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ROZHODNUTI

Výroková část:

Městský úřad Varnsdorf, Stavební úřad,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č.
18312006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízeni (dále jen "společné řízení")
přezkoumal podle § 94a odst. 4, § 90 a 111 stavebního zákona žádost o lydání územního rozhodnutí a
stavebního povolení (dálejen "společné rozhodnutí"), kterou dne 29.3,2016 podala

Gabriela Najbtová, nar.4,2.1987, Lesní č.p. 2960,407 47 Vunsdorf l,
kterou zasíupuje CZECH PAN s.r.o., Marcela Hájková, IČo 25042050. Čsl. letců č,p, 786, 407 47
Vatnsdorf 1

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

I. Vydává podle § 94a odst. 5, § 79 a 92 stavebního zákona a § 13a lyhlášky č. 503/2006 Sb., o
podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opaťení a stavebního řádu

rozhodnutí o umístění stavtlv
na stavbu:

rodinného domu na p.č. 3762 k.ú. Varnsdorfvčetně vodovodní přípojky,
splaškové kanalizace do vybíratelné jímlq, clešt'ové kanalizace do iímlE a

domovní rozvod el, energie
(dále jen "stnba") na pozemku parc. č. j 331 (ostatní plocha), parc. č. 3762 (zahrada) v katastrálním

území Varnsdorf.

Stanoví podmínky pro umístění stavby;

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílolrou rozhodnutí, kter,á obsahuje ýkes současného
stavu území v měřítku katastrální mapy se zakeslením stavebního pozemku, požadovaným
umístěním stavby, s lyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a
sousedních staveb.

2. Pro uskutečnění umisťované stavby se lymezuje pozemek č. 3762 k.ú, Varnsdorf jako pozemek
stavební.

3. Stavba rodinného domu bude umístěna na pozemku p,ě. 3762 k.ú. Vamsdorf min. 2,0 m od hrgnice
sousedního pozemku p.č. 3764 k.ú. Varnsdorf a min. 2 m od hranice pozemku p,ě. 3766 a 3760 k,ú.
Vamsdorf.

4. Rodinný dům je navržen jako přízemní, nepodsklepený přestřešený sedlovou střechou se sklonem 4".
Objekt bude nepravidelrrého půdorysu o rozměrech 9,57 x 7 ,l8 a 4,35 x 5,93 m, výška bude 3,8 m,

5. Napojení stavby na.elektrickou energii bude řešeno samostatným povolením.
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Vnitřní rozvod el. energie bude veden ze stávajícího plastovélio pilíře umístěného na hranici pozemku
stavebn íka s mistní komunjkací.
objekt bude napojen novou vodovodní přípojkou z potrubí I{DPE 32 mm v délce cca 20,0 m zestávajícího vodovodního řadu PE 63 mm umístěnéňo v komunikaci ul, Lesní nu p.ů. :Jir r.,i.Varnsdorf.

splaškové vody z objektu budou svedeny kanalizační přípojkou pvc 200 s napojením do lybíratelnéjímkY na P.Č. 3762k.Ú. Varnsdorf, která nebude opatr.nu oátot"r. Jímka bude umístěna min. 2 m od
místní komunikace p.č. 3331 k,ú. Varnsdorf.
srážkové vody budou svedeny do.vybíratelné jímky a následně používá ny k zalévání zahrady.
Dešťovou vodou Iresmí b;ýt podmáčeny sousední pázemky.
Parkování pro rodinný dům je zajištěno u vjezdu na pozemek na zpevněné ploše na p.č. 3762 k.ú.
Varnsdorf.

Stavba bude napojena norl,im vjezdem z místní komunikace p,č. 3331 k,ú. Varnsdoď
zařízení staveniště bude umístěno v,ýhradně na pozemku stavebníka.
Budou respektována všechna 

"?d??^:i 
i podzemní vedení správců a vlastníkťr IS ve smyslu jejich

vyjádření. Vedení budou na základě písemné objednávky předem vytyčena.
Budou splněny podmínky souhlasu ČEZ Distribuce a.s, Ňtin ze dn"?.z.2016 pod č. 1082401815.
Budou splněny podmínky vyjádření RWE s,r,o, Brno ze ďne29.2,2016 pod č. ŠOOIZSSZ+Z.

