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Městský úřad Varnsdorf, Stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zrikona č.

ftsDoós Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších PředPisŮ

(dále jen ,,stávební zákon,i, v územním íízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žÁdost

o lydání rozhodnutí o umíúní stavby nebo_zařízení 1dálejen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne

08.Ó7,2015 podala RWE GasNet s.i.o., rčo zzgsslrr,klíšská č,p. 940, 400 11 q:tí ]ť Labem 1o

kterou zastupuje lNpoS-projekt s.r.o., Ičo 25446355, Nitranskí č.p.381,4ó0 01 Liberec 1(dále

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

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

úiemníhó rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

rozhodnutí o umístění stavby
REKO MS Vdf - Cyklistická +2

plynovotly - STL plynovod PE HD d,63 v ulici Cyklistická (délka 125m),

kóttnstrá (délka t97m), Dolní nábřeží (délka 154m)(ddle jen |,slavba") na

pozemku paíc. č. 5992/1 (ostatní plochd), parc. č. 6260 (ostatní plocha), parc, č,
- 
6388 (zairada), parc, č. 6389/2 (ostatní plocha), st. p. 6400 (zastavěná plocha a

nddvoří), st, p, 6405 (zastavěná plocha a nádvořfl parc, č, 6413 (ostatní plocha),

st. p. 6416 (zastavěnó plocha a nódvoří), parc, č, 6417 (zahrada), parc, č, 6424

(ostatní plocha), st. p. 6425/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st, p, 6425/2

(zastavěnú plocha a núdvoří), parc, č, 6426/5 (zahrada), sL p, 6430 (zasíavěná

plocha a nádvořQ, parc. č. 6433 (ostatní plocha), sí. p. 6434 (zastavěnú plocha a

núdvoří), st, p. 6436 (zastavěnáplocha a núdvoří)l parc. č, 6437/2 (zahrada), st,

p. 6438 (zastavěnú plocha a núdvořQ, sí p. 6440/1 (zastavěnú plocha a nddvoří) v
k atas tr álním území Var ns do rf,

Druh a účel umisťované stcnb),:

Bude provedena rekonstrukce stávajícího ocelového NTL plynovodu DN 100 a Dn 80 z roku 198O na

STL plynovod PE HD d. 63 v ulici Cyklistická, Dolní Nábřeží a Kolínská ve Vamsdorfu. Na

rekonit oovaný plynovod v ulici Kolínské bude přepojen přetlakovaný z NTL na STL stávající NTL
,plynovod , pL a,'az clélky 87 m se ětyřmi přípojkami, které budou dodatečně osazeny za hlavními

uzávěry STL regulátory plynu.
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Nový STL plynovod "P1" z PE d,, 63 bude napojen vzhledem k provoznímu přetlaku plynu lOOkPa
navrtávkou přes vysazenou odbočku DN 80 s osazenou zemní přechodkou oce|/PE DN8O/d"90,
šoupátkem PE d^90 a redukcí PE d"90/d"63 na ocelové potfubí DN 100 vedené v komunikaci ulice
žltavská. STL plynovod PE d" 63 povede ulicí Cyklistickou ke křižovatce ulic Cyklistická a Kolínská. Z
křižovatky za osazeným liniovým T kusem PE dn63 a kolenem PE dn63/45st bude pokračovat nový STL
plynovod "P2" zPE d,,63 do u|ice Kolíriské, kde povede v souběhu s rušeným potrub_ím NTL plynovodu
až k č.p. 929 Vamsdorf. Zde se bude lomit kolenem PE d"ó3 /90st směrem k ulici Zitavská. Za lomem
bude na řadu "P2" osazen liniový T kus PE d"63 pro napojení potrubí PE, d"63 přetlakovaného stávajícího
NTL plynovodu na STL, STL plynovod "P2"povede ulicí Kolínskou a bude napojen opět vzhledem k
provoznímu přetlaku plynu l00 kPa navrtávkou přes lysazenou odbočku DN 80 s osazenou zemní
přechodkou ocel/PE DN8O/d"90, šoupátkem PE d,,90 a redukcí PEd"90/d,,63 na ocelové potrubí DN 100

vedené v komunikaci Zitavská. Z křižovatky ulic Cyklistická a Kolínská povede noý STL plynovod
"P3" z PE d"63 ulicí DoIní Nábřeží v souběhu se stávajícím vodovodním řadem v odstupné vzdálenosti
dle ČSN 73 6005. STL plynovodní řad "P3 bude zaslepen v ulici Dolní Nábřeží za vsazenou přípojkou
pro č.p.9l 0 Varnsdorf.

