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Výroková část:

Městský ťrřad Varnsdorl. Stavebrrí úřad..jako stavební úřad přislušný podle § 13 odst. 1 písnr, c) zákorla č,
l83/2006 Sb.. o ítzetnním pláriování a stavebnítl řádu (stavební zákon). ve znění pozdě.iších předpisů
(dále jen "stavebrlí zákon"). v ťtzenlnín řízení posoudil podle §84 až 9l stavebrrího zá]iona žáclosl
o vydání rozltodnutí o urrrístění stavby tlebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o unrístění stavb1,"). ](teroLl clne
29.6,20l 6 podala

R|YE GasNet, s.r.o., Ičo 27295567, Ittíšskú č.p. g40,401 17 ÚÝí nurl Lubent-cenírutn,
kterou zasíupuje RII.E Disíribuční s!užbl,, s.r.o,, IČo 27g353I1, Plynúrenskú č.p. 499/1, Brnrl-
slřed, Zúbrdovice,602 00 Brno 2,
kleruu z síuplúe INPoS-Projekt s.í.o., IČo 25446355, Nitrcnská č.p. 381,460 0] Liberec 1

(dálejen "žadatel"). a na zál<Jadě tol]oto posoLlzení:

Vydává podle § 79 a 92 stavebnílro zákona a § 9 vylrlášky č. 503/2006 Sb., o podrobně.jšíťrpravě
ťrzemního rozhodování. írzemního opatření a stavebního řádu

rozhodnutí o umístění stavby

REKO MS Varnsdorf - ŽtrA *2 (rekonstrukce NTL plynovotlu a př.ípojek na
STL Varnsrlorf, ul. Žinú, Srueíanovct a Husova)

dále jen "stavba"1 napo:entkuparc. č. 55l8 (osíotllí plot,ht|, parc. č. 5518 (ostatní plocfut1, pttrt. č.
5ó18 hstatniplochtl|, pctt,c. č. 568l (ostamí plot,hu1, parc- č. 5683 (osttttní plocha1. pctrc, č. 5688i58

(tlstutní plocha|, plrc. č. 5688i68 (ostatn i plclchu1 v kutctstrálnín ti:ení Vanlstlarl.
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Stanoví podmínky pro umístění stavby:

l. Stavba bude unlístěna v souladu s grafickou přílcllrou lozhodntltí. která obsahLrje vÝ]<res současné]to
stavu úzetlí v rrrěřítku katastl-ální rlapy se zalireslerlíln stavebnílTo pozernku, požadovanÝn-l
Ltnlistětlínr stavby. s v; ztlačenínr vazeb a vlivtj na okolí. ze.jména vzdáletlclsti od lli-anic pozentku a
sousedníc]r staveb,

]. Buclorr respelitor,átla všec]rna nadzenlní i podzenni veclerlí správců a vlastnikťr IS l,e srnrslLr _ie_jich
t,l1ádření. Vedení budou na zlrliladě písemné objedrrávl<v předen. vv§,čena.

3, Bude dodržena prostorová nornla vedetlí irrženýrsliich sití,
4, BLrde plně respektol"án zákon č. 20/87 Sb,- o státní palnátkové péči v plattlétn zněrlí le snlrslLt

oznámen í archeologického náleztr Lrčirrěného mimo archeologický výzkLrnr (tzn, nálrodni nález),
5. Výltopek musí být Ll](ládán jetl na povolenou skládku. O Lrložení bude vedetla evidence,

6, BLrdoLr splněn1,. podmínlt,u- soLthlestL ČEZ DistriL,,Lrce a,s. Dččín s činností a umístětlím stavbr.
v ochranném pástl-tLL podzetllního vedellí ze dne ]7..1.20l6 pod č. 108:1663706,

7. BLIdou splněrrv podnínky rljádřerlí SčVK a.s, Děčírr ze drle 25.5,20l6 pod ó j.:

O l66l0069 ]]5/OT PCU LiN,la.

8. BLrdou splněrlv podnínl<v r_rjldietlí Českť tcl!,l(()nltlllikační infl,astruktu I,v a,s. Pt,aha ze clne
]1,1].201j pod čj.: 733532/15 a ze dne 28..1,]0l6 pod zn. SOS-l6/VE l60]949

9, BLrtloLr spIněrry podrlírrliy vy,jádření N,lěsta Varnsdorť- p. Širnek ze dne 25.1 1.20I5 pod č j.: Nlt_iVA
28624/201 5 Š inrPe.

10- Budou splněny podnínky, lrjediení t'PC Čes[á repLrblika s.r.o. Praha ze clne l3_11,2015 pod č.
E0l7ji0/l5,

ll. Rrrdorr ,pÍrlcrlr prrdrttirlk} .{illlú\itl,il \lJ( V,t,ll{(lul l OZP ze L]rre I8,:,]0lí, l,ód c,|,: \lI \ \
ll674/20lóPe.jlv:

)' Bčlren realizace nebrrdou kácent, dřevinr,. V případě. že nepředpokládaně vznil,ne potřeb:r kácení
nebo jiného zásahtl do dalších dřevin ! I,ozpolLl s předloženínr projektenl. bLrcle před proredenítn
tolioto Zásahu inÍbrnlor.,án por,ěřený placor"ník odbolu životnílro prostředí a zásah bLrcle proreden až
po dohodě s nín.

