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ROZHODNUTI
UZEMNI ROZHODNUTI

Výroková část:

Městský úřad Vamsdor{ Stavební úřad,jako stavební úřad příslušný podie § 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"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost
o lydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zaíízeni(dálejen "rozhodnutí o umístění síavby"), kterou dne

29.06.2016 podala RWE GasNet s.r.o., ICO 279353ll, Klíšslcí č.p. 940, 400 17 Usti nad Labern 1,

kterou zastupuje INPoS-Projekt s.r.o., IČo 25446355, Nitranská č.p. 381, 460 01 Liberec 1

{dálejen "žadatel")- a na základě rohoto posouzeni:

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

rozhodnutí o umístění stavby
REKO MS Varnsdorf - Krymskú * l, rekonstrukce NTL plynovodu a přípojek,

část ulice Bratislavská, Na Pastvinách a v ulici Krymskó @ále:en "stavba") na
pozemku parc. č. 1999 (zahrada), parc. č. 2004 (ostaíní plochd), parc. č. 2063

(zastavěná plocha a nddvoří), parc. č. 2065 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č.

2142 (ostatní plocha), parc. č. 2143 (zastavěnú plocha a núdvoří), parc. č. 2185/1
(zastavěnd plocha a nótlvoř), pa,rc. č. 2185/2 (zastavěnó plocha a nádvoří), parc.

č. 2l89/l (ostatní plocha) v katastrúlním území Varnsdorf.
Uvedeným dnem bylo zahájeno územní íízení.

Druh a účel umísťované stalbv:
Dojde k rekonstrukci stávajících NTL ocelových plynovodů PE plynovodem. Současně bude provedena
rekonstrukce 13 ks NTL přípojek. V ulici Krymská bude oceloqý plynovod DN 150 nahrazen NTL
plynovodem "P1" z potrubí PE DN 90. Před křižovatkou ulic Olomoucká x Krymská bude tento nový
NTL PE plynovod DN 90 napojen na stávající NTL oceloý plynovod DN l50. Délka l07m.

V ulici Bratislavská dojde k rekonstrukci stávajícího ocelového plynovodu DN 150NTL plynovodem
"P2" z potrubí PE DN l60, délka 307,5m.

'V ulici Na Paswinách z křižovatky ulic Bratislavská x Na Pastvinách bude stávající ocelový'NTl
plynovod DN 1 00 nahrazen noým NTL plynovodem "P3 " z potrubí PE DN l 1 0, délka 43m, ktený bude
napojen na stávající NTL plynovod DN100 před vjezdem do p.p.č.200514 v k.ú.Varnsdoď v ulici Na
Paswinách.
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Směrem do vjezdu areálu firmy ABX nap.p.č.2I85l2 v k.ú.Vamsdorf bude stávající ocelový řad DN50
nahrazen novým NTL plynovodem "P4" z potrubí PE DN 63, délka 25m. Řad "P4" bude zasiepen za
vysazenou přípojkou pro areál firmy ABX.
V křižovatce Bratislavská x Dělnická bude nový NTL plynovod PE, 160 napojen na stávaj ící NTL PE ló0
ve směru ulice Dělnické. Před křižovatkou ulic Bratislavská x Mlynářská bude nový NTL plynovod PE
l60 napojen na stávající oceloq/ NTL plynovod DN150.

Pozemek dotčený zaiízením staveniště - parcela p.č. 2049 v k.ú.Varnsdori.

Stanovi podmínky pro umístění stavby:

l. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje qýkres současného
stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným
umístěním stavby, s \yznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a

sousedních staveb.
1. Budou respektována všechna nadzemní i podzemní vederrí správců a vlastníků lS ve smyslu jejich

vyjádření. Vedení budou na základě písemné objednávky předem vytyčena.
2. Bude dodržena prostorová norma vedení inženýrských sítí.
3. 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).
4. Výkopek musí blýt ukládán jen na povolenou skládku. O uložení bude vedena evidence.

5. Budou splněny podmínky souhlasu ČEZ Distribuce a.s. Děčín s činností a umístěním stavby
v ochranném pásmu podzemního vedení ze dne l9.04.2016 pod č. 1084463552 a ze dne 01.04,201 6
pod č. 108390l 722.

