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ROZHODNUTI

UZEMNI ROZHODNUTI

Výroková část:

Městský úřad Varnsdorf, Stavební úřad, jako stavebni úřad příslušný podle § 13 odst. l písm. c) zákona č.

18312006 Sb., o územním plánovaní a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "stavebni zákon"), vúzemním řízeni posoudil podle §84 až 91 stavebního zákona žádost
o lydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umistění stavby"), kterou dne

02.12.2014 poda|a Obec Horní Podluží, ICO 0052422l, Zofrn č,p.2,407 57 Ilorní Podluží

(dálejen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. Vydává podle § 79 a92 stavebního zákona a § 9 lyhlášky č. 50312006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

rozhodnuti o umístěni stavby
SKI Areál Horní Podluží - přivaděč vody pro zasněžování a kabelou!, přivaděč z

trafostanice, čerpací stanice
(dálejen "stavba") na pozemku st. p. 448 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č.397l1(ostatní plocha),

parc. č. 403 (trvalý travní porost), parc. č. 435/1 (trvalý travní porost), parc. č. 43514 (trvalý travní
porost), parc. č. 435/8 (trvalý travní porost), parc. ě. 46|11, (trvalý travní porost), parc. č. 46112 (ostatni

plocha), parc. ě. 461/4 (ostatní plocha), parc. č.46412 (ostatní plocha), parc. č. 475 (ostatní plocha), parc.
č. 48l (trvalý travní porost), pa:c. é. 51611 (kvalý travní porost), parc. č. 516/9 (trvalý travní porost),
parc. č. 603 (ostatní plocha), parc, č.61011(vodní plocha), parc. č. 614 (vodní plocha), parc. č. 615

(ostatní plocha), parc. ě. 636 (trualý travní porost), parc. č. 1460/5 (trvally' travní porost), parc. č. l599
(trlalý travní porost), palc. č. l600 (trvalý travní porost), parc. č, 1601 (trvalý travní porost), parc. č. 2001

(ostatní plocha), parc. č. 2059 (ostatní plocha), parc. ě.2127 (ostatní plocha), parc. é,2172 (ostatní
plocha), parc. č.2199lZ (ostatní plooha), parc. ě.2201, (ostatní plocha), parc. ě.220412 (vodní plocha),

parc. č.2214 (ostatní plocha) v katashálním území Horní Podluží.

Druh a účel umisťované stavbv:

vodovodní přivaděč:

Vodovodní potrubí bude procházet v délce 2,05 km přes údolí potokaLužniěka z levého břehu od rybníka
Světlík na pravý břeh k lyžařskému areálu. Bude prochéaeí před pozemky ostatních ploch, trvalých
travních porostů, vodních ploch a zastavěných ploch a nádvoří, Stavba bude křížit vodní toky a liniové
stavby (silnice, železniční trať). Bude také prochžuet přes zastavěné území v uliční trati vozovkou, kde
bude potrubí uloženo paralelně vedle stávajících inženýrských síti, Odběr vody bude rcalizován z
akumulace rybníka Světlík na bezejmenném levostranném přítoku potoka Lužnička, V hrázi vodní nádrže
se nachází stávající odběrné zařízení. Jedná se o otevřený požerák a trubní prostup přes těleso hráze.
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Koryto vodního toku Lužiničkaje zahloubené a sevřené mezi opěmými zdmi. Koryto je v místě křiŽení s
potrubím opřeno o leqy' svah, plochy okolo pravého břehu jsou rovinné. Křížení s kory,tem vodního toku
Lužnička bude provedeno trubním nadchodem, potrubí i konstrukce nadchodu budou uloženy vedle
mostovky v zákrytu po proudu vodního toku tak, aby nezasahovaly do průtočného profilu koryta.
Nadchod bude tvořit samostatná nosná konstrukce na samostatném nosném základu,

čerpací stanice:

Čerpací stanice bude postavena ve spodní části lyžařského areálu. Jedná se o drobný zděný objekt se

zastavěnou plochou cca 35m2. Střechá bude sedlová a stěny budou obloženy dřevěnými paluboqými
deskami

Z pohledu zasněžovacího systému lyžařského areálu se jedná o napojení nového zdroje vody a nové
čerpací stanice včetně nové technologie na stávající rozvody ve svahu,

kabelový přiradéč z tra lostan ice:

Ve vzdálenosti cca 20m od navrhované čerpací stanice se nachází stávající trafostanice , z této
trafostanice bude napojena nová čerpací stanice. Do výkopu, hlubokého 1,0m a širokého 0,6m budou
uloženy dva silové kabely AYKY 3x240+120 v chráničkách průměru 90 mm a zemnící pásek FeZn 30x4
mm. Kabely budou dotženy do přípojkové skříně RIS402, umístěné na objektu čelpací stanice.

