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ROZHODNUTI
ÚZEMNI ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský Úřad Varnsdorf, Stavební úřad,jako stavebrrí úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm, c) zákona č.
183./2006 Sb,, o územním plánování a stavebním řádu (sávební ,át on;, ue zncni po)dclšicir predpisů
(dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 staveb;ího Lákona žáďost
o vYdání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnuti o umistětrí stavby"J, kterou dne
18,07 .z0l7 podala GasNet, s.r.o., IČo 27295567 , Klíšslcí č.p. g40, 4ol 17 Ústi nuá r,ut"* -centrum, kterou zastupuj€ GridServices, s,r.o., Ičo 27g353li, Plynárenská č.p, 499l1, Brno-střed,
Zábrdovice,602 00 Brno 2, kterou zastupuje INPoS-Projekt s.r,o., Ičo 2544$55, Ňtranská č.p.
381,460 01 Liberec 1, (dálejen "žadatel''), a na základě tohoto posouzení:

I. Vydávápodle§79a92stavebníhozákonaa§9r,yhláškyč.50312006Sb.,opodrobnějšíúpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

rozhodnutí o umístění stavby
rekonstrukce STL plynovodu Varnsdort část ulic Dělnická, Žftavská, DoIní nábřeži, Horní
nábřeži, Ostrovní a ulice Zámečnická (dáIe jen "stavba") na pozemku parc. č. 207 4 (zahtada), parc. č.
2075 (ostatní plocha), parc. č, 2148lI (ostatní plocha), parc. é, s9l2/l'1ostatní plocha), puró. r,, az60
(ostatní plocha), parc. Č. 6309 (ostatní plocha), parc. č.6324 (ostatní plocha), pur". ě.632511'1t valý travní
porost), parc. Č.6334 (zastavěná ploclia a nádvoří), parc. č. 6336 (ostatní plocha), parc. č. 6341 (zasíavěná
Ploclia a nádvořÍ), parc. č. 6368/1 (ostatní plocha), parc. č. 8t86/10 (vodní plochá) v katastrálním území
Varnsdorf.

Druh a úče] umist'or ané star b; :

Jde o rekonstrukci pŮvodních NTL ocelových plyrrovodů realizovaných v letech 1964 až 1915 v celkové
délce cca 947 m v ulicích Dělnická, Zámeól,ická, Horní nábřeží, Dolní nábřeží, Ostrovní a ž|tavská na
noqý STL PE plynovod pro zlepšení tlakolií,ch poměrů.

"P1" - ulice Dělnická a přechod vodoteče Mandary
- StáVající plynovodní řad vedený ulicí Dělnickou od křižovatky ulic Žitavská - Dělnická po

křiŽovatku ulic Dělnická - Olomoucká včetně nadzemního přechodu vodoteče Mandar,y je NŤL
oceloqý DN 200 mm resp, DN 150 bude v celé této délce zrušen. NTL plynovod v ulici Dělnická
bude nahrazen novým STL plynovodem PE 1 00 RC g90x5,2 SDR17,6 t rio't<la, ktery bude napojen
na stávající STL Plynovod PE 90 vedeným v ulici Žitavské vsazeným T- kusem PE s9OlPE a90 a
bude ukončen zaslepením za č.p,1288 v ulici Dělnická.

- Přechod vodoteČe bude řešen nadzemním přechodem z potrubí ocelového DN l00 umístěným na
Povodni straně mostní konstrukce. Ocelové potrubí bude opatřeno antikorozní ochranou žároým
zinkern. Stávající samonosné ocelové potrubí NTL plynovodu DN 250 bude demontováno v celé
délce, Pouze v místech průchodů opěrných zdí zůstane ponecháno jako ochranné potrubí pro uložení
nového potrubí STL plynovodu DN l00.
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- N_a n9w STL plynovod budou napojeny nové plynovodní přípojky PE100 RC g32x3,0 mm SDR11
100 kpa opatŤené ochranným pláštěm v počtu 7 ks , tótro ouáe jedna přípojka pretlakovana a
přepojena.

"P2" - ulice Dolni nábřeži
- Stávající PlYnovodní řad od křižovatky ulic Dělnická - Dolní nábřeží po objekt č.p, 906 v ulici Dolní

ná!řeŽÍ j9 NTL ocelový DN l00 mm a bude v celé této délce ,.usen, NtL ptynouJ u uli"i oolni
nábřeží bude nahrazen novým STL plynovodem PE100 RC g63x5,8, SDŘil, 100 kPa v místě
vtahování bude opatřen ochranným_ pláštěm. STL plynovodní řad ''P2'' bude nupoj"n nu redukovaný
T- kus PE s9Ols63 řadu "Pl" před křižovatkou ulic Dělnická _ Dolní nábřeži. Úli"í Dolní nábř"ží
bude noqý STL PlYnovodní řad "P2" vtažren do odstaveného ocelového potrubí NTL pl}novodního
řadu DN 100 mm kromě Úseku od křižovatky ulic Dělrrická - Dolní nábřďí po křižovatku ulic Dolní
nábřeŽÍ - Zámeěnícká a Úseku od č.p, 904 po č.p, 906 v ulici Dolní nábř;ží. potrubí umístěné do
ocelového potrubí bude z mateliálu PE 100 RC opatřené ochranným pláštěm. Plynovodní řad ,,P2,,
bude.za přípojkou pro objekt č.p. 906 zaslepen víekem PE o6:. Ná nor"1 STi plynovod budou
napojeny nové plyrovodní přípojky PE100 RC g32x3,0 mm SDR1 1 opatiené ochianným pláštěm
100 kPa v počtu 9 ks.

