
Městský úřad Varnsdorf
stavební úřad

Nám. E. Beneše 470,Yarnsdorf
Spis. zn.: Z:6O/ZO t S/SÚ-No
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Vyřizuje: Marcela Novotná
Tel.: 4l2 3'72 24lk|.: l3l
E-mail: marcela.novotna@varnsdorf,cz

Varnsdorf. dne 2,9.201 5

ROZHODNUTI
ÚZPVINÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský Úřad Vamsdorf, Stavební úřad,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. l písm. c) ákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve zrrění pozdějších předpisů
(dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle §84 až 9l stavebního zákona ádost
o lydiiní rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne
20.7.2015 poďa|

RWE GasNet s.r.o., tČo zrgssstt, Klíšská č.p. g40,400 17 Úsí nad Labem 1,
kterou zastupuje INPoS-Projekt s.r.o., IČo 25446355, Nitranská č.p. 381, 460 01 Liberec l

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

Vydává podle §19 a92 stavebního zákona a § 9 ryhlášky č. 50312006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

rozho dnutí o umístění stavbv

REKO MS Varnsdorf - Dvořákova
(dáIejen "staýba") na pozemku parc. č. 2169 (ostatní plocha), st. p. 2I75 (zastověná plocha a nádvoří),
Sí. p. 2I77 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 2 180 (zahrada), parc. č. 2182 (zahrada), parc. č. 2184
(zahrada), parc. č. 2188 (ostatní plocha), parc. č. 2189/] (ostatní plocha), parc. č. 2]91 Qáhrada), st. p.

2l94 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 2205 (zahrada), parc. č. 2207/1 (zahrada), parc. č. 22t l
(zahrada), parc. č. 221 3 (zahrada), st. p. 2214 (zastal,ěná plocha a nádvoří) v katasftalním území

VarnsdorJ

Druh a účel unist'ované staybv:

- Jedná se o rekonstrukci stávajícího ocelového NTL plynovodu DN l50 včetně přípojek. Stávající
plynovod bude nahrazen NTL PE plynovodern dn l60.

- V křižovatce ulic Dvořákova x Bratislavská bude nový NTL PE plynovod dn 160 napojen na
stávající NTL oceloqi plynovod DN l50.
V křižovatce ulic Dvořákova x Pamyzánů bude nový NTL PE plynovod dn 1 ó0 napoj en na

- stávajícíNTL OC plynovod DN 100 (směr ul. Parlyzánů \tíchod)
- stávaj ící NTL OC plynovod DN 100 (směr ul. Patyzánů západ)
- stávající NTL PE plynovod dn 63 (směr ul. Dvořákovajih)
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Současně bude provedena rekonstnrkce 13 ks přípojek, které budou přepojeny na rekonstruované PE
plynovody.

Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v sorrladu s grafickou přílohou rozhodriutí, která obsahuje výkres současného
stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným
umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a
sousedních staveb.

2. Budou respektována všechrra nadzemní i podzemní vedení správců a vlastníků IS ve smyslu jejicli
lyjádření. Vedení budou na základě písemné objednávky předem qtyčena,

3. Bude dodržena prostorová norma vedení inženýrslrych sítí.
4. Bude plně respektován zákon č. 20187 Sb., o státní památkové péči v platném znění ve smyslu

oznámení archeologického nálezu učiněného mimo archeologický výzkum (tzn. náhodný nález).
5. Výkopek musí blýt ukládánjen na povolenou skládku. O uložení bude vedena evidence.

6. Budou splněny podmínky souhlasu ČEZ Distribuc" a.s. Děčín s činností a umístěním stavby
v ochranném pásmu podzemního ved ení ze dne 28.4.2015 pod č. 10'14186411.

7. Budou splněny podmínky vyjádření SčVK a.s. Děčín ze dne 2].l1.2014 pod čj.:
O146I01Z4953/OTPCUL,i]\4a a ze dne l3.4.20i5 pod čj.: O l56l0033080/OTPCUL/Vr.