Současně bude provedena rekonstrukce 12 ks přípojek z NTL na STL, z toho l0 ks bude napojeno na

rekonstruované PE plynovody, přípojka pro č.p. 9 } 7 Vamsdorf v ulici Dolní Nábřeží bude zrušena a dále
dojde k přepojení a přetlakování přípojky pro č.p. 3294 Vamsdorf v ulici Kolínské. Zároveň proběhne
dopojení rekonstruovaných přípojek na stávající rozvody odběrného zařízení.

Potrubí všech přípojek bude rekonstruováno v nové trase s ukončením HUP v nadzemním provedení a to
v noqých pilířkách pro č,p.2037, č.p.1225 v ulici Cyklistická, pro č.p, 920, č.p. l619, č.p.9l0 v ulici
Dolní Nábřeží, pro č.p. 925, č.p. 14'14 v ulici Kolínská, v nových nikách č.p. 923, ě.p.926 v ulici
Kolínská a ve stávajícím pilířku č.p. 3120 v ulici Kolínská.

Stanoví podminky pro umi§těni stayby:

l . Stavba bude umístětra v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje ýkres současného
stavu území v měřítku katastrální mapy se zakes|ením stavebního pozemku, požadovaným
umístěním stavby, s \yznačenim 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 vl§čena.

3. Bude dodržena prostorová noma vedení inženýrských sítí.
4. Bude plně respektován zákon č. 2018'7 Sb., o státní památkové péči v platném znění ve smyslu

oznámení archeologického nálezu uěiněného mimo archeologický výzkum (tm. náhodný nález).
5. Výkopek musí být ukládánjen na povolenou skládku. O uložení bude vedena evidence.

6. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou lypracoval Ing, Libor Braun -
autorizovaný technik pro techniku prostředí a technol.zař.staveb, specializace zdravotní technika,
ČraIt OSOOt+l; případné změny nesmí b},t provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

7. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.

8. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu §to fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:

} dokončení výkopů a zemních prací

> po uložení potrubí

} konečné úpravy povrchů

9. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy, §ikající se bezpečnosti práce a technických
zařízení, zejména zákona č. 30912006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci a naíízerli vlády č. 59112006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a
ochranu zdraví při práci na staveništích.

l0. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl. č.268/2009 Sb., upravující požadavky na provádění
stavebních konstrukcí a technických zařízení staveb a na ně navazující ustanovení příslušných
techn ických norem.

l1. Stavenišiě bude odpovídat požadavkům ustanovení § 24e vyhl.č.26912009 Sb. Stavební činnost bude
uskutečňována tak, aby vzhledem k provozu na stavbě a okolní zástavbě byly veškeré její negativní
v livy snížen; na minimum,

12. Při provádění staveb nesmí být narrršeny nadzemní a podzemní sdělovací kabely a zařízení, vedení a
potrubí. Při provádění staveb nesmí b;ýt nad přípustnou míru znečišťováno životní prostředí a místní
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komunikace, okolní zástavby nesmí bllt nad přípustnou mírrr obtěžována hlukem, prachem a

vibracemi. Nesmí dojít k znečišťování terénu, povrchových a podzemnich vod ropnými a jinými
škodlir,}mi látkami.

l3. 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.
l4. Stavba bude prováděna dodavatelsky stavebním podnikatelem. Název, sídlo a oprávnění k předmětné

činnosti bude předloženo stavebnímu úřadu před zahájením stavebních prací.