"P3" - ulice Ostrovní
- Stávající PlYnovodní řad od křižovatky ulic Dětnická - Ostrovní po objekt č.p.964 v ulici ostrovníjeNTL ocelový DN l50 mm resp, DN 10O rnm a bude v celé této'délce zrušen. NTL plynovod v ulici

ostrovní bude nahrazen novýrn STL plynovodem PEl00 RC o63x5,8, SDR11, l0ó kPa v místě
vtahování bude opatřen ochranným pláštěm. STL plynovodní řad ''P:''-bude nupoj"n nu .eáutovanY
T- kus PE a9Olg63 Íadu "P1" pied křižovatkou ulic Dělnická - ostrovní. Ulicí oitrovní bude noý
STL PlYnovodní řad "P3" vtažen do odstaveného ocelového potrubí NTL plynovodního řadu DN
150 rnm resP. DN l00 mm kromě úseku u č,p. 965 v ulici Ostiovní. Potrubí umístěné do ocelového
potrubí bude z materiálLl PE 100 RC opatřené ochranným pláštěm, Plynovodní řad ,,P3,, bude zapříp9j!9! pro objekt č.p. 94ó přepojen na přetlakovaný NTL plynovoá na STL z PE dn 110. Na
noqý STL plynovod budo_t napojeny nové plynovodní pripo.jt<y 

-retoo 
RC g32x3,0 mm opatřené

ochranným pláštěm 100 kPa v počtu 6 ks z toho bude jeana piipó;ta přetlakována u pr"pál.nu.
"P4" _ ulice Horní nábřeží
- Stávající PlYnovodní řad od křižovatky ulic Dělnická - Horni nábřeží po objekt č.p. 873 v ulici Homí

nábř.Ť ie NTL ocelolii DN 150 mrn resp. DN 80 a bude v celé této délce"zrušen. NTL plynovod v
ulici Honrí nábřeží bude nahrazen noqým STL plynovodem PEl00 RC o63x5,8, SDR1 i, l00 kPa,STL plynovodní řad "P4" bude napojen na redukovaný T- kus PE s9\lsó3 řadu;'Pt" pr"d
křiŽovatkou ulic Dělnická - Horní nábřeží. Ulicí Horní nábřáží bude nový STL plynovodniřad ,,p4,,
veden_v nové trase v kraji asfa-ltové komunikace. Plyrrovodní řad "p4', bŮde za pripojtou pro objekt
č.p.873 zaslepen víčkem PEg63. Na nol} STL plynovod budou napojeny noue pýnouoáni pripó;t y
PE100 RC s32x3,0 mm SDRl 1 opatřené ochranným pláštěm 100 kPá v poOtu 3 kŠ.

"P5" _ ulice Zámečnická
- stávající plyrrovodní řad od křižovatky ulic Žitavská - zámečnická po objekt č.p, 1068 v ulici

Zámečnícké je NTL ocelový DN 100 mm resp. DN 50 a bude u 
""te 

t"to délóe zrušen, NTL
plynovod v ulici Zámečnické bude nahrazen novým STL plynovodem PE100 RC oo:*i3, snnt r,
100 kPa. STL plynovodní řad ''P5'' bude napojen na vsaiený redukovaný T- kus PE rl90l a63 do
stár.ajiciho STL plynovodni|lo řadu PE dn O0 ig66r6h. uliciŽitarskou. Uli.i Žar.e,ri.t ou Uua.
noqý STL PlYnovodní řad "P5",veden v nové trase v kraji asfaltové komunikace. ri}nouodni iaa
"P5".bude za přípojkou pro 

9bje\1 č.p, l068 zaslepen víčkJm PE?63, Na noqý STL plynovod budounlgojeny nové plyrrovodní přípojky PEl00 nc gjzú,o mm SDRl 1 opatřeno ochiáným pláštěm
l00 kPa v počtu 3 ks,

Samostatné přípojky pro č.p.886 a č,p.889 v ulici Žitavské

§távající NTL plynovodní přípojky z ocelového potrubí DN 50 mm resp. DN 80 mm vedené ulicíZitav:\?|k č.p. 886 a č.p, 889 budou 
_zrušeny a-nahrazeny novými STť plynovodními pří|ojkami zpotrubí PE100 RC o32x3,0 mm.rc:p. a41x3,7 mm SDR1l opatřené ochranný'm pláštěm t0o kPa. Potrubi

přípojek bude vys azeno ze síávajícího STL plynovodního řad'u PE dn 90 vedánéilo *li"irt"r;i;.
celkem dojde k rekorrstrukci 30 ks plyrovodních přípojek včetně dopropojů odběrných plynoqých
zaři.zeni, z.toho dvě stávající přípojky budou přetlakováňy a přepojeny. H^ui', reguhtJry u'plyno.ě,
budou umístěny do pilířků na hranici pozemku, případně do nik v obvodové zdi.

@,,,
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Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1 
_Slavba 

bude umístěna na pozemku parc. č.2074 (zahrada), parc, č. 207 5 (ostatní plocha), parc. č.
2148/1 (ostatní plocha), pa.c. č.599211 (ostatní plocha), pur.. č.6260 (ostatní ploch;), p*ó. e. o:oo
(ostatlií plocha), parc. č. 6324 (ostatní plocha), parc. č. 6zz5lt (trvalý travní porost!'parc. č, 6334
(zasravěná plocha a nádvoří), parc. č. 6336 (ostatní plocha), parc. č. 634l (zastav8ná ploclra a
nádvořÍ), Parc. Č. 6368/1 (ostatní plocha), parc. č. 8186/10 (vódní plocha) v katastrálním území
Varnsdorf, v souladu s grafickou přílohou rozliodnutí, která obsahuje r,"ýkes současného stavu území
v měřítku katastrální mapy se zakreslenírn stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby,
s vYznaóenim vazeb a vlivŮ na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku á sousedních staveb.

2, Pro uskutečnění navrhované stavby se jako stavební pozemek r,ymezuje pozemek parc. ě. 2074
(zahrada), Parc. Č. Z07 5 (ostatní ploclia), parc. ě. ZI48l1 (ostatní plochi), parc. t, 5992lt 1ostatníploclra), parc. č. 6260 (ostatní plocha), parc. č,6309 (ostatní plochá), parc- č, 6324 (ostatní plocha),
Parc. Č,6325/I (trvalý travrrí porost), parc, č. 6334 {zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 6336 (ostatní
Plocha), Parc. Č, 6341 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 6i68/1 (ostatní plóc'ha), parc, č. 8186/10
(vodní plocha) v katastrálním území Vamsdorf v trase stavby.

