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Varrisdorf, dne 9.5.2017

Výroková část:

Městský Úřad Varnsdorf, Stavební úřad,jako stavebrrí úřad příslušný podle § 13 odst, 1 písm. c) zákona č.
183,12006 Sb., o územnínr plánování a stavebním řádu (stavebrrí záion), ve zncni po)dcjšicil pieaplsů
(dále jen "stavební zákorr"), ve společném úzernnítn a stavebním íízéní @áIe jen ,,společné' řízení,,)
Přezkoumal Podle § 94a odst,4, § 90 a 11l stavebního zákotla žádost o uyjání úr"-ního rozhodnutí a
stavebního povolení (dálejen ''společné rozhodnutí''), kterou dne 10.3.2017 podala

Eva Juricovtí, nar. 7.t0.1974, Aloise Jircisktl č.p. 1333, 407 47 Varnsclorf 1,
kterou zastupuj€ Miroslav Richter, nar.8.10.1978, Zápaani č.p. 2732,407 47 Varnstlorfi
(dálejen "žadatel"), a na základě tohoto přezkournání:

I. Vydává podle § 94a odst, 5, § 79 a92 stavebnílro zákona a § 13a vylrlášky č. 503/2006 Sb,, o
podrobnější úpravě územnílro rozlrodování, územnílro opatření a stavebnílro řádu

rozhodnutí o umístění stavbv

ďřevěného kryíélto automobilového stúní - garáže

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 5373 (zahrada) v katastrálním územ í Vamsdorf.

I]ZEMNÍ ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍ POVOLENÍ

stavební povolení

dřevěného krytého auíomobilového síóní - gardže

II.

1.

2,

Stanoví podmínky pro umístění stavby:

Stavba bude umístěna jen na parceláclr uvedených ve výroku tohoto rozhodnutí tak, jak je uvederro
na situaci, která je přílohou to]roto rozhodnutí. případná změna umístění stavby misí Ě;it pi"d"rn
projednárra a musí být předem požádáno o zněnu územního rozlrodnutí.
Přístřešek bude umístěn na p,č, 5373 k.ú. Varnsdorf, 2 rrr od hranice s p.č. 5371 a 2n od p.č. 5336
k.ú, Varnsdorf.

*Dešťové 
vody ze střechy objektu budou zasakovány na vlastním pozemku,

Povrclr přístupové komunikace bude proveden z kamenné dlažbv.
Budou splněny podmínky vyjádření CET]N a.s. Praha č j. 7 57 4ŽU16 ze drre 1 5.1 1.201 6.

III. Vydává podle § 94a odst.5 a § ll5 stavebního zákolla a § l3a r.yhlášky č. 503/2006 Sb., o
podrobnější úpravě územnílro rozlrodování, územního opatření a stavebnílro řádu

J.
4,
5,

na stavbu

na pozemku parc. č, 5373 v katastrálnítn území Varnsdorf.

Q) l,r
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popis stavby:

Jedná se o stavbu samostatně stojící přízemní garáže obdé]níkového půdorysu 5,16 x 7,16 m a výšce
4,6m, která bude zastřešena sedlovou střeclrou se sklonem 35o,
Povrch přístupové cesty bude proveden ze zárnkové dlažby. Deštbvé vody budou svedeny a zasakovárry
na pozemek investora.

Stavba bude provedena ze sloupků 140l140mm, vaznlc 160/200mm. krokví 120/160mm a dřevěné]ro
bednění palubkami, StřeŠní pláŠť bude proveden z asfaltového širrdele IKo Arnourglass v černé barvě,
Zastavena plocha: j /In'

Rozpočtové náklady: 100,000,- Kč

fV. Stanoví podmínky pro provedeni stavby:
1, Stavba bude Prorledena podle pl,ojektové dokumentace, kterou vypracoval Miroslav Richter, Západní

2 732. Varnsdorf. kterou or éřil autorizovany ing. M ilan Spu rny : i4.A lse : i oo. varnsaori Č reIr
0400905, případné změny nesrrrí být provedený uez preacnozitro povolení stavebního ítřadu,

