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ROZHODNUTI
UZEMNI ROZHODNUTI

Výroková část:

Městský úřad Vamsdorf, Stavební úřad,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č.
18312006 Sb., o územnim plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve zrrění pozdějších předpisů
(dále jen "stavební zákon"), vúzemnim řízení posoudil podle §84 až 91 stavebního zákona žádost
o rrydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dálejen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne
3 l ,7 ,20l 4 podala

RWE GasNet, s.r.o., IČo 27295567, Klšská č.p. 940,40I 17 Úsí nad Labem-centrum,
kterou zastupuje RWE Distibuční službl, s.r.o., IČo 27935311, Plynárenská č.p, 499/I, Brno-
střed, Zúbrdovice, 602 00 Brno 2,
kterou zastupuje INPoS-Projekt s.r.o., Ičo 25446355, Niíranská ě,p. 381, 460 0t Liberec ]

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

Vydávápodle§79a92stavebníhozákonaa§9lyhláškyč.50312006Sb.,opodrobnějšíúpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

rozhodnutí o umístění stavby

yýměna stávajícího NTL plynovodu a 18ti plynovodních přípojek v ul. Ndrodní
(II.etapa)

(dáIe jen "stavba") na pozemku parc. č. 19 (ostatní plocha), parc. č. 45 (zastal,ěná plocha a nádvoří),
parc. č. 47 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 72 (ostatní plocha), parc. č. 74/j (zastavěná plocha a
nádvoří), parc. č. 79 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 86 (zahrada), parc. č. 90 (ostatní plocha),
parc. Č. 25l5/l (ostahí plocha), parc. č.2532/2 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č.2532/3 (zaýavěná
plocha a nádloří), parc. č. 2532/4 (zastavěná plocha a náhoří), parc. č. 2543 (zastavěná plocha a
nádvoří), parc. č. 2566 (zahrada), parc. č. 2571/l (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 2579i1
(zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 2585 (zasta,ěná plocha cl nádt,oří), parc. č. 2589 (ostatní ptocha),
Parc. č. 259l/l (ostatní plocha), parc. č. 2605/l (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 2606 (zaslal,ěná
plocha a nádvoří), parc. č. 2607 (zasíavěná plocha a nádvoří), parc, č. 2608 (ostaní plocha), parc. t.
2998 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 3000/I (ostatní pTocha), parc. č. 3000/2 (ostaíní plocha),
parc. č. 3000/5 bstatní plocha), parc. č. 3002/l (zahrada), parc. č. 3005 (zahrada), parc, č- 3006
(zasta,-ěttá plocha a nádvoř,í), parc. č. 8168 (ostatní plocha), parc. č. 8t74/3 (ostatní plocha,), parc. c.
8l7ó (ostatní plocha), parc. č. 8l86/10 (vodní plocha) v katastrálním úzentí Varnsdorf.

í-:,o
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Druh a účeI umist'ované stavby:

- Jedná se o qýměnu stávajícího ocelového NTL plynovodu DN 200 ve Varnsdorfu na NTL plynovod
PE }tD d" 225 v ulici Narodní včetně v,ýměny odbočných oceloých řadů DN 200 na NTI- PE HD d"
225 do ulice Střední, ocel DN 150 na NTL PE HD d" 160 do ulice Lidická a Otáhalova, ocel DN 50
na NTL PE HD d" 90 do ulice Národní a ocel DN 50 na PE HD d" 63 do ulice Krkonošská. Zároveň
proběhne l"ýměna stávajících oceloých NTL přípojek s dopojením na stávající rozvody odběmého
plynového zařízení.

- Nový NTL plynovodu ,,P3" zPE d" 225 bude napojen na náměstí E. Beneše na stávaj ící potrubí
NTL plynovodu PE d" Z25 před č.p, 1272 aza vysazeným T kusem 2Z5l2Z5lZZ5 NTL plynovodem

,,PlO" z PE d^2ž5 na ocelové potrubí DN 200 před č.p. 470. Plynovod ,,P3" z PE d" 225 pokračuje
ulicí Národní k mostu přes řeku Mandavu, zde je z plynovodu vysazen odbočný řad ,,P10" z PE d"

