludvíkov; Wrobelová lveta Mgr,, Petrův Důl 1141/1, Pod Cvilínem, 79401 Krnov; kříž Vá"lu,, o
KříŽová Jana, Varnsdorfská 22415,40746 Kráshá Lípa; Lulr Walter, Varnsdorfská 164155.40746 KrásrÁ
LÍPa; HoráČek Robert, Varnsdorfská 166/53, 4O746 Krásná Lípa; Detneterová Renáta, Varnsdoríšká
8q.l52. 40746 Krásrrá Lípa: Roubíček Miroslav. Varnsdorfská 88148. 40146 Krásná Lípa: čerrnáková
Alena, Varnsdorfská 9ll5l, 407 46 lkásná Lípa; Horáček Stanislav, Varnsdorfská 90/49'. 10]46 KrásrÁ
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LÍpa; HoráČková Pavlína, Fibichova J825, Trnovarry, 41501 Teplice; Balážová Marie, Varrrsdorfská
!/+5, +|7!6 KrásIiá Lípa; Surmaj Dušan, Jugoslávská 484/4,'407i6 Krásná Lípa; be,.,o ro."t oBeneŠová JindřiŠka, Nerudova 494111, 4O746 Krásná Lípa; Korrt Vít, Zadní 4315, ŘurnbLrrk 2_HoníJindřichov,4080l Rumburk; PlechaĎý Lukáš Ing., Na Pískóvně 667l44,LíberecXlV-Ruprechtice,4ó014
Liberec; VYchodilová Beáta, Varnsdoďská 't4la7, 40746lkásná Lipa; Si.rrr""ra rr.lil"Íru-u"a, pura"teno
náměstí 23, 29441 Dobrovice: Sodornka Rudolf, Vanrsdoďsua ůnz, +oue irÁ"i-]-fra; l"a".".Miclial, U VYsoČanskélro Pivovaru 459il7, Vysočany, l9000 Praha; Rous Jiří Ing_, řřinic'k; NánrěýíI4ll6., 40746 Krásná LíPa; Ro^ul9u1 Dagmar, Masaryk ova 246/6, 40i46 rrásná iip"; Ř",,"irl"rr"i. 

"Rauchová Naděžda, Varnsdorfská,455 l!7: 
.49? 46 Krásná Lípa; Hučko Jarr, Varnsdorfská 57ll5,40146Krásná LÍpa; Jindra Zdeněk, Ke Koupališti 286/7, Rumburk 3-Dolní Křečany, 40801 RurnbLrrk; RotschJiří, Na Dlážděnce 3't9/56, Troja, l8200 Praha; Rotschová Božena, DvořářŇ a 591116,, qói'qa rras,a

LÍpa; ReynoIds Lesley, Varrsitart Road 82, Forest Gate London E7 0AA, Spojené kráIovství; Erban Cvrila Erbanová Stanislava, Frindova 108513.3, 40746 Krásná Lípa; Ferenc Adám, prazrua qŠgtqČ"qói+á
Krásná LÍpa; Ferenc Petr a Ferencová Jolana, Varnsdorfská 4l 5 /34, 40146 rrar,]a r_ipu; ll,,er.o 

'Miros]uu,

Varnsdorlská 415/34, 40746 Krásná Lípa; Hučko Jozef a Hučková lvana, Kovářská 2762, 40147Varnsdorf; Hučko Petr a Hučková Marcela, Královská 697, 40777 Šrutnou;'ZiŽ řá""Ú."rrr, .,r," ,Veronské nárn. 382, Horní Měcholupy, 10900 Praha; Gežo David, studanecka iiis,,'iól+s rrao-,a
LÍpa; GeŽová Kris|ýna, Varnsdolfská l14l30,40746 Krásná Lípa; Gežová Simona, Varnsdorfská 1 l4l30,40746 Krásná Lípa; Urban Miloslav, Nad Zbraslaví 39, Točná, 14300 Praha 4; Tran Tllanh Tinh,Karnenická 628120, DěČÍn II-Nové Město, 40502 Děčín; Hrrutová Blanka, Varnsclorfská 56122, 40146
Krásná LÍPa; Šimon Martin a Širnonová Dana, Varnsdorfská 56122,40746 KrásúLip"; ii"rara eIrr1",
Varnsdorfská 56122, 40746 Krásná Lípa; Novák Vladimír, Varnsdorfská 223/10, i1j46 Krásná Lípa;
Cidlinová Karnila, Varnsdorťská 233l8, 407 46 Krásná Lípa; Danita Václav, Varnsdorfská 24;l4,40146
Krásriá Lípa; Doležal Stanislav, Varnsdorfská Z42l4, 40j46 Krásná Lípa; 2áhorsklt Josef, Mlsarykova
36/14, 40746 Krásná Lípa; Kříž Václav a Křížová Jana, Varnsdorfská 224 tš, qorue r.eoraiipu;

dotčené orgánv:
Polic.ie České republiky, KŘP Ústeckého kraje, Územní odbor Děčín, Dopravní inspektorát, IDDS:
a64ai6n
HZS Ústeck&o kraje,odbor požární prevence, územní odbor Děčín, IDDS: auyaa6n
Kraj.ská hygienická stanice Ústeckého kraje, ú.p. Děčín, lDDS: 8p3ai7n
MěU Varnsdorf- stavebni úřad, Nám. E, Berieše č.p. 4]0,407 47 Varnsdorf l
MěU Varnsdorf - OZP, Nám. E. Beneše ě.p.470,4O7 47 Varnsdorf l
MěÚ Varnsdorf - OSÚI/Doprava, Nám.E.beneše č.p. 470, 407 47 Varnsdorf
MěU Rumburk, stavební odbor, Třída 9. květrra č.p.1366148,408 0l Rumburk l
MěU Rumburk, odbor životního prostředí, Třída9. květnač.p. 1366148,408 0l Runburk
MěÚ Rumburk, odbor kornunálnich věcí, Třída 9. května č.p. 1366148, 408 0l Rrrnrburk
MěU_ Knísná Lípa, odboí výstavby a životního prostředí, Masarykova č.p . 24616, 407 46 Krásrrá Lípa u
Rumburka

úřad pro pQdé!í zpráw a datu v}.věšené a se.imutí:
MěU Krásná_Lípa, sekretariát, Masarykova č.p. 24616,407 46 Krásná Lípa u Rumburka
MěU Vanrsdorf - ORG, Nám. E. Beneše č.p. 470,407 47 Varnsdoď I

MěU Rumburk, odbor organizační vnitřních věcí, Třída 9. května č.p. 1366148, 408 0l Rurnbur.k

ostatní:
vlastní 2x

@ *,q