3, ZaÍÍzení staveniŠtě bude umístěno na pozemku p.č.6325l1k.ú. Varnsdorf, v ploše cca 100 m2. Plocha
bude r,YuŽita Pro umístění hygienického zázemí, parkování montážnícň vozidel a krátkodobé
skládkování materiálu jako_ meziskládka při překládání apod.. Před zahájením realizace stavby si
stavebník zajistí právní yztah k pozemku dotčen ém zařízenlm staveniště.

4. Budou resPektována vŠechna nadzemní i podzernní vedení správců a vlastniků IS ve smyslu jejich
vyjádření. Vedení budou na základě písemné objednávky předim v},tyčena,

5. Bude dodržena prostorová norma vedení inženýrských sítí.
6. výkopek rnusí bly't ukládán jen na povolenou skládku. o uložení bude vedena evidence.
7. Budou sPlněny podmínky souhlasu ČEZ Distribuce a.s. Děčín s činností a umístěním stavby

v ochranném pásmu podzernního vedení ze dne 1t.23.05. pod ě. 1092963932.
8. !u!ou splněny podmínky vyjádření SčVK a.s, Děčín ze dne 07.06.2017 pod čj.:

O 1'7 6 1 0 127 0 19 1UTPCUL,A4a.
9. Budou splněny podmínky UPC Česká republika s.r.o. ze dne 07.08.2016 pod čj. E0l51l4/16.
10. !yq9u splněny podmínky vyjádření České telekomunikační infrastruktury a.s. Praha ze dne

06,08,2016 pod, ěj: 677741l16 a ze dne 15.05.2017 pod zn, POS 3/17,
t t. !ud9u splnerry podrnínky vyjádření Města Varnsdorf - p, Šimek ze dne 15.09.Z016 pod čj.: MLIVA

24309/20 l 6Šim Pe
12 lg{::"lp]l::r_9_odlínky závazného stanoviska MěÚ Vamsdorf_ OŽP ze dne 05.06.2017 pod čj.:

07 ?l2l0| /20l1/Simll:
o Během realizace stavby nesmí dojít ke znečištění povrchových a podzemních vod látkami závadnými

vodám.
o KorYto vodrrího toku nebude znečištěno stavebním materiálem. Veškerlý stavební materiál napadaný

do kory.ta vodního toku bude neprodleně odstraněn.o Stavbou nebude dotČeno opevnění vodního toku Mandava, Pokud dojde k por.ušení koryta ěi břehů
vodního toku Mandava, bude koryto a přípaclné opevněn í neprodleně uvedeno do původniho stavu na
náklady investora,

o V záPlavovém Území vodního toku Mandava nebudou skladovány snadno rozpojitelné a odplavitelné
materiály ani látky závadné vodám, pokud nebudou zabezpečeny před průtoky vělkých vod.c zahájeni a ukončení prací, bude s doslatečným časovým předstiiiem 1min. z ang oznámeno
provoznímu středisku PovodíOhře.s.p. v Česke Lipě,
povodj ohře, státní podnik neodpovídá za škody způsobené vodou včetně škod způsobených
ledor,limi jer,y.

' Vzhledem ke skuteČnosti, Že navrženou Zněnou stavby dochází ke změně trasy stávajícího STL
plynovodu přes vodní tok Mandava, bude se závodem Ťerezín ( odd. péče o majetek, Pražská 319,
41] 55 Terezín, te|.416'701 815) do zahájení stavebního řízení vyřešeno užívání pozemku p.č.k.
8186/10 v k,ú. _Varnsdorf( popřípadě limotného majetku), se kteqým má právo hospodařit Povodí
Ohře, s.P., Po dobu stavby a budoucí majetkoprávní vypořádání stavbou trvale dotčáých pozemků
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dotČených pozemkŮ (popřípadě hmotriého majetku). Konkrétní způsob majetkoprávního r.ypořádání
bude dohodnut před vl,pracováním návrhu smlouvy.

, pro případ ropné havárie mit připraveny v místě prováděných prací sorpčni materiály a
nářadí, s jejichž pomocí se zabrání kontaminaci vody

13.!l9qy splněny podmínky vyjádření MěÚ Varnsdorf - OSMI ze dne 26.06.2017 pod čj.:
OSMI12493 l20 17lBorSa, MUVA I7 323 l20 I'lBorSa:

o V ulicích Horní nábřeží, Dolní nábřeží, Zámečn|cká a Ostrovní budou asfaltové kryty provedeny
v celéjejich ŠÍři a v celé délce narušení krYu vozovky při rozšíření délkového přesahu min.'o 0,5m.r v ul. Dělnické budou asťaltové kryty provederry od osy výkopu 1,5m na každou stranu, a to v celé
délce narušení kryty vozovky.

o Stavební Práce na Pozemních komunikacích musí bllt prováděny tak, aby bylo co nejméně narušeno
těleso. 

.komunikace. Zásyp 4ihy nrusí být proveden řádně (po wstvacÚ; hutněryým nesedarlým
materiálern včetně obnovení konstrukčních vrstev vozovky,

o Zelený Páskrajrrice komunikace, který bude narušen prováděním prací, bude oset travním semenem.o Vlastník vedení s vlastníkem komunikace tj. Město Varnsdorf uzavře smlouvu o smlouvě budoucí ke
zřízení služebnosti inženýrské sítě.

14. Bude splněna podmínka stanoviska MěÚ Varnsdorf - oŽP ze dne 26.06.2017 pod čj.: MIIVA
|404712017Peilv:

o Po ukonČení výkoPŮ ve veřejné zeleni dojde k zarovnání terénu a následnému osetí travním
semenem. Výsev bude zajiŠtěn zálivkou trvající mirr, po dobu tří týdnů. Najaře následujícího roku po
osetí bude Plocha zkontrolovana, připadné nerounosii vzniklé sesedáním Žeminy budóu síovnány a
v případě potřeby bude doset trávník.