225 do ulice Střední s propojem na stávající NTL plynovod ocel DN 200. Nol^ý NTL plynovod ,,P2"
z oceli DN 200 píechází řeku Mandavu zavěšený na návodní straně mostní konstrukce mimo
průtočný profil rnostu. Za mostem pokračuje NTL plynovod ,,Pl" z PE d,,225 ulicí Nrirodní ke
křižovatce sulicí Lidickou, kde je zřadu r,ysazen odbočný NTL řad ,,P8" zPE d" 160 do ulice
Lidické s propojem na stávající NTL plynovod ocel DN l50. NTL plynovodní řad ,,Pl" vede podél
stávajícího NTL plynovodu ulicí Národní ke Kižovatce s ulicí Otáhalova. Do ulice Otáhalova je
vysazen odbočný NTL řad ,,P7" zPE d" 160 s propojem na stávající NTL plynovod ocel DN l50.
NTL plynovodní řad ,,P1" pokačuje ulicí Národní ke křižovatce sulicí Krkonošská. Z řadu je
lysazen odbočný řaC ,,P6" z PE dn 90 vedený přes park k č.p. 504, propojovací řad ,,P5" z PE d, l60
s napojením na noqý NTL plynovod PE d" 160 vedený do ulice Generála Svobody, řad ,,P4" z PE d"
63 vedený do ulice Krkonošská s napojením na stávající NTL plynovod DN 50 a řad ,,Pl l" z PE d"
63 vedený pro lysazení přípojek pro č.p.2998 a 2855. Nový NTL plynovodní řad,,Pl" vulici
Národní je ukončen napojením za přípojku pro č.p. 2855 na stávající NTL plynovodní řad z PE d"
225 tybudovaný v rámci I.etapy v,ýstavby.

- V rámci rekonstrukce dojde v ulici Národní ke zrušení ocelového NTL plynovodu DN 80 vedenélro
k odstavné a zrušené přípojce pro č.p.2045 a také dojde ke zrušení ocelového potrubí DN 80, ze
kterého jsou [/sazeny přípoj§ pro č,p, 1749, 1750 a l75l. Tyto přípojky budou samostatně
napojeny na nol"ý NTL plynovodní řad PE d"225.

- K qýměně NTL plyriovodu dochází z důvodu havarijního stavu stávajícího NTL plynovodu, ktený je
na hranici životnosti, lykazuje značnou důlkovou korozi a je na něm odstraněno velké množství
úniků. Stávající plynovody nejsou uloženy v pískovém loži a má nevyhovující izolace.

Jedná se o úsek výměny plynovodu vdélce cca 903 m, 18 ks přípojek, které budou kompletně
zrekonstruovány včetně osazení no{,ch uzávěrů HUP s dopojením odběrného plynového zařízení.

Stanoví podminky pro umístění stavby:

l . Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou roáodnutí, která obsahuje výkes současného
stavu území v měřítku katastrální mapy se zakeslením stavebního pozemku, požadovaným
umístěním stavby, s lyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a
sousedních staveb.

2. Budou respektována všechna nadzemní i podzemní vedení správců a vlastníků IS ve smyslu jejich
vyjádření. Vedení budou na základě písemné objednávky předem v}tyčena.

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

oznámení archeologického nálezu učiněného mimo archeologický l^ýzkum (tzn. náhodný nález).
5. Výkopek musí by ukládán jen na povolenou skládku. O uložení bude vedena evidence.

6. Budou splněrry podmínky souhlasu ČEZ Distribuce a.s. Děčín s činností a umístěrrím stavby
v ochranném pásmu podzemního vedení ze dne25.4-2014 pod č. l065385554.

7. Budou splněny podnrínky vyjádření RWE s.r.o. Brno ze dne 3.'/ .2014 pod č. 5000959348.

8. Budou splněrry podmínky vyjádření SčVK a,s. Děčírr ze dne 2.5.2014 pod č j.:
o146l006l 8 l2loTPČUL,^/r.

9. Budou splněny podmíIrky vyjádření Telefónica 02 Czech Republic a.s. Praha ze dne 24.6.20l3 pod
ě j.: 604812l13 a ze dne 76.4.20),4 pod čj.: SOS-l4/VEl4005364,
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10. Budou splněny podmínky vyjádření UPC Česká republika s.r.o. Praha ze dne 5.3.2014 pod čj.:
F,O0z1 57l14.

l 1. Budou splněny podmínky vyjádření Města Vamsdorf - p. Šimek ze dne 26.1 ,2013 pod čj.: MUVA
20237l2}13šimPe.

t2. Budou splněny podmínky závazného stanoviska HZS Ústeckého kraje, ú.o. Děčín ze dne 12.5.2014
pod čj.: HSUL-3036-5/DC-2013, HSUL-J586/DC-PREV-SP-Zd_20l 4:

} Provedením navrhovaných prací nedojde ke áoršení podmínek pro protipožámí zásah v dané
lokalitě (vnější odběrná místa požámí vody, příjezdové komunikace ke stávajícím objektům...).