15. Veškeré škody způsobené stavbou hradí investor.
16. Bude zamezen přístup nepovolaným osobám na staveniště.
17. Investor si smluvně zajistí zneškodnění či využití odpadů vzniklých realizací záměru (např. stavební

suť, výkopová zemina, obaly od stavebních a nátěroqých hmot, odpady kovů, odpad z modernizací a

demolic) na zařízení k tomu určeném.
18. Pro stavbu budou použity pouze materiály s příslušnými atesty (atesty vydané státní zkuŠebnou,

osvědčení ITI prohlášení o shodě a podobně).
19. Budou splněny podmínky závazného stanoviska MěÚ Varnsdorf - OŽP ze dne 24.04.2015 pod čj.:

oŽPll28l12015lSimll:
} Během realizace stavby nesmí dojít ke znečištění povrchoých a podzemních vod látkami

závadnými vodám.
l Zahájení a ukončení prací bude s dostatečným časovým předstihem (min.7dní) oznámeno

provóznímu středisku Povodí Ohře s.p.,v České Lípě. Povodí Ohře,s.p., neodpovídá za škody
způsobené vodou včetně škod způsobených ledovýmijevy.

} Okolí toku v provozu stavby narušené prováděním prací bude po skončení prací uvedeno do
původního stavu.

20. Před započetím stavebních prací požádá zhotovitel stavby zdejší odbor o vydání povolení zvláštního
užívání dle § 25 zákona č. I3l199'7 Sb., o pozemníc|r komunikacích, ve znění pozdějších přepisŮ,

Žádost bude podána minimálně 30 dní před zahájením stavebních prací. K žádosti doloží souhlasné

stanovisko správce komunikace tj. Správa a údržba silnic Úr, Oetin a Technické služby města

Varnsdorfa návrh dopravního řešení se stanoviskem PCR DI Děčín.
21. Budou splněny podmínky vyjádření Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech,

Most ze dne 17.03.Z0l5 pod č j.:627l2015:
} Jelikož se stavba nacháaí na území s archeologickými nálezy, upozorňujeme na nutnost

respektovat zákon č. 20l87sb. o státní památkové péči v platném znění, podle kterého je
stavebník povinen umožnit a v případě nutnosti jeho vzniku i uhradit archeologický výzkum.
Investor oznámí provádění zemních prací s cca dvouúdenním předstihem, abychom mohli
navrhnout ,, Smlouvu o archeologickém výzkumu".

} Pokud nebude respektován zákon č. 20i87 Sb. o státní památkové péči bude podán podnět

k zahájeni správního řízení podle § 35 téhož zákona..

22. Budou splněny podmínky závazného stanoviska HZS Usteckého kraje, územní odbor DěČÍn ze dne

l3.04.20l5 pod čj.: HSUL 1980-2/DC -2015, HSUL J954/DC-PREV-SP-Zí-2015:
} Provedením navrhovaných prací nedojde ke zhoršení podmínek pro protipožámí zásah v dané

lokalitě (vnější odběmá 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 krajské operační a informační středisko HZS Usteckého kraje, a to l5
dnů před započetím prací zasahujících do této komunikace.

23. Budáu splněny podmínky vyjádření SÚS Ústeckého kraje, p.o. Dubí ze dne 0'I.04.2015 pod značkou:

54-404-I-9 SUSUKDC/MP l /03 806/20l5:
} A) Budou předem zajištěny taková účinná opatření, aby v průběhu prací ani později po jejich

dokončení nedocházelo k znečištění, či jinému poškození vozovky, ani ostatních silničních
součástí a příslušenství (kromě výjimek dle bodu C), nebylo narušeno stávaj ící silniční odvodnění
a nebyla ohrožena bezpečnost silničního provozu v dotčeném úseku.

} B) stavbou kteroukoliv svojí částí, včetně oplocení čijiných souvisejících drobných a dočasných

objektů (kromě výjimek podle bodu C), tj. nezasáhne do vzdálenosti min.3,5m kolmo od přilehlé
hrany stávajícího živičného kry,tu vozovky.