6. Budou splněny podmínky vyjádření SčVK a.s. Děčín ze dne 12.04.2016 pod čj.:
Ol ó6 l 005565 1/OTPCUL,Ma.

7. Budou splněny podmínky vyjádření České telekomunikační infrastruktury a.s. Praha ze dne

11.11.2015 pod čj,:748352l14 a stanoviska ze dne 18.9.20l5 pod čj.: SOS-l6Ar'El60l578.
8. V zájmovém území se nacházi podzemní kabelové vedení Veřejného osvětlení (VO). Jedná se o

nezaměřený průběh a v případě provádění zemních, nebo stavebních prací (případně souvisejících
činnosti skladování materiálu atd.) v ochranném pásmu je nutné požádat o přibližné vyqýčení
předpokládané trasy kabelů provozovatelem soustaly VO a respektovat jeho podmínky v souladu
s energetickým zákonem č. 458/2000Sb., ve znění pozdějších předpisů. Provozovatelem VO jsou

Technické služby s.r.o. Vamsdorf.

9. Po ukončení l"ýkopů ve veřejné zeleni dojde k zarovnání terénu a následnému osetí travním
semenem. Výsev bude zaj ištěn zálivkou trvající min. po dobu tří qýdnů. Najeře následujícího roku po

osetí bude plocha zkontrolována, případné nerovnosti vzniklé sesedáním zeminy budou srovnány a

v případě potřeby bude doset trávník.

l0. Budou splněny podmínky lyjádření MěÚ Varnsdoď - OSMl/doprava ze dne 26.04.2016 pod čj.:
MUVA 1 l 196/20l6BorSa :

} Před započetím stavebních prací v dotčených místních komunikacích požádá zhotovitel stavby
zdejší odbor o rydání povolení zvláštního užívání dle §25 odst.6 písm,c) zákona č. 13/l997Sb., o
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Žádost bude podána minimálně 30 dní
před zahájením stavebních prací. K žádosti doloží souhlasné stanovisko správce komunikace tj.
Tsm s.r.o. Vamsdorf a návrh dopravního řešení se stanoviskem PCR DI Děčín.

} Obnova asfaltových povrchů bude provedena v celé šíři komunikací, a to na základě smluvního
vztahu tří subjektů (SVS,RWE a Město Varnsdorf), které budou koordinovaně provádět na
staveništi své činnosti.

11. Během realizace stavby nesmí dojít ke znečištění povrchoqých a podzemních vod látkami závadnými
vodami.

12. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Libor Braun -, autorizovaný technik pro techniku prostředí a technol. zař. staveb, specializace zdravotní teclinika,
CKAIT 0500 t 4l; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

l3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.

14. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy, likající se bezpečnosti práce a technických
zaíízeni, zejména zákona č. 30912006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví

(-
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při práci a nařízení vlády č. 5911200ó Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a
ochranu zdraví při práci na staveništích.

15. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl. ě.26812009 Sb., upravující požadavky na provádění
stavebních konstrukcí a technických zaíízeni staveb a na ně navazující ustanovení příslušných
technických norem.

l6. Staveniště bude odpovídat požadavkům ustanovení § 24e ryhl.é.269l2009 Sb. Stavební činnost bude
uskutečňována tak, aby vzhledem k provozu na stavbě a okolní zástavbě byly veškeré její negativní
vlirry sníženy na minimum.

17. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu §.to frize lýstavby pro kontrolní prohlídky stavby:

} dokončení výkopů a zemních prací

} po uložení potrubí

} konečné úpraly povrchů
l8. Při provádění staveb nesmí blýt narušeny nadzemní a podzemní sdělovací kabely a zařízení, vedení a

potrubí. Při provádění staveb nesmí blýt nad přípustnou míru znečišťováno životní prostředí a místrrí
komunikace, okolní zástavby nesmí blit nad přípustnou míru obtěžována hlukem, prachem a

vibracemi. Nesmí dojít k znečišťování terénu, povrchových a podzemních vod ropnými a jinými
škodlivými látkami.

l9. 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.
2l. Veškeré škody způsobené stavbou hradí investor.
22. Bude zamezen přístup nepovolaným osobám na staveniště.
23. ]nvestor si sm]uvně zajistí zneškodnění či lyužiíi odpadů vzniklých rcalízací záméru (např. stavební

suť, výkopová zemina, obaly od stavebních a nátěroqý,ch hmot, odpady kovů, odpad z modemizaci a

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

osvědčení lTI prohlášení o shodě a podobně).