} Pokud bude v rámci stavby provedena částečná nebo úplná uzavírka komunikace, je nutno tuto
skutečnost písemně nahlásit na kajské operační a informační středisko HZS Ústeckého kraje, a to
15 dnů před započetím prací zasahujících do této komunikace.

13. Budou splněny podmínky vyjádření OIP pro Ústeck) a Liberecký kraj ze dne 12.5.2014 pod čj.:
9305l7 .4212014/15.7:

} Stávající přípojky nesmí bly't pouze odpojeny a zaslepeny - ,,ponechány v zemi",

} Ve smyslu část II čl. 10.5.1 TPG 905 0l:2014 požadujeme bezpečné odstavení plynovodů a
přípojek vč. odstranění odstavených přípojek z objektů a plynotěsného utěsnění všech prostupů.

14. Budou splrrěny podmínky stanoviska MěÚ Vamsdorf - OŽP ze dne 28.4,2Ol4 pod čj.: MIJVA
l1242l20l4Pejlv:
} Vegetační plochy nesmějí blýt znečištěny látkami škodliqými pro rostliny nebo půdu. Podét p.č.

2573 a 2566 k.ú. Varnsdorf bude výkop veden v blízkosti lysokokmenných dřevin. Zde nesmějí
být přerušeny kořeny o průměru 3 cm a více, kořeny menší musí být v místě přerušení ošetřeny
rustovými stimulátory. Případná poškozeni, odření silnějších kořenů musí b;ýt opatřena
prostředky na ošetření ran.

} Na p.č. 2589 k.ú. Varnsdoď zasáhne výkop do parku, pokud by realizaci plánované akce
překažela lavička, je nutné ji opatrně přesunout, zabezpečit před krádeží a po ukončení prací
bezpečně bez poškození vrátit zpět. Na zasažených zelených plochách bude po ukončení prací
obnoven travní porost osetím a následnou zálivkou. Ta bude prováděna s ohledem na počasí, ale
péče bude trvat min. jeden měsíc od osetí.

} Stavba se z části dotkne pozemků, kleré jsou součástí ZPF a podléhají ochraně podle zákona č.

33411992 Sb., o ochraně ZPF. Pokud bude celková doba realizace stavby katší než l rok není
nutné dočasně rl,jímat pozemky ze ZPF ve smyslu § 9 odst. 2 písm. c). Ve stanovené lhůtě
jednoho roku je pak také zapoťebí uvést pozemky, které jsou součástí ZPF, do původního stavu
(navrstvit omici, rozvláčet, osít travní směsí).

Pokud se však ukáže, že 1e k realizaci nezbltné odejmout části pozemků náležející k ZPF na dobu
delší než l rok, bude třeba požádat orgán ochrany ZPF o souhlas k dočasnému odnětí
předmětných částí pozemků ze zemědělského půdního fondu. Odnětí bude v takovém případě
zpoplatněno.

15. Budou splněny podmínky stanoviska Povodí Ohře ze dne 2.5.2074 pod čj.: 301100/l78'112014:

} Během provádění prací nesmí dojít ke znečištění povrchoqých a podzemních vod látkami
závadnými vodám.

} Při křížení trasy plynovodu s vodním tokem budou dodržena ustanovení ČSN ZSZt:O ,,Křížení a
souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními".

} Plynovod zavěšený na návodní straně mostu nebude zasahovat do průtočného profilu.

} Stavebními pracemi nedojde k narušení opevnění koryta vodního toku a pozemků v naší správě.
Případné poškození bude neprodleně nahlášeno Povodí Ohře s.p. Česká Lípa a uvedeno do
náležitého stavu.

} Případné napadávky materiálu ze stavby neprodleně odstraní z koryta vodního toku investor
stavby na své náklady.

, Zahájeni a ukončeni bude s dostatečným _časovým předstihem (min, 7 dní) písemně oznámeno
provoznitnu středisku PovodíOhře s,p. v Ceské Lípě,

} Po kompletn_ím ukončení prací bude pozván na místo pracovník Povodí Ohře s.p, provozního
střediska v Ceské Lípě ke kontrole provedení stavby, kde mu bude předána dokumentace
skutečného provedení stavby a konečný stav bude tímto pracovníkenr odsouhlasen,

Jl) :! ':,



čj, MUVA 24793120l4NovMa stť, 4

} S Povodím Olrře s.p., závodem Terezín bude před zahájením stavebníclr praci lyřešeno užívání
pozemku p.č. 818ó/l0 k.ú. Varnsdor{ se kter,ým má právo hospodařit Povodí Ohře s.p., po dobu
stavby a budoucí majetkoprávní lrypořádání stavbou trvale dotčených pozemků (popřípadě
hmotného majetku), Pro §.to účely bude pro užívání pozemků trvale dotčených stavbou uzavřena
smlouva o právu stavby, smlouva o zřízení služebnosti (v případě umístění inženýrslqých sítí)
nebo smlouva kupní. Pro užívání pozemků dočasně dotčených stavbou bude uzavřena nájemní
smlouva nebo smlouva o podmínkách realizace stavby. Majetkoprávní lrypořádání po dokončení
stavby bude \Tcházet ze zaměření skutečného stavu geometrichým plánem.

16. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Libor Braun
autorizovaný technik pro techniku prostředí a technol.zař.staveb, specializace zdravotní technika,
CKAIT 0500l4l; případné změny nesmí b;ýt provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

17. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.

18. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu §.to fáze qýstavby pro kontrolní prohlídky stavby:

} dokončení qýkopů a zemních prací

} po uložení potrubí

} konečné úprar.y povrchů

19. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy, qýkající se bezpečnosti práce a technických
zaŤízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci a nařizeni vlády č. 591/2006 Sb., o bližšícii minimálních požadavcích na bezpečnost a
ochranu zdraví při práci na staveništích.

20. Při stavbě budou dodržena ustanovení qhl. č.26812009 Sb., upravující požadavky na provádění
stavebních konstrukcí a technických zařízení staveb a na ně navazuj ící ustanovení příslušných
technic§ých norem.

21 . Staveniště bude odpovídat požadavkům ustanovení § 24e ryhl.č.269/2009 Sb. Stavební činnost bude
uskutečňována tak, aby vzhledem k provozu na stavbě a okolní zástavbě byly veškeré její negativní
vlivy sníženy na minimum.

22. Při provádění staveb nesmí bý narušeny nadzemní a podzemní sdělovací kabely a zařízení, vedení a
potrubí. Při provádění staveb nesmí být nad přípustnou míru znečišťováno životní prostředí a místní
komunikace, okolní zástavby nesmí by1t nad přípustnou míru obtěžována hlukem, prachem a

vibracemi. Nesmí dojít k znečišťování terénu, povrchol"ých a podzemních vod ropnými a jinými
škodliqimi látkami.

23. Na stavbě bude řádně veden stavební deník, za řádné vedení stavebního deníku odpovídá zhotovitel
stavby. Stavební deník bude uložen na stavbě tak, aby byl k dispozici vždy při namátkovém
kontrolním výkonu.

24. Stavba bude prováděna dodavatelsky stavebním podnikatelem. Název, sídlo a oprávnění k předmětné
činnosti bude předloženo stavebnímu úřadu před zahájením stavebních prací.

25. Veškeré škody způsobené stavbou hradí investor.
26. Bude zamezen přístup nepovolaným osobám na staveniště.
27. Investor si smluvně zajistí zneškodnění či vl,užití odpadů vzniklých realizaci záméru (např. stavební

suť, výkopová zemina, obaly od stavebních a nátěroli/ch hmot, odpady kovů, odpad z modernizací a
demolic) na zařízení k tomu určeném.
Pro stavbu budou použity pouze materiály s příslušnýrni atesty (atesty lrydané státní zkušebnou,
osvědčení ITI prohlášení o shodě a podobně).
Stavba bude dokončena v termínu říjen 2015.

Učastníci řízení na něž se váahuje rozhodnutí správního orgánu:

RWE GasNet, s,r.o., Klíšská č.p. 940.40l l7 Ústí nad Labem_centrum
Město Vamsdorf, Nám. E. Beneše č.p.470,401 47 Varnsdorf l
Maftin Neumann, Národní č,p. 483, 40"I 47 Varnsdorf 1

Tělovýchovná jednota Slovan Vamsdorf, Západní č.p.2984,407 47 Vamsdorí l
František Lux, Národní č.p. 484,407 47 Vanrsdorf 1

Thanlr Do Van, Na Příkopech č.p. 1221,407 47 Vamsdorf l
Thi Ha Nguyen, Na Příkopech č,p. 1221, 401 47 Varnsdorf 1

Povodí ohře _ státní podnik, IDDS: 7ptt8gnr

28.

29.