ž BLrde s předstihenr zabláněno poškození dřevin. Za poškození se považuje také narLtšení ktlřenového
s_vsténrLr dřevirry. V případě l]Litnosti střetu s kořenovÝll systémeln. bLrde před započetínr laI<ol,ého
zásahu na mÍsto stavby přivolán pověření pracovník odboru životního prostředí. kter_í posoudí
t-nožnosti dalšího postLrptr- zejnténa s ohleclerl rla únosné narušení kořenového svstému. V takovén-t
případě nrŮže pověření placovníIi Lrložit v inkrinlinovaném rnístě provederrí výkopor,ých pt,ací r,Lrčně
a nlaxirrrálně šetrrlě ke ]tořenrjn.

Ž Práce budou provedeny, tali. aby se přeclešlo ror,něž poškození rradzenlních části srronrú. Buc]e
preventivně zabezpečena ochrana kntenťL (rrapř, dřevěné bedrrění) v případě" že b1, nrohlo tio.jit
k poškození (např. odřenínr kůr1,), V případě poškození některého strolntl bude iitrrecl irllbltnovárl
pověřený pracovník odboru ŽP. kter,Ý stanol,í nápravná opatření.

} Po ukorlčení l,ýkopťr le veřejné zeIeni clojde k zarovnání terénu a rráslednérrru odetí travnínt
sell'ienelrr. Výsev bLrde zaj ištěn zálil"koLr trr,a_iící nrin, po dobu tří týdnů. Najaře následLrjícího rolru po
osetí buCle plocha zkontrolována_ případné nerovnost; vzniklé seseclánínr zenliny buclou srovtlanr a
t,případě potřeby bLlCle doset trárnik,

12, BLrdoLr splněny podnrínkv vrjatlierlí NleL Vlrnstlort- oSMI. odd,dopravv a SH ze dne 2ó.5.]0l6
poct č,.j,: OSN,|Il i 77:1/20 l 6/8olSa. MLIVA 1-123 0i ]0 ] óBorSa:
i Před zapoČetím stavebních prací vdotčen(clr nrístních konlunikací požárllr zhotovitel starbr

zcle.jŠi odbor o vvdání po\olení Z\láštního užívárrí dle § 25 odst, 6 písrrl. c) zák.č, lji ]997 Sb.. tl
Pozemníclr konrrrnikacích, r,e znění pozdějšíclr předpisri, Žddost btlde po.Iárla mininlaltte 30 clni
Přec1 zahájením stavebních prací. K žádosti doloží souhlasné stanovisko správce komunikirce tj,
Tstl s,t,.o. Vartlsdorf a nál,rh dopravtliho řešerlí se stanoviskenr PČR Dl Dečin,

- VLrlici Žitná a Sl]]etano\a bLlC]oU aslaltové krltl provecleny vcelé jejiclr šíři a v celé délce, narttŠetlí l(r}'ttl vozo\,Iiv při rozšíření dél|ior,élro přesahLl nritl. o 0.5 nr na každoy stranLr. V nlístní
konrunikaci ul, Husova příčrré překop1, budoLt provedetll,v šíři 2 m a v celé délce tlarušeni kli.trt
vozovky.

Ž Dlážděné krlty chodníkri so šíře 3.0 nr budoLr přecllážděnl,v celé šířce a r celé sr,é déIce rrarrršenl
krvtLr při přesahtr rnin, 1.0 nr na liaždou sLr-anLl (pokLrd je to nložné). Soirčasněje í}Lltné zachoyat
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tvp, vzor a bare\nost dlažb1 r,četně klaclecí r,rstr),a znovr.r-položen í nebo vyškorého \vlo\nanI
obrub. nerrrěí-li správce korrlLrrl ikace _jitrak,

.,- Astaltové kry,,t), do šíře 3.0 tr-r budorr obnovell), v celé jejich šíři a v celé délce narušerrí krytLr pi,i

t-ozšiření clólkového přesahu rlin. o 0,5 nr tla kažclou stranu. Obrror,a btrde provederla včetně
kollstrllkč]lích vrstev a výškového l,ylovrrárrí obrub- neurčí-li správce kornun ikace j inak,

BLrdotr splrrčrry poclnrínk1, soLrlrlnného staIloriska SŽDC s,o. Ústí nai] Labern ze clne 26.5,2016 pocl

zn,: 8784/20 ]6-5ZDC-OR UNL-SOPS:
Běhenr stavb},učiní investot, lla vlasíllí nrililacl1, takor,á opatřerlí" aby ncLr_,-la ohrožena stabilita
dr,ážrlího tě]esa a bezpečnost pl,ovozl] na že]eznici a ncdoš]o k narušetlí ani onlezení.iakéltolir drážní
čirlnosti,

Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivrlěrlv clr,ážni ob_jelit1, ani žádne zaiizeni r rnejerl,tr CR-§ŽDC. s,o,

(např, zařízení železničního spodktr včetnč .jeho staveb, zai,ízelí železničtlího svršku.
ztrbezpečovac ílro a sdělovaciho zařízení. silíioplOLr<lÝch zařizení. zaí,íz-ettí železničllíclr ťrrorňovich
pře_iezdů. nlostni ob.]elrty. ploptlstk). opěrné. zárrrbní a obl(]adní zdi. protihltrková opatření atd.).

