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ROZHODNUTI

STAVEBNI POVOLENI

Výroková črist:

Městský úřad Varnsdorf, Stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) ákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve zněni pozdějších předpisů
(dálejen "stavební zíkon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § i08 až 1l4 stavebního ákona ádost
o stavební povolení. kterou dne 20.03.2015 podalo Společenstvi vlastníků jednotek 2840, 2841,2842,
ICO 25429817, Zitavská č.p. 284l, 407 47 Varnsdoď l, které zastupuje DPU REVIT s.r.o., Lenka
Oswald, ICO 28711335,28. října č.p.375/9, 11000 Praha l-Staré Město (dálejen "stavebník"), ana
ákladě tohoto přezkoumání:

I. Vydává podle § l l5 stavebního ákona a § l8c lryhlášky č. 503/2006 Sb,, o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

stavební povolení
na stavbu:

zateplení a stav. úpravy bytového domu čp. 2840,284l, 2842 Zitavskti,
Varnsdorf 6a:te jen "stavba") na pozemku parc. č. 6294/5, 6294/6, 6294/7 v

kaías trál n ím území Var n s d orf,

Popj;;!g!bý:
V rámci zateplení objektu bude provedeno zateplení stávajícího vnějšího obvodového pláště objektu
včetně části soklu. Zateplení vnějšího obvodového pláště objektu je navrženo pomocí systému ETICS
tíídy A, za pomoci kontaktního zateplovacího systému s tepelným izolantem z polystyrenové fasádní
desky z šedého polystyrenu s příměsi grafitu EPS-F tl. 120 mm. V poámích pasech v okolí \.ýplní otvoru
bude použit izolant z minerální vaty tl. 120mm. Soklová část bude zateplena deskami XPS-R tl. l00mm.
Lodžie budou zatepleny pomocí fenolol"ých desek tl. 70mm. Stávající skladební vrstvy lodžiových
podlah budou lybourány až na nosnou konstrukci. Bude proveden noqý okapový chodník z kačírku
fuakce 16/32 uloženého na separační vrstvu z geotextilie pro zamezení prorůstání zeleně.

Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou lypracoval autoíizovaný inženýr pro
pozemní stavby lng. Marian Trubiroha - ČKAIT - 0401952; případné změny nesmí bllt provedeny
bez předchozího povolení stavebního úřadu.

2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
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3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu §lto faze l"ýstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
} dokončení obkladu obvodových stěn tepelným izolantem
} dokončení vrchní omítky.

4. Stavba bude dokončena do 30.9.2015.

5. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy, týkající se bezpečnosti práce a technických
zaíízení, zejména zíkona č. 30912006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci a nařízení vlády č. 59112006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a
ochranu zdraví při práci na staveništích.

6. Při stavbě budou dodržena ustanovení ryhl. č.26812009 Sb., upravující požadavky na provádění
stavebních konstrukcí a technických zařízení staveb a na ně navazující ustanovení příslušných
technických norem.

7. Staveniště bude odpovídat požadavkům ustanovení § 24e vyhl.č.269l2009 Sb. Stavební činnost bude
uskutečňována tak, aby vzhledem k provozu na stavbě a okolní zástavbě byly veškeré její negativní
vlily sníženy na minimum.

8. Při provádění staveb nesmí b;ýt narušeny nadzemní a podzemní sdělovací kabely a zařízení, vedení a
potrubÍ. Při provádění staveb nesmí blýt nad přípustnou míru znečištbváno životní prostředí a místní
komunikace, okolní ástavby nesmí být nad přípustnou míru obtěžována hlukem, prachem a
vibracemi. Nesmí dojít k znečišťování terénu, povrchových a podzemních vod ropnými a jinými
škodliqými látkami.

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

l0. Stavba bude prováděna dodavatelsky stavebním podnikatelem. Nrázev, sídlo a oprávnění k předmětné
činnosti bude předloženo stavebnímu úřadu před zahájením stavebních prací.
Veškeré škody způsobené stavbou hradí investor.
Bude zamezen přístup nepovolaným osobám na staveniště.
Investor si smluvně zaj istí zneškodnění či lyužití odpadů vzniklých rea|izaci záměnl (např. stavební
suť, výkopová zemina, obaly od stavebních a nátěror.rých hmot, odpady kovů, odpad z modemizaci a
demolic) na zařízení k tomu určeném.

