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Výroková část:

Městský úřacl Varrrsclorf, Stavební írřad, jako Stavební úřad přislušný podle § 13 odst. 1 písm,,c) zá]<ona č.

183/20Óó Sb., o územním plánováni a stavebtlím řádu (stavební zákorr), ve zněrrí pozdějšíclr PředPisťr

(clále jen "stavební zál<orr'), v ťtzenrtlín řízení posoLIdil podle § 84 až 90 stavebrrího zákona žádost

o r.lclánirozhodnLrtí o ttn,iístěIrístavb,u. nebo zařízení (clálejen "rozlrodtlLrtí o tttlístění stavbY"). kterou dtie

22,6.2011 podala

obec Dotní PotlttĚí, IČo 0a2il27], Da!n{ Potlluž{ č.p,6,4a7 55 Dalní Podluží,
klerou zastupu.je lltg. fuIal,íina í{ř,ebřinavti, xčo B842346, Skalickt§ č.p. 736, ,í73 01 I,Iový Bar

(dáie jen "žadatel"), a rra základě tolroto posottzení:

Vytlává podle § 19 a92 stavebního zákona a § 9 lylilášky č. 503/2006 Sb,, o podLobnější úpravě

ír zeLlrníl-to rozhodován í, úzenrrrího opatřerl í a stavebn ílio řádu

rozho11 nutí o urnístění stavby

Dalní Forlluží - cltotln{k tr. eíapa

(ttálejen ,,stalba,,) na pazellkll st. p. 383 (zastal,ěnti ploclla a náclvoří), pctt,c. č. 56/2 (t1,1,alý travní

poror4, prr.r. č. 57/2 (zcthracla), pctrc. č, 85 (zahrctdd, pctl,c. č. 583 (zahrada), parc, č. 584/2 (ostamí
'plocha),- 

parc. č, 587/] (zahrctda). ptn.c. č. 587/2 (:cthrctdcl), pcn,c. č. 587/3 (zahrada), parc. č. 2a91/6

itlstctrní ptachca, pcn.c. č. 2095 (ostclní plocha:, pcu,c. č. 2a96 bstcttní plocha), parc. č. 2l07/l (o,staní

pIochci), parc. č. 2107/2 (ostčltní ptocho), pcn,c. č. 21a7/1 (ostatní plocha), parc. č. 2192/l8 (o,stcttttí

plocha), parc. č. 2347/] h,odní plocha), parc. č. 2371 (nalý n atní porost), porc. č. 2380/] (ostatní

plochcr, p(!rc. č. 238012 (ostatní ploch4 v katash,áltlínl tizemí Dolni Podluží.

!)rult a tičel untist'ol,cttlé stayby:

), Jedná se o pozerll<y podél silnice 11117643 a I/9 v obci Doiní Pod]Lrží. Navrlrovatlá trasa clroclrriku je
rozdělena do tří tras.

} Ttasa 1 - nový chodník, délka tlasy 442,49 t.rl. Délka trasy je místy přerušerra pro přecházení Č. l
clélky 8,1 nl, č. 2 dé)ky 7 nr a č. 3 déll<y 5 m. Součásti n.asy je opěrná ted, déIky 29,7 nr a r"ýšky cca 1

n. Zed'bude provedeňajako koirrbinace železobetonové zái-s kanlen,rynr obklac]enr.

), Tr.asa 2 - nový chodník, déll<a tlasy 26,54 nl. Sotrčástí trasyje úrpI,ava stávajícího clrodníkLl o ploše 3,8

t}l?,

} Trasa 3 - nový clrodník, déJka trasy 25,05 tn.
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F Ocl silníce jsou clrodníky odděleny l]eto],lovoLl obrLtboLt utlístěnou l5 cllr nad stár,aiící niveietLr
silnice. Dcšt'ové Vodv z povlchu choclrlí]<ri bLrdou oclvedetry příčným spáclem přes obrtrbLr do si]nice a
nově nai,r,ženýili přípo.jl<anli pro odi,ocl clešt'oljch i.ocl r,ětev l (délk1.. 1-14,7] m) a věter,2 (dé1l<y
192,18 tll). Souóástí přípojl<y,,jsoLI rlor,é r.evizníšachlv LrličnívpLrsti.

Stano:,í porlnlínliy pl"o unríslční stalbr,:

1. Stavba birde utt-listěna v soLtladu s glaňcl<ou příIolroLl rozhodr-rtrtí, která obsahLrie výkres současnéhc,
stavu Úzeini v rléřít]tu katastl,áltlínlapy se zal<reslellírll stavebníilo pozemku, požadovarrýnr
unrístČnílrr stavb\/, s ryzl]ačením vazeb a vlivti na okolí. zejnréna vzcláleností od hr.anic pozetnl<tt a
sousedních staveb.

2. BLrdou respekťována vŠechna tradzenrní i podzemní veclení spťávců a vlasnríkú IS ve snryslu jqlich
vfádřerlí, Veclerrí bLrdoLr na zá]<laclě písenrrlé objednávl<y přeclenr vytyčella.

3, Budou splněrly podnrínl<y rrjáclrerli ČEZ DistribLrce r,s, Děčírr ze clne 25.4.2017 pod zn..
10925l3423.