15. Bude splněna podmílrka vyjádření ÚAPP Most ze dne
. Investor oznámí zemní práce s cca dvoutýdenním

archeologickém výzkumu...
16. B:,rlou splněny podmínky vyjádření SÚS Ústeckélro kraje, p.o. Dubí ze dne 30.05.2OI'7 pod zn, 54-

44I-I-P:
Budou předem zajištěna taková r!činná opatření, aby v průběhu plací ani později po jejich dokončení
nedoc]lázelo k zneČiŠtění, či jinému poškození voiovky, ani ostatních Širnltniór, součásti a
přisluŠenství (kromě qj'jimek dle bodu č.3 tohoto vyjádření), nebylo narušeno stávající silniění
odvodnění a nebyla ohrožena bezpečnost silničnílro provozu v dótčeném úseku.
Stavba kterouko]iv svojí Částí včetně oplocení či jiných souvisejících drobných a dočasných objektů
(kromě liij imek Podle bodu č. 3 tohoto vyjádřeni), nezasáhne áo silničníhó tělesa ani dó silniŮního
Pozemku (§ 11 zák,Č. 13/l997 Sb.), tj. nezasálne ksilnici blíže nežje přilehlá hrana chodníkové
obruby.

Narušení _živičného krytu vozovky 
_příčným výkopem bude provedeno v minimálním, nezby,tně

nutném plošném rozsahu, pŤičemž jeho úprava do dokončení qýkopových prací bude p.ou.á"nu at"
směrnice ,,Technické podmínky 

.pro podélné a příčné překopý vozovek..,'s tím rozdilem, že budevynechán udržovací nátěr. Živi.ěný kyt z asfiltobetonu pát tua" proverlen v souladu s r,ýše
citorlan]ími. ,,Technickými podmínkami.. po předcho zím odirézování krl.tu původního a to v šířce
dotčeného jízdního pásu vozovky a v délce 1bm a to stejnou technologiílakóu je provedena úpraua
stávající tj. s použitím strojního finišeru a všech ostatnícň souvisejících-opérací. "

Jinoryole. nlce nebudou zahájeny před podpisem smlour,y o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
lnzenyrske slte mezl lnvestorem a naší organizacíjako majetkovým správcem dotčené komunikace,
Smlouva o sm]ouvě butloucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě vám bude následně zaslána
k podpisu pojejím schválení v Radě Ústeckého kraje.
poplatek za lložení podzemního_ vedení 1inzenýrske sítě.) v silničním pozemku bude po dokončení
stavby Stanoven dle ceníku schváleného Radou Ústeckého kraje s platnoití od 1 ,1 .201 1.
před zahájení prací v pozemcích ve správě sús Úk, p.o. \yzve investor naši organizaci
k prolokolámimu předárri si ln ice.

lnvestor protokolárně předá zpět místo zásahu naši organizaci nejpozději v den lypršení platnosti
rozhodnutí o zvláštním užívárrí silnice.

19.05.2017 pod čj.: I19512017:

předstihem, abychom navrhli ,,smlouvu o

@,,,r
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Spára mezi stávajícím živičným krytem vozovky a obrubou chodníku bude ošetřena pružnou
zálivkou.

. Investor stavby bere souhlasně na vědomi, že po dokončení prací v silničním pozemku a jeho
zPětném převzetí naŠÍ organizací, bude po záruční dobu 36 měsíců provádět průběžně a bez prodlení
odstraňování závad vzniklých zjeho činností na si]ničním pozemku a uhrazovat škody následně
vzniklé v důsledku těchto závad.

17. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Libor Braun -
autorizovaný technik pro techniku prostředi a technol. zař. staveb, specializace zdravotní technika,
CKAIT 0500141; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

18. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.

19. Stavebník ozriámí stavebnímu úřadu tyto fáze ýstavby pro kontroIní prohlídky stavby:
o dokončen í ,,1kopů a zemních prací

o po uložení potrubí

o konečné úpravy povrchů

20. Stavebník zajisti Dtyčení plostorové polohy stavby, subjektem k tomu oprávněným.
21 . Veškeré svářečské práce budou prováděny pouze odborně způsobilým pracovníkem.
22. Při Provádění stavby je nutno dodržovat předpisy, |ýkající se bezpečrrosti práce a technických

zaŤÍzenÍ, zejména zákona č. 30912006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví
Při Práci a naŤÍzení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a
ochranu zdraví při práci na staveništích,

23. Při stavbě budou dodržena ustanovení lylrl. č. 268/2009 Sb., upravující požadavky na provádění
stavebních konstrukcí a technických zařízení staveb a na ně navazující ustanovení příslušných
technických norem.

24. StaveniŠtě bude odpovídat požadavkům ustanovení § 24e vyhl.č.269l2009 Sb. Stavební činnost bude
uskuteČňována tak, aby vzhledem k provozu na stavbě a okolní zástavbě byly veškeré její rregativní
vlivy sníženy na minimutn.

25, Při Provádění staveb nesmí být narušeny nadzemní a podzemní sdělovací kabely a zařízení, vedení a
PotrubÍ. Při provádění staveb nesmí b;it nad přípustnou míru znečišťováno životní prostředí a místní
komunikace, okolní zástavby nesmí bly't nad přípustnou míru obtěžována hlukem, prachem a
vibracemi. Nesmí dojít k znečišťování terénu, povrchovýcli a podzemních vod ropnými a jinými
škodliqimi látkami.

26. Na stavbě bude řádně veden stavební deník, za řádrré vedení stavebního deníku odpovídá zhotovitel
stavby. stavební deník bude uložen na stavbě tak, aby byl k dispozici vždy při namátkovém
kontrolním výkolru.

27. Stavba bude prováděna dodavatelsky stavebním podnikatelem. Název, sídlo a oprávnění k předmětné
činnosti bude předloženo stavebnímu úřadu před zahájením stavebních prací.