Umístění stavb:l na olochách:

- vodní toky
- trvalý travní porost

- plochy pro bydlení venkovského charakteru

- plochy individuální rekreace

- plochy zemědělských staveb

- železnice

- silnice IIL třídy
- veřejná zeleň

- zpevněné místní komunikace

- silnice II. třídy
- plochy občanského vybavení

- plochy pro sport.

Stanovi podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna jen na parcelách uvedenýcli ve ýroku tohoto rozhodnutí tak, jak je uvedeno na
situaci, která je přílohou tohoto rozhodnutí. Případná změna umístění stavby musí by,t předem
projednána a musí blýt předem požádáno o změnu územního rozhodnutí.

2. Bude plně respektován zákon ě.20187 Sb., o státní památkové péči v platném znění ve smyslu
oznámení archeologického nálezu uěiněného mimo archeologický výzkum (tzn. náhodný nález).

3. Budou respektována všechna nadzemní i podzemní vedení správců a vlastníků IS ve smyslu jejich
vyjádření. Vedení budou na základě písemné objednávky předem vytyčena.

4. Bude dodržena prostorová norma vedení inžen;ýrských sítí.

5. Budou splněny podmínky souhlasu s umístěním stavby a s prováděním činnosti v ochranném pásmu
elektrického zařízení ze dne 12.12.2014 pod značkou: 1071093655.

6. Budou splněny podmínky stanoviska RWE Distribuční služby s,r,o, Brno ze dne 01.08.2014 pod
značkou:5000982813.

7. Budou splněny podmínky vyjádření SčVK a,s. Ústí nad Labem ze dne 23.0'7.20il4 pod značkou :

oI46 ] 0087l94/OTPCU L.

8. Projektová dokumentace pŤo stavebni řízení bude zpracována dle podmínek Povodí Ohře, státní
podnik, Chomutov ze dne 25.09.2014 pod znaěkou : 037200-1954312014:
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} Potrubí pro odběr vody bude uloženo na povodní straně mostní konstrukce, v zákryll
s mostovkou, přičemž chranička s potrubím nesmí zasahovat do průtočného profilu vodního
toku, tzn. nesmí zasahovat pod spodní hranu mostovky.

} Upevnění potrubí na mostní konstrukci musí blýt zabezpečeno v dostateěné míře při průduchu
případných povodňoqích stavů na vodním toku.

9, Budou splněny podmínky závazného stanoviska MěÚ Varnsdorf OŽP ze dne 02.10.2014 pod čj.:
l[UV A 2549'I /Z0l4CerRo:

} Souhlas k trvalému odnětí půdy ze zemědělského půdniho fondu na část pozemku p.ě. 146015

v k,ú, Horní Podluží o vl měře záboru 30.24m'.

} Hranice záboru půdy budou v terénu vyznaéeny dobře .viditelnými znaky. V průběhu stavební
činnosti a s ní souvisejícími pracemi nesmí doj ít kjejich překračování a'posunování na okolní
zemědělské pozemky.

} Provádět prác e tak, aby na ZPF a jeho vegetačním krytu došlo k co nejmenším škodám,

} Před zahájením stavby dojde k provedení skqhky kultumích vrstev půdy v množství cca 9mJ

z celé plochy trvalého záboru. Skrytá ornice a níže uložené zúrodnění schopné zeminy budou po
dobu vlastní stavby deponovány na nezastavěné části odnímaného pozemku p.č. 1460/5 v k,ú.
Homí Podluží, ošetřovány proti zaplevelení a zabezpečeny proti znehodnoceni a ztrátám.
Následně po skončení stavební činnosti bude sknývka ornice použita pro terénní úpravy
v lyžařském areálu.

} Realizací nezemědělské činnosti nesmí dojít ke kontaminaci půdy unikem ropných látek a
mazadel z mechanizace, poškozování okolních zemědělských pozemků ani narušovaní jejich
vodního režimu.

Y Za íryalé odnětí půdy ze ZPF pro stavbu čerpací stanice o vyměie 30,24m2 bude ve smyslu § 11

odst.l písm. a) citovaného zákona předepsán odvod. Skutečná v.ýše odvodu bude stanovena
samostatnlím rozhodnutím, vydaným odborem životního prostředí, v návaznosti na pravomocné
rozhodnutí, které bude ve věci rydáno podle zvláštních předpisů.