4. BLrclou splněny podnlínkv soithlasu ČEZ DistribLLce a,s. Děčín s u trr ístě t-t íll-t a s prováděnínr činností
v ocht,anLtérrr páslllu el, zaí,ízení ze dne 25.4,20j 7 pod zn. l092513581.

5. Btrdou splněnl'podnírl]<y vl,jádřeníClidServices s.r,o, Brtro ze clne j0,5,20'l7 pod zn. 500150908_1.
6. BLrdou splnčny podnlínliy vyjádření SčVl( a,s. Děčíri ze clne l1,5.20l7 pod zt1.

Ol76] 0 1 1869]/UTPCUL/Ga,
7, BLrdoLr splněny podrlrinliy vyjiclrenr Česlié te ci,onlLrniIirční iníi-astrul<tttry a.s. plalra ze clne

t6.6.20]6 Pod čj.: 639709/]6 a ze clne 12.4.2011 pod zn. SOS 17lVE l700rl08 a ze clne l],7,2017
pod č,j,: POS t39ll7.
BL1.1e (]odlžel]-l pt,osrot,oiá l]o1,1]]! \c!lL,llj irtžcttjr.sk(c]l srLi,
BLrdoLr spiněny podrlínky soLrhlasLr MeU Varrlsdot,f OŽP ze dne 4.5.20l7 poci č,.j,: MUVA
1 03 67l201 7Pej lv;

} Hranice zábolu pťrdy br-rdou vterénLr vyznačeny dobře viditelnými znaky, V průbělru stavebni
Čirltrosti a sní souvisejícínri pracetli nesmí dojít kjejiclr překLačování a posuirování na okoLní
zentedel.ke pozertlIt;.

} Práce bLrdoLr realJzovány tal<. aby na ZPF a _jeho vegetačníni krytu doš1o l< co rrejnlenšírrr škodám,
} Realizací nezerněděls]<é činnosti nesmí dojít lie l<ontanrinaci půcly únikern polionnýclr hnlot čijiných

technicl<ýcir kapalin z nrechanizace, pošl<ozování o]<olnícIr zerněc]ělských pozerrrl<ů arri narLtšovátlí
jql'iclr vod n írlu režinru.

} Povinný kpIatbě odvodů písernně oznánrí zalrájellí realizace zátrrěru. a to nejpozději l5 dnLi přecl
jejírlr zahájenirl. Oztlátrretrí bude rrčirrětlo ot,gánri oclrt,any ZPF, ktel-ý toio roz-hoclnirtí vyclal.
NesPlněrrí Povittnosti je považováno jalio přestLrpek dle § 20a orlst.1 písnl. k) zákorra a lze za lli::j
uložit pokrrtu do výše 500,000.- Kč.

} po nabytí právní moci stavebního povolení 
^a 

před zahájením stavby do.]de l< provedení sltrývl<y
kultulrlích vrstev pŮcly v tntložství cca 28 nl] zcelé plochy zábon,, Škryiá orn]ce a níže uložené
zeminY schoPné zúr'odrrěrlí budoLr po clobLr vlastní stavby deponovárry na čisti pozelllku p.č. 57l2 lt.ú.
DolnÍ.PodlLrŽÍ. oŠetřován;z proti zaplevelení a zabezpečerly pr.oti znehoclnocení, er.ozi a ztrátán-L,
Následně po skončení stavebllí činnosťi budoLr sl<r5,tá ornice a zenriny vl,uži§ při terénních úpravách
výŠe irvedeného Pozeml<rr, Případný přebyteI< bLrcle nabíclnLrt k ctalsínlu vyLržití'v zerlěcjělské činnosti
nebo l( činllosti v r.ánrci ochr.any přírocly a krajiny,

} O Čirrnosteclr souvisejícícli se skrývkorr bLtde vec]err pfoto]iol, ve kterétl se zaztlatlretlává přenristění,
rozprostření č ij iné vl,užití, ttložerrÍ, ochrana a ošetřován í skr.ývky.

} Dojde-li ke zněrrě vosobě povirlného kplatbě odvocíů, je rrový povinný kplatbě ocivodťL povinen
oznánrit a doloŽit tllto rtnrČtru do 1 nrěsíce od této Zn-rěnv. a to ot.gátrLt oóhrany ZPF, který toto
I'oz,hodnutí vYdal. Platební povinnost pťtvotltlínrLt povinnénrLr 1t platbě oclvotlů zanil<á. s l,ýjinrltor.r
nedoplatl<Ů, dllenl nab)'tí právtrí rlloci roziroc]nLrtí, krer,ý,nr je povirlnost k pIltbé odvodťL'Lrloženrr
novéInLl povirrnénlLt,

V soltladu sPřílohoLr k zálronLt o Vipočtu oclvoclťr za trvale ocltlínlatroLr pťrclLr bLrcloLr přeclepsány
odvody.

S odpacl1, bLrde nakládáno vsoLrIadLr 
,se.zákonenl o oclpaclech č, 185/200l Sb., o vznikajících

odPadech v Pr'Ůběhu stavby a o zpťrsobu jejich oclstr-aněni nebo vyr:žití nrLrsí být vedena pLůÚěžná

(@r,u,

10,



Č1. \IUVA 20700/20 l7Nol,\ ía llr, ]

evidellce ve sl1yslu tlst, § 2l vyhl,č. j8j/2001 sb., o podrobnostech o nakllrdárrí s odpady. DoklaclY o

skladování bLrdou přcdloženy při zar ěrečné kontroln í proh líclce.