StavbLr bLrde realizována taltcirýnt způsobern. ab1, ani v budoucnu neb_",,ia poškozor,ána a tleb_v-lo

onlezerro j ej í rržír.án i 1,1 iverrl provozu dt,irh1,

Starba tllLtsí být l sotrladtr s a]itLriilrlě platni,nli star,ebnírni a dalširni obecrrě pr,ávrrínli předpis_l

(stavebrlí zákorr. zákorl o dlahích a jeho plováděcí \,yhIášk) v platIlém zrrčrlí atd,). nařízenítlli.
vvhláškarli. teclrnickýrrri tlortnatni a ostatnínli předpisy. s vyr,lžitírrr nejnově.jších techIlic|i_,ch řešeni.
technologií prováclění. pracovních postLlpťl a nlateriá]ů s cílert-r dosáhnorrt. při doclr,žování zásad
lrospodárnosti a oclrrany životního plostiedí, co nejvyšší kvality a životnosti stavb},
při r,},konávání prací odpovítlá zltotovitel za dodržor.ání bezpečrrosttlícl,t předpisú dle platné

legislativ; a ptedpisů SŽDC,
Llpozorti uj enle. že SŽDC, OŘ tiNL se nijali nery.jaclřL|e k spr/rvnosti poLržitýclr technologiclijcIr
postllpů precí. ani žádnjnr zpťtsoben nepřebirá ocipor,ědtltlst za llásIecll(v způsoberlé pochlbenrnl
zhottlviteLe použitít-tt zvolenéh0 ]]ostLlpll při reaIizaci clíla.

V l.alplJe zr,atttr tl,, dliztli]ro télc.lr r rrrbo drlii,,lr drázttiijt z.tt,tz<rtt .i §ŽD(. OŘ L \I \\l]ll,,ll,jť
právo na dočasné zastal,ení star,ebních plací v přípaclě ohrožerlí bezpečnosti pt,ovozor,litlí clt,áhr a

clrážrrí doprav;,.

PoliLrd při lealizací prací související s vy,še rrvetlenou stavbou vztlikne (i přes výše Lrvedelré) škoda na

nra.jelkLr ve správě SŽDC (vznikne např, potřeba olnezení rvchlosti .jízdy kolerlt pracovního nrista
nebo r,ÝlLrkv kolele). zhotovitel o této skLltečnosti Itcprodleně infbrmuje SZDC. OR UNi. (p, Semík) a
za.jistí Lrvedeného clotčerlého zařízerlí či úsekLr dráhv do pťrvodního stavu. a není-li to t-tložné" do stal,Lt

oclpovída.jícího piivodního ťtče]u rlebo iržití clotčerrého zařízeníči úseku drálr_"- a to rra vlastní nákladv,
požadLrjenre. ab1" veškerá činnost vsotIvislosti svjše uvedenou stavborr ploběhla nrir-ntl driižrli
pozemky,

Zahájerlí stavby brrde ohlášeno tllinitrláItrě l4 clní přecl_započetítrr pr,:tci SŽDC. OŘ LlNL. Sprrve tratí
Usti nad Labenl, vedoucí provozního středisiia STO Ceská Kanrenice. p, Semík. teí. č, 97] -tjj 678
nebo 724 j,16 59 l. se I<ter,Ýrn bude projednán technologick]i, postup prací včetně předání stavelliště a

po |ealizlci §la\h} i lll\Ullťťllí prlci, Parl :enrik btr.le za SŽDC. UŘ U\l r_rnorIlllt dri7rri doIlIc<l
( u pozorňr-r jenre" že drážní clohled rletrahlazLrje stavební dozot, star"ebníka. státrrí stavebrií dohlcd
dl,ážního správního orgárlLr podle §98 až l0..l č- 50/i976 Sb. a zái,ona č.262ll992 Sb.).

5trrebrtiL t,ornez 1ri.g1111,9 ozttitttI zlItiietlt 5lí\l^\ I]]il]illlállle llcIrrí piederrt ttl ltJtt,.tt r7ut. oR
l\L, lelezr,ičlr'.|,á jl. -00 0j l.tr rrrc] Lrl,crrr, Piecl ttkotlcetritn pricl llil \1l\be lIig\l l\ollilllíl]l
zlrr,ěr,ečné kontrolní prohlídl,y,. nlíslniho šetření atd.) si stavebník píserrrně zažádá o stal,]ovi§1,o

SZDC. OR UNL. oddělení přípra\} staveb- k odstraněni stavby v ochrannérn pásnLr dr,áh_v-'.

Brrdorr splnětry podmínliy závaznéIlo stanovislia Dr-ážního úřadLr Praha ze dne j.6,20l6 pod zn, \,1['-

SOP ]2] l/l6-2lPl. DUCR-34900/ ] 6/PI:

Stavba bLrde provedetra podle projekto\,é dokumentace pŤedložené a odsotthlasené Drážnínr írřader-rr,

Případné znrěny této dol,Llnlentace je stavebníli povinetl předern pro]ednat s Drážním írřac]e.

Stavbolt nesnrí být nepříznivě ovlivrlěrl;, drážní ob.jekt1 a zař,íze .

Při prováděrrí stal,by rresmí bÝt ohrožerra bezpečnost a plynLrlost železrričIlího provozLt.

Na staybě nesmějí blt tllrrístělla taliová svět]a nebo birrevtlé plochr.,. které by rnohIv vést |( zálnčl]č
s drážrrími znaky nebo rnolrly jirralt olrrozit provoz dr,álry,

.,.

,.

l4.