T9gl^ :qLryly podmínky vyjádření SčVK a.s. Děěín ze dne 25.1.2016 pod zn.:
O 1 6 61 000827 5 l OTPCUL/}4a.
Bldou_ 

_splněny podmínky vyjádření České telekomunikační infiastruktury a.s. praha ze dne
12.Il.Z0l5 podč j.:734938115 aze dtte 25.2.2016 pod zn.: SOS-16/VE 16006Ó2.
Bude dodržena prostorová norma vedení inženýrských sítí.
Bude plně respektován zákon č. 20187 Sb, o státní památkové péči v platném znění ve smyslu
oznámení archeologického nálezu učiněného mimo archeotogictli vyzkum (tzn. rrrá}rodný iález).
výkopek musí b;ýt ukládánjen na povolenou skládku. o ulož-ení tuáe vedena evidence.

stavba obsahuie:

- Jedná se o samostatně stojící rodinný dům, který je navržena jako jednopodlažní bez podkoví.
objekt je navrŽen jako dřevostavba v konstrukčníá iystému K-KONTROL. Stavba bld,e založena
na zemních vrutech, na které bude přikotvena nosná trámová konstrukce. Stropní a zároveň střešní
korrslrukce je navržena z nosníků I - oSB uložených na obvodoqý,ch stěnách r,róŇrnr-ll u na
středovém dřevěném průvlaku,bude.navíc podepřen dřevěnýrrri no.nY-i .toupy. K,ltlruj" nu*z"nu
z Plechoqý_ch PanelŮ na dvojitém laťování. Korrstrukce stěn bude tvoiena nosný,ni .tenor"ými panety
systému K-KONTRoL a SDI( příčkami. Fasáda objektu bude tvořena'po.o"i řontuktniho
zateplovacílro systému s dievěným obkladem.

- V)4á!ění 
_objektu bude zajišlě1o pomocí elektrických přímotopných podlahoqých kabelů. ohřevTLIv bude zajištěn v elektrickém akumulačním zásobníku voaý. lat<o vedlejší zdroj tepla pro

přitápění bude naistalován krb na spalování dřeva.
- PřístuPové a PYijezdové konstrukce budou provedeny z betonové zámkové dlažby ohraničené

betonol"ými obrubníky.
- Zastavěná plocha 94,5 m2, obestavěný prostor 335 m3.

18,
19.

20.

IL Vydává podle §94a odst.5 a § 115 stavebniho zíkona a § 13a lyhlášky č. 503/2006 Sb., o
podrobnější úpravě územnílio rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

§tavební povoIení
na stavbu:

rodinného domu na pol,emku parc. č. 333t, 3762 v katastrdlním území
Vornsclorf, ul, Lesní.
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Stanovi podmínky pro provedení stavby:
], Stavba bude Provedena podle projektové dokumentace, kterou lypracoval ing. Václav Moravec,

autorizovaný inženýr pro pozemní stavby Čratr - }aOOgOi; případné změny nesmí b}t
provedeny bez píedchozího povolení stavebního úřadu,

2. Žadate| oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze qýstavby pro kontrolní prohlídlry stavby:

} provedení zemních vrutů
} provedení lrrubé stavby rodirrného domu
} provedení vnitiních instalací

4, Při Provádění stavby je nutno dodržovat předpisy qikající se bezpečnosti práce a technických
zařízeli, zelména zákon č. 30912006 Sb., o zajištění dalších podmínek beipečnosti a ochrany
zdravi přt práci a mšizení vlády č. 591/2006 Sb., o bližší;h minimálrríóh požadavcích na
bezpečtrost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

5. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl. č.26812009 Sb. upravující požadavky na provádění
stavebních konstrukcí a technických zaŤízení staveb a na ně navazujíci ustanovóní pfí.lusn;ích
technic\ých norem.

6. Staveniště bude odpovídat požadavkům ustanovení § 24 e lylil. č. 50112006 Sb., o obecných
požadavcích nalryužívání území, ve znění pozdějších předpisů.