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

Václav Markvart, Poštovní č.p. 1408,40'7 47 Varnsdorf l
Ustecký kaj, IDDS: t9zbsva

sídlo: Velká hradební č.p. 3 1 l8/48, Ústí nad Labem-centrum, 400 02 Ústí nad Labem 1

Správa a údržba silnic Usteckého kaje, příspěvková organizace, Ruská č.p. Z60ll3,Pozorka,4l7 03
Dubí u Teplic 3
Norbert Heidler, Lidická č.p. 496, 407 47 Vamsdorf 1

Marie Heidlerová, Lidická č.p. 496, 407 47 Vamsdorf 1

SWPF CZ Retail s.r.o., IDDS: ngxSqvh
sídlo: Husova č.p.240/5, 110 00 Praha l-Staré Město

TEXSTAV v,ýrobní družstvo Varnsdoď, IDDS: 9hu64fe
sídlo; Národní č.p. 499,407 47 Varnsdorf 1

Hanh Vu Thúy, Národní č.p. 50l,407 47 Varnsdorf 1

Minh Nguyen Thanh, Narodní č.p. 50l, 407 47 Varnsdorf 1

R & R Investment Group, a.s., IDDS: 354ctd5
sídlo: Jahnova č.p. 8, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2

Soňa Hladíková, Národní č.p. 503,407 47 Varnsdorf 1

Zdeněk Hladík, IDDS: 2fnjik_e
trvalý pobyt: Národní č.p. 503,40'l 47 Vamsdorf l

Andrej Vnenk, Bjarnata Krawce č.p. 3 l60, 407 47 Varnsdorf l
Alena Vnenková, Bjarnata Krawce č.p. 3160, 407 47 Vamsdorf l
Martin Dubovecl§ý, 5.května č.p. l38, 407 4'1 Vamsdorf l
Ngoc Vu Linh. Národní č.p, 1750,407 47 Varnsdorf l
Nam Vu Quoc, Tyršova č.p. 5Zl,407 47 Vamsdorf l
Tung Vu Tien, Tyršova č,p. 52l,407 47 Varnsdorf l
Ladislava Hůlková, Lomená č,p. 2858,47O 0l Česká Lípa l

odůvodnění:

Dne 3l,7 ,2014 podal žadatel ádost o lydání rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad oznámi| zahájeni územního řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným
orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. l stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože
mu byly dobře znáiny poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a
stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky
a dotčené orgriny svá záyazná stanoviska.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou ádost, projednal ji s účastrríky
řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistll, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné
stavebním zákonem, předpisy lydanými kjeho provedení a zvláštními předpisy. Umístěni stavby je
v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a lyhovuje obecným požadavkům na ýstavbu.
Účastní"i řízení dle § 85 odst. l a 2 stavebního zákona byli řádně seznámeni s navrhovanou stavbou, a to
doručenim opatření jednotlivě. V územním rozhodnutí SÚ vymezil umístění stavby na pozemky, stanovil
podmínky pro ochranu území, podmínky pro umístění stavby. Učastníkenr každého územního řízení je
Žadatel a obec, na jejímž území má byt záměr uskutečněn (účastníci podle § 85 odst. 1 stavebního
zákona). Zadateli se územní rozhodnutí doručuje přímo. Obec je ze zákona účastníkern každého
územního řízení, aby mohla účinně hájit důležité místní či veřejné zájmy.

DalŠÍmi účastníky územního řízení podle § 85 odst. 2 stavebního zákona jsou vlastníci pozemků nebo
staveb, na ktených má blýt požadovaný záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má .jiné věcné právo k tomuto
Pozemku nebo stavbě. Dále jsou to osoby, jejichž vlastnické nebo jiné r,ěcné právo k sousednírn stavbám
anebo sousedním pozemkům či stavbám na nich může bjt územním rozlrodnutím přímo dotčeno a osoby,
o kteqÍch to stanoví zvláštní právní předpis, Vyhodnotit přímé dotčení přísluší stavebnímu úřadu, Tento
okruh byl stanoven na základě výpisu z katastru nemovitostí.

Stavebrií Úřad v provedenén úzenrnim řízení píezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky
řízení a dotčenými orgárry a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebnítn
zákonem, předpisy vydanými k jelro provederrí a zvláštními předpisy, Umístění stavby je v souladu se
schválenou územně plánovací dokumentací a \ylrovuje obecnýrn požadavkům na výstavbu.
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Stavba sými pafametry nepodléhá zjišťovacímu řízení podle zákona č. l00/2001 Sb., o posuzování vlivu
na životní prostředí.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentaci. Umístění stavby vyhovuje
obecným požadavkům na v}.užívání území.