2. Stavba bude zahájena po nabytí právní tnoci stavebního povolení.
3, stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto faze výstavby pro korrtrolní prohlídky stavby:

a) Provedení základové deskv
b) Dokončení stavby

4. Stavba bude dokončena do 30.5.2019,
5. stavba bude prováděrra dodavatelsky, dodavatel stavby bude seznámen s podmítrkarni tolroto

rozhodnutí, Dodavatel stavby bude oznámen stavebnímu úřadu před zahájením stavby.
6, Při Provádění stavbYje nutno.dodržovat předpisy |ýkající se bezpečnosti práce a teclrnický ch zařizení,

zejména zákon Č. 309D006 Sb., o_zajištění dalšíóh poárnínek beipečnostia ochrany zdr.aví při práci a
nařízení vládY Č. 59112006 Sb., o bližších minimálníclr požaclavcňh na bezpečnost a ochranu zdraví
při práci na staveništích,

7. Při stavbě budou dodržena ustanovení vylrl. č. 268/2009 Sb.
stavebních konstrukcí a teclrnických zařízení staveb a na ně
technickýclr norem,

upravující požadav§ na provádění
nav azující ustanovení příslušných

8, V PříPadě zásahu do veřejných ploch rrebo komunikacíje nutno žádat předem o soulrlas příslušného
v]astníka a správce. Rovněž případný zásah do soukrďml;ch pozemků musí být projednán přederl
s jejich vlastníky.

9, stavebrrí činnost bude uskutečňorrána tak, aby vzhledem k provozu na stavbě a okolrrí zástavbě byly
veškeré její negativní vlivy sníženy na- minimum. práce, jejiclrž hlučnost by pi".unáuuiu so on,
nebudou prováděny v době od 21 hodin do 7 hodin.

10, Při Provádění stavbY nesmí být narušeny nadzemní a podzemní sdělovací kabely a zařízení, vedení a
PotrubÍ. Při Provádění stavby nesmí být nad přípustrróu míru znečišťov áno živátní prosiřeái a rn ístrrí
komunikace, okolní zástavba nesmí být nad- přípustnou míru obtěžovárra lrlui<ern, prachem avibracemi. Nesmí dojít ke znečišťování terénu, povrchovýclr vod ropnýrni a;inlai ltáoriulr*l
látkami,

11, před.. započetím zemních prací,je nutno. požádat spr,ávce dotčených inženýrských sítí o přesné
vYtýČení tras Podzemníclr vedení. Podmínky 

_stanove;é 
jednotlivými správci ;,,.i'bri ...p"t,ouany.

Pokud__bY bYl Při Plovádění prací zjištěrr vl;skyt neznárného podzemnílro vedení. musí být o torn
.^ l:plodl:l: uvědomen majitel tohoto vedení, ktený stanoví další podmi,rr,y |." p."ráa'c,'i |."Ji12, Před zahájením stavbY musí být vyt}čena prostorová poloha stavby odboině Žpůsobilou'o.oúor, t(ekolaudaČrrímu soulrlasu bude předlóžen .,ýk... g"o*.t.i"kého zarněření nové uuaovanýcň-staveu,

inženýrských sítí a komunikací včetně napojení na'místrrí komunikaci a doklady o vyúe",ri ,t"ruy.13, Dojde-li při provádění stavby k nepiedvídaným nálezům kulturně cennýct " pi"a,r.ciů n"uok,archeologickým náIezům,jsou právnická_osoba nebo fyzická osoba podrrikálici riáái"' ""ias"r"nPředPisŮ. Provádějící stavbu povinni nález ohlásit stavebnímu úřadu a o.ganu ,tát,-,i punratt*e pee",popřípadě archeologickému ústavu. Zároveň jsou povinni učinit nezbytřá oputi"ni,'Jý ,ii", *uyrpoškozen nebo zničen, dokud o něrn nerózhoáne stavební úřad 
"po 

dánode 
', 

".ga";, "a'ripamátkoVé péče,

@l,r
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14, Přeď.zahájením stavby bude na,viditehiétn místě u vstupu na staveniště umístěn štítek ,,Stavba
Povolena", kteqý obdrží stavebník, jakmile toto rozlrodnLití nabude právní noci. štíi;j; 1r;usi být
chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly 8itelné a musí být poneclián na
místě do kolaudace stavby.

