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ROZHODNUTI
UZEMNI ROZHODNUTI

Výroková část:

Městský úřad Varnsdorf, Stavební úřad,jako stavebrií úřad příslušný podle § l3 odst. l písn. c) zákona č.

183/2006 Sb,, o ťtzeIlnínr plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších přeclpisLi

(dále jen "stavební zákon"), vúzemním řízení posorrdil podle §84 až90 stavebtrílto zá]iona žádost
o vydání rozhodnLltí o trrlístěrrí stavby nebo zařízení (dálejen "rozlrodnLttí o unlístětlí stavby"), kteroLt dne
27 .3,2017 poclal

NewCct ltltttto CZ GnúI{, In der Bulíergrube 9, 99428 ll/einnr OT Legefehl, Spolkovú rapubliktt
Něnrucko, z síoupenú odšlěpnjm uivotlent

NclpCo ltttltto CZ GmbH, Josef Saller, IČ 01325893, obchotlní zóna 266, otl,ice,43I 1l Jirkov,
který zastupuje ZNoJM)PRqJEKT Ing. arch. Radttnir KAMAN S.ř.o., IČo 65276787,
I(uchařovicktí č,p, 3611/11,669 02 Znojnto 2,

(clálejen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

Vytllivli podle § 79 a 92 stavebrrího zákona a § 9lyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpral,ě
úzernního rozlrodování, územního opatření a stavebnílro řádu

rozho dnutí o umístění stavby

o bch o d n í ce ní r u m Va rn sd o t,f
(Itile jen "stal,ba") na pozen*tt parc. č. 5805/5 (zastal,ěnci ploclla a nátlvoř,í), parc. č. 58l0 (ostatní

pIoclm), pcn,c. č. 5992/1 (ostatní ýlocha,), pcu,c. č. 6]53/] (zctslalěná plocha a nácl1,oř,í), ptu.c. č. 6253/3
(ostatní plocho), pctt,c. č. 6253/1 (zastavěná plocha a nácl1,ot'í), parc. č. 6253/6 (ostatttí plocha), parc. č.

6256/l (ostatní plocha), parc. č. 6256/2 (zahrada) y katastrálnín tizetní Vttrnsdotf.

Druh o ličel ? llis:'oydné slcNby:

- Jednti se o stavbu obchodnílro centra v okrajové části něsta Varnsdorl'v areálLl stávajícího Pennv
MarketLr. Stavba je navržena jako jednopodlažní nepodsklepený ob.jekt se třenli plodc.jnírni
jednotkanli s vlashlími vstupy (s nepotravinářskýnr zbožím) s celkovott zastar,ěnoLt pIoclroLr ll38
m2. SoLrčástí bude také nové parkoviště a úprava stávajícího parkoviště. Celkový počet parkovacíclt
míst bude snížerl z pťtvodníclr 88 na 81 stárrí. Nově bucle urllístěna i autobLtsová zastávka ve stněrLt
do centra města.
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Členění stavby na objekty a technoIogická zařízení

SO 0l příprava úzernía HTÚ
SO 02 konrunikace a zpevněné ploclry

Nové plochy konrunikací a zpevrrěnýclr ploclr budou navazovat na stávající přilehlé pIochy výškově,
případně rnaterilrlově a barevně. Komunikace bLrdou vyspáclovány do iiniových žlabťr a vpustí.
Kapacita nového parkoviště bude 81 stárií, ztoho bLrde 5 stání lryhI,azeno pro osoby se stlížetroLt

scIropností pohybu a orientace.

SO 03 vlastní objekt OC
Vlastní objekt btrde řešerr jako skeletová konstrLrkce opJáštěná sendvičovýnli panely zocelového
plechr,r s vložetlou tnitlerální izolací. Soklová část bude tvořena zateplenýnli železobetonovýrtli
základovýrni prahy. Objekt je navržen jednopodlažní s plochoLl střechotr. Jedná se o tři sal],]ostatllé

í'Lrn]<čně nez/rvislé prode.|níjednotl<y (hračkářství, drogerie. textil).

SO 04 přípojka vodovodLr

Vodovodní přípojka PE HD 63mm bude rrapojena na voclovodní řad DN 150 v trl. Žitavská. Měření
odběrLl pihlé voily bLrde osazeno v šaclrtě na p.č.6253/3 k.ú. Varnsdolf. Délka přípojky nax. 10 nl.