8. Budou splněny podmínky vyjádření Telefónica 02 Czech Republic a.s. Praha ze dne 21.11.2014 pod
čj.:727966l14 aze dne 3.4.2015 pod čj.: SOS-l5/VE15003123.

9, Budou splněny podmínky vyjádření Města Vamsdoď- p. Šimek ze dne 10.12.2Ol4 pod čj.: MLryA
32075/2014SimPe.

10. Budou splněny podmínlT záyazlého stanoviska HZS Ústeckého kraje, ú.o. Děčín ze dne Z7,4.2015
pod čj.: HSUL-2284-2lDC-2015, HSUL-J960/DC-PREV-SP-Zd-20l 5:

} Provedením navrhovaných prací nedojde ke zhoršení podmínek pro protipožámí zásah v dané
lokalitě (vnější odběrná místa požární vody, přijezdové komunikace ke stávajícím objektum...).

} Pokud bude v rámci stavby provedena částečná nebo úplná uzavírka komunikace, je nutno tuto
skutečnost písemně nahlásit na krajské operační a informační středisko HZS Ústeckého kaje, a to
l5 dnů před započetím prací zasahujících do této komunikace.

11. Bude splněny podmínky vyjádření OIP pro Ústecký a Liberec§ý kraj ze dne 16.4.2015 pod čj.:
'l393l'7 .42l15-2:

} Stávaj ící připojky nesmí být pouze odpojeny a zaslepeny-ponechány v zemi. Ve smyslu část II čl.
10.5.1 TPG 905 01:20l4 požadujeme bezpečné odstavení plynovodů a přípojek vč.odstranění
odstavených přípojek z objektů a plynotěsného utěsnění všech prostupů.

12. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou lypracoval Ing. Libor Braun -
autorizovaný technik pro techniku prostředí a technol.zař.staveb, specializace zdravotní technika,
CKAIT 0500141; případné změny nesmí b;ít provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

13. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.

14. Stavebrrík oznámí stavebnírnu úřadu §.to fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
} dokončení l"ýkopů a zemních prací

} po uložení potrubí

} konečné úpravy povrchů

15. Při prováděrrí stavby je nutno dodržovat předpisy, qikající se bezpečnosti práce a technických
zařízelí, zelména zákorra č. 30912006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví
Při Pr'áci a naiízeni vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a
ochranu zdravi při práci na staverrištích.

]6, Při stavbě budou dodržena ustanovení r,l,hl. č, 268/2009 Sb,, upravující požadavky na provádění
stavebních konstrukcí a technických zařízení staveb a na ně navazující ustanovení příslŮšnj,ch
technických lrorem.

17. Staveniště bude odpovídat požad4vkům ustanovení § 24e rryhl.č.26912009 Sb. Stavební činnost bude
uskuteČňována tak, aby vzhledem k provozu na stavbě a okolní zástavbě byly veškeré její negativní
vlily sníženy ria nrinimum.

l8. Při provádění staveb nesmí b;ýt nalušeny nadzemní a podzenrtrí sdělovací kabely a zařízení_ r,ederií a
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potrubí. Při provádění staveb nesmí být nad přípustnou míru znečištbváno životní prostředí a místní
komunikace, okolní zástavby nesmí blt rrad přípustnou míru obtěžována hlukem, prachem a
vibracemi. Nesmí dojít k znečišťování terénu, povrchoqich a podzemních vod ropnými a jinými
škodlil"ými látkami.

19. 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.

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

21, Veškeré škody způsobené stavbou hradí investor.
22. Buďe zamezen přístup nepovolaným osobám na staveniště.
23. Investor si smluvně zajistí zneškodnění či lyužití odpadů vzniklých realízaci záměru (např. stavební

suť, qýkopová zemina, obaly od stavebních a nátěroqích hrnot, odpady kovů, odpad z modemizací a
demolic) na zařízení k tomu určeném,
Pro stavbu budou použity pouze materiály s příslušnými atesty (atesty vydané státní zkušebnou,
osvědčení ITI prohlášení o shodě a podobně).
Stavba bude dokončena v termínu srpen 2016.

Učastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

RWE GasNet s.r.o., Klíšská č.p. 940,400 17 Ústí nad Labem 1

Město Vamsdorf, Nám. E. Beneše č .p. 470, 407 47 Vamsdorf 1

odůvodněni:

Dne20.7.20I5 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

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 schválenou územně plánovací dokumentací a lryhovuje obecným požadavkům na výstavbu.
Účastníci řízení dle § 85 odst. 1 a 2 stavebního zákona byli řádně seznámeni s navrhovanou stavbou, a to
doručením opaření jednotlivě. V územnim rozhodnutí SÚ vymezil umístění stavby na pozemky, stanovil
podmínky pro ochranu území, podmínky pro umístění stavby. Učastníkem každého územního řízení je
žadatel a obec, na jejímž území má bl,t záměr uskutečněn (účastníci podle § 85 odst. l stavebního
zákoný. Žadate\i se územní rozhodnutí doručuje přímo. Obec 1e ze zákona účastníkem 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 kterych má bl.t požadovaný záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jirré věcné právo ktomuto
pozemku nebo stavbě. Dále jsou to osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám
anebo sousedním pozemkům ěi stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno a osoby,
o kteqých to stanoví zvláštní právní předpis. Vyhodnotit přímé dotčení přísluší stavebnímu úřadu. Tento
okruh byl stanoven na základě l"ýpisu z katastru nemovitostí.

Stavba sqýrni parametry riepodléhá zjišťovacímu řízení podle zákona č. 100i2001 Sb., o posuzování vlivu
na životní prostředí.

Při wdání tohoto rozhodnutí y!-cházel Stayební liřad z těchto dokladů:
} žádost

} projektová dokumentace stayby

} infonnace o parcelách KN
} snílrrek z katastrální mapy

} tabulka dotčeriých vlastníkťr

} dohody o realizaci přeložky plynovodní přípo|ky a části OPZ
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souhlas Města Varnsdorf ze dne 29,5.20l5 pod čj.: MUVA 9369/2015HajKl

smlouva o budouci smlouvě o zřízení vB
vyjádření ČEZ Distribuce a.s. Děčín ze dne 21.11.2014 pod č.0100350214

souhlas ČEZ Distribuce a.s. Děčín s činností v ochranném pásmu ze dne 28.4.2015 pod č.
107418641l

vyjádření Čpz lct Services a.s. Dčín ze dne l4.I.2015 pod, ě. 020027 4139

vyjádření RWE s.r.o. Brno ze dne 8.'7 .2015 pod č. 5001 138027

vyjádření SčVK a.s. Děčín ze dne 27.11.2014 pod č j.: O|46101Z49531OTPCUL,Ma a ze dne
|3.4.2015 pod č j.: 015610036080/OTPCUL/Vr
vyjádření TelefónícaC2 Czech Republic a.s. Praha ze dne 21.11.2014 pod čj.:72'7966l),4 aze
dne 3.4.20l5 pod čj.: SOS-15/VE15003123

vyjádření Města Varnsdorf - p. Šimek ze dne |0.12.2014 pod č j.: MLIVA 3207 5l2014ŠimPe

vyjádření GTS Czech s.r.o. Praha ze dne 26.11.2014 pod č. 1211403455

vyjádření UPC ČR s.r.o. Praha ze dne 21.11.2014 pod č j.: EOlZ705l14
vyjádření České radiokomunikace a.s. Prahaze dne L12.2014 pod č-j-_ UPTS/OSI1Ir0276|Z0|4

vyjádření ČE-Telematika a.s. Ústí nad Labem ze dne 3.12,2Ol4 pod ě j.: 21946l2014-Ho