15, Dle § l20 stavebnílro zákona je stavebník povinen oznámit stavebnímu úřadts záměr zapoěít
s užíváním stavby nejrrréně 30 dnů předem.

Účastníci řízerú na néž se vztahuje rozlrodnutí správnílro orgánu:

Eva Juricová, nar. '7 .10.1914, Aloise Jiráska č.p, 1333,407 47 Vamsdorf l

odůvodnění:

Dne 10,3,2017 Podal Žadatel žádost o vydání společného rozhodnutí. Uvedeným dnern bylo zalrájeno
společné řízení.

Stavební Úřad_ oznánil zahájení společného řizeni známým účastníkům řizení a dotčeným ořgánům,
ioiÓ,u':é podle ustanoveni_ § l12 odst.2 stavebního záiona upustil od ohledání na místě a ústního
Jeo]'al]l, protože ]sou mu dobře znárry poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad proposouzetrí zálěru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohot; oz;á;ení nohou ůčástníci řízeníuplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

V prŮběhu řízení stavební Úřad zjistil, že zernře] účastník řízení František Masák, proto stavební úřad dalmožnost dědicům k uplatnění námitek a připomírrek veřejnou vyhláškou.
stave.bní úřad v provedeném sp9lei:éT řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s úěastníkyřízelí.. a- dotčenými orgány a zjtstíl, že jejírn uskutečněním nebo užívání- 

',j":-"- 
"iri"z" 

iy zajmychrárrěné stavebním zákotrenr, předpisy vydanými kjeho provedení a zvláštními plea|isy. ŮrnistenistavbY.je v souladu se schválenou územně plánóvací dokumentaci a vyhovuje ou""ný,'' p"ozááuut,l,r, nuvYuŽÍvání ÚzemÍ, Projektová dokumentace itavby splňuje obecné požadavký na výstávbLi. stá*bni ,iiaav průběhu řízerrí neshledal důvody, které by bránily povólení záměru,

Bvly předloženv tlto dokladv;
- žádost
, projektovádokumentace

- plná moc k zastupování ze d ne 229.2016
- informace o parcele ze dne 16.3.2017
- vyjádření ČEZ Distribuce a.s. Děčín ze dne 18.11,201ó
- vyjádření ČEZ ICT Services a,s. Praha ze dne 18.1 1.20l 6
- vyjádření GridSetvices s,r.o, Brno ze dne 15.11 .2016
- vyjádření SČVK a.s. Teplice ze dtte22.11.2016
- vyjádření CETIN a.s, Pral-ta ze dne 15,11,2016
- souhlas MěÚ Varnsdorf OŽP ze dne 5.10.2016
- vyjádření MěÚ Varnsdorf OSMI/D ze drte26.10.2016
- rozhodnutí MěÚ Varnsdorf OSMI/D ze dne 31.10.2016

stavební úřad zajistll vzájemný soulad- 
. 
předložen ých závazných stanovisek dotčenýcir orgánůvyžaďovaných zvláštními předpisy a zalrrnul je do podminek rozhoanutí.

;ffilri il;:J:ťdl o vydání rozhodnutí veřejnou lryhláškou pro neznámé dědice po zemřelém

(@ *,,



poučení účastníků:

Proti tonruto rozhodnutí se lze odvolat.d_o 15 dnů ode dnejeho oznámení ke l(rajskému úřadu ústeckéhokraje v Ústí nad Labem podáním u zdejšílro spraunit o o.gá;.' 
'

odvoláníse podává s potiebnjm počtem stejnopisů tak. ab, jeden stejnopis zůstal spt.arnímu orgáttu raby každj úcastník dostal jeden stejnopis. Ňepodá-li úeasinik pottebrr5 počet stejnopisů. v1 hotorí jesPrávní orgán na rrákladY účastníka- Odvoláním lze napaclriout výIokovou část rozhodnutí, jednotlivývýrok nebo jeho vedlejší ustanovení. odvolání jen proti ;ův;;;;nirozlrodnutí je nepřípril;, '-
Stareblri úiad.po dni. rrabltí prátni moci výroku o povoleni 5ta\by zašle žadateli iedtlo ryltotovetltověřené Projektoré dokumentace a štítek obsahLiji.i la"nrintrcni ,ffi; ;il;j.ř'rlu"au. ,u,,ivYlrotovetrí ověřené Projektové dokurnentace ,uSt. uturtnitoui-siuuuy, potua n"nl zuaut.t",rr. žuout"t 1"Povinen Štítek Před zahájením stavby umístit na viditelnérrr mísiě u u.tup,, na staveniště a porrechat jejtam až do. dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; ,"r.álriJ ;;;i;e- *ohouoznačitjiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
společné rozhodnutí má podle § 94a odst, 5 stavebního zákona plattrost 2 roky. stavba nesrní býtzahájena, dokud rozlrodriutí nenabude právrrí moci.

Čj. MWA l l654l2o17sumHa §h. 4

Účastníci řízení - datší dotčené asob},:
Ceská telekomunikaČní infi'astruktura a.s., Město Varnsdorf, Marcela Diop, Božena Grambličková, Věr.a
!irj.atova. pozůstalí po zemřelérn Františku Masákovi, JoseiMasák, Hana-Pořízková, I;;a;;i"i
Drah uše Ca brielor í,

Vypořádání s náyrhy a námitkanti účastníkŮ:
- Účastníci neuplatlrili návrlry a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastrtíků k oodkladům razhorlruttí;
- Účastní"i se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Toto oznámení musí být ryvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: 1 l 05. 2017
Sej rnuto dne:

Razítko, podpis orgánu, ktený potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznánrení.
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Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/20.04 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. d) ve
\"ýši 1000 Kč, položky t8 odst. 1 písm. d) ve výši lboo ro, 

""tte,o 
zooo t<r, al zaptann án"z.q.á,zotl.

Obdrží:
účastníci (doruěenky)
Eva Juricová, Aloise Jiráska ě.p. 13:3,40] 47 Vamsdorf 1- prostřednictvím zástupce
Miroslava Riclrtera, Západni ě.p.2732, 407 47 Varnsdorf l 2x
Město Varnsdorf, Nám. E. Beneše č.p.470,407 47 Varnsdorf 1

Ceská telekomunikační infrastruktura a.s,, IDDS: qa7425t
sídlo: Olšanská ě.p.2681/6,130 00 Prahaj

Marcela Diop, K. H. Borovského ě.p, 142lZ.7,434 01 Most l
Božena Grambličková, Východní č .p. 1221,407 47 Varnsdorf l
Věra Hirjaková, l. mája ě,p.2051/3, Snina, Slovensko
Josef Masák, náměsti Míru č.p, )/1,216 0l Mělník I
Hana Pořízková, Zlrořelecká é.p.256't.470 06 Česká Lipa
Ivo Gabriel, A.Jiráska ě.p. l319,40747 Varnsdorf 1

Drahuše Gabrielová, Pražská č.p. 300S, 407 4.1 Varnsdorf 1

úča s tn íc i (v eřejnou vyhláškou)
pozůstalí po zemřelém Františku Masákovi, Aloise Jiráska č.p. 1309,40747 Varnsdorf 1

dotč9né správní úřady
MěI;I Va:,nsdorf - oŽP, Nám. E. Beneše ě.p. 470,40.I 47 Varnsdorf 1
MěU Varnsdorf - OSMI/Doprava, Nám. E. Beneše č.p . 470, 4O7 47 Vamsdorf

44!!9_1yléš<tli a sejnutí veřeiné wh!ášhl
MěU Vamsdorf - ORG. Nám.E.Ben eše 410, 40"1 47 Vamsdorf

ostatní
vlastní

@*,r.
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