7. Při Provádění stavby nesmi být nad přípustnou míru znečišťováno životní plostředí a místní
kornunikace, okolní zástavba nesmí být nad přípustnou míru obtěžována hiukem, prachem a
vibracemi. Nesmí dojít ke znečišťování terérru, povrchoqých vod ropnými a j inými 8kodli\ry,mi
1átkami.

8, Před zahájením stavby musí blýt vyqýčena prostoíová poloha stavby odborně způsobilou osobou.
Doklad o vlŤyČení stavby bude předložen k žádosti o kolaudační souhlas. Pokud je stavba
Předmětem evidence v katastru nemovitostí, zajistí stavebník geometrický plán, kter,ý bude také
předložen k žádosti o užívání stavby.

9. DojdeJi při provádění stavby k nepředvídanýrn nálezům kulturně cenných předmětů nebo
k arclreologickým náleztlm, jsou právnická osoba nebo fuzická osobá poánikající podle
ZvláŠtních předpisŮ provádějící stavbu povinni nález ohlásit stavebnímu úřaáu a orgánu státní
Památkové PéČe, Popřípadě archeologickéniu ústavu. ZáIoveň jsou povinni učinii nezbytná
oPatřenÍ, abY nález nebyl poškozen nebo zničen, dokud o něrn nerozhodne stavební úřaá po
dohodě s orgánem státní památkové péče.

10. Před zahájením stavby bude ria viditelrrém místě u vstupu na staveniště umístěn štítek ,,Stavba
Povolena", kteqý obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní noci. Štítek musí by1
chráněn před povětrnostními vlivy, aby úda.je na něm uvedené zůstaly čitelné, a musí blt
porrechán na místě do závěrečné kontolní plohlídky.

ll.Na stavbě bude řádně veden stavební deník, za řádrré vedení stavebního deníku odpovídá
zhotovitel stavby. stavební derrík bude uložen na stavbě tak, aby byl k dispozici vžrty při
namátkovém kontrolním lýkonu.

12. stavba bude prováděna dodavatelsky stavebním podnikatelem. Nazev, síd1o a oprávnění
k předmětné činnosti bude předloženo stavebnímu úřadu před zahájením stavebních prací.

13. Budou splněny podmínky závazného stanoviska MěÚ Vamsdorf - oŽP ze dne 22,?.2016 por.
č j.: MWA 3 493 l20 1 íPellv :
} Dodržovat přípustnou tmavost kouře a neobtěžovat okolí kouřem a zápachem.
} v kbových kamnech bude používáno pouze dobře vyschlé dřevo (doporučená min. doba

vysychání 2 roky).
14. Budou splněny podmínky souhlasu MěÚ Vamsdorf - oŽP k tr.valému odnětí ze ZPF ze dne

t 0.3.2016 pod č j.: MIIVA 633212016Pejlv:
} řlranice zábolu půdy budou v terénu r,l,značeny dobře viditelné znaky. V průběhu stavební

Činnosti a s ní souvisejícími pracemi nesmí dojít kjejich překračování a posunování na otolní
zemědělské pozemky.

} provádět práce tak, aby na zpF ajeho vegetačním krytu došlo k co nejmenším škodám.

@) n ,,:
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} Realizací nezemědělské činnosti nesmí dojít ke kontaminaci půdy únikem ropných látek a
mazadel z mechanizace, poškozování okolních zemědělských pozemků ani narušování jejich
vodnímu režimu.

} Povinný k Platbě odvodŮ orgánu ochrany zemědělského půdního fondu Městského úřadu_
písemně ozniimí zahájeni realizace záměru, a to nejpozději 15 dnů před jejím zahájením.
Nesplnění povinnosti je posuzováno jako přestupek dle § 20 odst. t pism. t<) zákona a Ize za néj
uložit pokutu do výše 50.000,- Kč.

} po nabytí právní moci stavebního povolení a před zahájením stavby dojde k provedení skqfi,ky
kultumích vrstev půdy v množství cca 56 m3 z celé plochy trvalého zábóru. SLrytá ornice a níže
uloŽené zúrodnění schopné zeminy budou po dobu vlastní stavby deponovány na části pozemku
P,Č,3762 vk.ú. Varnsdorf, ošetřovány proti zaplevelení a zabezpečeny proti znehodnocení a
arátám, Následně po skončení stavební činnosti bude skrilvka ornice lyužita k ozelenění a
terénním úpravám r,líše uvedeného pozerr-rku,

} O ěinnostech souvisejících se sk{ývkou bude veden protokol, ve kterém se zaznamenává
přemístění, rozprostření či jirié využití, uložení, ochrana a ošetřování sk;hiky.