Při yldání tohoto rozhodnutí wcházel stavební úřad z těchto dokladů:

} žádost o lydání rozhodnutí o umístění stavby

} dokumentace záměru

} 2x plná moc k zastupování

} souhlas Města Vamsdorf se stavbou ze dne25.4.2014 pod č j.: MUVA l1268l2014HajKl
} rozhodnutí MěÚ Varnsdorf - OSMI, dopr. ze dne 6.5.2014 pod čj.: OSMI/I683I2014NELPE
} q,jádření MěÚ Vamsdorf - OSMI, dopr. ze dne 6.5.2014 pod č j.: OSMI/1683/20l4iryELPE
} stanovisko MěÚ Varnsdorf - OŽP ze dne 28.4.2014 pod č j.: ML}VA 1l242l2014Pejlv
} vyjádření Povodí Ohře s.p. Chomutov ze dne 2.5.2014 podčj.:301l00-1'18'712014
} q,jádření SÚS Ústeckého kraje, p.o. Dubí ze dne 6.5,2014 pod čj.: 54-387-1-P,

SUSUKDCiMP 1i 0501 8/Z0l 4

} vyjádření ÚAPP Most ze dne 1 1.4.2014 pod č j.: 65912014

Y závazné stanovisko VUSS Praha ze dne23.'1.2014 pod č.i.: 6842l68456-ÚPlz013-7l03l44
} ,i,yjádření RWE s.r.o, Brno ze dne3.7.2014 podč.5000959348

} vyjádření SčVK a.s. Děčín ze dne 2.5.2014 pod čj.: 0146100618l2/OTPČUL/Vr
} souhlas ČEZ Distribuce a.s. Děčín s činností a umístěním stavby ze dne 25.4,20l4 pod č.

10653 85554

} vyjádření Telefónica 02 Czech Republic a.s. Praha ze dne 24.6.20i3 pod čj.: 604812/13 a 1,6.4.2014
pod čj.: SOS-14,n/El4005364

Y závazné stanovisko HZS Ústeckého kaje, ú.o. Děčín ze dne I2.5.2014 pod čj.: HSUL-3036-5/DC-
20 13, HSUL-Js86/DC-PREV-SP-Zd-2O l4

} r,l,jádření OIP pro Ústec\ý a Libereclcý kaj ze dne l2.5.2014 pod č j.: 9305i7.42l20|4l15,7

} q,jádření Města Varnsdorf - p. Šimek ze dne 26.7.2013 pod čj.: MUVA 2OZ37l2}1.3ŠimPe

} vyjádření ČEZ Distribuce a.s. Děčíri ze dne 4.3.20l4 pod č.01,00252763
} vyjádření UPC ČR s.r.o. Praha ze dne 5.3.2Ol4 pod č j.: E002l57l14
} vyjádření České Radiokomunikace a.s. Praha ze dne 25.3.2014 pod čj.: UPTS/OS/I00829/2014

} vyjádření ČD - Telematika a.s. Ústí nad Labem ze dne 8.7.20l3 pod č j,: l2523l20B-Če
} lyjádření KŘ Policie ČR ze dne 3.7.2013 pod č j.: KRPU- 152242_ 1/ČJ_2013 -0400MN- l4
} q,jádření ČPZ rcr Services a,s. Děčín ze dne 5.3.2014 pod č. 0200182249
} lyjádření GTS Czech s.r.o. Praha ze dne 13.3.2014 pod č. 33140|396
} protokol RWE s.r.o. o vytyčení plynarenského zařízení
} výpis informací o dotčených pozemcích

} smlouvy o budoucích smlouvách o zřízeníYB
} dohody o realizaci přeložek plynovodních přípojek a často OPZ
} čestné prohlášení

} doklad o zaplacení správního poplatku

Stavební úřad v řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 79 odst. l a § 90
stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení, DO a posoudil shromážděná závazná stanoviska a
připomínky, Z předložených podktadů a závaznýclt stanovisek DO dospěl stavební úřad k závéru, že
uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepl'iměřeně omezena či ohrožena prála a
oprávněné záj nry účastníků řízení.

(,il) n'b
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Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zv|áštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve qíroku rozhodnutí, za použ:ftí ustanovení právních předpisů ve

ýroku uvedených.

Dokumentace pro lydání územního rozhodnutí, byla zpracována v součinnosti osob oprávněných
k v,ýkonu této činnosti podle zákona č.36011992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o
výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platrrém znění (autorizační
zákon).

žádost o q,dání rozhodnutí o umístění stavby byla podána na příslušném formuláři podle přílohy č, 1, k
vyhlášce č, 50312006 Sb., právnickou osobou, RWE GasNet s.r.o., IČ 27295567, KIíšská 940, 40l l7
Ustí nad Labem (dálejen stavebník).

Stavební úřad konstatuje, že navrhovaná stavba splňuje všechny zákonné podmínky pro lydání územního
rozhodnutí a \Thovuje obecným požadavkům na výstavbu stanoveným lryhláškou č. 501/2006 S., o
obecných požadavcích na využiti území, v platném znění, a rovněž vyhovuje r,yhl. č.268/2009 Sb.. o
technických požadavcích na stavby.