14. Pro stavbu budou použity pouze materiály s příslušnými atesty (atesty vydané státní zkušebnou,
osvědčení lTl prohlášení o shodě a podobně).

15. Bude splněna podmínka stanoviska MěÚ Vamsdorf - OŽP ze dne 15.01.2015 pod čj.: MIJVA
483/20l5PejIv:

} Stavebni práce nebudou probíhat v hnízdním období, íj. od 20.4. do 10.8. běžného
kalendářního roku v blízkosti hnízd (ventilačních pruduchů) tj. ve vzdálenosti méně než 5 m
nebo 2 pater na budově.

} JeJi v projektu poěíáno se zaslepením větracích otvorů (případně bude provedeno opaření,
které zamezi vletu ptáků do větracích otvorů) bude odbor životního prostředí, jako orgán
ochrany přírody, požÁóán o lydání rozhodnutí ve smyslu § Sb.odst. 1 zákona č. 1l4l|992
Sb,o ochraně přírody a kajiny, ve znění pozdějších změn.

} Bude -li v rámci provádění prací zjištěno, žejsou dutiny oblfoány zvláště chráněnými druhy
ptáků, lyžádá si investor před započetím prací u příslušného orgánu ochrany přírody kajiny
výjimku ze zákazu dle § 56 ákona ě. 11411992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

16. Bude splněna podmínka vyjádření MěÚ Varnsdorf - OSMl/dopravá ze ane Z:.O1.ZOiS pod čj.:
OSMI/39ll20l5A/ELPE:

} Stavebník (investor) požádá před zahájením prací o povolení k záboru a uhradí pŤíslušnou
částku, dle lyhlášky č.2l20l1 o místních poplatcích.

17. Stavební činnost bude uskutečňována tak, aby vzhledem k provozu na stavbě a okolní zástavbě byly
veškeré její negativní vlily sníženy na minimum. Práce, jejichž hlučnost by přesahovala 50 dB,
nebudou prováděny v době od 21 hodin do 7 hodin.

l8. Stavbu lze užívat v souladu s ustanovením § 122 stavebního zákona na základě žádosti stavebnímu
úřadu o lydání kolaudačního souhlasu.

Účastníci řizeni na něž se vztahuie rozhodnutí správního orgánu;

Společenství vlastníků jednotek 28 40,2841,2842, Žitavská č,p.284l, 407 47 Vamsdorf l
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odůvodnění:

Dne 20.03.2015 podal stavebník ádost o lydání stavebního povolení na qýše uvedenou stavbu,
uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Stavební úřad ozrámil zahájení stavebního řízeni známým úěastníkům řízení a dotěeným orgánům.
Současně podle ustanovení § l12 odst.2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního
jednání, protože mu poměry stáveniště byly dobře mámy a Ádost poskyovala dostatečné podklady pro
posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do l0 dnů od doručení tohoto omámení mohou účastníci řízení
uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska,

Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu s vel\ým počtem účastníků íízení ve smyslu ust. 144 odst.l
správního řádu bylo oznámení o zahájení stavebního řízení oznámeno účastníkům řízení podle § 27 odst.l
správního řádu a dotčeným orgánům jednotlivě a ostatním účastníků dle § l09 stavebního zákona
veřejnou vyhtáškou, vyvěšenou po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Vamsdorf. Patnác{ým
dnern po vyvěšení oznámení na úřední desce Městského úřadu Varnsdoď bylo oznámení povžováno za
doručené.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených
v§111 stavebního ákona, projednal ji s účastniky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím
uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy Ájmy chráněné stavebním zíkonem, předpisy vydanými
kjeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na
qistavbu a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Stavební úřad v pruběhu řízení neshledal
důvody, které by briinily povolení stavby.

Stavební úřad zajistil vzÁjemný soulad předložených Ávazných stanovisek dotčených orgánů
lyžadovaných zvláštními předpisy a zahmul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve qíroku rozhodnuti, za polsžiti ustanovení právních předpisů ve
qýroku uvedených.

učastníci řízení - další dotčené osobv:

Město Varnsdoď, vlastníci bytových jednotek v č.p. 2840,284l,2842 Vamsdorf , Jana Juráčková

Vvpořádání s návrhv a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vvpořádání s yljádřeními účastníků k p@lLlat!ůutpzhplfull]!í:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nelyjádřili.