> Dojde-li ke zméně v osobé povinného k platbě odvodů. je norry por inný k platbě odlodů povinen
oznámií a doloŽit MěÚ Varnsdorf - OŽP tuto změnu, á to dó i měsíce od této změny. Platební
povinnost původnímu povinnému k platbě odvodů zaniká, s ýjimkou nedoplatků, dnem nabyí
právní moci rozhodnutí, kterly'm je povinnost k platbě odvodu uložena novému povinnému,

15. Bude splněny podmínky vyjádření MěÚ Varnsdorf - OSMI, odd.dopravy a SH ze dne 3.2.2016
pod čj.: OSMV51 4l2016lBorSa:

} Před započetím stavebních prací v místní komunikaci ul. Lesní v k.ú. Varnsdorf požádá
zhotovitel stavby zdejší odbor o lydání povolení zvláštního užívání dle § 25 zákona č,
1311997 Sb., o pozemních kornunikacíclr, ve znění pozdějších předpisů. Žádost bude podána
minimálně 30 dní před zahájením stavebních prací. K žádosti doloží souhlasné stanovisko
správce komunikace tj. Teclrnické služby města Vamsdorf.

i6. S odpady bude nakládano v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., o vznikajících
odPadech v prŮběhu stavby a o způsobu jejich odstranělrí nebo rT.rržití musí bly't vedena průběžná
evidence ve smyslu ust. § 21 lyhl.č. 383/2001 sb., o podrobnostech o nakládání s odpady.
Doklady o skladování budou předloženy při závěrečné kontrolní prohlídce.

17, Budou předem zaj ištěna taková účinná opatření, aby v průběhu prací ani později po jejich
dokončení nedocházelo k znečištění či jinému poškození vozovky.

i 8. Veškeré škody způsobené stavbou hradí investor.
19. Po uložení vedení inženýrs\ý,clr sítí budou pozemky dotčené stavbou uvedeny do původního

stavu.

20.Dle ustanovení § 119 stavebního zákona dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou
samostatnélro uŽÍvání, pokud vyžadovala stavební povoleni lze uživat na záklaďě oznámení
stavebnímu Úřadu. Dle § 120 stavebního zákona je stavebník povinen oznámit stavebnímu úřadu
záměr zaPoěít s uŽÍváním nejméně 30 dnů předem, Oznámení o užívání stavby je stavebník
povinen podat na předepsaném formuláři podle §l8h vyhlášky č, 50312006 Sb., o podrobnější
Úpravě Územního rozhodnutí, územního opatření a stavebního řádu. Stavebník za.lisii, aby býly
před zapoěetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a rneieni predipsáne
zvláštními právními předpisy.

21. Stavba bude dokončena do května 2018.

Účastníci řízení n a něž se vztahlje rozhodnutí správního orgánu:

Gabriela Najbrtov á, nar. 4.2.1987 , Lesní č,p. 2960, 407 47 Varnsdorf 1

Město Varnsdorf, Nám. E. Beneše č,p.470,40147 Varnsdorf l

odůvodnění:

Dne 29.3.2016 podal žadatel žádost o \,ydání společného rozhodnutí, Uvedeným dnem bylo zahájeno
společné řízení.

@9 oo"
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V daném PříPadě stavební Úřad stanovil okrulr účastníků spo]ečného řízení na l5 účastníků, ale s ohledem
Da_skuteČnost. Že dva,zrLich jiŽ zemře\i, a to jeden v rocó 1988 a druhý 1993 (ověřeno dne 4,4.2016 rta
MěU Varnsdorf -_evidencj obyvatel) a doposud nejsou správnímu orgánu známy konkétní osoby, které
bY se stalY případnými dědici, doručil správní úřád podie § 25 odstl 1 správniho řádu společné řízení
veřejnou lyhláškou.