vyjádření Policie ČR, Krajské ředitelství policie Ústeckého kaje ze dne 2 .12.2014 pod ě j,:
KRPU-267 1 4 l _ 1 /CJ-20 l 4-040OMN- 14

stanovisko MěÚ Varnsdorf -OŽP ze dne 27,4.2015 pod čj. MIIVA 9 37 5l2015PejIv

vyjádření MěÚ Vamsdorf -OSMI odd.dopraly a SH ze dne 28.4.2015 pod čj.:
oSMV93 66/20 l 5/^/ELPE

rozhodnutí MěÚ Varnsdorf OSMI odd.dopraly a SH ze dne 29.4.2015 pod čj,:
oSMV1361/2015/VELPE
vyjádření ÚAPP Most ze dn e 3.4.20|5 pod č j.: 73ll}0l5
závazné stanovisko HZS Ústeckého kraje, ú.o. Děčín ze dne 27.4.2015 pod čj.: HSUL-2284-
zlDc-zj15
vyjádření OIP pro Ústecký a Liberechý kraj ze dne 16.4.2015 pod čj.: 769311 .42ll5-Z
závazné stanovisko ČR-Ir,lO, Agentura hospodaření s nemovi§?m majetkern Praha ze dne
12.12.2014 pod spis.zn. :'7 86021201 4-6440 -OUZ-L|T
protokol o q,tyčení plynárenského zažízeni
protokol o qtyčení podzemních sítí SčVK a.s.

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 závamá stanoviska a
připomínky. Z předložených 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,

Stavební Úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnulje do podmínek rozlrodnutí.

Stavební Úřad rozhodl,jakje uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve
výroku uvedených.

Dokumentace pro r,ydání územního rozhodnutí, byla zpracována v součinnosti osob oprávněných
k výkonu této čirrnosti podle zákona č. 360l1992 Sb., o výkonu povolárrí autorizovanýclr architektů a o
výkorru povolání autorizovanýclr inžerrýrů a teclrniků činnÝch ve výstavbě, v platném znění (autorizační
zákon i.

Žádost o vydání rozhodrrutí o untístění stavbr, b5 la podárta tta příslušném fonnuláři podle přílohy č. 1, k
vyhlášce č. 50312006 Sb., právnickou osobou, RWE GaSNet S.í.o., IČ 27295567, Klíšská 940,401 l7
Ustí nad Labem (dále jen stavebník),
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Stavební úřad konstatuje, že navrhovaná stavba splňuje všechny zákonné podmínky pro lydání územního
rozhodnutí a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu stanoveným lyhláškou č.501/2006 S., o
obecnýclr požadavcíclr na využití území, v platném znění, a rovněž vyhovuje vyhl. č.268/2009 Sb., o
technických požadavcícli na stavby.

Stavební záměr spadá do staveb uvederrých v ustanovení § 103 odst. 1 bod 6 stavebního zákona, které
nevyžadují stavební povolení ani ohlášení.

Dokončenou stavbu lze užívat na základě vydaného kolaudačního souhlasu, o kteryí stavebník požádá dle
ustanovení § t22 stavebního zákona a § 18i rryhlášky č. 503/2006Sb., o podrobnější úpravě územního
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, stavební úřad na
předepsaném formuláři, příloha č. l2 k vyhlášce č. 503/2006 sb.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnulje 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:

Ing. Emil Obergruber, Jitka Obergruberová, Dagmar Procházková, Josef Vlček, Ing. Oto Rehó, Ing.
Martin Rehó, Ing. Darina Madanská, Gabriela Hudáková, Miroslav Elšík, František Klement, Jiří
Elšík, Miroslav Matyáš, Eva Matyášová, Vlastimila Churá, Danuše Rohmová, Mgr. Alena
Smetanová, Jan Němec, Jindřiška Tůmová, Tomáš Maryška, Marta Maryšková, Jana Kocůrková,
Stanislava Fialová, Jiří Fiala, Jiří Kruliš, Jutta Krulišová, Růžena Pajmová, ČEZ Dist.ibu"", o. ,,,
SČVK a.s., RWE Distribuční služby, s.r.o., Česká telekomunikačrrí infrastruktura a.s,, Město
Varnsdorf - Petr Šimek,