28, Veškeré škody způsobené stavbou hradí investor.
29. veškeré stavbou dotčené nemovitosti budou po ukončení stavby uvedeny do původního stavu.
30. Po celou dobu l"ýstavby stavebník zajistí bezpečný přístup a příjezd do všech objektů a na všechny

nemovitosti v celém rozsahu staveniště.

31. Po celou dobu lii'stavby, kdy budou výkopy otevřeny, bude staveniště v rozsahu pracovního pruhu
vhodným zpŮsobern ohtazeno tak, aby se zamezilo vstupu neoprávněných osob do staveniště a
případnému možnému pádu do ýkopu. Na ohrazení výkopu v prostoru vozidlovjích a pěších
konunikací budou mirno ohrazení ještě opatřeny řádným bezpečnostním osvětlením, které bude
rozsvíceno vždy při snížené viditelnosti.

32, stavbou nebude omezen ani ohrožen pr,ůjezd pro vozidla záchranných, pohotovostních a
bezPeČnostních složek, a ani j irrak olrrožena bezpečnost silničního provozu, vč. chodců na
komunikacích dotčených stavbou.

33. Buďe zamezen přístup nepovolaným osobán na staveniště.
34. Investor si smluvně zajistí zneškodrrění či využití odpadů vzniklých realizací záměru (např. stavební

suť, výkopová zemina, obaly od stavebních a nátěrových hmot, odpady kovů, odpad z módernizací a
demolic) na zařízení k tomu určenéIn.

(@n,*
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35, Pro stavbu 
.budou pouŽity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska

zPŮsobilosti stavby pro navržený účel.zaručují, že stavbá při správném piovedení a běžné údržbě po
dobu PředPokládané existence splňuje požadavky na mechánickou Ódolnost a stabilitu, požámí
bezpeČnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užíváni itavty,
ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla (§ 1 56 itavebníLo zákona).

Účastníci řízení na rrěž se váahuje rozhodnutí správního orgánu:

GridServices, s.r.o,, Plynárenská ě.p.49911, Brno-střed, Zábrdovice,602 00 Brno 2
GasNet, s,r.o., Klíšská č,p. 940,401 17 Ústí nad Labem - centrum
Město Vamsdorf, Nám. E. Beneše č .p. 470,407 47 Varnsdorf l

odůvodnění:

Dne 18,07.20l7 podal žadatel žádost o lydání rozhodnutí o umístění stavby,

Stavební Úřad oznámi.l zahájeni územního řízení známým úěastníkům řízení a dotčeným orgánům.
SouČasně Podle ustanovení § 87 odst, 1 stavebního zákona upustil od ústního jednáni, púoze rnu byty
dobře známY Poméry v území a žádost poskYovala dostatečný podklad pro posóuzení Žďměru, a stanovil,
Že ve lhŮtě do 15 dnŮ od doručení tohoto oznámení molrou účasiníci řízéní uplatnit své námit( a dotčené
orgány svá závazná stanoviska,

Stavební Úřad v Provedeném územrrím řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s úěastníky
řízenÍ, veřejností a dotčenými orgány a zjisl.l, že jejím usiutečněním nejsou oÚ.oŽ"ny zijmy chranéné
stavebním zákonem, předpisy vydanými kjeho provedení a zvláštními předpisy. u;ísóni stavby je
_u,_:outu9: _.: 

schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným pózaáavtům na výstavbu.
UČastníci řízení dle § 85 odst. 1 a 2 stavebriího zákona byli řádně seznáméni s navr.hovanou stavbou, a to
doruČením oPatření jednotlivě a veřejnou vyhláškou. V územním rozhodnutí Sú vymezii u*irie* rtuuty
na pozemky, stanovil podmínky pro ochranu Území, podrnínky pro umístění stavbý. Účastníkem každého
Územního iízení je Žadltel a obec, na jej ímž ú zemí má b,ý. zínl€r uskutečněn (účastnici podle § 85 odst. 1
stavebního zákona). Žadateli se úzémní rozhodnutí doručuje přímo. obec je ze záiona 

"účastníkem

každého územního řízení, aby mohla účinně hájit důležité mistllí Ei veřejné zálÁy.

DalŠÍmi ÚČastníkY Územního řízení podle § 85 odst. 2 stavebního zákona jsou vlastníci pozemků nebo
staveb, na kle{ých má blýt poŽadovaný záměr uskutečněn, nebo ten, tao ma ;ine věcné právo k tomuto
Pozemku nebo stavbě. Dále jsou to osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné piávo k sousedním stavbám
anebo sousedním pozemkům či stavbám na nich může bly't územním rozhodnuiím Búllq<Lotčeno a osoby,
o. kteqých to stanovÍ zvláŠtní právní předpis. Vyhodnotii přímé dotčení přísluší st ebnímu úřadu. Tento
okruh bYl stanoven na základě výpisu z katastru nernovitóstí, rovněž také z charakteru a rozsahu stavby ajejiho předpokládaného účinku na okolí.
Stavební Úřad neinformoval občarrské spolky, jejichž náplní je ochrana životního prostředí, o záměru,
vzhledem k tomu, Že Předmětná stavbaje převžně umístěna v komunikaci nebo v jeji krajniciv současně
zastavěném území obce.
UČastníci řízení podle ust. § 85 odst. 1 a 2 stavebního zákona, mohou v územním řízeni (tj. ve správním
ŤÍze.nÍ,.v němŽ se rozhoduje o umístění stavby, resp. o vyhovÉní či zamítnutí žádosti o uyáari,iŽ"rnit,o
ro.zhodnutí) lplatnit námitky proti, projednávanému záměru pouze v rozsahu, jakým je přímo dotčenojejich vlastnické Právo (viz ust. § 89 odst. 3 a 4 stavebního ákona). Takovéto"na-l§ Áohli účastníci
uplatnit a jen takovými námitkami se může stavebn í íiad, zablrvat a rozhodnout o nich; k ostatním
námitkám stavební úřad nepřihlíží,

Protože se jedlá o íízení s velkým počtem účastniků dle § 144 zltkona č. 500/2004 Sb,, správní řád,
v Platném zněnÍ, doruČuje se osobám v § 85 odst. 1 a odst. 2 písrn. a) stavebního zrikona jánottivě, a
osobám uvedeným v § 85 odst. 2 písm. b) a c) veřejnou vyhláškou.