ltal:bni Úřad oznámil zahájení 
^společnelro 

řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgiinům.
lo_uČasně 

podle ustanovení § 112 odst.2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního
jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žááost poskytuje dostatečný podklad pro
posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohotó oznámeni mohou ňčástníci řízení
uplatnit své námitky a dotčené orgárty svá závazná stanoviska,

Stavební Úřad v Provedeném společném řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky
řízení a dotčenými orgány a zjistíl, že jejím uskutečněnim nebo užívánírn nejsou ohíoženy zájmy
chrárrěné stavebním zákonem, předpisy r,ydanými kjeho proveden í a zvláštníÁi předpisy, Urrrístění
stavbY je v souladu se schválenou územně plánovací dokumintací a vyhovuje obe"ný- pozádavků* nu
vYuŽÍvání ÚzemÍ. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavký na vystávbu. Stavební úřad
v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povólení záměru.

Stav_ební Úřad konstatuje, Že předmětem rozhodování o stavbě je pouze posuzování souladu stavebniho
zámělu vlastníka pozemku a stavby s veřejnými zájmy, v támto přípidě prezentovanými územním
plánem, stavebním zákonem, obecnými technickými požadavky na výstavbu 

^(lyhl. 
č.5d1/2006 Sb., o

ob99nÝch q9Žadavcich na využívání území, \yhl. ě.26812006 sb., o te;hnických požadavcích na stavby a
ryhL Č. 29812009 Sb., o obecných požadavcích zabezpečujících užívání Štaveb osobami s omezenou
schopností pohybu a orientace). Dále stavební úřady sleduji oihranu právem chráněných zájmů účastníků
řízenÍ; to Platí Pouze z hlediska předpisů stavebního práva, pokud jejich práva nejsou zajišĚna soukromo
Pnív{mi instituty (např. věcná břemena). Pokud nejsou z htediŠt<i spiávního práva Žaj ištěny důvody
bránící vYdání PoŽadovanélro rozhodnutí, pak se toto rozhodnutí vydá. Z hlediska obeanskéhó prava si
pak u stavebníkajedná o řádný výkonjeho práva - užívat vlastní pozemek a stavbu,

Stavební Úřad je Povinen stanovenim závazných podmínek pro provedení a uživáni stavby ve stavebním
Povolení zabezpečit ochranu veřejných zájmů při ýstavbě u ffi ,žíráni stavby a stano;í zejména jiné
podmiňující stavby a zařizení, d,održení obecných požadavků na vystavbq včetně požádavků na
bezbariérové 

_,uživání stavby, popřípadě jiných předpisů a technickýóh norem (ust. § lts oart. t
stavebního zákona), Povinností stavebního úřadu tedy není lylouěit jakékoliv omezení májitele sousední
stavby, ale pouze zabránit takovému zásahu, kteqy' by byl od počátku zřejmý u u.o"pá.u s platnými
právními předpisy a technickými normami.
Stavební Úřad Posoudil navrŽenou stavbu dle ust. § 25 lyhlášky č. 50112006 Sb., o obecných požadavcích
na,vYuŽi,vání ÚzemÍ, ve znění pozdějších změn a doplnění, kdy vzájemné odstupy stavei musí splňovat
PoŽadavkY urbanistické, architektonické, životního prostředí, 

- 
hygienické, veterinarní, Óchrany

Povrchor"ých a Podzemních Vod, slátní památkové péče, požámi ochraiy, bezpečnosti, civilní ochraný,
Prevence závaŽných haváriÍ, požadavky na denní osvětlení a oslunění a na zaihování kvality prostředí,
OdstuPY musí dále umoŽňovat Údržbu staveb a uživání prostoru mezi stavbami pro technicka oi 1inavYbavení a Činnosti, například technickou infrastrukturu z předložené dokuÁentace a podkladů
(stanoviska, r,YjádřenÍ, rozhodnutí) od dotčených orgánů, správců a vlastníků inženýrských sítí je patrné,
že specifické požadavky navrhované stavby byly splněny,
stavební úřad posoudil rovněž předloženou dokumentaci ve smyslu splnění požadavků lyh]ášky č.
26812009 Sb., o technických požadavcích na stavby a ryhl, č. sútzooi., o obecných požaáavcích na
vyttžíváni území.
Navrhovanástavbarodinnéhodomujeumístěna2,0modspolečnýchhranicspozemkemp.č.3164,3766
a 37 60_k.Ú., Varnsdorf, je tedy dodržena vzdálenost 2 m od spoleóných hranic pozemků stanovená v § 25
odst. 2 vYhláŠkY Ó.50112006 Sb.. Stavební úřad v územnim řízéní při posuzování splnění obecných
technic\ých PoŽadavků na výstavbu ve smyslu § 90 písm. c) stavebního zikona zkoumál možnost vlivu
umisťované stavby na sousední pozemky podle skutečného stavu a podle stávajícího lyužití vdobě
rozhodování. Uvedené sousední pozemkyjsou r,lužívány j ako zahrady.