25. Dokorrčenou stavbu lze užívat na základě vydaného kolaudačního souhlasu, o ktený stavebník požádá

dle ustanovení § l22 stavebního zákona a § 18i tl,hlášky 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.

Účastníci řízení na něž se vztahuíe rozhodnutí správního orgánu:

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

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

Simona Mlynářová, nar. 03.1 l .1971, Bratislavská č.p. 10ó0, 407 47 Vamsdorf 1

Jiří Čech, nar. 16.12.1971,Bratislavskáč.p.988,407 41 Varnsdoď l
Monika Konečná, nar. 06.07.1940, Bratislavská č.p. 1365, 40'7 47 Vamsdorf l
ABX s.r.o., Žitná č.p. l091/3, 408 0l Rumburk
Jan Ruszó, nar. 01.06.1962, Bratislavská č.p. 1456,407 47 Varnsdorf ]

Ing. Zbyněk Strnad, nar. l6.0].l956,Nadkapličkouč.p.312ll18, Strašnice, l0000 Praha 10

odůvodnění:

Dne 29.06.2016 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

, Stavební úřad oznámil zahájení ,ínemního íizení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům.
Současně podle ustanovení § 87 odst. l stavebního zíkorra upustil od ústního jednání, protože mu byly
dobře známy poměry v úzerní a žádost posk}tovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil,
že ve lhůtě do l5 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené
orgány svá závazná stanoviska.

(l,i\ ,,r,,
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Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s ÚČastníkY

řízení a dotčenými orgány a zlistil, 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.

Stavební úřad rozhodoval na základé podkladů, které byly zpracovány oprávněnou autorizovanou osobou

(projektantem) a §4o podklady byly vypracovány v rozsahu postačujícím k posouzení vŠech podstatných

oiázek spojených i umístěním předmětné stavby. Byl zjištěn skutkový a právní stav věci, o kterém nejsou

důvodné pocňybnosti ve všech rozhodných skutečnostech pro její posouzení, a to ve smyslu ust. § 3

správního řádu. Stavební úřad posuzoval předmětnou stavbu z hledisek uvedených v ust. § 90 stavebního

z'ákona, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány v rozsahu, vjakém se umístění stavby doĎýká

práv účastniků íízáni, jakož i zíjmů chráněných zvláštními předpisy. Ve výroku rozhodnutí stanovil body

1-25 podmínky pro umístění stavby v souladu s ust. § 92 odst. 1 stavebního zákona.

předmětem rozhodování o stavbě je posuzování souladu stavebního záměru navrhovatele s veřejnými

zájmy, v tomto případě prezentovaným územním plánem, stavebním zákonem, obecnými technickými
pozaáavry na výstavbu (vyhl.č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na lyužívání území, vyhl.č.

)etlzoos-su., o technických požadavcích na stavby a lyhl.č. 39812009 Sb., o obecných technických
požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

irojektová dokumentace stavby splňuje požadavky stanovené lylrl.č. 501i2006 Sb., o obecných

poiadavcích na využívání území a je vypracována v rozsahu přílohy č. 3 vyhl.č. 503/2006 Sb., o

podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření. Dále projektová

dokumeniace splňuje požadavky stanovené lyhláškou č. 49912006 Sb., o dokumentaci staveb, vyhláškou

č.26812009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění.

okruh účastníků územního řízení vymezuje ust. § 85 stavebního zákona. Podle odst. 1 tohoto ustanovení
je účastníkem každého územního řízení žadatel a obec, na jejímž území má 6yt záměr uskuteČněn. Podle

ust. § 85 odst. 2 stavebního zákona jsou dalšími účastníky územního řízení vlastníci pozemkŮ nebo

staveb, na ktených má b}t požadovaný záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto

pozemku nebo stavbě. Dále jsou to též osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním

stavbám anebo sousedním pozemkům či stavbám na nich, může být územním rozhodnutím pří4q
dotčeno. Účastníky jsou i osoby, o kteíých tak stanoví zv|áštní zákon a společenství vlastníkŮ jednotek

podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 12l|994 Sb., ktelým se upravuj í některé spoluvlastnické

vaahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a neb}tovým prostorŮm a doplňují některé

zákony). Posoudit přímé dotčení vlastnického nebo jiného věcného práva k sousedním stavbám anebo

souseáním pozemkům či stavbám na nich přísluší stavebnímu úřadu. Při stanovení okruhu ÚČastníkŮ