Stavba svými parametry nepodléhá Zjišťovacírnu řízení podle zákona č. l00/200i Sb., o posuzování vlivu
na životní prostředí.

@,,"
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Posouzení záměru žadatele d|e ust. § 90 stavebniho zákona;
Závaznost Územního plánu pro rozhodováni v úzelní, zejména pro vydáváni územních rozhodnutí, je
Stanovena v § 43 odst. 5 stavebního zákona. Uzemní plár z hlediska cílů územního plánování v tomto
směru stanoví hlavnÍ, přípustné, nepřípustlré, popřípadě podmíněně přípustné lyužití konkrétních ploch
daného území.
Na Pozemcích,v nezastavěném území se ust. § l8 odst. 5 stavebního zákona uplatní i v obcích, které mají
Územní plán. Územní plán nemůže jít nad rámec ustanovení § 18 odst. 5 stav;bnílro zákorra. Může pouze
,,zpřísnit" možnost umistbvání staveb v ustanovení uvedených.
Uzemní Plán je dokument koncepční povalry řešící využití území v měřítku správního území obce právě
tím, Že stanovuje funkční plochy a trasy (koridory) komunikací, vedení apod. Územní plán lze obecně
chápat jako prostorové uspořádání území, usměrňující jeho další liývoj v budoucnu ve vztahu ke
sPoleČenským, přírodním a dalším podmínkám v území. V důsledku toho územní plán v žádném případě
neřeŠÍ vyuŽití jednotlivých pozemků - územní plán pracuje s funkčními plochami a neřeší ani detailní
umístěrrí staveb. To se posuzuje v rámci regulačního plánu jako druhu územně plánovací dokumentace,
ktený však nebyl v předmětrré lokalitě vydán,

|,9r"rr|y dotČené stavbou v k.ú, Varnsdorfjsou územním plánem sídelního útvaru Varnsdorf (dále jen
UPNSU) umístěny v současně zastavěném území obce, v území urbanistickém v zóně nízkopodlažního
bYdlenÍ, obČanské vybavenosti, komercí a skladů a v plochách ostatních komunikací, kde jsou přípustné
urnistbvat stavby inženýrských sítí. Předložený záměr není v rozpolu s ÚPNSÚ Vamsdorf.

Předmětná stavba bude umístěna na pozemcích parc. č,2014 (zahrada), parc. č,2075 (ostatní plocha),
parc. č.214811 (ostatní plocha), parc. ě. 5992lI (ostatní plocha), parc. ě. 6260 (ostatní plocha), parc. č,
6309 (ostatní plocha), parc. č, 6324 (ostatní ploclra), parc. ě.632511(trvalý travní porosi), parc. č. 6334
(Zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 6336 (ostatní plocha), parc. č. 6341 (zastavěná plocha a nádvoří),
Parc. Č. 6368/1 (ostatní plocha), parc. č. 8186/10 (vodní plocha) v katastrálním území Varnsdorf. Všichni
vlastníci těchto pozemků dali k umístěrrí stavby na pozemcích ve svém vlastnictví souhlas.

Žádost byla doloŽena dokumentací \ypracovanou oprávněnou osobou, doklady, prokazujícími vlastnické
nebo jiné právo provést stavbu a stanovisky dotčených organů, správců inženýrských sítí a účastníků
řízení.
při yvdání tohoto rozhodnutí vvcházel stavební tiřad z těchto dokladů;

Č,j. MUVA 238l2/2o17PusJa

žádost
projektová dokumentace záměIu
substituční plná moc
plná moc k zastupování
informace o parcelách
protokol o v}tyčení PZ
smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene
dohody o přeložkách plynovodních přípojek
vyjádření ČEZ Distribuce a.s, Děčín ze dne 05.08.2016 pod č. 0100611689
souhlas ČEZ Distribuce a.s, Děčín s činností v ochranném pásmu ze dne 26.05.2017 pod zn.
l092963932
vyjádíení ČEZ ICT Services a.s. Děčín ze dne 05.08.2016 pod č. 0200483300
vyjádření RWE s.r.o. Brno ze dne l1,08,2016 podzn. 5001358781
vyjádření GridServices s.r.o. Brno ze dne 30.06.2011 pod zn. OVSP/2017lHavl06lO2
vyjádření SčVK a.s. Děčín ze dne 12.08.2016 pod zn. O 166l 01280 i 8/UTPCUL/M a a ze dne
07 .06.20I'7 pod zn. 017 61012701 9/UTPCUL/Ma
vyjádření České telekomunikační infrastruktury a.s. Praha ze dne 06.08.2016 pod ój.: 6777 4Il16
a ze dne 18.05.20l7 pod zn, POS 3/17
vyjádření Města Varnsdorf p, Šimek ze dne 15.09.2016 pod čj.: MIIVA 2430912016ŠimPe
q,jádření UPC Česká republika s.r.o. Praha ze dne 07.08.20l6 pod č. E015114/16
vyjádření České Radiokomunikace a.s. Praha ze dne 09.08.2016 pod zn. UPTS/oS /152490/2016
vyjádření T-Mobile Czech Republic a.s. Praha ze dne 05.08.2016 pod zn.E21835ll6
vyjádření Vodafone Czech Republic a.s. Praha ze dne 0'I .08.2016 pod zn. 160806- 1 1 2513512
vyjádření Výběžek.net s.I.o. Varnsdorfze dne 22.12.2014