Stavební záměr spadá do staveb uvedených v ustanovení § i03 odst. l bod 6 stavebního zákona, které
nelyžaduj í stavební povolení ani ohlášení.

Dokončenou stavbu lze užívat na základě \ydaného kolaudačního souhlasu, o ktený stavebník požádá dle
ustanovení § 122 stavebního zákona a § 18i lryhlášky č. 503/2006Sb., o podrobnější úpravě územního
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, stavební úřad na
předepsaném formuláři - příloha č. 12 k vyhlášce č. 503/2006 sb.

účastníci řízení - další dotčené osobv:

Osoby s vlastrrickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

paíc,č,43,44,46,50,5!,75,16/1,18,80,83,84,8511,8512,8712,87ll5,9l13,252911,253l,
z532lI,254l, 2542,2546,256312,256313, 2564,2573, z57 5ll,2576,257,7 ,2578,257913,2582,
2586,258'7,2588,2590,2592,2599/1,260512,261,0,2612,3008,301212,3013,30l4,3015 v
katastrálním území varnsdorf

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými prály k sousedním stavbám:

Varnsdorf č.p. 470, č.p.488, č.p.486, č.p.3075, č.p. 5I2,č.p. 1862, č.p. 504, č.p. 2045 ač.p. 1272

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účast,rí"i neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s rl,jádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účartní"i se k podkladům rozhodnutí neq,jádřili.

poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se ]ze odvolat do 15 dnů ode drre jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého
kraje v Ústí nad Labem podáním rr zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebnýnr počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnírnu orgánu a
aby každý účastrrík dostal jeden stejnopis. 'Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotovi je
správní orgán na náklady účastrríka, Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý
výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. OdvoIáníjen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
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Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného
vylrotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou,
stejnopis písernného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně
příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jdeJi o stavby podle § 15 nebo 16
stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. l stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění
stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Ing. Martin Togner v.r,
vedoucí stavebního úřadu

otisk úředního razítka

str. 8

Toto oznámení musi být ryvěšeno po dobu 15 dnů.

Vpěšeno dne: ......,..,..,...,.....,..,,... Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, kte{i potvrzuje lyvěšení a sejmutí oznámeni.

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 63412004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. l písm. f) ve
výši 20000 Kč byl zaplacen dne 15.8,2014,

Obdrží:
Účastníci řízení dle § 85 odst, ] a § 85 odst. 2 píaugl§ 1qlqb]LllzzúaaL ha doručenku do vlastních
rukou nebo datovou schránkou):
RWE GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt

sídlo: Klíšská č,p, 940,4O1 t7 Ústí nad Labem-centrum - prostřednictvím zástupce RWE
Distribuční služby, s.r.o,, IDDS: jnnyjs6

sídlo: Plynárenská č.p.499ll, Bmo-střed, Zábrdovice,602 00 Bmo 2 - prostřednictvím zástupce
INPOS-Projekt s.r.o,, IDDS: hvpb63w

sídlo: Nitranská č.p. 38l, 460 01 Liberec 1

Martin Neumann, Národní č.p. 483, 407 4'7 Vamsdoď 1

Tělovýchovná jednota Slovan Varnsdorf, Západní č.p . 2984, 407 4'I Vamsdorf l
František Lux, Národní č.p. 484,407 47 Vamsdorf l
Thanh Do Van, Na Příkopech č.p. 1221,407 47 Vamsdoď 1

Thi Ha Nguyen, Na Příkopech é.p. 1227, 407 47 Varnsdorf 1

Povodí Ohře - státní podnik, IDDS: 7ptt8gm
sídlo: Bezručova č.p.4219,430 03 Chomutov 3

Václav Markvart, Poštovní č.p. 1408,407 47 Varnsdorf 1

il,\lt,to
!-"/
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Ustecký kraj, IDDS: t9zbsva
sídlo: Velká hradební č.p. 3 1 l8/48, Ústí nad Labem-centrum, 400 02 Ústí nad Labem l

Správa a údržba silnic Usteckého kaje, příspěvková organizace, Ruská č.p. 260l13,Pozorka, 4l7 03
Dubí u Teplic 3

Norbert Heidler, Lidická č.p. 496,407 41 Varnsdorf 1

Marie Heidlerová, Lidická č.p. 496,407 47 Varnsdorf 1

SWPF CZ Relail s.r.o., IDDS: ngx5qvh
sídlo: Husova č.p. 240/5,1I0 00 Praha l-Staré Město

TEXSTAV l"ýrobrrí družstvo Varnsdoď, IDDS: 9hu64fe
sídlo: Národní č.p . 499,407 47 Vamsdoď 1