} C) Narušení živičného kry4u vozovky příčným výkopem bude provedeno v minimálním, nezbYně
nutném plošném rozsahu, přičemž jeho úprava po dokončení výkopových prací bude provedena

dle směmice" technické podmínky pro podélné a příčné překopy vozovek", s tím rozdílem, že

,,1!!:,,,:,"
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bude vynechán udržovací náíěr. Živlčný kr}t z asfaltobetonu pak bude proveden v souladu s qýše
citovanými ,,Technickými podmínkami" po předchozím odfrézování kry,tu původního a to v celé
šířce výkopem zasaženého jizdllího pásu a v délce dotčené výkopem, nejméně však v délce 25m a

to stejnou technologií jakou je provedena úprava stávající, tj. s použitím strojního finišeru a všech
oStatních operací.

} Výkopové práce nebudou zahájeny před podpisem smlouvy o smlouvě budoucí o zíízení
služebnosti inženýrské sítě mezi investorem stavby a naší organizací jako majetkovým správcem
dotčené komunikace.

} Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě bude následně zaslána k popisu
po.je|ím schválení v Radě Ústeckého kraje.

} Poplatek za lloženi podzemního vedení (inženýrské sítě) v silničním pozemku bude po

dokončení stavby stanoven qýpočtem dle ceníku schváleného Radou Usteckého kraje s platností
od 01.0l,201 l.

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

> Investor protokolárně předá zpět místo zásahu naši organizaci nejpozději v den vypršení platnosti
rozhodnutí o zvláštním užívání silnice.

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

24. Budou splněny podmínky ČEZ Distribuce a.s. Děčín - souhlasu s umístěním stavby a s prováděním

činnosti v ochranném pásmu elektrického zaíízení ze dne 27.03.20l5 pod značkou 10'73695477 a
sdělení ze dne 24.1 1.2014 pod značkou:Ol 003 50892.

25. Budou splněny podmínky vyjádření 02 Czech Republic a.s. Praha ze dne 24.11.2014 pod
č j..729z28l 1 4 a ze dne l 6.03.20 1 5 pod č j.: POS - l 5^/E 1 5002568.

26. Budou splněny podmínky stanoviska RWE Distribuční služby s.r.o. Bmo ze dne 24.06,2015pod
značkou: 500l127810 aze dne24.11.2014 pod značkou: 5001034926.

27. Bude splněna podm,ínky vyjádření Město Varnsdorf - p.Petr Šimek ze dne 31.05.2015 pod čj.:
MUY A 149661201SSImPe :

} V zájmovém území se nachází stožáry se svítidly a podzemní kabelové vedení soustavy
Veřejného osvětlení (VO). Jedná se o nezaměřený průběh a v případě provádění zemních prací,

nebo stavebních prací (případně souvisejících činností montáž lešení, skladování materiálu atd.)
je nutné požádat o přibližné lyqýčení předpokládané trasy kabelů provozovatelem soustavy VO a
respektovat jeho podmínky v souladu s energetickým zákonem č. 458/2000 sb. ve znění
poidě.jši"l, piedpisů. Provozovatelem VO - Technické služby Vamsdorf , Svatopluka Čecha
l211, 04 41 Varnsdorf l ,

28. Budou splněny podmínky vyjádření společnosti Severoěeské vodovody a kanalizace a.s. ze dne

11.12.2014 pod značkou: 014610132447 IOTPCULAr'r.
29. Stavba bude dokončena do dvou let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Účastníci řízení na něž se vztah4ie rozhodnutí správního orqánu:

RWE GasNet s.r.o., KIíšská č.p. 940,400 17 Ústí nad Labem l

Město Vamsdorf, Nám. E. Beneše č.p.470,401 47 Vamsdorf l

odůvodnění:

Dne 08.07.2015 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad oznámil zahájeni územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům.
Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly
dobře známy poměry v území a žáÁost 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
orgány svá závazná stanoviska.

,,ttlv\,lt,.
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Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky
řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné
stavebním zákonem, předpisy vydanými kjeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je
v souladu se schvá]enou územriě plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.
Úča.tní"i řízení dle § 85 odst. l a 2 stavebního zákona byli řádně seznámeni s navrhovanou stavbou, a to
doručením opatření jednotlivě. V územním rozhodnutí SÚ vymezil umístění stavby na pozemky, stanovil
podmínky pro ochranu území, podmínky pro umístění stavby. Účastníkem každého územního řízení je
žad,aíel a obec, na jejimž iuemí má bl,t záměr uskutečněn (účastníci podle § 85 odst. 1 stavebního
zákona). Zadateli se územní rozhodnutí doručuje přímo. Obec je ze zákona účastníkem každého
územního řízení, aby mohla účinně hájit důležité místní či veřejné zájmy.