Osoby s vlastnic§i,mi nebo jinými věcnými prály k sousedním pozemkům:

st. p. 24t7,2414, 2Z|Z, 221,0, 21'19, 2181,2206, 2183, 2204, 2|8512, 2I90lI, parc. č. Zl14, 2176,
2|9911, 2186,2195, 1986,2178 v katashálním území Varnsdorf

Osoby s vlastnickými nebojinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Vamsdorf č.p. 2187, č.p. |270, č.p. l698, č.p. 1702, č.p. 1106, č.p. 1703, č.p. 1689, č.p. 1675, č.p.
1686 a č.p. l664

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníkťr:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s q,jádřeními účastníků k podkladůrn rozhodnutí:

- Účastní"i se k podkladům rozhodnutí nerl.jádřili.

poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckélro
kraje v Ústí nad Labem podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtern stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgátru a
aby každý účastník dostal jeden stej rropis., Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
správní orgán na náklady írčastníka. Odvoláním lze napadrrout výrokovou část rozhodnutí, jednotliqí
výrok nebojeho vedlejší ustanovení, Odvoláníjen proti odůvodnění rozhodnutíje nepřípustné.

@r,
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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 vyhotovení 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. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění
stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-Ii z povahy věci kjejich konzumaci.

.'i1//1111?'
lng. Martin Togner

vedoucí stavebního úřadu

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vlvěšeno dne: ......'...,.,..iii.i...rll.],,.... Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, kterl/ potvrzuje rlvěšení a sejmutí oznámení.

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 63412004 Sb., o správních poplatcích položky l7 odst. 1 písm. I ve
výši 20000 Kč byl zaplacen dne 28.7 .2015.

Účastníci řízení dle E 85 odst. ] a € 85 odst.2 písm.a) stavebního zákona (na doručenku do vlastních
rukou nebo dat. schránkod:
RWE GasNet s.r.o., IDDS: jnnyjs6

sídlo: Klíšská č.p . 94O, 400 l 7 Ústí nad Labem - prostřednictvím zástupce INPOS-Projekt s.r.o.,
IDDS: hvpb63w

sídlo: Nitranská č.p. 381,460 01 Liberec 1

Město Vamsdorf, Nám. E, Beneše č.p.470,407 47 Varnsdorf 1

Ing. Emil Obergruber, Dvořákova č.p. 1674,407 47 Vamsdorf 1

Jitka Obergruberová, Dvořákova č.p. 167 4, 407 47 Varnsdorf l
Dagmar Procházková, Pod Lesíkem č.p. 3 15/9, Dolní Měcholupy, 109 00 Praha 1 1 l
JosefVlček, Dvořákova č.p. 1698,407 47 Varnsdorf 1

Ing. Oto Rehó, Humenská č.p. 49,0400l Košice, Slovakia
lng. Martin Relió, Kolorria Hviezda č.p. l27, Martin, Slovensko
Ing. Darina Madanská, Krátká č.p.96, Mirošovice,251 66 Senohraby
Gabriela Hudáková, Humenská č.p. 49, 040l l Košice, Slovakia
Miroslav Elšík, Dvořákova č.p. 1691,407 47 Varnsdorf l
František Klement, Dvořákova č.p. l697, 407 47 Vanrsdorf 1

Jiři FtSik. Na Ohladcclr c.p, 432. 270 ól Lán1
Miroslav Mafyáš. Dvořákova č.p. l704, .107 47 Varnsdorf 1