stavbou rodirrného domu nedojde_ k narušení pohody bydlení. správní orgán uvádí, že se jedná
o kritérium, které mŮŽe stavební úřad hodnotit pouze z toho hlediska, ida stavba'splňuje limity stanovené
Právnírrri Předpisy na Úseku stavebního práva, tj. stavebního zákona, jeho provádě;íaťÝyhlasét ol;inyclr
zvláŠtníclr Právních předpisů. Stavební úřad nemůže v situaci, kdy stavebník splní podmínky stanovené

(,l4r) )L lí
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Právními PředPisy na úseku stavebního řádu, jakož i podmínky stanovené dotčenými orgány, reagovat
jinak, neŽ stavbu povolit. Stavební úřad v řízení posoudil soulad předmětné stavbýs limity sáovenými
Právními PředPisy a při svém rozhodovárí rovněž vyclrázel ze stanovisek dotčených orgánů, chránících
veřejné zájmy na základě zvláštních právnícli předpisů.

Stavební Úřad v provedeném společném řízerrí přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky
řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo uživánim nejsou ohioženy zájmý
chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými kjeho provedení a zvláštními předpisy. umístění
stavbY je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a lyhovuje obecným fožadavkům na
vYuŽÍvání ÚzemÍ. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad
v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

při vydání tohoto rozhodnutí wcházel stavební uřad z těchto dokladů:
} žádost

} projektová dokumentace stavby

} požárně bezpečnostní řešení stavby
} průkaz energetické náročnosti budovy
} static§ý,návrh a posouzení nosné konstrukce
} informace o palcelách KN
} souhlas Města Varnsdorf se stavbou ze dne 15.2.2016 pod ěj.: MLIVA 1661l201,6HajKI
} smlouva o uzavření budoucí smlour,y o zřízení věcného břemene
} vyjádření ČEZ Distribuce a.s. Děčín ze dne I2.1I.20l5 podč.0100492363
} souhlas ČEZ Distribuce a.s. Děčín s umístěním stavby a prováděním činností v ochranném pásmu

el. zaíízení ze dne 2.2.2016 pod č. 1082401815
} vyjádření ČEZ ICT Services a.s. Děčín ze dne 16.11.20l5 pod č. 0200381220
} vy,jádření RWE s.r.o. Brno ze ďne 29.2.2016 pod ě. 5001259242
} vyjádření SčVK a.s. Děčín ze dne25.I.2016 pod zn.: O16610008275lOTPClJLlMa
} vyjádření České telekomunikační infrastruktury a.s. Praha ze dne 12.11 .2015 poď čj,: 134938115

aze dne25.2.2016 pod zn.: SOS-16/VE 1600602
} vyjádření Města Vanrsdorf - p, Šimek ze ďne9.1Z.20I5 pod čj.: MIIVA 30285/2015ŠimPe
} vyjádření MěÚ Varnsdorf - OŽP ze dne 8.2.2016 pod čj.: MUVA t666l2016Pejlv
} stanovisko MěÚ Varnsdorf , OŽP ze dne21.1.2016 pod čj.: MWA/2016
} souhlas MěÚ Vamsdorf - OŽP s trvalým odnětím ze ZPF ze dne 10,3.2016 pod č j.: MIIVA

6332/201,6PejIv

} závazné stanovisko MěÚ Varnsdorť- oŽP ze ďne 22.2.2016 pod č j.: MIIVA 3493l2O16PejIv
} vyjádření MěÚ Varnsdorf - OSMI, odd,doprar,y a SH ze dne 3.2.2016podčj.:

OSMI/514l2016/8orSa
} rozhodnutí MěÚ Varnsdorf - OSMI, odd.doprar,y a SH ze dne 24.2,2016 pod č j.:

OSM1/76312016/8orSa

ý závazné stanovisko KHS Ústeckého kraje, ú.p. Děčínzedne28.1.2016pod čj,: KHSUL
3l86/20]16

Celkové rozpočtové náklady činí cca 1 .500.000,- Kč.