územního íizeni vychází správní orgán jak z obsahu výpisů z katastru nemovitosti, tak z konkrétně řeŠené

stavby a situace na místě; tzn. posuzuje velikost pozemku a umístění stavby na něm, odstupové

vzdálinosti, rozměry stavby, účel jejího užívání, dopady na okolí atd. Správní úvaha stavebního Úřaduje

vždy vázaná na ten fakt, zda vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním

pozimkům či stavbám na nich, může byt umisťovanou stavbou skutečně přímo dotčeno. Pro ÚČastenství

v řízení tedy nepostačuje pouze vlastnictví sousední nemovitosti, vždy musí být současně splněna i druhá

zákonná podmínka, tj. možnost přlmehpLlo,!ěerrt vlastnických nebo jiných věcných práv.

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 shromážděná závazná stanoviska a

připomínky. Z předložených podkladů a závaznýc\ stanovisek DO dospěl stavební úřad k závěrtt, že

uskutečrrěním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a

oprávněné zájmy účastníků řízení.

Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, byla zpracována v součinnosti osob oprávněných
k výkonu této činnosti podle zákona č.36011992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektŮ a o

, výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění (auto{zaČní

zákon).

Žádost o lydání rozhodnutí o umístění stavby byla podána na příslušném formuláři podle přílohy Č. l, k
vyhlášce č. 50312006 Sb., právnickou osobou, RWE GasNet s.r.o., ÍČ 2'1295567 , KlíŠská 940, 40l 1 7

Ústí nad Labem (dále.jen stavebník).

(;, z, a\ ___,
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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 vyhláškou č.501/2006 S., o
obecných požadavcích na využití území, v platném znění, a rovněž vyhovuje vyhl. č.26812009 Sb., o
technických požadavcích na stavby.

Stavební záměr spadá do staveb uvedených V ustanovení § 103 odst. l bod 6 stavebního zákona, které
nevyžadují stavební povolení ani ohlášení.

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 qýroku rozhodnuti, za použiíi ustanovení právních předpisů ve
výroku uvedených.

Při vvdání tohoto rozhodnutí y,cházel stavební úřad z těchto ppllLlqW;

} žádost

} projektovádokumentace

} substituční plná moc ze dne 28.07 .2014

} plná moc ze dne 31.03.20l6

} doklad o zaplacení správního poplatku ze dne 13.01.2016

} sdělení ČEZ Distribuce a.s. Děčín ze dne 10.11.20l5, 01.04.2016, lg.04.2016

} existence sítí RWE Distribuční služby s.r.o. Brno ze dne l0.11.20l5

} vyjádření Město Vamsdorf - p.P.Šimek ze dne 17 .02,2016

} vyjádření Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Praha ze dne 1 1.1 1.20l5

} vyjádření SčVK a.s. ze dne 01.12.2015, 12.04.2016

} vyjádření UPC Česká republika s.r.o. Prahazedne10.11.20l5

} vyjádření České radiokomunikace a.s. Praha ze dne l6,l 1.20l5

} stanovisko SOS -l6^/E 1601578 ze dne 06.04.2016

} vyjádření T-Mobile Czech Republic a.s. Praha ze dne l0,1 1.20l5

> sdělení ČEZ ICT Services a.s. Praha ze dne l0.11.20l5

} vyjádření ČD - Telematika, Praha ze dne 11.11.20l5

} vyjádření Krajského ředitelstvi policie Ústeckého kraje. odbor správy nemovitého majetku ze dne
2,7 .11.2015

} vyjádření Vodafone Czech Republic a.s. Praha ze dne l0.03.20l6

} vyjádření Výběžek.net, s.r.o. Varnsdorfze dne 21.06.2016

} souhlas se stavbou Město Vamsdorf ze dne 13.05.2016

} vyjádření MěÚ Varnsdorf p.P.Šimek ze dne 2 5.04,2016

} rozhodnutí o uložení IS MěÚ Vamsdorf - OSMl/doprava ze dne 26.04.2016

} vyjádření MěÚ Varnsdoď OSMl/doprava ze dne 26,04,2016

} vyjádření ÚAPP Most ze dne 05.04.2016

} souhlasné závazné stanovisko HZS Ústeckého kraje, ú.o. Děčín ze dne 05.05.20l6
' Y závazné stanovisko MěÚ Vamsdorf - OSML{Památková póče ze dne 15.04.2016