Da|šírni účastníky územního řízení podle § 85 odst. 2 stavebního zákona jsou vlastníci pozemků nebo
staveb, na kteriich má blýt požadovaný záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto
pozemku nebo stavbě. Dálejsou to osoby, jejichž vlastnické nebojiné věcné právo k sousedním stavbám
anebo sousedním pozemkům či stavbám na nich může blýt územním rozhodnutím přímo dotčeno a osoby,
o kteqich to stanoví zvláštní právní předpis. Vyhodnotit přímé dotčení přísluší stavebnímu úřadu. Tento
okruh byl stanoven na základě výpisu z katastru nemovitostí.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky
řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním
zákonem, předpisy vydanými kjeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se
schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.
Stavba stimi parametry nepodléhá zjišťovacímu řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu
na životní prostředí.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Umístění stavby vyhovuje
obecným požadavkům na využívání území.

Stavební 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 shromažděná závazná stanoviska a
připomínky. Z před|ožených podkladů a závazných stanovisek DO dospěl stavební úřad k závéru, že
uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a
oprávněné zájmy účastníků řízení.

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

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

Dokumentace pro lydání územního rozhodnutí, byla zpracována v součinnosti osob oprávněných
k qýkonu této činnosti podle zákona č.360l|992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o
výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění (autorizační
zákon).

Žádost o vydání rozhodnutí o urnístění stavby byla podána na příslušném formuláři podle přílohy č. l, k
vyhlášce č. 50312006 Sb., právnickou osobou, RWE GasNet s.r.o., tČ 2'1295567, Klíšská 940, 401 17
Ustí nad Labem (dálejen stavebník).

Stavební úřad konstatuje, že navrhovaná stavba splňuje všechny zákonné podmínky pro lrydání územního
rozhodnutí a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu stanoveným lyhláškou č.501/2006 S., o
obecných požadavcích na využití úzerní, v platném znění, a rovněž vyhovuje vyhl. č.2ó812009 Sb., o
technických požadavcích na stavby.

Stavební záměr spadá do staveb uvedených v ustanovení § l03 odst. 1 bod 6 stavebního zákona, které
nelyžaduj í stavebrrí povolení ani ohlášení.

Dokončenou stavbu lze úžívat na základě vydaného kolaudačního souhlasu, o kteqý stavebník požádá dle
ustanovení § 122 stavebního zákona a § 18i vyhlášky č. 503/2006Sb., o podrobnější úpravě územního
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rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, stavební úřad na
předepsanóm formuláři příloha č. l2 k vyhlášce č. 503/2006 sb.

Účastníci řízení - další dotčené osobl:
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, Krokova č.p. 31, 405 01 Děčín l
RENOplastic družstvo, IDDS: y,tpw9ek

sidlo: Kolínská č.p.929,407 47 Varnsdorf l
Miroslav Baláž, Ko]ínská č.p. 1474,407 47 Vamsdoď l
Bohumil Plocar, Dolní Podluží č.p.68,407 55 Dolní Podluží
Vlastimil Košták, Kolínská č.p. 925, 407 47 Varnsdorf l
Růžena Koštáková, Kolínská č.p, 925,407 47 Varnsdorf 1

Květa Smolová, Kolínská č.p. 923,401 47 Vamsdorf 1

Vlasta Sajblová, Cyklistická č.p. 1zz5,407 47 Varnsdorf 1

Helena Hildová, Cyklistická č.p. 2037, 401 47 Varnsdorf 1

Jan Reichel, Baítoňova č.p. 903,547 01 Náchod l
Božena Reichelová, DolníNábřeží č.p.920,407 47 Vamsdoď 1