10. Budou splněny podmínky stanoviska MěÚ Varnsdoď- OŽP ze dne 19.08.2014 pod čj.: MUVA
19315l201 Pejlv:
} Stavba se dotkne pozemků, kteréjsou součástí ZPF a podléhají ochraně podle zákona č. 33411,992

Sb., o ochraně ZPF. Pokud bude celková doba realizace pokládky rozvodů kratší než l rok, není
nutné dočasně q,j ímat pozemek/ky ze ZPF ve smyslu § 9 odst.2 písm. c). Ve stanovené lhůtě
jednoho rokuje pak také zapotřebí uvést pozemky, které j sou součástí ZPF, do původního stavu
(navrswit skrytou omici, rozvláčet, osít travní směsí).

} Pokus se však ukáže, že je k realizaci nezbytné odejmout části pozemků náležejici k ZPF na dobu
delší než 1 rok, bude třeba požádat orgány ochrany ZPF o souhlas k dočasnému odnětí
předmětných částí pozemků ze zemědělského půdního fondu, Odnětí bude v takovém případě
zpoplatněno.

1 1 . Výkopek musí blit ukládán jen na povolenou skládku. O uložení bude vedena evidence,

12, Budou splněny podmínky vyjádření 02 Czech Republic a.s. Praha ze dne 08.12.2014 pod čj.:
737856114.

13. Budou splněny podmínky vyjádření Správa a údržby silnic Ústeckého kaje. přispěvková organizace.
Dlbí ze dne29.07,2014 pod značkou 18-120-1-V:

} Budou předem zajištěny taková účinná opatření, aby v průběhu prací ani později po jejich
dokončení nedocházelo k znečištění, či jinému poškození vozovky, ani ostatních silniěních
souěástí a příslušenství (komě výjimek dle bodu č.3), nebylo natušeno stávající silniční
odvodněni a nebyla ohrožena bezpeěnost silniěrrího provozu v dotčeném úseku.

} Stavba kteroukoliv svojí částí, včetně oplocení ěi jiných souvisejících drobných a dočasných
objektů (klomě výjimek podle bodu č.3), nezasáhne do silničního tělesa ani do silničniho
pozemku (§11 zák.č. 13l1997 sb.),íj. nezasáhne do vzdálenosti min.2,5m kolmo od přilehlé hrany
stávajícího živičného kry4u vozovky.

} Křížení silnice podzemním vedením bude provedeno podvrtem, protlakem či jiným adekvátním
způsobem, bez narušení živičného kr}tu vozovky,(bod č.3)
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} Výkopové práce nebudou zahájeny před podpisem smlouvy o smlouvě budoucí o zíizení
služebnosti inženýrské sítě mezi investorem stavby a naší organizací jako majetkovým správcem
dotčené komuníkace.

} Před zahájením prací v pozemcích ve správě SÚS ÚK, p,o. \yzve investor naši organizaci
k protokolámímu předání silnice.

> ]nvestor protokolárně předá zpět místo zásahu naší organizaci nejpozději v den lypršení platnosti
rozhodnutí o zvláštním užívání silnice.

} Investor stavby bere souhlasně'na vědomí, že po dokončení prací v silničním pozemku a jeho
zpětnému převzetí naší organizací, bude po záruční dobu 36 měsíců provádět průběžně a bez
prodlení odstraňováni závad vzniklých zjeho činnosti na silniěním pozemku a uhrazovat škody
následně vzniklé v důsledku těchto závad.

14. Budou splněny podmínky souhrnného stanoviska SŽDC, státní organizace, OŘ Ústí nad Labem pod
značkou: 14926114- OR UL ze dne 04,08.2014:

} Během stavby učiní investor na vlastní náklady taková opatření, aby nebyla ohrožena stabilita
drážního tělesa a bezpečnost provozu na železnici a nedošlo k narušeníjakékoliv drážní činnosti.

} Stavbou nesmí b;ýt nepříznivě ovlivněny drážní objekíy a zašizeni v majetku ČR -SŽDC s.o..

} Stavba musí být v souladu s aktuálně platnými stavebními a dalšími obecně právními předpisy
(stavební zákon, zákon o drahách a jeho prováděcí lyhlášky v platném znění atd.), nařizenímí,
vyhláškami, technickými normami, směmicemi a předpisy SŽDC,s.o., TKP státních drah,
Vzoror"ými listy železničního spodku, Stavebním a technichým řádem drah a ostatními přepisy,
s \yužitím nejnovějších technických řešení, technologií provádění, pracovních postupů a
materiálů s cílem dosáhnout, při dodržování zásad hospodárnosti a ochrany životního prostředí,
co nejvyšší kvality a životnosti stavby.

} Veškerá podzemní vedení křižující dráhu musí blýt uložena v chráničce tak, aby bylo možné jejich
vložení nebo výměny bez narušení železničního provozu. Chráničky musí blft navrženy tak, aby
vyhovova|y zaíížení podle ČSN 73 6203 ato po celou dobu provozu chráničky.