@)ou
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]5, BLrcle splněna poclnrínka vl,jáclřeni UAPPNlc,,stzedne.1.5_]0l6podčj,:950i2016:
,,, Il]\estol oznánlí zenltli práce s cca di,out{detlnín pl'edstihenr. ab}chom navrhli ."snlltlLlltl cl

arclreol.rgick<ttt r ( zk,ttrttt",

]6, Stavba bude ploveciena podle proJektové dol<Ltnrentace_ kteroLt 1,1,pt,acovaI lns. Libor Braun
aLrtolizovaný technik pro teclrniliu prostt'edí a tcchnoI.zař.staveb_ specializace zdra\,otlli techni]ia.
CIiAtT 0500l4l: případné zrlěny nesmí být pro!eden) bez předchozího povolení stavebního ťlřa{lu.

l 7, Stavebn ík oznárn í stavebtl írlltl úřadu terln ín zahlrjení star,,br,,

]8, Stal,ebník oznátlí stavebnín,iu úřacltl t},to iáze vistavbr, pro l(ontrolní prohIídlty stai,b1:

> dokončenívíliopů a zentních pt,ací

,,- po Lrložení potrubí

r konečné úpra1,1, povrchúr

19, I'ři provádění stavb} je nutl1o dodIžovat předpis1. týkajíci se bezpečnosti práce a techrticl,(ch
zařizení. zejnréna zákona č, 309i2006 Sb,. o zajištění dalšich podnríneli bezpečnosti a ochlanl zclral í
při pr'áci a rrařízeni vlády č, 59]/2006 Sb.. o bližších rrrinimálních požadavcích na bczpečnost a
ochranu zrlraví při práci na stavellištích.

]0. Při star,bč budou dodržetta tlstano\cllí vrhl. č. ]68/2009 Sb., uplavující požadavk} na pror.ádění
stavebtlích korlstrLtl<cí a technicki,ch zařízení stavcb a na ně navazttjící ustanoverrí příslttšních
techrlickÝch rrol,enl.

2 l , Staveniště bude odpor,ídat požadal k[rn ustal,]o\el]í § 2-1e vl,hl.č,269/2009 Sb, Star,ebrlí čirrnost br:de
tlSktllečňováIla tak- aby vzhleclenl k provozu na stavbě a okolní zástavbě b_"-l1,.' vešl,eré je.ji llegativlií
vlivv sníženy, na nlinimunt.

22. Při provádění staveb tlestní být tlarLtšerlv naclzelnní a podzeIntlí sdčlovací kabe11 a zařízcní. vedeni a
pon'ubÍ. Při plovádění staveb nesn,ií bl,t nad přípustnorr míru znečišťovátlo životrlí plostředí a lllístni
komunikace. okolrrí zástavby nesnrí bý,t l1ad pl:ípustlloLi mírtr obtěžována hlLrken. prachetl a
riblacenti, Nesnlí dojít k zrrečišt'ováni terérrLr. povrchor,ích a podzemních vocl ropnimi a jin{nti
škod lir,j,n i látkanli,

]3, Na starbě bLrde řádně r,eden stavební cleník. za řádné r,edcní star,ebního deníkLr odpor,ídá zllt,ltovitel
star,bv, Stavební dení]< bLrcle Ltložetl na sta\bě ta]i. abr., bl,t kdispozici r,ždr, při nantátkor,étn

21.

25.
26.
2i.

kontroln ítn víkonu.
Stavba bude prováciěna dodavatelsk1"stavebttínt pocltl iltate len. t.r*ázev. sídlo a oplávnční li předntětné
činnosti bude předloženo stavebtlínlu úřadLr před zahájenírl stavebních prací.
Veškeré škod1, zpťrsobetlé stavbou hradí irlyestor,
B Llcle zattlezetr pi-ístup rrepovolatlýnl osobi'rrn tla staven iště.
Investor si srnlLrvně zajistí zncšIiodnění či v;,Lržití odpadťr l,zniklých realizací ziltrlěru (např. sla\,ebrri
sLrt'. víliopová zetlina- obalr, od stavebrlíclr a nátěrovÝch hlnot- odpad,v- kovfr, oclpacl z nrodernizact a
delnolic) na zařízeník tonlLt určetlénr,

28. Plo stavbu br_rdou poLržitv ptlLtze nlateriálv s piislLršni,nri atest}- (atest), vvdané státní zkušeblltlLl"
osvědčerlí lTI prohlášenío shodě a podobně).

Účastníci řízení na něž se vztalrqje t,ozl-tocinulí spt.ávní|to tlt.gánu:

R\VE GasNet. s.r.o.. Klíšská č,p. O_+0. ]0 i l7 ť stí rrad Labem-centrtlm
Město Varrrsdorf. Nánl, E, Beneše č.p.470.407 47 Var.nsdorf 1

odůvodnění:

Dne 29,6.20 l6 podal žadatel žádost o vldání rozhoclnLrtí o Ltn,]ístění stavby.

Stavební Úřad oznárlil zahájení úzenlního i-ízerrí znánrí,nl ťrčastrríkůnr řízení a dotčenýtl orgánťtnl.
Součastlě podle ustarlovení s\ 87 odst. l sta.",ebrrího zákona upLtstil od ústrrího jednání. pl-otože nlLr L;,ly
dobře známv poměry' v ťrzenlí a žádost poskytovala dostatečnj,podklad pro posoLtzení zátrrěru_ a statlol,il.
Že ve lhŮtě do l5 dnLi od dorLrčení tohoto ozllánellí nrolroLr účastníci řízení uplatnit své náITTit]<v a dotčerré
orgánr svá závaztlá stanoviska.