] ]. BLrdoLr splněny poclnrínl<y v;,jáclřeni Poi,odí ohře s.p. ChoIllrttov ze dne 4,5,20l"7 1;od ztl,:

POH/ l 723 8/201 7-210j 2 l 00:

} Vodopr.ávnínrLr írřadu bLrcle doloženo, že dešťol,é vody svedené do větve 2 nelze vsakovat Či Před

vypoLrštěninl do stál,ajíci kana]izace zac]ržovat,

} BLrde prol(ázáno, že stávajíci c]ešt'ová kanalizace, do ktefé budotr odpadní vody zvétve 2
vypoLlštěny, je dostatečně kapac itn i,

} V záplavovénr irzemí vodního tolrr,r Ltržnič]ta nebLtdou skladovány snadno lozpojilelrré a
odplavitelné lIateriály ani látk1, závaclrlé vodálrr, pokttd rrebudou zabezpečeny před průtoky

velkých vod,

12. BLrcle splněna poclrllínka ]ioordirrovaného zár,aznéIlo starroviska N{ěÚ Valnsclor-f - OŽP ze dne

10,5.20l7 pod čj.: MUVA 10369/2017Pq{v:

} po vydání pravotnocného úzenrrrílic rozhoclilrttí požácláte MěÚ Varrlsdorf, OSVll - speciální

staveiní úiad o vyclání stavebního povoleni tla výše uvedenou akci. 1( žádosti o vYdání

stavebního povolení r1oloží žaclatel přislLršIrá vl,jádřeni spr,ávců síti a ciotčených orgánťr státni

správy.

Účastníci Ťízenína něž se vztalritje rozliodnrttí sllrávnílro olgárlLt:

Obec Do]níPod]Lrží, Dolní PodlLrží č.p. 6,407 55 Dolní Pod]uží
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Panliráci č,p. 546/56, Nusle, L40 00 Praha 4

Povodí oilře - státní podni](, Bezlttčova č,p. 42 ] 9, 130 26 Chornr-rtov

Spr,áva a íldr,žba silnic Ústecliélro 1<raje, RLrsl<á č,p. 260, 4l7 03 Dubí Lr Teplic 3

Obec Jiřetín pod Jedlovotr, Viriařská č,p, 32,401 56 Jiřetírl pod Jecllovou

Ing. Josef Soclror, nar. 17.9.1955, Pražsl<á č.p, 2804, 407 47 Varnsdorf l
Luclrr-iila Socholová, nar. 21.2.1955, Pražská č,p.280,1,407 47 Varnsdori 1

Iveta Dolrnalová, nar. 24.1.1970, Kateřina č.p. 4l. 407 55 Dolní Podluží
Pave1 Dolrnal. nar. 2I.2.196'7, Kateřirra č.p. 4 1. 407 55 Doini Podluží
Ing.Lirl<ášEdelrllann,nar.21,11.1979.DolrríPodluží č.p.326.401 55 Dolní Podlttží

KoVoŠRoT GROUP CZ a.s., Ke KablLr č.p,289/7" Dolní NlěcholLrpy, 102 00 Praha 102

PetrJonáš, nar,26.10,L974, Kateřina č.p.39.407 55 Dolni Pod]uží
Hana Jonášor,á. nar.23.9.I9'74,i(ateřina č.p. 39.407 55 Dolní PodlLrží

odůvodnční:

L|rle 22.6.201'7 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o rrrlrístění stavby.

Stavební úřad oznárnit zahájerrí úzetrrtlího řízerlí ztránlýtrr účastníkůrn řízerrí a dotčenýt-n orgánŮm.

Sorrčastlě podle tlstanovení § 87 odst, 1 stavebniho zá1<orra ttpustil od Írstnílro jednárrÍ, protoŽe rlu byly
dobře znány ponrěry v úzerní a žádost posl(ytova]a dostatečný podklad pro posottzení zátrrěru, a stanovil,
že ve lhťrtě do 15 dnů od dolučení lohoto oztránretlí tlollou účastnici řízerrí Lrplatnit své nárrritky a clotčené

ot,gátly svá závaztlá statloviska,

Oklulr účastní]rů úzernnílio řízení vynrezLrje Lrst, § 85 stavebníilo zá]<ona. Podle odst, l tol]oto ustal'}oveIlí

je účastrríkenr každého úzenlního řízení žadate] a obec, najejínž ílzenlí nrá být zárlěr,uskutečtlěll. Pocile

ust. § 85 oclst. 2 stavebního zákona jsou dalšínli ťrčastrríl<y úzetltlího řízení r,lastrríci pozetll<Ů nebo

staveb, na kter,ých nrá být požadovaný zánlěr uskutečrlěl}, nebo tel], kdo ná jiné věcrré plávo k tol'nllto

pozenl<Lt nebo stavbě, Dále jsou to též osoby..jejichž vlastnicl<é rrebo.jiné věcné právo k sortsedtlítll

stavbárll atlebo sousedIlítlr pozenll<ůnr či stavbám rla nich. nltiže být úzernnínr rozhodnutírl pijpg
!otčeno, Účastrlíky jsou i osoby. o ktel,ýcli tal< stanor,í zvláštni pl,ávní předpis. Posotrdit přímé dotčení

vlastnického nebojiného r,ěcného práva li soLtsednínl stavbárn arlebo sousednínr pozenrkům či stavbáhr na

rlich příslLrší stavebnítllLL úřadLr, IJři stal]ove]]íol<ruhLr írčastrlíliti ťtzertrtlíl-to řízerlí vychází správní olgánjak
z obsahu výpisů z katastltl netrrovitosti, tal< z korlkrétně řešené stavby, z charaktertt a rozsallu stavbv \/č,

odstupovýcli vzdálerlostí od okolrrích objektťr ajejího předpokládanélro účinku na okolí.