> Dle ČSN 37 5711 kabelová křižovatka nesmí být vybudována pod nesvařenými kolejnicovými
styky. Nejmenší vodorovná vzdálenost boku tělesa kabelové křižovatky od uvedených míst smí
být 1,5 m. Pokládkou podzemního vedení nesmí b;ýt narušena stabilita tělesa železničního
spodku,

} Křížení s tratí bude provedeno v souladu s ČSN a předpisem SŽDC 54.

} Křížení podzemních vedení s dráhou se provádí pokud možno kolmo l ose kolejí. Křížení musí
blýt provedeno tak, aby drážnim píovozem nemohlo dojít k porušení vedení a naopak, aby
poruchou vedení nebyla ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu, ani narušena
stabilita tělesa železničního spodku.

} S ohledem na zajištění stability zemního tělesaje šikmé vedení svahem nepřípustné.

} Křížení bude provedeno protlakem, montážní jámy musí b;it umístěny v takové vzdálenosti, aby
čelní stěny (spodní hrany) nezasahovaly do plostoru lymezeném zatěžovacím působením
kolejového svrku (smykový úhel cca 45" od spodního okraje ěela pražců). Jámy musi b;ýt řádně
zapaženy a rozepřeny ,

} Chráničky, štoly a kolektory musí být navrženy tak, aby vyhovovaly zatížení podle ČsN rs ozor
a to po celou dobu provozu chráničky a dráhy. Chráničky se mají zřizovat protlakem, Při
protlačování musí být kr;,,tí chráničky nejméně 1,50 m od pláně tělesa železničního spodku, což
je cca 2,00 m od horní plochy pražce. Chránička, štola nebo kolektor musí b;ít lrybudovány v celé
délce křížení, nejméně do vzdálenosti 2,00 m od paty svahu náspu, nebo 0,60 m od vnější hrany
příkopu, přičemž tato vzdálenost nesmí být menší než 4,00m od osy krajní koleje.

} Nejméně na jedné straně tělesa železniěního spodku (požadujeme alespoň u vtokové části) musí
bý na konci chráničky vybudována revizní šachta, jejíž rub musí blýt ve vzdálenosti qýše
uvedené.

} Vlastní realizací protlaku nesmí b;ít.narušena funkce příkopů, které slouží k odvodnění tŮlesa
dráhy,

} Při křížení vodovodního potrubí s dráhou plati ČSN 75 5630.
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} Upozorňujeme, že kr}.tí vodovodního potrubí má alespoň 1,50 m od povrchu území, r'esp. Od
pláně tělesa že|ezničního spodku; při zapuštěném kolejovém loži od nivelety koleje, V místě

křížení s příkopem musí blt vodovodní potrubí chráněno proti promrzáni.

} Upozorňujeme, že v případě možného omezení železníěního provozu si investor bude muset
požádaí o qýluku tratě, nebo zavedení pomalé jízdy (upozorňujeme na nutnost prokázat reálnost
navrhovaných výlukových časů). Upozorňujeme, že výše uvedených případech půjdou náklady
se zavedenim výhradně na účet investora.

} Upozoniujeme, že smlouvu ira v}luku trati, nebo zavedení pomalé jízdy lyřizuje (min. jeden

měsíc před podáním žádosti nárokovosti na SŽDC, OŘ Ur; na SŽDC,s,o., Odbor plánování a
koordinace qíluk, oddělení technologie a přípralry výluk, skupina technologie a smluvních vztahů
(p. Adamec Jaroslav, tel.ó. 972 Z44 551, nebo mail AdamecJ@szdc.cz).

} V případě předpokládanó nepřetržité výluky (v,ýluky 1. nebo 2.TK v délce trvání ma-x. do dvou
dnů),le toto nLtné nárokovat v minimálním předstihu 90 dnů u SŽOC, OŘ UL, provozní oddělení
(Ing. Hajniš, vedoucí provozního odboru, tel.ě. 9'72 424 285 nebo 602 l68 550).

} V připadě předpokládané nepřetržité výluky (výlulry l. nebo 2._TK tři a více dnů)je toto nutné
náioťovat již rok předem Óo ročního plánu, ktery tvoří na SŽDC, OŘ UL, provozrí oddělení
(Ing. Hajniš, vedoucí provozního odboru, tel. ě.97Z 4Z4 285 nebo 602 168 550)

} Případné zayedení pomalé jízdy bude provedeno na základě posouzení vedoucího STO Česká
Kamenice (p. Šemík, tel. ě. 724 346 591).

} Případné doplňky a změny, pokud budou v ochranném pásmu dráhy nebo na dráze, budou s námi
zvlášť projednány.