Jiří Bidrman, Dolní Nábřeží č.p.1619,401 47 Varnsdorf l
František Bidrman, Dolní nábřeží č.p. 1679, 407 47 Varnsdorf l
Nikola Dvořáková, Bratislavská ě.p . 1049, 40'7 47 Vamsdoď 1

Marie Fodorová, Janská č.p. 22,405 02 Janská
Kateřina Kovářová, Dolní nábřeží č.p.910, 407 47 Vamsdorf l
Město Vamsdorf - Petr Šimek, Nám.E.Beneše č.p. 470,407 47 Vamsdorf 1

Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm

, sidlo: Bezručova č.p. 4219,430 03 Chomutov 3

SCVK a.s., ]DDS: ť7rf9ns
sídlo: Masarykova č.p. 368, Ústí nad Labem-centrum, 400 l0 Ústí nad Labem ]0

RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

_ sídlo: Plynárenská č.p. 49911 , Brno-střed, Zábrdovice,602 00 Brno 2

CEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

_ sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín tV-Podmokly, 405 02 Děčin 2
Ceská telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Olšanská č.p.268l16,130 00 Praha 3
Renáta Hadarová, Zitavská č.p. 928,407 47 Vamsdoď l
JosefHadar, Zitavská č.p. 9Z8,401 41 Vamsdorf 1

Ladislav Fejkl, Kolínská č.p. 930,407 41 Vamsdorf 1

Marie Fejklová, Dělnická č.p. 1568,401 47 Varnsdorf 1

lanaBalážová, Kolínská č.p. 1474,407 47 Varnsdorf 1

Hannelore Kotalová, Ziíavská č.p.922, 407 41 Vamsdorf 1

Ing. Renata Petříková, Na Valech č.p.22|13,408 01 Rumburk l
RETOS Varnsdorf s.r,o,, lDDS: rt5xgt9

síd_lo: Žitavská č.p.9l3,401 47 Varnsdorf 1

Jan Rigó, Ceskoslovenských Letců č.p. 1340,407 47 Vamsdorf 1

Petr Neubauer, Dolní nábřeži č.p.9l7, 407 47 Varnsdorf l

vvpořádání s náyrhv a námitkami účastníků:

- Účastníci rreuplatnili návrhy a námitky.

Ilwořádání s vyjti řeními
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

pii \ldáni tohoto rozhodnuti vvcháze! stavebni úřad z těchto podkladu

} žádost

) projektovádokumentace

) výzva k zaplacení správního poplatku ze dne 28.07,20l5

} plná moc k zastupování ze dne 31.10.2012 a ze dne 30.04.20l 5

/"l Ý'') tl ,l:
\ _-/
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} výpis z obchodního rej stříku zedne 19.02.2013

} souhlas Města Varnsdoďze dne l3.04.20l5
} vyjádření MěÚ Varnsdoď- OŽP ze dne 09.04.2015

Y závazné stanovisko MěÚ Varnsdorf - OŽP ze dne 24.04.2015

} rozhodnutí o uložení IS MěÚ Vamsdorf - OSMl/doprava ze dne 29.04.2015

} vyjádření MěÚ Varnsdoď- OSMl/doprava ze dne 28.04.2015

} vyjádření ÚAPP Most ze dne 17.03.2015

} vyjádření Povodí Ohře s.p. Chomutov ze dne 26.03.Z0),5

ý závazné stanovisko řZS Ústeckého kraje, ú.o. Děčín ze dne 13.04.20l5

} vyjádření SÚS Ústeckého kraje, p.o. Dubí ze dne 07.04.20l5 a ze dne 07.08.20l5

} vyjádření OIP pro Ústecký a Liberecký kraj ze dne 03.04.20l5

} vyjádření SčVK a.s. Děčín ze dne 30.03.20l5, 17,lZ.2014

} souhlas s umístěním stavby a s prováděním činnosti v ochranném pásmu elektrického zařízení ČEZ
Distribuce a.s. Děčín ze dne 27.03.2015

} stanovisko POS -l5/VE15002568 ze dne ló.03.20l5
} vyjádření Technické služby města Vamsdorf s.r.o. ze dne 07.05.20l5