a

a

a

a
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vyjádření ČD - Telematika a.s. Ústí nad Labem ze dne 08.08,2016 pod čj, 10867/2016-Če
vyjádření KŘ Policie Ústeckélro kraje, odbor sprár,ry nemovitého majetku ze dne 17,08.2016 pod
čj.: KRPU-1 66780-1/ČJ-2014-040OMN-14
souhlas Města Varnsdorf ze dne 9.6.2017 pod č j.: MUVA 1 5487/2017HajKl
závazné stanovisko MěÚ Varnsdorf - oŽP ze dne 05.06.20l7 pod,čj.: oŽPl2101l20 i7lSimll
rozhodnutí MěÚ Varnsdorf - OSM], odd. dopravy a SH ze dne 27 .06.20l"t pod ě j.:
OSMU2484 1201 1/BorSa, MUVA l7 27 7 l2}I'lBorSa
vyjádření MěÚ Varnsdorf- OSMI, odd.dopravy a SH ze dne 26.06.20|7 pod,čj.:
OSM]|Z493 l20| 1/BorSa, MUVA 17323 l2017BorSa
vyjádření MěÚ Varnsdorf - oSMl, ze dne 26.06.2017 pod č j.: oSMIlz493lz}IZ/BorSa, MUVA
17323l20í7BorSa
stanovisko MěÚ Varnsdorf OŽP ze dne 26.06.2017 podčj,: MUVA 14047/2O17PejIv
vyjádření ÚAPP Most ze dne 19.05.2017 pod čj,: l195/2017
závazné stanovisko HZS Ústeckého kraje, ú.o. Děčín ze dne 12.07 .2OI7 pod č j.: HSUL-2ó 1 -
178lDC-z\I7
vyjádření Povodí ohře s.p. Chomutov ze dne 19.05.2017 poď zn, PoHl22684l20t7-2l301100 aze
dne 30.09.2016 pod zn. POH/36l4 7 /2016-21301100
vyjádření SÚS Ústeckého kraje, p.o. Dubí ze dne 30.05.2017 pod zn. SUSUKD ClsPLl}gzzll
1207'7 aze dne 15.08.2017 pod zn, SUSUKDC1SPLII355'112017
závazné stanovisko Mirristerstva obrany ČR, sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany
územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha ze dne 29.08.2016 pod spis,zn.:
897 27 l20 1 6 -82O 1 -oÚ z-Ln-
doklad o zaplacerrí správrrího poplatku

Rozpočtové náklady na stavbu činí cca 8.900.000,- Kč.

stavební úřad v řízení přezkournal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 79 odst. l a § 90
stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení, DO aposoudil shromážděná závazná stanoviska a
PřiPorrrínkY, Z PředloŽených podkladů a závazných stanovisek DO dospěl stavební úřad k závěru, že
uskuteČněním stavbY nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a
oprávněné zájmy účastníků řízení.

Dokumentace Pro vydání Územního rozhodnutí, byla zpracovárra v součinnosti osob oprávněných
k výkonu této činrrosti podle zákona ě.36011992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných aróhitektů a o
výtonu Povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění (autorizační
zákon),

Žádost o r.ydání rozhodrrutí o umístění stavby byla podána na příslušném formuláři podle přílohy č. 1, k
vyhlášce ó. 50312006 Sb., právnickou osobou, RWE GasNet s.r.o., IČ 27295567, rtisrtá q+o, +ot tz
Ustí nad Labem (dále jen stavebník) prostřednictvím zástupce, právnickou osobou INPOS_PROJEKT,
s,r.o.,IC 25446355, Nitranská 381/7a, 460 12 Liberec.

Stavební Úřad konstatuje, že navrhovaná stavba splňuje všechny zákonné podmínky pro r,ydání územního
rozhodnutí a r,yhovuje obecným požadavkům rra výstavbu stanoveným vyhlášŘou e. sollzooo s., o
obecných požadavcích na využítí izemí, v platném znění, a rovněž vyhowje vyhl. č.268/2009 Sb., o
technických požadavcích na stavby.

Stavební zrirněr sPadá do staveb uvedených v ustanovení § l03 odst. 1 bod 6 stavebního zákona, které
nelyžaduj í stavební povolení ani ohlášení.

DokonČenou stavbu lze uŽÍvat na základě vydaného kolaudačního soulrlasu, o ktený stavebník požádá dle
ustanovení § 122 stavebního zákona a § 1si lryhlášky č. 503/2006Sb., o podrobnější úpravj územního
rozlrodovánÍ, Územního opatřerií a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisir, stavební úřad na
předepsaném formuláři- příloha č. 12 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.

@)l,n
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Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčerrých orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnulje do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodrrutí, za použití ustanovení právních předpisŮ ve
výroku uvederrých.

Účastníci řízení- další dotčené osoby:
- Město Vamsdorf, Správa a údržba silnic Usteckého kraje, příspěvková organizace, Povodí Ohře -

státní podnik, Lenka Zavadilová, Y áclav Zavadil,Irena Křemenáková, Ivana Denigrová, CEZ
Distribuce- a. s..
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Město Varnsdorf - Petr Šimek, SCVK a.s,,InfoTeI, spol. s

r.o.

- Osoby s vlastnickými nebojinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc, č. 2071 , 2072, 2073, 2085, 208611, 208612, 208613, 208614, 2087ll, 2092, 2094, 2095, 2096,
2097, 2098, zI00,2l0I l1 , 210211, 2104, 2105,2123, 2124, 2125, 2127 , 2151lz, 2153,2154, 215515,

2156, 6|46, 6234133, 6298, 6299, 6300, 631313, 631314, 6314, 6317, 6318, 6320, 6321, 6322, 6323,
632512,6326, 632111,632712,632812, 6331, 633312,6335, ó337, 6338, 6339,6340, 6342,6343,
6345,6347,6348lI,634812,6349,6350,635211,635212,635312,6356,6357,6358,6359,6360,
6361,6362,6364lI,636412,6365,6366,6368/2,6374l]l,631412,6376/l v katastrálním území
Varnsdorf.