} Před lydaním stavebního povolení, stavebník nebo jeho zástupce, požádá Drážní úřad, sekci
stavebni oblast Praha, Wilsonova 30018, 12r 06 Praha2, o souhlas ke zřízeni stavby v obvodu a

ochranném pásmu dráhy., podle ustanovení zákona o drahách č. 26611994 Sb., v platném znění,

} Požadujeme, aby nám by1 před stavebním řízením předložen k posouzení další stupeň projektové
dokumentace stavby, zasahující do ochranného pásma a obvodu dráhy, k lydání souhrnného
stanoviska za SZDC,s.o,:

r situace v měřítku 1: l000 nebo 1:500 s qýrazným zakeslením projektované stavby
dokumentující křížení popř. vzdálenost stavby od osy krajní koleje, lyznačením směru a
kilometrické polohy trati včetně uvedení hranic pozemků ajejich pozemková parceiní čísla;

o příčný řez (iezy) v souběhu s tratí (křížením) provedené v rozhodujících nepřízniqy'ch
místech ve vztahu ke stavbě a zařizení dráhy, a to v měřítku l:l00 nebo 1: 200;

. technickou zprávu se stručným popisem navrhované stavby, uvedení polohy stavby -
katastrální území, ěísla pozemků věetně uvedení vlastnických vztahů, napojení na dopravni
infastrukturu, popis terémich úprav, zajištění bezpečnosti stavby a železniěni dopravy,
organizaci výstavby - charakteristika staveniště, jeho uspořádání, přístupy na staveniště
věětně ploch'pro zřízení staveniště atd., statické posouzení chráničky podle ČSN 73 6203 na
účinky zatížení vlaku ,,Z" nebo ,,T", posouzení rozhledových poměrů v blízkosti
železničních přejezdů a přechodů dle ČSN t: 6380 atd..

15. Budou splněny podmínky vyjádření ČD Telematika a.s. Ústí nad Labem pod značkou l3594l20|4-Če
ze dne 21.07.2014 a Všeobec,né podminky pro ěinnost na kabelech v majetku Sprály železniční
dopravní cesty s.o. schválení SZDC -TUDC čj.: 3495/1O-TUDC ze dne 01.09.2010.

16. Bude splněna podmínka závazného stanoviska KHS Ústeckého kaje, ú.p. Děěín ze dne 27 .0r.2015
pod čj.: KHSUL 276512015:

Bude předložen k posouzení další stupeň projektové dokumentace, kte4ý uvede do souladu závěry
Hlukové studie, zpracované Ing. Alešem Jiráskou s projektovou dokumentací.

17. Stavební povolení bude vydávat příslušný vodoprávní úřad - MěÚ Vamsdorf - OŽP. Projektová
dokumentace musí blít rypracována oprávněnlfon projektantem s autorizací pro vodohospodářské
stavby.

Účastníci řízení na něž se vztahuie rozhodnutí správního orgánu:

Obec Horní Podluží, Žofín č.p.2,40'I 51 Horní Podluží,

@l1,o
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odůvodnění:

Dne 02 .l2 .2014 poda| žadatel žádost o lydání rozhodnutí o umistění stavby.

Stavební úřad oznámil zahájení územního íízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům.
Současně podle ustanovení § 87 odst."l stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly
dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzeni Záměru, a stanovil,
že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotěené
orgány sr á závazná stanoviska.

Účastníci řízení dle § 85 odst. l a 2 písm. a) stavebního ,ákonu jrou vlastníci pozemků nebo staveb, na
kterrých má blít požadovaný záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku
nebo stavbě, kteří byli řádně seznámeni s navrhovanou stavbou, a to doručením opatření jednotlivě.
Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení bylo oznámení zahájení řízeni
dále doruěeno veřejnou vyhláškou. ostatním úěastníkům řízení podle § 85 odst.2 písm. b) a c) stavebního
zákona. V územním rozhodnutí SU lymezil umístění stavby na pozemky, stanovil podmínky pro ochranu
území, podmínky pro umístění stavby. Učastníkem každého územního řízení je žadatel a obec, na jejímž
územi má bl,t záměr uskutečněn (účastníci podle § 85 odst. 1 stavebního zákona). Žadateli se územní
rozhodnutí doručuje přímo. Obec je ze zákona účastníkem každého územního řízeni, aby mohla účinně
hájit důležite místní či \eřejné ájmy,

Dalšími účastníky územního řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona jsou osoby, jejichž
vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům či stavbám na nich
může b;ýt územním rozhodnutím přímo dotčeno a osoby, o kterých to stanoví zvláštní právní předpis.
Vyhodnotit přímé dotěení přísluší stavebnímu úřadu. Tento okruh byl stanoven na základě qýpisu
z katastru nemovitostí.
Dalšími účastníky územního řízení podle § 85 odst, 2 písm. c)jsou osoby, o kterých tak stanovil zvláštní
právní předpis ( Občanské sdružení - Šance, IČ: 26985063, se sídlem Děčínská 606, Benešov nad
Ploučnicí, které zastupuje Mgr. Helena Peychlová, Advokátní kancelář Peychlová & Jonáková &
Partners, IDDS: rspgk7u,sídlo: Na Příkopě ě.p. 1047117, 110000 Praha 1). Stavební úřad splnil
povinnost oznámit oběanskému sdružení podání žádosti o lrydání územního rozhodnutí, a tedy zahájeni
územního řízení, a občanské sdružení se může ve lhůtě 8 dnů přihlásit jako účastník izemniho řízení,
této možnost občanské sdružení nelyuži1o.