(ý *u
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Stavební Úřad došel k závěrLr, že za účastnika řízeníje třeba považoval iv]astL-tíl<a souseciního pozenlliu
v PříPadě, Že jeho V]astllicI(é nebo jiné r,ěcrlé právo l< pozeLlku nebo stavbě rriůže být rozIloclnLttinl
vzhlederl k velikosti pozcnrkLt a Lrnrístěnítll stavby tla nčnl, odstr.rpov,v.Irr vzcláletlosterll, rozltlěrůrll sta,,,bi.,,
ÚČelu jejího LrŽÍvání atcl., přínlo dotčeno. Přírlrýnl clotčenínr 1ze nepochybrrě i,ozLlnrét přeclevšírl clotčeni
stíněnírn, 1rlukenr, prachetl, pacherl, ziipachetn, kouřetrr, vibracenri, světlenr apoci., tj. iůzné imise (§ 11,7
Odst, 1 obÓ, zák,), lnrisemi se obecně rozLlnrí v{kolr vlastrrického pr,áva, kterýnr se zasalitrje c]o cizího
v]astnického rlebo.jiného práva nad nrírLr přiltlěřenor.r ponlěr,ůIn (viz slrora citované ustarlovéní obč. zák,
Podle kterého: ,,V]astní]< věci se tnusí zdržet všeho, čirn by nad lrríru přitněřelroLt obtěžoi,a] jiného nello
ČÍnl bY vážně ohložoval výkon jeho práv,., Nesní .,, nad nlíru piinrěřenoLl ponrěrůIl-t obtěžovai soLlse(l,v-
Irlukell-t, pt'achetn, popíll<em, koLrřenr, plynv, paralrri, pachy, stílrěrlím a vibracetrri ,,,"). Příniýnl clotčenírrl
sousedrríclr nerr-rovitostí mťrže být např. jqlich dotčeni zvj,šenoLt intetrzjtou dopr.avy v nrístě stavby
vzh ledenr 1< jej ínrLr účeILl,

SnrYslern ÚČastenství soLtseclťl v řízerli není clávat pt,ávcr souseclůtn, aby lozhoclovali o toll]. co bLrcie cIě]at
soused-vlastník soLrseclního pozetrrl<u tra svénl pozenlltrr, ale aby trrolrli upozonlit soLrsecla, projektanta.
stavební Úřad na s]<Lttečnosti spojené sjejich nlajet](em, o kterych nikclo jiný rreví než oni saitli, jalro
vlastníci svého nrajetl<u soLrsedícího s přednlětenr řízení. ner,í, nebot'pr.ávě toto, že kclo netlí vlastnikeI-rl,
tlezná tyto da|ŠÍ noŽné souvis]osti. Jedná se např. o vec]ení rťtznýcll podzetlllích zařízení (kabely všeho
drLthrr). I<anaIizace, vociovod, řešení s.,,oclu rlešt'ových vocl apocl,

Stavební Úřad v provedenérl-t Ítzenrnínl řízerli přezl<oLrnraI přeclioženou žáclost, projednal ji s úěastrlík1,
řízení a dotčenýnli ol'gány a zjistil, že jejínr Lrsliutečněnim nejsou ohroželly zájiny- chrán6né stavebnínr
zál<onenr, předpisy vyclanýlrri kjeilo plovederlí a zv]áštnínri předpisy. Umistěrií siavby je v soulaclLt se
schválenou úzetl-ině plánovací do]rtrmentací a vvl,tovLrie obecnýnr požadavkťrm na výstavtJ.
JelikoŽ sejedná o řízení s velkýrl počtenl ťrčastnikri poclle § 144 zákona č, 500/2004 Sb,. správní řáci,
vPlatnérn zněni, doi'uČLrje se osobánr uvedeIlýnr v § 85 odst, l a 2 písrrr. a ) stavebního zá]<oná iec]not|ivě
a osobánr uvecletlýnr v § 85 odst.2 písrl. b) veřejnoLr vyhlášl<oLr,

Stavební Úřad v pt'ovedenénr úzetnnínl iízeIlí přezl<oLtnlal přec1loženou žádost, pr.o_ietlnai ji s účasnlílty
řízení a dotČenýnli orgány a zjisti|, že jejínr uslrLrtečněním nejsou ohroženy zájnry'chráněné stavebnin-t
zá]<onenr. Předpisy vyclanýlli 1<1elro provedetlí a zvláštnínli předpisy. Unllstěrií *aybyje v soulaclLt s;e
schválenou úzenlně piánovacídokrtnlentací a vvlrovLrje obecnÝtl požaclavkťrrn na uÝstautri,

pl'i vyclání tohoío rozhodnti í l,t cházel stctt,ební th'ctd z těchto doklctc!ů;