} vyjádření MO Odbor územní sprálry majetku, Praha ze dne 11.12.2014

} vyjádření RWE Distribuční služby s.r.o. Bmo ze dne 24.0ó.2015,24.11.2014

> Sdělení ČEZ distribuce a.s. Děčin ze dne24.11.20|4

} sdělení ČEZ ICT Services a.s. Praha ze dne 2 4.11.2014

} vyjádření Město Vamsdorf - p.P,Šimek ze dne 31.05.20l5

} vyjádření GTS Czech s.r.o. Praha ze dne26.11.20l'4

} vyjádření UPC Česká republika s.r.o. Praha ze dne23.77.2014

} vyjádření České radiokomunikace a.s. Praha ze dne 01.12.2Ol4

} vyjádření 02 Czech Republic a.s. Praha ze dne24.11.2014

} vyjádření ČD -Telematika a.s. Praha ze dne l6.06.20l5
} smlouva o budoucí č. smlouvy 7700070095_2/BVB

} dohoda o vymístění HUP č. 77001009511

} dohoda o r,rymístění íIUP ó.77001009512

} dohoda o vymístění HUP č. 71007009513

} dohoda o lymístění HUP č. 77007009514

} dohoda o lymístění HUP č. 71007009515

} dohoda o lymístění HUP č. 71007009516

} dohoda o lymístění HUP č. 7'70070095/7

} dohoda o vymístění HUP č. 77007009518

} dohoda o lymístění HUP č. 7'7007009519

} dohoda o vymistění HUP č. 110070095/10

} dohoda o vymístění HUP č. 7'70070095/'l l
} dohoda o vymístění HUP č. 110070095/12

} dohoda o lymístění HUP č. 7'70070095/13

} dohoda o lymísíění HUP č.110070095/14

} doklad o zaplacení správního poplatku ze dne 31.08.20l5.

Poučeni účaslniků:

Proti tomuto rozhodnuti se lze odrolat do l 5 
'dnů 

ode dne jeho oznámen i ke Krajskému úradu Ú steckého
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 .ieden ste.jnopis. NepodáJi účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je

íyú
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správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním \ze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý
výrok nebojeho vedlejší ustanovení, Odvoláníjen proti odůvodnění rozhodnutíje nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného
vyhotovení 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 ló
stavebního zákona, také stavebrrímu 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 zařízeni, nedošlo-Ii z povahy věci kjejich konzumaci.

Ing. Martin Togner v.r.
vedoucí stavebního úřadu

otisk úředního razítka

Toto oznámeni musí být ryvěšeno po dobu 15 dnů.

vwěšeno dne: Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, kteqí potlrzuje vyvěšení a sejmutí oznámeni.

Obdrží:
Účastníci řízení dle §85 odst. ] a § 85 odst.2 oísm. a) stavebního zákona (na doručenku do vlastních
rukou nebo dat. schránky):
RWE GasNet s.r.o., Klíšská č,p. 940,400 11 Ustí nad Labem 1, kterou zastupuje INPOS-Projekt s.r.o.,
IDDS: hvpb63w

sídlo: Nitranská č.p. 381,460 0l Liberec 1

Správa a údržba silnic Usteckého kraje, Krokova č,p. 31 , 405 0l Děčín 1
Město Vamsdorf, Nám. E. Beneše č.p. 470, 407 41 Varnsdorf l
R-ENOplastic družstvo, IDDS: 1.tpw9ek

sídlo: Kolínská č.p.929,407 47 Vamsdorf ]

Miroslav Baláž, Kolínská č.p. |474, 401 47 Varnsdorf 1

Bohumil Plocar, Dolní Podluží č.p. 68,401 55 Dolní Podluží
Vlastimil Košťák, Kolínská č.p. 925,407 4'7 Varnsdorf 1

Růžena Košťáková, Kolínská č.p. 9Z5, 401 41 Varnsdorf 1

Květa Smolová, Kolínská č.p. 923,407 47 Varnsdorf l
Vlasta Sajblová, Cyklistická č.p. 1225,407 4'7 Varnsdorf l
Helena Hildová, Cyklistická č,p. 2037, 401 4'1 Varnsdorf l
Jan Reichel, Bartoňova č.p. 903,547 0l Náchod 1