Stavebni úřad v řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 79 odst. 1 a § 90
stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení, DO a posoudil shromážděná závazná stanoviska a

připomínky. Z před\ožených podkladů a závazných stanovisek DO dospěl stavební úřad k závěru, že
uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a
oprávněné zájmy účastníků řízení, Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací
dokumentací a lyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.

Stavba sqými parametry nepodléhá zjišťovacímu řízení podle zákona č. 100/200l Sb., o posuzování vlivu
na životní prostředí,

Dokumentace pro lydání územního rozhodnutí, byIa zpracována v součinnosti osob oprávněných
k r"ýkonu této činnosti podle zákona ě.36011992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o
výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném zněni (autorizačni
zákon),
žádost o,,ydáni rozhodnutí o umístění stavby byla podána na příslušném formuláři podle přílohy č. l, k
vyhlášce č. 50312006 Sb., byla podána právnickou osobou, Obcí Horní Podluží, IDDS: wggbzxy, s{dlo:
Žofin ě.p.2,407 57 Horní Podluží (dálejen stavebník).

Stavební úřad konstatuje, že navrhovaná stavba splňuje všechny zákonné podmínky pro lydání územního
rozhodnutí a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu stanoveným vyhláškou č. 501/2006 S., o
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obecných požadavcích na využití území, v platném zněni, a rovnéž vyhovuje vyhl, č.268/200ď Sb., o
technických požadavcích na stavby.

Stavební úřad zajisíil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve qýroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve
výroku uvedených

Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Bohumil Kudla, Luboš Kudla, Správa železniění dopravní cesty, s|o., PRAI{A, SŽDC, s.o., Oblastní
ředitelsWí Ustí nad Labem, Ustí nad Labem, Správa a údržba silnic Ústeckého kraje p.o., Dubí,Povodí
Ohře - státní podnik, Chomutov, Petr Hovorka, ČD-Telematika a.s., servis kabelových,sítí Ústí nad
Labem, CEZ Distribuce, Děčín , RWE Distribuční služby, s.r.o., Bmo , SCVK a.s., Ustí nad Labem
02 Czech Republic, a.s., Praha

Osoby s vlastniclaými nebojinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st.p. 119, 120,1z2,21,7/1,21713,21912,260,368,402,403,404,405,406,407,418,425,426,430,
446/4, 44615, 44616, 453, 473, 565,571, parc. č. 3l3l4,313112,387 ,395,39713, 402, 435/2, 43515,
435/9, 45812, 46113, 46413,480,491, 5|615,611,612,63312, \603, 1604, 162712, 162811,, 1,628/2,
1633/2, 163313, 1633/4, 1633l5, 163316, 163318, 163319, 1633lI0, 1634/I, 1634/2, 163413, 1635,
1636ll, 1,63616, 1636110, 1636112, 1636l17, 1636123,1636l24, l636129,204411,z07611,2183l1,
2l84l2,2186,2l99l1 v katastrálním území Horní Podluží

Osoby s vlastniclcými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Horní Podluží č,p.2], ě.p.28, č.p.252, ě,p.27l, č.p.272, ě.p.270, ě.p.273, č.p.279, č.p. 278, ě.p.
286,é.p.291,č.p.292,č.p.135 a ě.p. 353, Horní Podluži, Žofin č.p. 1

Vypořádaní s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s lyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí neq,jádřili.

při vvdání tohoto rozhodnutí wcházel stavební úřad z těchto podkladů :
> žádost

} projektová dokumentace pro územní rozhodnutí
} doklad o zaplacení správniho poplatku ze dne 05.12.2014

} r,yjádření SÚS Ústeckého kraje, p.o. Dubí ze dne 11.12.2014, Zg.07 .2Ol4
} rozhodnutí o uložení IS Obecní úřad Homí Podluží ze dne 08.12.2014
} rozhodnutí o uložení IS MěÚ Varnsdorf - OSMl/doprava ze dne 07.01.2015
} souhlas ČEZ Distribuce a.s. Děěín ze dne 12.12.2014