} žádost o vydátlírozJrodLlutí o umístění stavby
} ploj elitová dokullentace zátněru
} plná nroc k zastL:povárrí

} sotrpis dotčených pozerlrl<ů

} soLlpis soL:sedn íc]r pozenkťr
} 8x stlloLrva o plávLt provést stavbll
} souhlas ČSOB a.s. Praha ze dtle 14.3.2011
} vyjádření ČEZ DistribLrce a.s, Děčírr ze dne 25.4,2017 pocl zn. I0925l3423
F sorrhlas ČEZ Distribtrce a.s, Děčírr s Lrnístěnínt a s provádětrím činrrostí v oclrranném pásrnLl el,

zaíízení ze dne 25,4.20l7 pod zIl, 10925 l358l
} vyjádření ČP,Z rcr Set.r,ices a,s, Děčírlzec]ne j0,6,20l7 poc{ zn,020061924l
} vyjáclření GridServices s.r,o. Bt,no ze dne 30,5,20 ] 7 pod zn. 500l509084 a ze cine 30,6,20l 6 pod

zn.500l32872B
} vl,jádřeníSčVI( a,s. Děčín ze dne 11.5,2017 pocl zn. o 176101 18693/UTPCUL/Ga
} vyjáriření Čes]té teiekonlunikaČní infrastrLrl<tLrry a,s. Pt.aha ze dne 16.6,2016 pod čj.: 639709/ló a

ze dne |2,4.2017 pod zn. SoS-17/VE 1700408 a ze drre l 1.7.2011 pode .1,: nos tioltz
} vyjádření UPC česká repLrblika s,l,,o, Prahazec]ne 30.6.2017 podč, E0l2882/17
} vyjádřenÍČeské Raclio]<om un iltace a,s. Pt,aha ze dne 3,7,20i7 pocl zn. UPTS/oS l1,73157l20l1
} vyjádření Povodíohře s,p, CliorrlLrtov ze clne 4,5,2017 pod zn. PoH/172 38l20l7 -2lB2rc0

@*r
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} vyjádření ŘecliteIstvi si]nic a clálnic čR ze dne 14,6,20l7 pod čj,: 5230/35200/2017/lvlai

ř vyjádřerrí SÚS Ústeckého l<t,aje, p,o. DLrbí ze drle 26.4.20I7 pod zn, 11-101-1-0,

SUSUK/SPL/063 79l]0l 7

} stanovis]<o KŘP Ústeckého kraje, ú,o. Děčín_DI ze dlle 25,4.2017 pod čj.: KRPU_82106_ 1/ČJ,

201 7-040206

Ě stanovisko KŘp ústec]<ého kra]e, oclbor sILržby ciop.avní policie ze dne l0,5.20l7 pod čj.:
KRPI J_796:l5- i/ČJ-20 l 7-0400DP-0_1

} stanovisko KúÚk, oclbor iJoprar,1 a siiIličníhohospotiářstvízedne9,5,2017 pod čj,:
1721/DS/20 i 7

} koordinované závaztlé stanovislio Měú Varnsclol,ť_ožp ze dne 10.5,2017 poc1 čj,: MUVA
I0369l20)1l? ejív

ž záyaalé stanovisl(o N{ěÚ Varrrstlorf OŽP soLrh]as lt ir";alénrtl odnětí ze ZPFze dne 4,5,2017 Pod

č j,: NIUVA 103 6712017Pejiv

b závazné stanovis](o KI]S Ústecl<ého liraje, ťr,p, Děčín ze dne 28.4.2011 pod čj,: KHSUL
19282l2aI1

ž záyaztlé stal]ovisj(o HZS ústeckélro ltr.aje, ťr,o. Děčín ze ďne225.2011 poc1 čj.: HSUL_261_
l22lDC-20I1

} dokjad o zapiacerrí sprár,riího poplatl<u

Slavebrrí úřad rozhodoval na zá]<]adě podI<1aclů, l<teré byly zplacovány oprávnětloLt autorizovanou osobort

(Irr.o.iektarltem) a tyto podL<lacly byly vyoracovány v rozsahu postačú ícíl11 k posortzení Všeclr podstatllých

otazet spojenýcn i Lrn]ístěnini přerlmětné stavby, Byl Zjištěn S](tltkový a právtrí stav věci, o kterénl nejsotr

ctlivodné pocllybnosti ve Všech rozhoclných SliLltečnostecl] plo její posotrzerlí, a to Ve snlyslu ust, § 3

správního ráclLi. Stavební úřacl posLlzoval přeclnlětnou stavbLr z h]edisek uvedenýcIr v Lrst, § 90 stavebtlÍho

ziikona, pr.ojeclnal ji s účastLríky řízení a clotéenýrl.i orgány v lozsahr:, vjakénT se unrístění stavbY ciotýká

práv účasttliků Ťízéní. jal<ož i ájllů chrárrěnýcli zvláštLrínli pr'edpisy. Ve výroku t,ozhodt-tutí starrovil body

1-12 podnínky pro unrístěni stavby v sou]adu s tlst. § 92 odst, 1 stavebního zákona.