Žádo_sto vYdání rozhodnutí o lydání společnéIro územního rozhodnutí a stavebního povolelrí byla podána

1a ťjs]ušl{n formuláři podle přílohy č. 6, k vyhlášce ó. 50312006 Sb., byla podána fyzickou osobou
Gabrielou Najbrtovou, bytem Lesní 2960, 407 47 Yarnsdorf (dále jen stavebnik;.

Dokumentace Pro vydárrí společného rozhodnutí, byla zpracována v součinnosti osob oprávněných
k qikonu této Činnosti podle zákona ě. 36011992 Sb., o q/konu povolání autorizovaných u.Óhit"ktů u o
qý_ konu Povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění (autorizační
zákon).

(9 o,r
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Stavební Úřad rozhodoval na základé podkladů, které byly zpracovány oprávněnou autorizovanou osobou
(Projektantem) a §4o podklady byly vypracovány v rozsahu postačujicím k posouzení všech podstatných
otázek spojenýclr s umístěním předmětné stavby. Byl zjištěn;kutko;ý a právní stav věci, o ktárém nejsou
důvodné pochybnosti ve všech rozhodných skutečnostech pro její posouzení, a to ve smyslu ust. § 3
sPrávníhořádu.Stavebrríúřadposuzovalpředmětnoustavbuzhládisekuvedenýchvust.§9Óaust.§itt
stavebního zákona, Projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány v roziahu, vjakénr se umístění
stavby dotýká práv účastníků Ťízeni, 1akož i zájmů cliráněnýctr zvlaitnimi předpisý, ve qýroku č. I.
rozhodnutí stanovil body 1-20 podmínky pro umístění stavby v souladu . urt, 9 bz'odrt. 1 stavebního
zákona, ve výroku č. ]L rozhodnutí stanovil v souladu sust. § 115 stavebního zákona boďy 1-2l
podmínky pro provedení stavby.

Stavební Úřad zajistll vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčerrýclr orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnulje do podmínek rozhodnutí.

Stavební Úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozlrodnutí, za polžití ustanovení právních předpisů ve
rlýroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:
ČEZ Distribuce, a. s., SČVK a.s., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Město Vamsdorf - petr
Simek, RWE Distribuční služby, s,r.o.,
Osoby s vlastnicloými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
- parc. č. 330512,330513,330514,37 59,37 60,37 63,3764,3766,33 05/1 v katastrálním území

varnsdorf

Osoby s vlastnickými nebojinými věcnými právy k sousedním stavbárn:
- Varnsdorfč.p. 1093

Vypořádání s návrhy a námitkami írčastníkťt:

- Účastníci neup)atnili návrhy a námitky,

Vypořádání s q,jádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili,

poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dnejeho oznámeni ke Krajskému úřadu Ústeckého
kraje v Ústí nad Labem podáním u zdejšího správního orgá"nu.

Odvolání se Podává s Potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastnik potřebný počet stejnopisů, r.yhoioví je
sPrávní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout qý,rokovou část .Órnóanuii, jednotliý
výrok nebojeho vedlejší ustanovení. odvoláníjen proti odůvodněnirozhodnutí je nepřípustné.

Stavební Úřad po dni nabytí právní moci výroku o umístění stavby doručí žadateli stejnopis písemného
vYhotovení Územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou gianótou přílohou,
stejnoPis PÍsemného lyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní mocidoručí také místně
příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li á stavby podle § 15 nebo 16
stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení siavby.