- Osoby s vlastnickými nebojinými věcnýrni právy k sousedníln stavbám:

Varnsdoďč.p.964,č.p.965,č.p. 1147,č.p. 1144, č.p.972, ě.p. 1544,č.p. 1235,č.p. |402,č.p. 1250,
č.p. l288, č.p. 873, č.p. l400, č.p. 817, č.p. 1573, č.p, 1568, č.p. 1067, č.p. 886, č.p. 1068, č.p. 893,

č.p. 894, č.p.895. č,p.900, č.p.2538, č.p.904, č.p.906, č.p.3l39 aě,p.902,

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do l5 dnů ode dnejeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého
kraje v Ústí nad Labem podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, lyhotoví je
správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout r,lírokovou část rozhodnutí, jednotliqi
výrok nebojeho vedlejší ustanovení. Odvoláníjen proti odůvodnění rozhodnutíje nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného
vyhotovení územního rozhodnutí opatřený do|ožkou právní moci spo|u s ověřenou grafickou přílohou,
stejnopis písemného vylrotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně
příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo ló
stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnérnu k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst, 1 stavebního zákona platriost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění
stavby platí po dobu truání stavby či zařizení, nedošlo-|i z povahy věci kjejich konzumaci.

Ing. Manin Togner v.r.
vedoucí stavebního úřaduotisk úředního razítka

(l lyu
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Toto oznámení musí být lyvěšeno po dobu 15 dnů.

íZ 09. 201t
17 .v, iiilVyvéšeno dne: Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, kteq/ potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:
účastníci řízení podle § 85 odst. ] stavebního zákona (datová schránka a doporučeně):
GridServices, s.r.o., Plynarenská č.p.49911, Bl,no-střed, Zábrdovice,602 0ď Brno 2, kterou zastupuje
tNPOS-Projekt s.r.o., IDDS: hvpb63w; sídlo: Nitranská č.p.381,460 01 Liberec l
Město Vamsdorf, Nám, E. Beneše č,p, 470,401 47 Varnsdorf 1

účastníci řízení podle § .85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona (datová schránka a doporučeně);
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje. príspěvková organizace, iDDS: 6hevxje; sidio: Ruská č.p, zoo,
417 03 Dubí u Teplic 3

Povodí ohře - státní podnik, IDDS: 7ptt8gm; sídlo: Bezručova č .p. 4219, 430 03 Chomutov 3
Lenka Zavadilová. Žitavská é.p. 888,407 47 Varnsdorf I

Václav Zavadil. Žitarská c,p. 888,407 47 Varnsdor.l' ]

lrena Křemenáková, Ostrovní č.p, 965,401 41 Varnsdorf 1

Ivana Denigrová, Dolní nábřeží č.p. 892,407 47 Varrrsdorf 1

CEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uq!; sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín lV-Podmokly,40 5 02 Děéín 2
Ceská telekomunikaČní irifrastruktura a,s., IDDS: qa7425t; sídlo: olšanská č.p. 268Ij6, B0 00 Praha 3
Město Varnsdorf - Petr Šimek, Nám, E, Beneše č.p. 470,407 47 Varnsdorf 1

SCVK a.s., IDDS: ť/rf9ns; sídlo: Masarykova č.p. 368, Ústí nad Labem-centrum, 400 10 Ústí nad
Labem 10
InfoTel, spol. s r.o., IDDS: t4wbzpv; sídlo: Novolíšeňská č.p. 18, 628 00 Brno 28

účastnici řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stayebního zákona (veřejnou vyhltiškou)
Osoby s vlastnickými nebojinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
parc. é. 2071, 2072, 20,73, 2085, 2086/1, 208612, 208613,2086/4, 208111, 2092, 2094,2095, 2096, 209.7,
2098, 2100,210l11,210211,2104,2lO5,2123, 2124,2125, 2127,2I51l2, zl53,2154, ž15515,2156,
6146, 6234133, 6298, 6299, 6300, 631313, 631314, 6314, 6317 , 6318, 6320, 6321, 6322, 6323, 632512,
6326,632711,632712,632812,6331,633312,6335,6337,6338,6339,6340,6342, ezql, as4s, azql,
6348ll, 634812, 6349, 6350, 635211, 635212, 635312, 6356, 6357, 6358, 6359, 6360, 6361, 6362, 636411,
6364/2,6365,6366, 636812,63'7 4l1, 6374l2, 63'1611 v katastrálním území Varnsdorť.

Osoby s vlastnickými nebojinými věcnými prály k sousedním stavbám:
V_arnsdorfč.p-964,ó.p.965,č.p. 1747,č.p. 1144, č,p.972,ě.p. 1544,č.p. l235,č.p. 1402,č,p,1250,č,p.
l288. č_p. 873, č.p. 1400, ě.p, 877, č.p, 1573, č.p. 1568, č.p, 1067, č.p. ito, r.p. tóos, o.p. sb:, e.p. ao+,
č.p. 895, č.p. 900, č.p, 2538, č.p. 904, č.p. 906, č.p. 3139 a č.p, 902.

@n,
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dotčené orgány,
MěU Varnsdoď- OZP, Nám. E. Beneše ě.p, 470,407 4'7 Varnsdorf i
MěU Varnsdoď - OSMI/Doprava, Nám. E. Beneše ě.p , 470,407 47 Vamsdoď
HZS Usteckého kaje, odbor požámí prevence, územní odbor Děěín, IDDS: auyaa6n; sídlo: Provaznická
č.p. 1394/10, Děčín I-Děěín, 405 02 Dééin2
Ministerstvo obrany ČR, Oddělení ochrany územních zájmů Praha, Sekce ekonomická a majetková Mo,
IDDS: hjyaavk; sídlo: Tychonova ě.p.221l1,IkaÁčuty, 160 00 Praha 6

ostatní:
MěÚ Vamsdorf - ORG, Nám. E. Beneše č,p. 470, 407 47 Varnsdoď 1

vlastní

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. f) ve
týši 20000 Kč byl zaplacen dne 07.08.201'7.
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