Předmětenr rozlrodovárlí o Stavbě je posLrzování sor:]adu stavebrríl-to zállěru navrirovatele s veřejnýnri

zájmy, v to11lto přípaclě prezerrtovánýrlr ťrzenlnínr plárlenl, stavebrlím zákotrem, obecnýrni teclrnic]tÝnri

požaáavky na výstavbrr (vyhl.č.501/2006 Sb.. o obecnýclr požadavcíclr na využivárrí Úzerli. vYhl.Č.

)osrzooq'st,., o technickýclr požadavcích lia stavby a vyhI.č.398/2009 Sb,, o obecných technických

požadavcíclr zabezpeč Lrj íc íclr užír,árrístaveb osobarni s olllezelloLl scl-ioprlostí polrybu a orientace,

i,rojektová doliunlentace stavby splňLrje požaclavky stanovellé qllrl.č. 501/2006 Sb-, o, 
_obecnýclr

polaclavcích na využívání úzenrí a je vyplacovátia v rozsahu přílohy č. 3 vylrl.č. 503/2006 Sb., o

podrobnější úpravě úzerlnílro řízení, veřejrloprávtlí strrlour.y a územníIro opatření. Dále plojektová
"dolu11.niuce 

iplňLrje požadavky stanoverré r,yhlášl<ou č. 49912006 Sb., o dokunlerltaci staveb, vYhiáŠi<ou

č.268DOa9 Sb., o technických požadavcích na stavby, v plattrétl znětlí,

Stavebrrí úřad v řízerlí přezkournal předložerrou žádost z hiedisek uvedenýcl-r v § 79 oclst. 1 a § 90

slavebrlího záltona, projednal ji s účastníky řízeni, DO aposoLrdil shrornážděná závaztlá stanovis]<a a

připomínl<y. Z předložených pocll<1adů a závazrlých stanovjsek DO dospél stavebni Úřad ]i zár'ěrLr. že

uskutečtrětrínl stavby nejsorr oht,ožetry veřelné zájnry ani rlepřirněřerlě olIeze]la či olrt'oŽerla pr'ára a

oplii néne ,, jjrli; irč.i.lrliků ťizerrí.

stal,ebrrí úřad v provedellérrr úzetlrnínr řízení přezkoLttlal přeclloženou žádost, projednal .]i s účasttlíl<y

řízení a dotčenýrlli orgány a zjistil, že jr.jím usiiutečněním trejsou olrroženy zájnry chráněné stavebtrínl

zákonetl, předpisy vydanýnri k jelio plovederlí a zvláštnírli předpisy. Urrlístěrrí stavby je v sottladLt se

schválenou územně plátrovací doliumetrtací a vyhovrrje obecným požadavkťrrn na výstavbu.
Sitavba svými parall1et],y ltepod léhá z.j išt'ovac írl-t rt řízen í podie zákona č. ]00/200i Sb., o posuzovánívlivu
rla životLlí prostřed í.

I,odmínky, které se vztahují kprovádění a tržívání stavby, nebyly do podnrírrek úzernnílro rozhodnutí

z,aht'nuty, neboť ty rlrůže stavební ťrřad ve srllyslLr s§ 1]5 stavebniho zál<ona zaht,tlortt do podrlírlel<

stavebního povoLení. Proto je llLltllé, aby clotčené orgány, účastníci řízerrí a správci dotČených sítí týto sVé

podnlíllI<y LrplatniLy ve stavebrlínl řízetlí,

@)ua
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Dokunle]]tace pro v)/dálli úzenrtlího lozhodntrtí, bvla zpracována v součinrrosti osob oprávněnÝr;h
krÝkonu télo čillllosti podle zákona ě, _]60i l992 Sb., o výkonu povolárrí arttorizovanÝch ar.chitektťr a o
výkonLr Povolárrí autot'izovarlýclr inženýrLi a techniliťr činnýclr ve výstavbě, v platnéil zrlětlí (autorizačni
zál<on),

Žádost o vydání rozhod1']utí o LrnrístěLlí stavby byla poclána tla pr'islušnérn for,rttulár,r poclle pr.ílohy č. 1, k
vYhláŠce Č. 503/2006 Sb., pl,ávnicltotl osoboLr. Obcí Dolní Podltlzi. lC 00]ól271. c,p, 6. J07 55 Dolní
Podluží (dále jen stavebn ílt).

SCHI(O LH posoLrdila předloženou clol<unlentaci záměrl z hlediska zájnů ochlany přírody a kl,ajinr, rra

Podkladu ustatlovetlí zákona, Plánu póče o CHI(O LLržicl<é hory na obciobí 20L5-2024, kterýje poclle § 38
odst. 1 zá]<ona odborrlýrll a koncepčnílll dokutlletltenr ochr.an1,,přír.ocl;, a krajiny na území CrlrO ln o
kollstattUe, Že záIlrěl,enr a]<ce llebttde snižena ekoJogická stabiiita ve srl"vslu § 3 a 4 zá]<ona. Zánlěr.etn
neclojde kzásahLr clo centlél-to biotopu ani zvláště chráněnýc]r clruhťr rostlin r-rebo živočichťi. Rea]izací
stavbY rredojde k nalLtšetlí přírodního prostřeclíani lirajinrlého r,ázu dotčerróho l11ísta ve s]Iyslu Llstanovellí
zákona,