@,ou
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Star,ební iLřacl y proveclenénr úzelntlínl řízeni přezkournal předloženou žádost. pt'oJednal ji s Írčastnik1'

řízení. veřejností a clotčetrýnli orgán) a zjislil. že.jejínr irslitrtečněním tle.jsott oirroženv zá.inr) chráněné

staveLrninl ,ákon"n1, přeclpis1, l1dan;irni k.jeho 1lrtlvedetlí a zvláštnini přeclpisy, Unrísténí stavb}'.je

r,soLtladu se schváletlott územně plátror.ací clo]lll1],] eIl tac i a ryhovLrje obecll} l11 požadavkťtnr na r'Ýstar,bu.

Účastllíci řízerrí dle § 85 odst. l a ] stave|rního zákolra blli řáclrlě seznátlerli s nalrhovatloLt StaVl]oU. a to

clorrrčerlínr opatřeníj;dnotIivě a veřcjnorr v;-hláškoLr, V ítzenlním rozhor-]ntttí SL r,r lrtczil UlIi5t(-lli sta\ bY

lla pozen.]k).. stal]ovil podrrrínky pro ochfantl úzerrlí, podmírlkl,plo ulllistění stavby. Učastníkern kaŽdého

úzenrního iízeníje žadatel a obec. na jejíltrž ťtzerrrí nlá být záněr usktltečněn (účastrríci podle § 85 odst. l

stavebnílto zákolra). Žadateli se ťtzetlltli rozhodnutí doručtrje přímo, obec je ze Zákol1a ťlčastl]íkenl

každého územního řizení. ab1 nrohla ťrčinně háiit důležité místní či veře.iné záj rrr;,"

Dalšírni účasmík} ťtzetltlího řízení poclle .s tj5 odst, ] stavebnilro zákona jsorr 1,1astnici pozenrkťt tteb,,l

Staveb. l]a kterých l]rá bÝt požadoiarl! zánlěr Lrsl,rrtečněrl. nebo tell. kclo rlá jiné r,ěcttó pr'ár'o l, tol]lLlt()

pozetrll,u nebo stavbě, DálejsoLr to os,:bl.jcjic|rž rlastnické nebojiné r.ěcné prár,o ], sclLtseclninl staYbánl

arlebo souseclnitl pozenlkťlri či stavbánr lta nich nrťrže bl,t úzenlrlínl rozltodtlutínl přílno dotčeno a Osob}.

o kter.l,ch to stano\,í z1,1áštní prár,ní přeclpis. V1lloclIrtltit přímé dotčení přislLrší stavebnínlLl ťliadLL, Tellto

okrtrh byl stanovell l1a základě výpisu z katastrLl nelnovitostí.

Stal,ba svjnri paran]etr} nepod]éhlt zj išt'ovacínlLt řízení podIe zákona č, 100/200] Sb,- o posLrzor'árlírlir,u

rla živottl í prostředí,

Při 1,1,dtinítLlhoto ro:htltlttutí tl.chú:cl stut,ebltí Lit'ttt];]!tbto tltlt]lt!
ž žádost

- p|ojekt,,r á doktttttetrtace zittlit,Ll

> stlbstittlčllí plná ntoc

; plná nroc k zasttrpovárrí

,- výpis z obchoclniho re.jstiíliu

i irl torrlace o parcellrch

) snítrrek z pozetnliové nlap;-

2 snrlouva o budouci strr]ouvě o zřízení věcrlého břenlene

)- vljáclřeniČEZ DistribLrce a.s, Děčín ze dne 18.5.20l6 pot1 č- l084663860

ž sor-,hlas čEZ Distribuce a.s. Děčín s čillllostí v ocht,anttétn pástnu ze dne 27..1.2016 pot1 č,

l 08.+663 706

) vyjádření ČPZ tCt Selvices a.s. Děčín ze dne 10,l ] .20l5 pod č. 0200380052

,- vljáciření RWE s.r.o. Brtlo ze dne 22.620l6 pod zn. OVS P/20l6/Hav/Oó

> vyiádření SčVK a.s. Děčín ze dne 25,5.]016 pocl zn. Ol66i0069l]5/OTPCULiMa
,- vy.jádřeníčeské telekonlLlniliačrrí infrastrLtkttrrya,s.Prahazednel1.11.2015po<1 čj.: 733523/l5

a ze dne 28,,1,?0l6 pod zn. SOS-16/VE ]60l9,19

> vyjádřerlíMěstaVarrlsdorť_p,šinrelizedne]5.]1,]0l5pcldc,.j.: MUVA]8ó]+/]0 l5šinlpe

ž v;l1ádření UPC česl<á repLrblilia s.r,,o, Pralra ze dne ]3.L1.20l5 pod č, EOi73 l0/15

; vyjáciřeníČeské Radiokonrttn ikace a.s, Praila ze clne 16.11.20I5 pod zn. UPTS/OS/1256I8/20l5

} vyjáclření T-Mobile Czech RepLrblic a.s, Pt,ahiL ze dne l0.1 l.]015 pod zn- E24835/15

ž r,ljáclřeni Voclatbne Czeclr Reptrbiic a,s. Pra],ia ze dne l0.3.f()i6 pod zn, l602l8-075954q

;l,yjáctřeníVjběžek,nets.t,.o,Vat,nscjot,fzedn",]].6,]0]6bezLrvecieníčj.