Při vydání tohoto rozhodnutí wcfuizel stavební úřad z těchto podk]adů:

- žádost

- plná moc k zastupování ze dne 14.01.2014 a ze dne 25.9.2014

- zápis ze shromráždění SpolečensWí vlastniků jednotek č.p.2840,2841,2842 Varnsdorf ze dne
707.09.2014

- stanovisko MěÚ Varnsdorf OŽP ze dne l5.01.2015

- souhlas Město Varnsdorf ze dne 16.01.20l5

- vyjádření MěÚ Varnsdoď- OSMl/doprava ze dne 23.01.2015

- vyjádření Agentury ochrany přírody a krajina ČR ze dne 2'í .01,2015

- stanovisko Krajský úřad Úr dŽP uZr" dne l0.02.20l5

- stanovisko - Omitologický průzkum zedne l8.02.2015
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- závazné stanovisko HZS Ústeckého kraje, ú.o. Děčín ze dne Z0.2.2O15

- doklad o zaplacení správního poplatku ze dne 3 l .03.20l 5.

Rozpočtované náklady 8 000 000,-Kč.

poučení účastníků:

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

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotliqý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavba nesmí byl zahájen4 dokud stavební povolerrí nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá
platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Ing. Martin Togner v.r.
vedoucí stavebního úřadu

otisk úředního razítka

Toto rozhodnutí rnusí být qvěšeno po dobu 15 dnů.

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, ktený potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.

Obdrží:
Účastníci řízení dle § ]09 stavebního zákona klat.schránka):
Společenství vlastníků jednotek 2840 ,2841,2842, Žitavská č.p. 2841,407 47 Vamsdorf l, které
zastupuje DPU REVIT s.r.o., IDDS: cere6c9

sídlo: 28. ííjna č.p.375/9, ll000 Praha l- Staré Město

Účastníci řízení dle § 109 stavebního zákona (veřeil9@lhki:šLplL
Město Varnsdorf, Nám. E. Beneše č .p. 470, 401 47 Varnsdoď 1

Jana Juráčková, Horní Nábřeží č.p.871,401 47 Vamsdorf 1

Viktor Moňak, Žitavská č.p. 2840,407 47 Varnsdorf 1

Karel Bortel, Kostelní č.p. 3300,407 47 Varnsdorf 1

Věra Saidlová, Zitavská č.p. 2840, 407 47 Vamsdorf 1

Antonín Tuček, U,Mlýna č.p. 957,407 47 Varnsdorf l
Hana Janoušová, Zitavská č.p. 2840, 401 47 Varnsdorf 1

Jiří Potůček, Žitavská č.p. 2840,407 47 Vamsdorf 1
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Doris Potůčková, Žitavská č.p. 2840,407 47 Varnsdorf 1

Karel Uhlíř, Hraničářská č.p. 266, 47l 24 Mimoň
Květoslava Uhlířová, Karolíny Světlé č.p.3014,407 47 Vamsdorf l
Věra Hoffmannorr á, Žitavská ě.p.2840,407 47 Vamsdoď 1

Dana Vašková, Zitavská č.p. 2840,407 47 Varnsdoď 1

Soňa Hladíková, Národní č.p. 503,407 47 Varnsdoď l
František Erlebach, Žitavská č.p. 2840,407 47 Vamsdorf l
Yury Vorobev, Sovetskaya č.p. 6l, Lakinsk-Vladimirskaya Oblasť, Rusko
Kateřina Strusková, Dolní Podluží č.p. 13, 407 55 Dolní Podluží
Michal Lorenz, Pražská č.p. 2803,40'l 47 Varnsdoď 1

Libuše Petrová, Žitavská č.p. 2840,407 47 Vamsdoď l
Jaroslav Polívka, Zitavská č.p. 2840,407 47 Vamsdoď 1

Stanislawa Geržová, Žitavská č.p, 2840,407 47 Varnsdorf l
Jiřina Hubková, Žitavská č.p. 2841,407 47 Varnsdoď l
Miroslava Pařízková, Žitavská č.p. 2841,407 47 Vamsdoď 1

ZdeněkPaíizek, Žitavská č.p. 284|,407 47 Varnsdoď 1

Vladislav László, Zitavská č.p. 284|,407 47 Vamsdorf l
O|gaLászlová, Žitavská č.p. 284l, 407 47 Varnsdorf l
Irena Vítová, Žitavská č.p. 284l, 407 4'l Vamsdorf 1