Fosouzení z;írmčru Ža,"iateie dlle ust" § 98 stavebního zlikona:
Závaznost ťrzenlního plárru pro rozhoclování v úzenlí, zejnTéna pro vyclávání ťrzemnícil r.ozilodnutí.'1e
Stanovena v § 43 odst. 5 stal,ebního zá]<ona. Uzetrltlí plán z lrlediska cílťL úzenrrliho plánovát-tí v totlto
Sllěru StanovÍ lrlavrrÍ, přípustné, nepřípLrstrlé, popřípadě podnrínětlě přípustrlé využiti konkr.étních ploch
darrého území,
Na pozemcích.v tlezastavěttétl-t Území se Ltst, § lB odst. 5 Stavebního zákorra r,rplatrri i v obcích, liter.é rlají
ÚzernníPlán. Úzerllníplán nenlůžejít nar] rániec Ltstanovetlí § lB oclst, 5 stavebnilto zál<ona. NIůže poLrze
,,zpřísnit" nrožtiost utrrist'ovállí staveb v ustanoveIlí LLvedetrýcIl,
Plánovaná akce na uvedetrýclr pozetllcích v k.ú. Dolní PodlLlží. clrodník ], etapa. představLlie z hleclislia
Platrré Úzet-tlně p|ánovací doklllnelltace - úzenlnílro plánu Dolrií PodItlži (ÚP bol',,r Podluiit rozšíření a
nlodeltlizaci doplavní inft'astrLrlituty a nás]ednč zvÝšení bezpečnosti silničního pl.ovozu, a proto tato al(ce
je v souladu s ÚP DoIní Podluží.

Stavební Úřad zajistil vzájenrrrý soLrlad předložerlých závazrlých ste]lovisel( <lotčených orgánů
vyžadovaných zvláštnírlli předpisy a zahrnulje do poclnlíneli rozhoclnLrtí,

Stavební Úřad rozlrodl,jal<je uvedeno ve výt,ol<u rozhoclnLItí, za pottžiíí ustanoveni právníclr předpisů ve
výroku uvederrých,

Účastníci řízení_ další dotčerré osoby:

- Osoby s vlastnickýrrri nebo jinýlni věcnýnliprávy k sousednítn pozemkťtnr;
st.p.4,371,1,53l1,5313,56,310lI,126,'73I,440,411lL,44I12,693,5B,3.parc.č.584i4,585.
209412"75l|,1512,76lI,1612,2106,80/1.83/1. 8312,234,I13,210,713.2101l7,5611,5512,5612.
5712,6012,19.?106,2I07l5,210,7l6,2I08l1,2341l1,2341l13,2311,2319,238I,ásl:,'zua,
87,89l1,2127lI,2094lI,Z094l2,209'1/5,589/L, 58g12,2354 v katastrálníni úzenrl Dolrií t,odlLrži,
patc, č. 131l/2, 1312,2127 v katash.álrlírlt írzenrí Hor.rrí Podltrží

- Osoby s vlastnickými nebojinjnli lécttjrniprlvl, k sotIseclnínr stavbám:
Dolní PodlLrží č.p. 54, č.p,326, č,p.51, č.p,48, č.p.325,č.p.5l7, č.p, 19.{ ač.p. 184, Dolní
Poclluží, Kateřina č,p. 41

Vypořádánís návrhy a nárnitkami účastníkťr:
- Účastrlíci neuplatIlili návrh1, a nániitl<y.

Vypořádání s v;,jádřeními účastníků k pocll<ladťrnr rozhodtlutí:
- Účastníci se k podkladťrrrr rozlrorlrlLrtí rlevyjáclřili.

(g n,r.
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poučení účastníků:

Proti tomuto rozlrodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého
kraje v Ústí nad Labem podáním r.t zdejšílro správního orgánu.

odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal Správnímu orgánu a

aby každý ťrčastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-Ii účastnft potřebný počet stejnopisťl, vyhotoví je
správní orgán na náklady ťtčastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou čá§t rozhodnutí, jednotlivý
výrok nebojeho vedlejší ustanovení. Odvoláníjen proti odůvodnění rozhodnutíje nepřípustné.

Stavební ťtřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doíuěí žadateli stejnopis písemného

vyhotovení ílzemnílro rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou,
stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně

příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16

stavebního 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 dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci kjejich konzumaci.