Stavební Úřad Po dni nabYÍ právní moci qýroku o povolení stavby zašle žadateli jedno r,yhotovení
ověřené Projektové dokutnentace a štítek obsahující identifikaění údaje o povolené stavtě. Další
VYhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud n"ni žudut"l"-. žadatel je
Povinen Štítek Před zahájením stavby umístit na viditelném místě u'vsiupu na staveniště a ponechat jej

(@/o,,,
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tam až do dokončení stavby, případně do lrydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou
označitjiným vhodnýrn způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Společné rozhodnutí má podle § 94a odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky" Stavba nesmí být
zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Irrg. Martin Togner v.r,
vedoucí stavebního úřadu

otisk úředního razítka

Sejmuto dne:

Toto oznámeni 11s{{Ýffiěšeno 
po dobu l5 dnů,

. 1 1. 05, 2016
V \\ eseno dne:

Razítko, podpis orgánu, kteli potvrzuje lyvěšení a sejmutí oznámeni.

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky l7 odst. 1 písm. a) ve
výši l000 Kč, položky 18 odst. l písm. a) ve ýši 5000 Kč, položky 1 7 odst. l písm. c) ve výši 500 Kč,
celkem 6500 Kč byl zaplacen dne 30.3.2016.

Obdrží:
účastníci řízení podle § 85 odst. 1. § 85 odst. 2 pism. a) a § 109 tlísm
(iednotlivě):

Gabriela Najbrtová, Lesní č.p. 2960, 407 47 Vamsdorf- prostřednictvím zástupce CZECH PAN s.r.o.,
IDDS: z4ew9w9

sídlo: Čsl, letců č.p. 786,401 47 Vamsdoď 1

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

4častníci řízení nodle § 85 odst. 2 pí
CEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uq§
_ sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děěín 2

SCVK a.s., IDDS: fl/rí9ns
sídlo: Masarykova č.p. 368, Ústí nad Labem-centrum, 400 l0 Ústí nad Labem 10

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Olšanská č.p.268116, l30 00 Praha 3

Město Vamsdorf - Petr Šimek, Nám.E.Beneše č,p. 470,4O7 47 Varnsdorf 1

RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS:jnnyjs6
sídlo: Plynárenská č.p.499ll, Bmo-střed, Zábrdovice,602 00 Bmo 2

@',u,-
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Osoby s vlastnic§ými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc. č. 330512,330513,3305l4, 37 59,3760,3'163,3]64,37 66,3305ll v katastrálním území
varnsdorf

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Varnsdorf č.p. 1093

účasníci řízení podle § ] 09 nism. e)

Město Varnsdorf, Nám. E. Beneše č .p. 470, 401 47 Varnsdorf 1

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqs

" sídlo: Teplická č.p. 87418, Děčín ]V-Podmokly, 405 02 Déčín2
SCVK a.s., IDDS: flr8ns
_ sídlo: Masarykova č,p. 368, Ústí nad Labem-centrum, 400 10 Ústí nad Labem 10

Ceská telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Olšanská č.p.2681l6, 130 00 Praha 3

Město Varnsdorf - Petr Šimek, Nám.E.Beneše č.p, 4'70, 401 4'7 Varnsdorf 1

RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS:jnnyjs6
sídlo: Plynárenská č.p.49911, Brno-střed, Zábrdovice,602 00 Bmo 2

Osoby s vlastnic§ými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

pzr.c. ě. 37 59,37 60,37 63,37 64,37 66 v katastrálním území Varnsdorf

Osoby s vlastnickými nebojinými věcnými právy k sousedrrím stavbám:

Varnsdorfč.p. l093

dotč9né spairynílřally
MěU Varnsdorf - OZP, Nám. E, Beneše č.p. 410, 407 47 Varnsdorf 1

MěÚ Varnsdorf - OSMI/Dograva, Nám.E,Beneše č.p. 4'70, 40'1 41 Vamsdorf
Krajská hygienická stanice Usteckého kraje, ú.p. Děčín, IDDS: 8p3ai7n

sídlo: Březinova č.p. 3, Děčín I-Děčín,405 02 Děčín 2

MěU Varnsdorf - ORG, Nám. E. Beneše č.p. 470,407 4'7 Vamsdorf 1

oStatní:
Vlastní

Přílo1ra:
ověřená situace pro všechny
projektová dokumentace pro stavebníka po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí
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