ý závazné souhlasné stanovisko MO ČR, sekce ekonomická a majetková ze dne 14.12.2015

} souhlas RWE Distribuční služby s,r,o, Bmo ze dne l6.05.20l6

/,,:\
Q 1 l":,t
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} výpis z informací o lybraných parcelách

} tabulka dotčených vlastníků

} smlouva o smlouvě budoucí č.smloulry 770071639 I/BVB

} smlouva o smlouvě budoucí č.smlouly 7'10071,639 _2IBVB

} smlouva o smlouvě budoucí č.smlouvy 7700'11639,]IBYR

} smlouva o smlouvě budoucí č.smloulry 77 00'11639-41BVB

} smlouva o smlouvě budoucí č.smloulry 770011639 5IBYB

} smlouva o smlouvě budoucí č.smlouvy 77007l639_6IBYB

} smlouva o smlouvě budoucí č.smlouvy 770071639 1IBVB

účastníci řízení - další dotčené osobv:
- trě.,o Vu-.doď _ Petr šimet, čp,z Distribuce, a.s., Děčín, SčVK a.s., ústí nad Labem,česká

telekomunikační infrastíuktura a.s.Praha,RWE Distribuční služby, s.r.o.,Základní škola a tr4ateřská

škola Varnsdorf, Martin Gerhát, Marie Jančeková, GPZ spol. s r.o.. Vamsdorf, Roman Novotný,

Zatos s.r.o,, Vamsdorf, Mgr. petr šmid, Mgr. Helena šmídová, Milan Račuk, Alena Račuková, Jiří

Stehlík, Zuzana Stehlíková, ESN _ ekonomická správa nemovitostí, spol. s r.o., Plzeň,_ R]}9NE,
s.r.o., Varnsdorf , Michal Kovalčik, Elite a.s., Vamsdoď , Státní pozemkový úřad_, _KPU 

pro

úrt"ár.y m:, o.ai,ej Jelínek, ELEKTRop9L,spol.sr.o.,Varnsdorl Reinhold Bóhm, Luděk Novák

Vynořádání s rulvrh), a námitkami účastníků:

- Účastníci n".,platnili návrhy a námitky.

orientační náklady na stavbu 4 900 000,- Kč,

poučení účastníků:

proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dnejeho ozrrámení ke krajskému úřadu usteckého

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

aiy každý úiastník dósta1 jeáen stejnopir. Ňepodá_li účastník potřebný počet stejnopisů, .vyhotoví 
je

.pravni orgán na náklady ieurtniku. oávoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnuti, jednotlivý

vyrok nebJjeno 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,

ste.lnopis písemného lryhotovení úzómníhó rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně

prirtusne*u obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde_li o stavby podle § 15 nebo 1ó

itavebního 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 dbbu trváni stavby či zařízení, nedošlo_1i z povahy věci kjejich konzumaci.

lng. Martin Togner v.r.
vedoucí stavebního úřadu

Q|) ""

ořádání s vviádřeními účastulbů

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili,

otisk úředního razítka
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Toto oznámení musí být vJvěšeno po dobu 15 dnů.

Vv,lěšeno dne:
l2, 08, 2010 Sejmuto dne:

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

Obdrží:

RWE GasNet s.r.o., Klíšská č.p. 940,400 17 Ustí nad Labem l, kterou zastupuje INPOS-Projekt s.r.o.,
lDDS: hvpb63w

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

Město Vamsdorf, Nám. E. Beneše č.p.470,407 47 Varnsdoď l
Simona Mlynářová, Bratislavská č.p. 1060, 407 47 Varnsdorf l
Jiří Cech, Bratislavská č.p. 988,407 47 Vamsdoď l
Monika Konečná, Bratislavská č.p. 1365,40'7 47 Varnsdorf l
ABX s.r.o., IDDS: aejixz5

sídlo: Žitná č.p. l091/3,408 01 Rumburk
Jan Ruszó, Bratislavská č.p. 1456,407 47 Varnsdorf l
Ing. Zbyněk Strnad, Nad kapličkou č.p.3l2lll8, Strašnice, l00 00 Praha l0

Účastníci územního řbení dle § 85 odst.2 písm.b).c) stavební zákon veřejnou whláškou:
Město Vamsdorf - Petr Šimek, Nám.E.Beneše č.p. 470, 407 47 Vamsdorf l
ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uqý