Ing, Martin Togner v.r.
vedoucí stavebního úřadu

otisk úřednílro razítka

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno a*, .!.9,..!§,..?0]l,...... Sejmuto dne:

Razítko, podpiS orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámeni.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634l?004 Sb,, o Správních poplatcích položky l7 odst. l písm. f) ve

výši 20000 Kč byl zaplacen,

Obdrží:
účastníci řízení oo4le § 85 odst. l stavebního zókona (dopptuktlěL
Obec Dolní Potlluží, IDDS: 8t6a4bh

sídlo: Dolní Podluží č.p. 6, 407 55 Dolní Podluží - píostřednictvím zástupce ]ng. Martiny
Hřebřinové, Skalická č,p. 736,4'73 0l Nový Bor

účastnící řízení podle § 85 otlst. 2 písry a) stn
Československá obchodní banka, a.s., IDDS: 8qvdk3s

sídlo: Radlická č.p.333/l50, 150 57 Praha 5

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č,p, 874i8, Děčín lV-Podmokly, 405 02 Déěín 2

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

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

@ltN
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Česká tele]ionun i]<aětlí iIrfrastrr.rl<tr,rra a.s., lDDS: qa7425t
sídio: Olšarrská č.p. 268l/6, 130 00 Praha ]

Ředite]ství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4lhz
sídlo: Na PanJ<ráci č.p. 546/56, t,vLrsle, ]:l0 00 Praha .1

Povodí Ohře - stáhrí podnik, IDDS: 7ptt8gnt
sídlo: Bezručova č.p, 4219,430 26 ClronrLttov

Správa a údržba silrric Usteckého kraje, lDDS: 6hevxje
sídlo: RLrsJ<á č,p, Z6a,4I7 03 DLrbíLr Tepiic 3

Obec Jiřetín pod Jedlovou, IDDS: dd6bngb
sídIo: Vinařská č.p.32,401 56 Jiřetíl1 pod Jecllovou

Ing. JosefSoclror, Plažsi<á č.p. 2804,40-1 47 Valnsdolf 1

Ludrrtila Sochorová, Pražská č.p. 2804,407 47 Varnsdorf i
Iveta Dohnalová, Kateřina č.p. 41,407 55 DolníPodlLrží
Pavel Dohnal, Kateřina č.p. 4l,407 55 Dolní PodlLtží
Ing. LLrkáš EdeItlatlrr, Dolní Podltrží č.p.326, 401 55 Dolní PodILlží
KOVOSROT GROUP CZ a-s., lDDS: hť5erpd

sídlo: Ke l(ablLr č,p.289/1,Dolní \'lěcholLtpy. 102 00 Praha t02
Petr Jonáš, I(ateřina č.p, 39, 407 55 Dolní Podluží
Hana Jonášová. Kateřina č,p. 39,407 55 Dolní Poclltrží

úča.smíci řízenípodle § 85 odst.2 plsm b) strnebníh
stayeb eyítlol,rotých y krttctstt,tt nemoviíoslí (rloručí se ,-eřejlou vvllláškou):

Osoby s vlastrrickými nebo jinýni věcnými právy I< sousedním pozemliům:

st. p. 4, 3 7I, ,7 

, 53l1, 5313, 56,37al1 , 126,73l, 440, 44) l1, 441,12, 693,5 8, 3, par.c. č. 5 84/4, 5 8 5,

209412,75lI,15l2,,I6/I,7612,2|06,80/1,83/1, 8312,234713,2106,2|0713,2I0"ll7,5611,5612,
5512,5l12,6012,79,2107l5,2107l6.210BlI,2341l1,2341l13,23,17,2379,238l,2373,2316,8,1,
89lI,212'1lI,209411,2091/5,589/l, 5B9/2,2354 v katastrálrlírrr úzenríDolrrí Podluž(, palc. č.
13 | l 12, 13 L2, 2 1 2 7 v katastrální;rr úzenr í HorLrí Pod lLrží

Osoby s vlastnickýn i nebo j inýnri věcnými pr,ávy k sousednitrr stavbánr:

DolrlíPodluží č.p.54,č.p.326,č.p,5i,č.p,48.č.p.325.č,p,517,č.p. l94 a č.p. 184, Dolní PodlLrží.
l(ateřina č.p. 4l

dotčet7é orgánv:
HZS Usteckého kraje,odbor požární prevence, územníoijbor Děčín. IDDS: auyaa6n

sídlo: Provaznická č.p. 1394110, Děčín I-Děčín. 405 02 Děčín 2
Krajská hygienická starrice Usteckélro kraje, ú.p. Děčílr, IDDS: Bp3ai7n

, sidlo: BřeziItova č.p. j. Děčírl l-Děčírr. -l05 02 Děčirr 2
MěU Varnsdorf- OZP, Nánr. E. Beneše č.p,410,401 41 Varnsdolf 1

MěÚ VamsdoI,í- OSMI/Doprava, Nám. E, Beneše č.p. 410,40'7 47 Varnsclor.f
I(rajský úřad Usteckélro l<raje, odbor doplavy a silničního hospodářství, IDDS: t9zbsva

sídlo: Vell<á Hradební č.p. 3118/48, 400 02 Ustí nad Labern
Obecníúřad Dolní Podltrží, IDDS: 8t6a4bh

sídlo: Dolní PodlLrží č.p, 6,.40'7 55 Dolrrí PodlLrží

ťtl"ad.v pt'o vyl'cšeni a podátí :urciyy o dLltt 1-1-y,lšt,ni tt scitttttti;
MěU Valnsdolf - ORG, Nárn, E. Beneše č.p,470,407 47 Var.nsdorf 1

Obecní úřad DolníPodiLrží, IDDS: 8t6a4bh
sídlo: Dolní PodlLží č.p.6,407 55 Dolní PodILrží

osloíní:
vlastní 2x

ťl llol1:}:

ověřená situace pro všechny
projektová cloktrrnelltace pro stavebníka po nabyí pr.ávrlí moci tol]oto rozlrodnLltí
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