- rrjárlřenrCD - IeIcnraliklr r,., I ttirlltd l,:lbettl ze t,lrrc ]],ll.]0lj pod zrr, llll- ]0l5-ť'c

,, vl,jádření KŘ Policie Ústeckého liraje. odbor správy nellovitého majetltu ze dne 27, 1 l .20l 5 pod

, č j.: l(RPLr-24947.1- 1/CJ-20 l 5-0400MN - l,],

- sotthlas Města Varnsdorfze dne 7.6.20l6 pod čj.: \{UVA 15348/20l6HajKl

t stanovisko MěÚ Varnsdorf - OŽP ze dne 18.5.20l6 pod čj,: MUVA l i 67,1/20l6Pej lv

; rozhodnutí lr,lěÚ Varnsdorf- OSNlI. odd, doplavy a SlI ze dne 26.5.2016 pod čj,:
OSN,llll 773120 1 6/BorSa. MUVA ] 4]68/]0 1 6BorSa

@r*
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; vyjádření MěÚ Varnsdorl - OS ]\,1I. oclcl,cloplavy a SFt ze clne 26.5.?0ló pod č.j,:
OSMI/l 774,/]0 1 6/BorSa. N,tUVA i.tr]3 0i'20l6BorSa

; r,ljáclření ÚAPP Níost ze clne.1.5,20l6 pod č.i.: 950/20l6
u ,/J\ 1l7|lc \lJllo\ i.kn 1.1/§ l ctec ,cIl,, Lrljc. Lt,n, Dečitt zc Lltle ],ó,]0I6 pod C i,: ll§l L ---]-i-

105/DC-20 ] 6

. §ot||]fI']I]é 5l3llo\ i-\o SlD( s,,, (',rj rrrr1 l:tl,ettt zc,.ltte]b.5.]0 lbpoJ zrr,8-8l ]0ló-S,/D( _OR-
t.rNL-SoPs

ž záylz:lé statlovis]<o Drážního úřadu Praha ze dne j.6.20l6 pod zn. MP-SOP122l/l6_]/Pl. DUCR-
j.,{9001]6/Pl

- z:ltaalé staIt,,rit|,,, \lirri-tct -lra,l,t,ltIrr ČR. L](llrol oCIlraIl} úlertlttie It znitttů r rt,rcr,i l)loPrrlllll
ttetnorile illlia.lrllklljl,.\ ťR,,e ,lrt. l,],l],]0 i po(l .pi\,,/l].: 8J8(Jj ]0l5-8200.0l ,/-Lll

z doklad o zaplaceníspt,ár,tlího popIatltLr

Rozpočbvé nálilady rla stavbLr činí cca-1,7()0,000.- Kč.

Stavební Úřad v řízení přezkorrnral před|oženou žádost z hledisek uvedených v § 79 odst. ] a .S 90
stavebního zákorra- projednal ji s ťlčastník1,, řizení. DO aposoudil shromážděná závazná stanoriska a
připoniínky, Z předložených podl<ladů a závaznÝch stanovisek DO dospěl stavební út'ad kzáveru. ze
LlskLltečněním sta'"by' ne_!soLt ohrožetl1, veřejné zá.jnry ani nepřitlěřetlě ollrezet]a či ohrožena prira a
oprávněné zájrrry ťrčastllíli|r řízení,

Stavební úřad zajistil r, zá.jerl n_,r soLtlad předltlžerlÝch záraznÝch stanovisek dotčerrích olgánů
vyžadovanÝch zvláštnínri předpis1, a zahrnr-rl.je clo poclnrinek rozl.odnutí.

Stavební Úřad rozhodl. _iak je uvedetlo l,e vÝroku roz]rodnLttí. za použití Llstanoveni právníclr přeclpisú ve
vý r,oliu uvedenÝch.

DoI<Lttnentace pro vl"clání ťrzenrního rozIrodnLttí. br,,La zpt,acovátta v sorLčinnosti osob oprávněnich
li r'Í'konLr této činrlosti podIe zákona č, 360/l992 Sb.. o vjkonLr povolání autoI,izovani,ch architel,tů a o
r,Ýkonu poYolárlí aLltorizor,anich irlžerrír,ů a technikri činn{ch Ve výStavbě. v platnénr znění (autorizačrri
zákon).

Žádost o vvcláni rozhor]nr,rtí o Ltnlístění stavbl. b)la podána na příslrršnénr lorrnLrláři poclLe příloh}, č, l. k
v1,Irlášce č.503/2006 Sb,. pr,ávrrickoir osoborr. [lWE CasNet s.r.,.l.. lČ' 27]9j5ó7. Kllssk3 t].i0. -+0l l7
Ustí nad Labenr (dále jen stavebrlílt) p rosti,eclrr ictv ínr záStupce. právnickou osobou or\- PC)S-Plt()JEKT.
s.I.o.. lČ 25446j55. Nitranská 38l/7a.460 ]2 Liberec,

Stavební úrřad konstatuie- že tlavrIlovatlá stavba splňLúe lšeclrnv zákonné podnrínky pro 1,1,,dání ťtzernnílro
rozhodnutí a vyhoYuje obecrrýrn požadavkrinr na výstavbu stanovenýln vyltiáškou č. 50l/200ó S.. o
obecnýclr požadavcíclr na vl"r:žití úzenlí. v platnénr ztlětrí. a rovrrěž vylrovuje vyhl. č.268/2009 Sb,_ o
technicIiv'ch požadavc ích na stavb\,,

Stavebrrí zánlěr spadá do staveb u\edenich v Ltstei,lovellí § ]03 odst, l bod 6 stavebního zákona. které
nevvžadLrj í stavebni povoletlí ani ohlášení.