Eva Matyášová, Dvořákova č,p. 1,104,401 47 Varrrsdorf l

Zj:(9n,l
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Vlastimila Churá, Dvořákova č.p, 1702, 40'7 47 Vamsdorf 1

Danuše Rohmová, Křižíkova č.p. 27 40, 407 47 Varnsdorf 1

Mgr. Alena Smetanová, Dvořákova č.p, 1702,407 47 Vamsdorf 1

Jan Němec, Dvořákova č.p. l'703,407 47 Varnsdorf l
Jindřiška Tůmová, Dvořákova č.p. 1706,407 47 Vamsdoď 1

Tomáš Maryška, Dvořákova č.p. 1689,40'l 47 Varnsdorf l
Marla Maryšková, Dvořákova č.p. 1689, 40'l 47 Varrrsdorf 1

Jana Kocůrková, Poštovní č.p. 1l04,401 47 Varnsdorf 1

Stanislava Fialová, Dvořákova č.p. 1686,40'l 47 Varnsdorf 1

Jiří Fiala, Dvořákova č.p. 1686,407 47 Varnsdorf 1

Jiří Kruliš, Dvořákova č.p. 1676,407 47 Vamsdorf 1

Jutta Krulišová, Dvořákova č.p. 1676,407 47 Varnsdorf 1

Růžena Pajmová, Dvořákova č.p. Z5'l8, 401 47 Varnsdorf 1

Včastníci řízení dle § 85 odst.2 písm.b. c) stavebního zákona (veře_inou whláškou):
CEZ Distribuce, a. s,, IDDS: v95uq§l

" sídlo: Teplická č.p. 87418, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
SCVK a.s., ]DDS: flirf9ns

sídlo: Masarykova č.p. 368, Ústínad Labem-centrum, 400 l0 Ústí nad Labem 10

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

_ sídlo: Plynárenská č.p.49911, Brno-střed, Zábrdovice,602 00 Bmo 2
Ceská telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Olšanská č.p.268l/6,130 00 Praha 3

Město Vamsdorf - Petr Šimek, Nám.E.Beneše č.p,410,40147 Varnsdorf 1

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p,24|7 ,24lr4,2212,2210,2l'I9,2181, 2206,2|83,2204,218512,2190ll, parc. č. 217 4, Z116,
Z199l 1, 2186, 2195, 1986, 2178 v katastrálním území Vamsdorf

Osoby s vlastnickými nebojinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Vamsdorťč.p.2187,č.p. l210,č.p.1698,č,p, 1702,č.p.1106,č.p. 1703,č.p. 1689,č.p. 1675,č.p.
1686 a č.p. 1664

dotč?né správní úřaťv:
MěU Varnsdorf - OZP, Nám. E. Beneše č.p. 470,407 47 Vamsdorf 1

MěU Varnsdorf - OSMVDoprava, Nám.E.Beneše č.p. 470, 40'l 47 Varnsdorf
lZS Usteckého kraje,odbor požámí prevence, územní odbor Děčín, IDDS: auyaa6n

, sídlo: Provazrická č.p, 1394/10, Děčín ]-Děčíri,405 02 Děčín 2
OIP Ustí nad Labem, IDDS: xy7efgi

_ sídlo: SNP č.p.2720121,400 11 Ustí nad Labem 11

Ceská republika - Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková MO, Oddělení ochrany územních
zájmů Praha, IDDS: hjyaavk

sídlo: É{radební č.p. 12/772, P.O,BOX 45-Staré Město, 110 05 Praha 1

ostatní:
MěÚ Varnsdorf _ OSMI/úřad ítzemního plánování, Nám. E. Beneše č.p. 410,40147 Varnsdorf 1

v]astní

Příloha:
ověiená situace pro všechlty
projektová clokumentace pro síavebníka po nabl,tí právní ínoci tolroto rozlrodnutí

ORG, Nám. E. Beneše č.p. 4'70, 40'7 47 Varnsdoď 1

@no
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