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Varnsdorf, dne 30.06.20 16

ROZHODNUTI
UZEMNI ROZHODNUTI

Výroková část:

Městský úřad Varnsdorf, Stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. l písm. c) zákona č.
18312006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "stavební zákon"), v územním řízerrí posoudil podle § 84 až 9t stavebního zákona žádost
o vydání rozhodnutí_o umístění stavby nebo zařízení (dálejen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne
23.05.2016 podala ČEZ Distribuce, a. s., IČo z47zg035, Teplickí č,p,814/8, Děčín W-Podmokly,
405 02 Děčín 2, kterou Zastupuje Energoland spol. s.r.o,, IČo 47472961,Pardlbická č.p. 18,530 02
Srnojedy (dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 lyhlášky č. 50312006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

rozhodnutí o umístění stavby
kabelová elekto přípojka NN pro RD (dálejen "stavba") na pozemku parc. č.752912 (ostatní plocha),

parc. č. 7530 (ostatní plocha), parc, č,753'1,12 (ostatní plocha), parc. č. 7531/10 (ostatní plocha) Y
katastrálním území varnsdorf.

Popis stavby:

- ze stávajícího přípojkového pilíře SS (X204) umístěného na p,č, 7529/2 k.ú. Varnsdor;f bude na
stávající kabel ÁYKY 4x70 mm2 napojen notlý kabel AYKY-J 4x70 mm2, laery bude ukončen y noyém
přípojkovém pilíři SSl00 (X38), unístěném l budoucím oplocení plánované stavby RD na p.č.
7531/10 k.ú. Varnsdorf. Kctbel bude veden přes p.č. 7230 a 7531/2 k.ú. Varnsdorf. Délka trasy
vedení je 9,2m.
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Stanovi podminky pro umistění stavby:

Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje qikres
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.
Budou splněriy podmínky vyjádření České telekomunikační infrastruktury a.s., ze dne 21,01,2016
ěj. 516326116 a ze dne 06.04.2016.
Budou splněny podmínky q,jádření SčVK, a.s. Ústí nad Labem ze dne 25.01.2016 čj,
Ol66l 000955 lOTPCUL/Vr.
Investor si smluvně zajistí zneškodnění či využití odpadů vzniklých lealizací záměru (např.
stavební suť, qýkopová zemina, obaly od stavebních a nátěroqých hmot, odpady kovů, bdpad
z modernizací a demolic) na zařízení k tomu určenérn.
V souvislosti s předmětnou stavbou nedojde k dotčení stávající vzrostlé zeleně.
Městský úřad Varnsdorf, Stavební úřad v souladu s ustanovením § 115 stavebního zákona
stanoví, že stávbu lze užívatjen na základě kolaudačního souhlasu.
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9.

7. při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy t}kající se bezpečnosti práce a technických
zaŤízení, zejména zákon č, 30912006 Sb., o zajištění dalšícli podmínek bežpeěnosti a ochrany
zdraví při práci a naíízení vlády č. 59112006 Sb., o bližší;h minimálníóh požadavcích na
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích,
Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl. č.26812009 Sb, upravující požadavky na provádění
stavebních konstrukcí a technických zařízení staveb a na ně navazujíci ustanovóní pií.lršny.h
technických norem,
stavební činriost bude uskutečňována tak, aby vzhledem k provozu na stavbě a okolní zástavbě
by|y veškeré její negativní vlivy snížerry tla minimum. lrácó, 3ejichz hlučnost by přesahovala 50
dB, nebudou prováděny v době od 21 hodin do 7 hodin.
Stavebník oznámi stavebnímu úřadu v souladu s ustanovettím § 152 odst.3 písm. a) stavebníIro
zákona termírr zahájení stavby a stavebního podnikatele, kterlý bude stavbu piovádět, včetně jeho
oprávnění.
Veškeré škody způsobené stavebními úprar,y hradi investor.
Bude zamezen přístup rrepovolarrým osobám na staveniště.
Investor si smluvně zajistí zneškodnění či využití odpadů vzniklých realizací zámérl (např.
stavebni suť, výkopová zemina, obaly od stavebních a nátěrorlý,ch hmot, odpady kovů, odpaá z
moclernizací a demolic) na zařízení k tomu určeném,
pro stavbu budou použity pouze materiály s pr'íslušnými atesb/ (atesty vydané státní zkušebnou,
osvědčení 1TI prohlášení o shodě a podobně).
před zahájením stavby musí být vyličena prostorová poloha stavby odborně způsobilou osobou.
Doklad o vytyčelrí stavby bude předložen k žádosti o kolaudaEní souhlas. pokud je stavba
předmětern evidence v katastru nemovitostí, zajistí stavebník geometrický plán, kteqy' úude také
předložen k žádosti o užívání stavby.
Dojde-li při 

_provádění stavby k nepředvídanýrn nálezům kulturně cenných předmětů nebo
k archeologickým nálezům, jsou pl.ivnická osoba nebo s,zická osobá poánikající podle
zvláŠtních předpisŮ provádějící stavbu povinni nález ohlásit stavebnímu ílřaáu a orgánu státní
památltové péče, popřípadě alcheologickému ústavu. zároveň jsou povinni učinii nezbyná
opatření, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, dokud o něm ne.oihodne stavební úřaá po
dohodě s orgáiem státní památkové péče,
Stavba bude dokončena do 30.06.2018,

15.

11.

Učastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická ó.p. 874/8, Děčín iV-Podrnokly, 405 02 Děčín 2
Město Vanisdorf, Nám. E. Beneše č.p. 470, 407 47 Varnsdorf 1

odůvodnění:

Dne 23.05.2016 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební Úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům,
SouČasně Podle ustanovení § 87 odst. ] stavebnílio zákona upustil od ústního jednání, proiože mu byly
dobře známY Poměry v úZemí a žádost poskYovala dostatečný podklad pro posóuzení záměru, a stanovii,
Že ve lhŮtě do l5 dnŮ od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené
orgány svá závazná stanoviska.

Stavebni Úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky
řízení a dotČenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chranŮné stavebním
zákonem, PředPisy vydanými kjeho provederrí a zvláštními predpi.y. UmLtOrii stavby je v souladu se
schválenou územrrě plárovací dokumentací a vylrovuje obecným póžadavkům na výstavLu
stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozlrodnutí.

Stavební Úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použiíí ustanovení právních předpisů ve
výroku uvedených.

8,

l0,

14,

l6-

1l.
|z.
13,

@",



Č1. tvuva n346t20l6P\rsJa str, 3

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

- RudolfHejselna, Jiří Somič, Květa Zajícová, Jarmila Hejselrrová, Blanka Dudová, Libuše
Tvarůžková, pavlína vlčková, karel kozák, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Lucie
Prknová, Bc. Jaroslav Vašut, Pav]a Vašutová, Ing. Jan Endrych.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Při vydání tohoto rozhodnutí stavební úřad vycházel z těchto dokladů:
o plné moci k zastupování
o smlouvy o smlouvách budocích na zřízení služebnosti
o stanoviska HZS Ústeckého kraje ú.o. Děčín ze dne22.03.2016
r stanoviska MěÚ Varnsdorfodboru životního prostředí ze dne 22.02.2016
. vyjádření MěÚ Varnsdorf OSMI památková péče ze dne 29.02.2016
. rozhodnutí MěÚ Varnsdorf OSMI-odd, dopralry a silničního hospodářství ze dne 16.05,2016
. vy.iádření Města Varnsdorl- Petra Šimka ze dne 0l .03.20l6
. vyjádření SčVK a,s. ÚTpC Děein ze dne25.01.2016
o stanoviska RWE Distribuční služby s.r,o, ze dne 21 ,0l .2016
. vyjádření Čzz lct Services a,s. ze dne 22.01.2016
. vyjádření CETIM Czech Republic a.s ze dne2]r.01.2016 a06.04.2016
. vyjádření UPC Česká republika, a.s. ze dne 22.0l .2016.

poučeni účastniků:

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.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a

aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-|i účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout liýrokovou část rozhodnutí, jednotlivý
qýrok 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 vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doruěí také místně
příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § l5 nebo l6
stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístěrrí
stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedoš|o-Ii z povahy věci kjejich konzumaci.

Ing. Martin Togner v.r.
vedoucí stavebního úřaduotisk úředního razítka
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Toto oznámení musi být lyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno d"", . ..0.!,...ql.. ?.q]q...,. Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgárru, který potvrzuje r,yvěšení a se.jmutí oznámení.

Obdrží:
účastníci řízení:
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p.874l8,Déčín lV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, kterou zastupuje
Energoland spol, s.r.o., IDDS: vde38ek;sídlo: Pardubická č,p. 18, 530 02 Smojedy

Rudolf Hejselna. Maková č,p. 2805, Sevemí Terasa, 400 11 Ústí nad Laberrr 11
Jir'j Somič. Svatopluka Čecha e ,p, ló53.407 47 Varnsclor.f I

Jarmila Hejselnová, Křižíkova č.p. 290, Karlín, 186 00 Praha 86
Blanka Dudová, Mládí č.p. 1148, Šumbark, 736 01 Havíiov 1
Libuše Tvarůžková, Hrdlovská č.p. 641, 417 05 Osek u Duchcova
Pavlítta Vlčková, Karolíny Světlé č,p. 3022,407 47 Varnsdorf 1

Karel Kozák, Bohosudovská č.p. 102, Sobědruhy,4l5 10 Teplice 10
Ceská telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7 425t; sídlo: olšanská č.p. 268I 16, 130 00 Praha 3
Lucie Prknová, Vojtěcha Kováře č,p. 330,408 01 Rurnburk 2-Horní Jindřichov
Bc, Jaroslav Vašut, Karolíny Světlé č.p. 3017, 407 47 Varrisdorf 1

Pavla Vašutová, Karolíny Světlé č.p. 3011 , 407 47 Varnsdorf 1

Ing. Jarr Endryclr, Karnenická č,p. 265lI32,Děčltt II-Nové Město, 405 02 Děčin 2
Město Varnsdorf, Nám. E. Beneše č.p.470,407 47 Varnsdorf 1

dědicové po zemřelé Květě Zajícové, posl. trvalým pobYem Nemocniční č.p. 1 l56, 407 46 KrásnáLípa
u Rumburka, zenř . 04 .01 .20l 6

dotčené orgány:
MěÚ Varnsdorť- OŽP, Nám, E, Beneše č.p. 470,40'7 41 Varnsdorf 1

MěU Varnsdorf - OSMI/Doprava, Nátrr, E, Beneše č,p. 4'I0, 407 47 Vanrsdorf

ostatní:
MěÚ Varnsdorf - ORG, Nám. E, Beneše č.p. 470,401 47 Varnsdorf 1

vlastní 2x

Příloha:
situace

Poplatek:
Správní poplatek podLe zákona č. 63412004 Sb,, o správriích poplatcích položky 17 odst, l písm. e) ve
výši 1000 Kč byl zaplacen dne29.06.2016.
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