DokonČenou stavbu lze užívat lla základě v;-daného kolaudačnílto sorthlasu_ o kterÝ stavebrrík požáclá clle
ustanovení § ]22 stavebního zákona a .S l8i vlhlášlly č. 503/20065b., o podrobnější úpral,ě úzenlního
rozhodovánÍ. ťtzerlního opatl'ení a stavebního řádLr. ve zrrění pozdějších přecípisti. stávební úřaci na
předepsanénr fornuláři pr'íloha č. l2 k vlhIášce č, 50j/2006 sb.

Stavební Úřad zajistil vzájenrnj, s,:ulad přeclložených závazrrl,ch stanovisek dotčenýclr orgánťr
vyžadovanj,ch zv]áštrrínri předpis1, a zahl.rlLrl.je do poclrllínek rozhodtlrtti.

Stavební Úlřad rozlrodl.jal<je uvedeno ve víro]<Ll rozhodnrttí. za poLržití tlstanovení právních přeclpisťr ye
r,,v'roliLI Llvederlých.

@rr
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účastníci řízení_ další dotčené osoby:

ČEZ Distribuce, a. s., RWE Distribuční služby, s,1.o., SČVK a.s,,
Město Varnsdorf- Petr Šimek. Česká teIekomunikační infrastluktLrra a.s,, UPC česká reptLblika a,s.,
SŽOC, 

",o,, 
ObIrstrri ie<lite].tl i Ústi rrad Laberrr.

Osoby s vlastnicl<ýnii nebo jinýrni věcnýrrri právy k sousednínr pozemkťrn.:

palc, č. 5640/ l , 564012, 564013. 564014. 564016^ 5640/8, 5 640/ 10, 5640112, 5640114. 5 640/1 5.
5640/11 , 5640118, 5640l19, 564012,0, 5640122, 5640124, 5640126. 564012,8,5640/ l6. 5650, 565 l ,

5654120, 5654130, 5654l32, 5654134, 5654136, 5654/38, 5654139. 5654140, 5654111,5657, 5658,
5665,5666,5661,5668,5669,5670,5612,5673,5675,5676lI,567612,5678.5679,5680,5682/l,
568212, 568816'I,5674 v katastrálnílrr úzetlí Varnsdolf

Osoby s vlastrricl<ýmirrebo.jinýrni věcnými právy k sottsedním stavbám:

Valnsdolf č.p, 2659, č,p.265 8, č.p. 2657. č.p.2656, č.p.265 5, č.p, 2654,č.p,2653. č.p.2651. č.p.
2650,ě.p.2649,č.p.2648.č.p,2641,č.p.2646.č.p.2652,é.p.2378.č.p,2665,č.p.2664,č.p.2663,
č.p.2662,č.p.2661. č.p.2660, č.p.2312- č.p, 2137, č.p. 2054, č,p. 23 l l, č.p. 2l38, č.p. 22l5, č,p.
2014, č.p.2075 a č.p. 2152

Vypořádání s rrávrJry a námitkarni účastníků:

- Účastní.i neuplatniIi návrhy a nán-ritky.

Vypořádání s vyjádřenírni ťrčastrríl<ťr k podkladťrn rozhodnutí:

- Účastníci se k podl<ladůrn rozhodnutí nevyjádřili.

poučení účastníků:

Prot; tomuto rozhodntttí se lze odvolat do 15 driťr ode dne jeho oználnení ke Krajskérnu úřadu Ústecké]ro
kraje v Ústí nacl Labem podárrírl u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebnýrl počtem stejnopisťl tak, aby jeden stejnopis zůstal správnimu orgiltu a
aby každý ťrčastník dostal jeden ste.jnopis. Nepodá-li írčastník potřebný počet stejnopisťr. vyhotoví je
sPrávní orgán na nák|ady účasmíka, Odvolánírn lze napadnout výrokovott část rozhodnutí, .jednotlivý
výrok nebojeho vedlejší r"rstanoveIrí. Odvoláníjen proti odůvodnění rozlrodnutíje nepřípustné.

Stavební ÚŤad po dni nabytí právní Inoci územního lozhodnr-rtí dortrčí žadateli stejnopis písernného
vyhotovení Írzemního rozhodnutí opatřený doložkou právní nroci spolu s ověřenou grafickou přílohou,
ste.jnopis písenrného vyhotovetlí ílzenrrího rozl-todnutí opatřený doložkou právní nroci doručí také rnístně
příslLršnérnu obecnínlu úřadu, pokLrd není stavebnírl ťtřadenr, a jde-li o stavby poclle § 15 nebo l6
stavebního zákorla, také stavebrrínru írřadu přislLršnémtr k povolení stavby.

Rozhodnutí rná podle § 93 oclst. ] stavebního zákona platnost 2 r,oky. Poclnrínky rozhoclrrLrtí o unrístění
stavby platí po dobtl trvání stavby či zařízení. nedoš]o-1i z povahy věci k.jejich konzLrnaci.

Ing, Martin Togner v.r.
vedoucí stavebního úřadrr

@),o,,
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Toto oznámení musí být vyvěšeno po tlobu l5 dnů.