> sdělení ČEZ ICT Services, a,s. Praha ze dne 0 5,12.2014
} Vyjádření 02 Czech Republic a.s. Praha ze dne 08.|2,2014
} souhmné stanovisko ČD -Telematika a.s. Pnha ze dne 21 .01 .2014
} souhmné stanovisko SŽOC,s.o. OŘ, Ústí nad Labem ze dne 04.08.2014
} stanovisko Povodí Ohře s.p,Chomutov ze dne 25.09.2014

} sm]ouva o zřízeni služebnosti IS ze dne 06,10,2014

} smlouva o zřízení služebnosti IS ze dne l1.12.2014

} rozhodnutí KÚ Úr-OŽPaZ ze dne l1,11.2014
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} souhlas k trvalému odnětí ze ZPF MěÚ Varnsdorf - OŽP ze dne 02.10.2014

) závazné stanovisko rcÚ Úrc - OŽPaZ ze dne 07.1 1.2014

} vyjádření MěÚ Vamsdorf - OŽP ze dne l9.08.2014

} stanovisko MěÚ Varnsdorf- OŽP ze dne l9.08.20l4
} stanovisko RWE Distribuční služby s.r.o. Brno ze dne 01.08.20l4
} vyjádření SčVK a.s, Děčín ze dne 23.07 .2014

} závazné stanovisko AOPaK ČR ze dne 15.04.2014

) Závazné stanovisko KHS Ústeckého kraje, ú.p. Děčin ze dne 21.01.2015.

Podmínky, které se váahují k provádění a užívání stavby, nebyly do podmínek územního rozhodnutí
zahrnuty, neboť ty může stavební úřad ve smyslu § ll5 stavebního zákona zahmout do podmínek
stavebního povolení. Proto je nutné, aby dotčené orgány, účastníci řízení a správci dotčených sítí Mo své
podmínky uplatnily ve stavebním řízení.

poučeni účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do l5 dnů ode dne jeho oznámeni ke Krajskému úřadu Ústeckého
kraje v Ústí nad Labem podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a
aby každý účastník dostal jeden stejnopis, Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý
výrok nebojeho vedlejší ustanovení. Odvoláníjen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabyí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného
lyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou,
stejnopis písemného lyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně
příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li 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, nedoš|o-li z povahy věci kjejich konzumaci.

Ing. Martin Togner v.r.
vedoucí stavebního úřadu

otisk úředního razítka

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vl,věšeno dne: Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, kterii, potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámeni.
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Účastníci územního řízení dle ustanoyení § 85 odst. l stavebního zákona (do dat,schránk ;

Obec Horní Podluží, ]DDS: wggbzxy
sídlo: Žofín č.p. Z,407 57 Horní Podluží

. Učastníci územního řízení dle ustanovení LEl pl!;]!.2_p!;mg)s]!g!ebního zákona (doručenký nebo
d"t,r"hrá"ld,
Bohumil Kudla, Komenského ě.p.232V,407 47 Vamsdorf l
Luboš Kudla, Homí Podluží č,p .304, 407 57 Homí Podluží
Správa železniění dopravni cesty, s.o., IDDS: uccchjm

_ sídlo: Dlažděná č.p, 1003/7, Praha-Nové Město, 1 10 00 PBAř{A
SZDC, s.o., oblastní ředitelství Usti nad Labem, IDDS: uccchjm

sídlo: Železniěářská ě.p. l386/31, Ústí nad Labem-Střekov, 400 03 Ústí nad Labem 3

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje p.o., Krokova ě.p.1439116,405 01 Děčín 1
Povodí Ohře - státní podnik, IDDS: 7pttSgm

sídlo: Bezručova č.p.4219,430 26 Chomutov
Petr Hovorka, Žofín č.p. 18, 407 57 Horní Podluží
ČD-Telematika a.s., servis kabelouých sítí Ústí nad Labem, skupina ochrany a dokumentace, IDDS:
dgzdjrp

sídlo: Bílinská č.p . 3449130, 400 01 Ústí nad Labem
ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uqfu

sídlo: Teplická č,p, 87418, Děčín 1V-Podmokly, 405 02 Děčín 2
RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