Božena Reiche]ová, Dolní Nábřeží ě .p.920, 407 47 Varnsdorf l
Jiří Bidrman, Dolní Nábřeží č.p . 1679, 407 47 Vamsdorf 1

František Bidrman, Dolní nábřeží č.p. 1679,407 47 Vamsdorf l
Nikola Dvořáková, Bratis|avská č.p . 1049,40'7 47 Vamsdorf l
Marie Fodorová, Janská č.p. 22, 405 02 Janská
Kateřina Kovářová, Dolní nábřeží č .p.9l0, 407 41 Varnsdorf l
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Účastníci řízení dle § 85"odst.2 nísm,b.d stavebního zákona beřejnou vvhláškoú:
Město Vamsdorf - Petr Simek, Nám.E.Beneše č.p. 470, 407 47 Varnsdorf l
Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm

sídlo: Bezručova č .p. 4219, 430 03 Chomutov 3
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SČVK a.s., IDDS: fl7rf9ns
sídlo: Masarykova č.p. 368, Ústí nad Labem-centrum, 400 l0

RWE Distribuční s|užby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
sídlo: Plynárenská č.p. 49911, Brno-střed, Zábrdovice, 602 00

Ústí nad Labem l0

Bmo 2
ČEZ Di.t.ibuce, a. s., IDDS: v95uq§

sídlo: Teplická č.p. 87418, Děčín lV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., lDDS: qa7425t

sídlo: Olšanská č.p.268116,l30 00 Praha 3

Renáta Hadarovi! Zitavská č.p. 928,407 47 Varnsdorf l
Josef Hadar, Zitavská č.p. 928, 407 47 Varnsdorf l
Ladislav Fejkl, Kolínská ě.p. 930,407 47 Varnsdoď l
Marie Fejklová, Dělnická č.p. l568,407 47 Varnsdorf l
JanaBal.ižová, Kolínská č.p. 1414,407 47 Varnsdoď l
Hannelore Kotalová, Žitavská č.p. 9ZZ,4O7 47 Varnsdorf 1

[ng. Renata Petříková, Na Valech č.p.22113,408 0l Rumburk 1

RETOS Vamsdorf s.r.o., IDDS: ň5xgt9
síd_lo: Žitavská č,p .913,407 47 Vamsdorf l

Jan Rigó, Ceskoslovenských Letců č.p. 1340,407 47 Varnsdoď l
Petr Neubauer, Dolní nábřeží č.p.917, 407 47 Varnsdorf l

Dotč_ené orgánv:
MěU Varnsdorf- OZP, Nám. E. Beneše č.p. 470,401 47 Varnsdorf l
MěÚ Vamsdorf - OSMI/Doprava, Nám. E .Beneše č.p, 470, 407 47 Vamsdoď
MěU Vamsdorf - OSMI/Památková péče, Nám. E, .Beneše č.p. 470, 407 47 Varnsdorf
FZS Ústeckého kraje, odbor požámí prevence, územní odbor Děčín, IDDS: auyaa6n

. sídlo: Provaznická č.p. l394l10, Děčín I-Děčín, 405 02 Děčín 2
OlP Ustí nad Labem, IDDS: xy7efgi

_ sídlo: SNP č.p. 2720121,400 11 Ustí nad Labem l l
Ceská republika - Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková MO, Oddělení ochrany územních
zájmů Praha, IDDS: hjyaavk

sídlo: řlradební č.p. l2l772, P.o.Box 4s-Staré Město, 110 05 Praha 1

MěU Vamsdorf - ORG, Nám, E. Beneše č.p. 470,

ostatní :
MěU Varnsdorf OSMVúřad územního plánování, Nám.E. Beneše č.p. 470, 40'7 4'7 Varnsdorf l
vlastní 2x

Příloha:
situace pro všechny
dokumentace pro žadatele po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č
výši 20000 Kč, položky l7 odst. l
31.08.201 5.

63412004 Sb., o správních pop]atcích položky l7 odst. 1 písm. fl) ve
písm. e) ve výši 1000 Kč, celkem 2l000 Kč byl zaplacen dne

i@u,
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ô

a
-{c

{t
â
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