_ sídlo: Teplická č.p. 87418, Děčín IV-Podmokly,405 02 Děčín 2
SCVK a.s,. lDDS: fl/rf9ns

sídlo: Masarykova č.p. 368, Ustí nad Labem-centrum, 400 10 Ustí nad Labem l0
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Olšanská č.p.268l16,l30 00 Praha 3

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

Základní škola a Mateřská škola Varnsdoď, Bratislavská 994, okres Děčín, příspě, IDDS: kvimtv3
sídlo: Bratislavská č.p.994,407 47 Varnsdorf l

Maňin Gerhát, Ceskoslovenských letců č,p. 1l2Z,407 47 Varnsdorf ]

Marie Jančeková, Důlní č.p. 2451, 407 47 Vamsdorf 1

GEZ spol. s r.o_.. IDDS: z478ar6
sídlo: Ceskoslovenských letců č.p.1l22,407 47 Vamsdorf 1

Roman Novotný, č.p.34l, 407 55 Dolní Podluží
Zatos s.r.o., IDDS: 8igcqik

sídlo: Bratislavská č.p.992,407 47 Varnsdorf 1

Mgr. Petr Šmíd, Na Pastvinách č.p. 3048, 407 47 Vamsdorf l
Mgr. Helena Šmídová, Na Pastvinách č.p. 3048, 407 47 Varnsdorf l
Milan Raěuk, Na Pastvinách č.p.3041,407 47 Vamsdorf 1

Alena Raěuková, Na Pastvinách č.p.3047,407 47 Varnsdoď 1

Jiří Stehlík, Na Pastvinách č.p. 3046,407 47 Varnsdorf 1

, Zuzana Stehlíková, Na Paswinách č.p.3046, 407 47 Vamsdoď 1

ESN - ekonomická správa nemovitostí, spol. s r.o., IDDS: 6w84ku3
sídlo: Prešovská č,p. 3l8i20, Vniřní Město,30l 00 Plzeň 1

RYRONE, s.r.o., IDDS: qn9ymnm
sídlo: Kostelní ó.p.2182,407 47 Vamsdorf l

Michal Kovalčik, Svatopluka Cecha č.p.2973,407 47 Varnsdorf 1

GD ,,
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Elite a.s., IDDS: jhtdvqd
sídlo: Východní č.p. 1733,407 47 Vamsdorf l

Státní pozemkoý úřad, KPÚ pro Ústecký kaj, IDDS: z49per3
sídlo: Husinecká č.p. 1024111,13000 Praha3 -Žižkov

Ondřej Jelínek, Krymská č.p. 1483,407 47 Vamsdoď 1

ELEKTROPOL, spol. s r.o., IDDS: e8m3nyi
sídlo: Poštovní č,p. l090, 407 47 Vamsdorf l

Reinhold Bóhm, Olomoucká č.p. 1513,407 47 Vamsdorf l
Luděk Novák, Bratislavská č.p. 995,407 47 Varnsdoď 1

Dotčené orsánv:
MěU Vamsdorf - OSMI - památková péče, Nám. E. Beneše č.p.470, 407 47 Varnsdoď 1

MěU Vamsdorf - OSMl/Doprava, Nám .E. Beneše č.p. 470, 401 47 Vamsdorf
MěU Vamsdorf - OZP, Ntlín. E. Beneše č.p. 470, 407 47 Vamsdorf l
MěÚ Vamsdorf OSMI/úřad územního plánování, Nám. E. Beneše č.p. 410, 407 47 Vamsdorf 1

HZS Ústeckého kraje, odbor požámí pievence, územní odbor Děčín, IDDS: auyaa6n
sídlo: Provaznická č.p. l394l10, Děčín I-Děčín, 405 02 Děěín 2

Ministerstvo obrany ČR, Oddělení ochrany územních zájmů Praha, Sekce ekonomická a majetková Mo,
IDDS: hjyaavk

sídlo: Tychonova č.p.221l|, Hradčany, 160 00 Praha 6

Ostatní:
vlastní 2x

Příloha:
situace pro všechny
dokumentace pro navrhovatele po nab}tí právní moci tohoto rozhodnutí

Poplatek:
SpráVní poplatek podle zákona č. 63412004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. f) ve
\,Yši 20000 Kč, položky 17 odst. l písm. e) ve výši 1000 Kč, celkem 2l000 Kč byl zaplacen dne
13,07 .2016.

(li 11,1
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