Joseflukeš, Žitavská č.p. 2841,407 47 Varnsdorf 1

Ladislav Salfický, Žitavská č.p. 2841,407 47 Varnsdoď l
Eugenia Salfická" Žitavská č.p. 284l,407 47 Vamsdoď l
Jiří Vít, Zitavská č .p.2841, 407 47 Varnsdorf l
Milan Svoboda, Na Zábraní é,p. l84/28, Přerov IV-Kozlovice, 750 02 Přerov 2
Ing. Emanuel Svoboda, Sámova č.p. 1007/6, Hrabůvka, 700 30 Ostrava 30
Alena Bruková, Žitavská č.p. 2841, 407 47 Vamsdoď l
Martina Hemmerová, Truhlářská č.p.2103,407 47 Vamsdorl1
Miluše Kubrová. Žitavská e .p. 2841.407 47 Varnsdoď l

Jaroslav StráLrrík. Zitavská č.p. 284lr,40'I 47 Varnsdoď l

Jan Relich. Žitavská č.p. 2841.407 47 Vamsdoď l

Dagmar Relichová. Žitavská č,p. 2841.407 47 Vamsdoď l
František Lukács, Lobendava č.p. 42, 407 84 Lobendava
Zdeněk Nyč, Žitavská č.p. 284l, 407 47 Vamsdorf l
Elena Nyčová, Žitavská č.p. 2841,401 41 Varnsdorf 1

Zdeňka Nyčová, Zitgvská č.p. 2841,407 47 Varnsdoď 1

Miluše Hauserová, ?itavská č.p. 2841,407 47 Vamsdorf l
Zdeňka Košínová, Zitavská č.p. 2842,407 47 Varnsdorf 1

Martin Dolník, Žiwská e .p. z84z,407 4'1 Vamsdoď 1

Lenka Dolníková. Zitavská é.p.2842.407 47 Varnsdorf ]

Miroslav Hauser. Žitavská ě.p. 2842.407 47 Vamsdorf l

Ladislav Pylík, Žitavská č.p. 2842,407 47 Vamsdoď l
Bianka Durecová, Žitavská č.p. 2842,407 47 Vamsdorf l
Jiří Locker, Žitavská č.p. 2842,,407 47 Varnsdorf 1

Libuše Lockerová. Žitarská č.p,2842.407 47 Vamsdorf l

Blanka Krbcová_. Zilavská č.p. 2842. 407 41 Vamsdorf l

Jana Lacinová, Zitavská č.p. 2842, 407 47 Vamsdoď l
IJudovít Greguš, Žitarlská č.p. Z84Z,407 47 Vamsdoď l
Božena Gregušová, Zitavská č.p. 2842, 407 47 Vamsdorf 1

Dominik lvanič, U smíchovského hřbitova č.p. Z395l4, |50 00 Praha 5_Smíchov
Naděžda Kováčov á, Žitavská č.p.2842, 401 47 Vamsdoď l
Mgr. Šarka Kavarová, Bujanovská č .p.220318,370 07 České Budějovice 7
Emilia Sálková, Zitavská č.p. 2842, 40'l 47 Vamsdorf 1

Josef Vozár, Zitavská č.p. 2842, 407 4'1 Vamsdorf 1

Helena Stráníková, ?itavská č.p. 284l, 407 47 Vamsdorf 1

Miloslav Durovec, Zitavská č.p. 2844, 407 4'7 Varnsdorf l
Zdeňka Durovcová, Zitavská č.p. 2842, 407 47 Varnsdorf 1

Dotčené orgán!:
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MěÚ Varnsdoď - OŽP, N,íín. E. Beneše č.p, 470, 407 47 Vamsdoď 1

MěÚ Vamsdoď- OSMIiDoprava, Nám. E. Beneše č.p. 470,407 47 Vamsdorf
řtZS U§teckého kaje, odbor poární prevence, územní odbor Děčín, IDDS: auyaa6n

sídlo: Provazrická č.p. l394l10, Děčín I-Děčín,405 02 Děčín 2
Krajský úřad Usteckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: t9zbsva

sídlo: Velká hradební č.p. 31 l8/48, Ustí nad Labem-centrum, 400 0l Ustí nad Labem 1

Varnsdoď - ORG. Nám. E. Beneše č.p. 410.407 47 Vamsdoď l

Ostatní :
vlastní 2x

Příloha:
dokumentace + štítek stavba povolena po nablti právní moci tohoto rozhodnutí

Poplatek:
Správní poplatek podle zíkona ě.63412004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. b) ve
výši 5000 Kč byl zaplacen dne 31.3.20l5.
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