Vwěšeno a"", ....!.§, 9_8, !9J0 Se.jmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzLrje vyvěšení a sejnrrrtí oznámení.

Poplatek:
Správn í popIatek podle zákona č. 63412004 Sb., o správrr íclr poplatc íclr položk;l 1 7 odst. l písrn, t) r,e
výši 20000 Kč byl zaplacen dne 13,7,20 1 6.

ObrIrží:
!iL'asltliCi ři:ťni dlť € 85 od5t. l )lov?bního Z,ikano (dorucenkyl.
RWE GasNet, s.r,o., IDDS: rdxzhzt

sídlo: Klíšská č,p. 9J0. 40l lr Ú.ti nad Labetn-cetttrutn - prostiednict\ iln zástrrpce RWE
Distribuční služby, s.r,o,, IDDS: jnnyjs6

sídlo: PlynáI,enská č,p. 499/l, Brno-střed. Zábrdovice. 602 00 Brno prostřednictvím zástupce
lNPOS-Projekt s.r.o., lDDS: lrvpb63lv

sídlo: Nitranská č.p. 38l, 4ó0 0 ] Libelec 1

Město Varrrsdorf, Nánr. E. Beneše ě.p. 410.401 47 Valnsdorf l

tičtlsmíci řízení dle § 85 adst. 2 stavebního zákontt (vet einou whláškotu=

ČEZ DistribLrce, a. s,, IDDS: v95uq§l
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín lV-Podnrokly, 405 02 Děčín 2

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

" sídlo: Plynár,enská č.p, 499/l. Brno-střed. Zábrdovice. 602 00 Brno 2
SCVK a.s.. IDDS: fl/rĎns

sídlo: Masarykova č.p. 368. Ústí nad Labem-centlum. 400 10 Ústí nad Labern 10
Město Varnsdorf - Petr Širlek. Nán,E.Berreše č.p.170.40147 Varnsdorf l
Česká telekomunikační irrfrastruktura a.s.. IDDS: qa7425t

_ sídlo: Olšanská č.p.268l16. 130 00 Pralra 3

UPC Ceská republika a,s.. tDDS: 4hds4zlf

" sídlo: Sázavsl<á č,p. 2.460 rc Liberec 3

SZDC, s,o.. Oblastní ředitelství Ustí nad Labern, IDDS: uccchjm
sídlo: Železrričářská č.p, 1386/31.Ústí nad Laben-Stř;kov, 400 03 ÚstínadLabem3

Osoby s vlastnickými nebojinýnri věcnýni prár,y k sorrsedním pozemkftnr:
parc. č. 56,10/ 1, 564012. 564013. 561011, 564016. 564018. 5640lI0. 5640l12. 5640114. 5640l15.
5640ll7 , 5640l18. 5640ll9. 5640120, 5640122, 5640121^ 5610126, 5640128, 5640lI6.5 650, 565 l .
5654120, 5654130, 5654132, 5651131, 5651136. 5 654/3 8, 5654l39, 5654140, 565414]l ,5657. 56j 8,
5665,5666,5667,5668,5669,5610,5612.5613,5675,561611,567612,5678.5679,5680.5682/1.
568212, 5688l67 ,5674 V katastlá]ním úzetrrí Varnsdorf

Osoby s vlastnickýrni rrebo jinýrrri věcnými právy k sousedníIn stavbán:
Varnsdorfč.p,2659, č,p.2658, č.p. 2657 , č.p.2656, č,p.2655, č.p. 2651,č.p.2653, č.p.2651. č.p., 2650,ě.p.2649, č.p,2648, č.p.2611,č.p.2646,č.p,2652,č.p.2378, č.p.2665, č.p.2661,č.p.2663.
č.p.2662,č.p.2661,ě,p.2660, č.p, 2312, ě.p.2|37, č.p.2054, č.p. 23l 1, č.p.2138, č.p.22i5, č.p.
2074, č.p.2075 a č.p.2152

@**
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dotč9né sprúvní úřaell
MěU Varnsdorf - OZP, Nám. E. Beneše č.p.470,407 47 Varnsdorf l

MěÚ Vanrsdorf - OSMI/Doprava, Nám.E.Beneše č.p, 410, 401 47 Varnsdorf
HZS Usteckélro kraje,odbor požártlí prevence, územní odbor Děčín, IDDS: auyaa6n

sídIo: Provaznická č.p. l394l10, Děčírl I-Děčín,405 02 Děčín 2
Drážní úřad, sekce stavební - Oblast Praha. IDDS: 5 ntjaatd

sídlo: Wilsonova č.p. 300/8, Vinohrady. l2I 06 Praha 2

Ministerstvo obrany CR, Odděleníochrany ítzemtlíclr zájmů Praha, Sekce ekonomická a rrrajetková MO.
IDDS: hjyaavk

sídlo: Tyclronova č.p.221lI, Hradčany. l60 00 Praha 6

úřad! pro vyvěšení a podání zpráw o datl@
MěU Varnsdorf - ORG, Nárn. E. Berreše č.p.410,407 47 Varrrsdoď I

ostatní:
MěÚ Vurnsdorf - OSMt/územní piárrování.Nánr.E.Benešeč.p,410,40147 Valnsdot,f
vlastní 2x

Příloh a:

ověřená situace pro všechny
projektová dokurnentace pfo stavebnílta po nabyti právnímoci tol]oto rozhodnutí

@*^
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