_ sídlo: Plynarenská č.p. 49911, Brno-střed, Zábrdovice,602 00 Bmo 2
SCVK a.s., IDDS: flrf9ns

sídlo: Masarykova č.p. 368, Ústí nad Labem-centrum, 400 10 Ústí nad Labem 10
02 Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h

sídlo: Za Brumlovkou č.p.26612, 140 22 Praha 4

Učastnici územníhplLízeuí dle ustanoyení § 85 ods
,rhlášk i),
Božena Můllerová, Horní Podluží č .p. l35,407 57 Horní Podluží
Miloslav Lojek, Horní Podluží ě.p.l35,407 57 Horní Podluží
Zdeňka Rigová, Horní Podluží č.p.273,407 57 Homí Podluží
Dagmar Heřmánková, Homí Podluži č.p.270,407 57 Horní Podluží
Ing. Vladimír Prokeš, Purkyňova č.p. 1068i63, Liberec XlV-Ruprechtice, 4ó0 14 Ltberec 14
Mgr. Olga Dvořáková, Na Dionysce ě.p.175416, Dejvice, 160 00 Praha 6
Anita Hermannová, Horní Podluží č .p.272, 407 57 Homí Podluží
Ruth Hermannová, Homí Podluží č.p.291,407 57 Horní Podluží
Marcelin Hermann, Libá č.p. 24'I,351 31 Líbe
Michal Herman, Horní Podluží č,p. 326, 407 57 Homí Podluží
Věra Tlapáková, Homí Podluží ě.p. 292, 407 5'7 Homí Podluží
Jiří Ulrich, Horní Podluží ě.p. 278,407 57 Horní Podluží
Ing. Antonín Hájek, Horní Podluži č,p.286, 407 57 Homí Podluží
Sarlota Jahodářová, Dolní Podluží č,p. 15l, 407 55 Dolni Podluží
Petr Brož, Michnova č.p. 1620/'7,149 00 Chodov-Praha
Kateřina Brožová, IDDS: ish7hvh

trvalý pobyt: Michnova č.p. 162017, Chodov,149 00 Praha415
Marcela Boháčová, č.p. ě.p. 252, Homi Podluži,407 57 Horní Podluží
Václav Boháč, č.p. ě.p.252, Horní Podluží, 407 57 Horní Podluží
Martin Holas, Svatojiřská ě.p. 5,273 06 Libušin
Marcela Holasová, Svatojiřská č.p. 5, 273 06 Libušín
Marian Chládek, Horní Podluží č.p. 353, 40'1 57 Homí Podluží
Zdeňka Chládková, Horní Podluží č .p. 353, 407 57 Horní Podluží
František Paul, Homí Podluží č.p .2'7, 40'7 57 Horní Podluží

,. Pavel Hanykýř, Horní Podluží č.p.308,407 57 Horní Podluží
Milan Skořepa, Plajnerova č.p. 429113, Čakovicq 196 00 Praha 96
Ing. Jan Havelka, Ke Klimentce č.p. 2103/|8, Smíchov, l50 00 Praha 5
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Miroslav Krajčovič, Nádražní ě.p. 154,4l0 02 Chotěšov
Ing. Hynek Lauschmann, CSc., Subefiova č.p. |27316,120 00 Vinohrady (Praha 2)
Státní pozemkoqý úřad, KPÚ pro Ústecký kraj, IDDS: z49per3

sídlo: Husinecká č .p. 1024111,130 00 Praha 3 - Žižkov
JUDr. Zdena Frančová, Hrudičkova ě.p.2106ll, Chodov, 148 00 Praha414

Dotč:né orgánv:
MěU Vamsdorf - OZP, Nám. E, Beneše g.p. 470,407 47 Vamsdorf ]

MěÚ Vamsdorf - OSMI/Doprava, Nám.E,Beneše č.p. 470,4O7 47 Varnsdorf
MěU Varnsdorf OSMI/úřad územního plánovaní, Nám.E, Beneše č,p' 470, 40'7 47 Vamsdorf 1

Obecní úřad Horní Podluží, IDDS: wggbzxy
sídlo: Žofín č.p. 2,407 57 Horní Podluží

AOPK ČR, Správa CHKO Lužické hory, IDDS: zqmdynq
sídlo: Skolní č.p, 12,471 25 Jablonné v Podještědí

Dráňni úřad, sekce stavební - Oblast Praha, IDDS: Smjaatd
síd1o: Wilsonova č.p.. 300/8, Vinohrady, 121 06 Praha2

Krajská hygienická stanice Usteckého kaje, ú.p. Děčín, IDDS: 8p3ai7n
sídlo: Březinova č.p. 3, Děčín I-Děěín, 405 02 Déěín 2

Krajsk} úřad Usteckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: t9zbsva
sídlo: Velká hradební ě.p. 3118/48, Ústí nad Labem-centrum, 400 0l Ústí nad Labem 1

MěU Vamsdorf - ORG, Nám. E. Beneše č.p. 470, 407 47 Varnsdoď 1

Obecní úřad Homí Podluží, ]DDS: wggbzxy
sídlo: Žofín ě.p.2, 407 57 Horní Podluží

ostatní :
vlastní zx

Příloha:
situace pro všechny
dokumentace pro žadatele

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 63412004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. l písm. h) ve
výši 3000 Kě, položky 17 odst. 1 písm, e) ve lryši 1000 Kč, celkem 4000 Kč byl zaplacen dne05.12,2014.
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