Hanh Vu Thúy, Národní č.p. 501,407 47 Vamsdorf l
Minh Nguyen Thanh, Národní č .p. 501, 407 47 Vamsdorf l
R & R Investment Group, a.s., IDDS:354ctd5

sídlo: Jahnova č.p. 8, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2
Soňa Hladíková, Národní č.p. 503,407 47 Varnsdorf 1

Zdeněk Hladík, IDDS: 2fnj ike
trvalý poby: Národní č.p. 503,401 47 Varnsdorf 1

Andrej Vnenk, Bjarnata Krawce č.p. 3 160, 407 47 Varnsdorf l
Alena Vnenková, Bjarnata Krawce č ,p. 3160, 407 47 Varnsdorf l
Martin Dubovec\ý, 5.května č.p. l38, 407 4'7 Vamsdorf 1

Ngoc Vu Linh, Národní č.p. 17 50, 407 4'l Varnsdorf l
Nam Vu Quoc, Tyršova č.p, 521, 407 47 Vamsdorf 1

Tung Vu Tien, Tyršova č.p. 52l,407 47 Vamsdoď 1

Ladislava Hůlková, Lomená č.p. 2858,470 01 Česká Lípa 1
Město Vamsdor{ Nám. E. Beneše č.p,470,407 47 Vamsdorf 1

ú,časmíci řízení dle § 85 odst. 2 písm b.c) stayebního zákona (veřejnou ylhláškou):
CEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uq|
_ sídlo: Teplická č.p. 87418, Děčín lV-Podmokly,405 02 Děčín 2

SCVK a.s., IDDS: fl/rf9ns
sídlo: Masarykova č.p. 368, Ústí nad Labem-centrum, 400 10 Ústí nad Labem l0

Telefónica 02 Czech Republic a.s., IDDS: d79ch2h
sídlo: Za Brunlovkou č.p. 26612, |40 22 Waha

Technické služby města Varnsdorf, s,r.o., Sv. Čecha č.p. 1271,40'l 47 Vamsdorf l
Teplá,ma Varnsdoď a.s., IDDS: 5emgmpb

. sídlo: Palackého č.p.2,160.407 47 Vamsdorf l

UPC Ceská republika a,s,, lDDS: 4hds44f
sídlo: Sázavská č.p. Z,460 10 Liberec 3

Město Vamsdorf - Petr Šimek, Nám.E.Beneše č.p. 470,407 47 Varnsdorf l
Uřad práce Ceské republi§, IDDS: 7hazk97

sídlo: Karlovo nám. č.p. 1359ll, Praha 2-Nové Město, l28 00 Pralra 28
Viet Vu Chi, Melantrichova č.p .3193, 407 47 Varnsdorf 1

ROSEN REAL, s.r.o., IDDS: gwgsaj2
sídlo: Kolbenova č.p. 804/30, l90 00 Praha 9

LAP AZIO, s.r.o., IDDS: u3ihma
sídlo: Vyšehradská č.p. 429137 ,Nové Město, l28 00 Praha 28

íng. Miroslav Bačik. Žilinská č.p. 3I66. 407 47 Varnsdorf 1

Věra Bačiková. ŽiIinská č.p, 3166,40] 47 Vamsdorf l

dotčeně snrávní úiadv
tuteÚÝ*-nraort Oá Nám. E. Beneše č.p.470,407 47 Varnsdorf l
MěÚ Varnsdorf - OSMI/Doprava, Nám.E,beneše č,p. 470, 407 4'7 Varnsdorf
Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa Praha, lDDS: hIyaavk

, sídlo: Flradební č.p.77zl12, 1l0 l5 Praha 1-Staró Město
HZS Usteckého kraje,odbor požární prevence, územní odbor Děčín, IDDS: auyaa6n

sídlo: Provaznická ě.p. l394l10, Děčín I-Děčín,405 02 Děčín 2

,@)tt,ll
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OIP Ústí nad Labem, IDDS: xy7efgi
sídlo: SNP č.p, 2720/21,400 1 1 Ustí nad Labem 11

uiad nro vwěšení a podáni zpráu1 p_glgjluJprišqn! 3gjm!]!!!
MěU Varnsdoď - ORG, Nám. E, Beneše č.p. 470,407 47 Varnsdoď 1

ostatní:
MěU Varnsdoď OSMVúřad územního plánování, Nám.E. Beneše č.p. 470,407 47 Vamsdoď l
vlastní 2x

Příloha:
ověřená situace pro všechny
projektová dokumentace pro stavebníka po nabytí právní moci tohoto roáodnutí

@^,
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