SO 05 venkovníkanalizace a odlučovač RL
Kanalizačnípřípojka DN l50 bude napojena přes revizní šachtu na areálovort splaškovotr kanalizaci.
délka 24 nr.

OdItrčovač lopných látek bude betonová, sanlonosná konstrukce obdélníkor,ého půclorysu, Lrložerrri

pod zpevněnou plochou palkoviště.

SO 06 plynovodní STL přípojka

STL plynová přípojka PE l00 s ochr. pláštěrn v délce 9 nr bude napojena na stáva,jící STL plynovod
PE l00, SDRl1
SO 07 přípojka elektro

Přípojka NN bude vedena ze stávající traíostanice zenrnínr vedenírn do objektu OC.
SO 08 přípojka slaboproudých rozvodů CETIN
Zenrlí sdělovací kabel provozovatele veřejné telekornun ikačn i sítě bLrde ukončen telefonnint
rozvaděčelr NlICOS MRK 20-QT. Délka přípojky cca l9 m.

SO 09 r,enl<ovní osvětlení

Pod přístřešky nad vstLrpy do prodejen budou instalovárty světlonrety s LED žárov]<anri. Měřeni
spotřeby el. energie bude na elektroměrovérn rozvaděči se společnýni tlěřenínr spotřeby. Překládané
stožáry VO brrdou napojeny na stávaj ící areálové rozvody.

SO l0 přeložky IS (veřejné osvětlení a podzeInní vedení NN)
Dya stožáry VO, které jsou v majetku rněsta Varnsdorl, se přemístí tak. aby nezasahovaly do
komurrikací a zpevněnýclr ploch parkoviště. Stávající vedení btrde v rnístě napojení odkryto,
přerušeno a napojeno na nově uložené vedení potnocí kabelomjclt spo_!ek. Délka přeložky btlde cca
46 nr.

SO 11opěrnázeď
Nová opčrrrá zed'je navržena u severní části parkoviště, vprodloužení zadrrí fasády objel<tLr OC.
Zed' bLlde výškově navazovat na stávaj ící opěrnou zed' parkoviště.

SO 12 sadové úpravy

SO l3 reklamní a navigační zařízerrí

Reklanrní tabule btrdou unlístěny na atiku objektLr nad přístřešek. Velikost reklanlního boxu.je 4500
x 3000 nrnl, Včetně rámu 4900 x 3400 mm. Podél chodníktt ul. Žitavská budou Ltnlístěny tři vlajkovó
stožáry vysoké cca 5 nr.

Stanor,í potlmínky pro umístční stavby:

1. Stavba bude ttnrístěna v souIadu s grafickou přílohou rozlrodnutí, která obsahuje výkres soLrčasného
stavu ítzerní v rněřítku katastráhlí mapy se zakreslenítn stavebnílro pozenlku, požadovanýrn
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un]ístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivťl na okolí, zejména vzdáleností ocl hranic pozenlku ir

sousedtrích staveb.

2. Parkovací stání budou kolttlá o rozměreclr pro OS 2,5 x 5.0 nr a plo OSSPO 3,5 x 5,0 rl. Parkovací
stáníjsou navržetty z betonové dlažby a areálové konrunikace pro motorová vozidla bLrdou asfaltové.
Konrunikace pro pěší budou tvořerry z betonové dlažby.

3. Objekt obchodního centra je navržen jako samostatně stojící, jednopodlažrlí, nepral,idelného
půdorysu, nepodsktepený, přestřešený plochou střechott. Výška ati[y 6.2 nl. Če]ni(ližni; flrsáda budc
do 4,2 nr prosklená. VstLrpy do prodejen bLrdoLr zvýrazněny předsazenýnri portá]y a lelilanlrlínli
potrtači nad nilni. Barva opJáštěníje navržerra v přírodnínr hliníkLr, atika a porlály bLldou zvýr,lznén,v
obkladcn z fasádních dcsek s dřevodekorenl.

4. Pt,o ttsktttečnění ttnisťované stavby se vymezují pozenlky p.č. 625611, 625612, 6253l2. 625313.
6253l1, 625316 k.ú. Varnsdorfjako pozetrrky stavební.

5. Obchodní centrunl bLtde utnístěno na pozemI<u p.č. 6256/1 a 625312 k.ú Varnsdorf, Stavba bLlde od
hranice soLtsedního pozemku p.č.6280 k.ír. Varnsdorf sitttována ve vzdálenosti 2,9 nl, od pozenlkLt
p.č. 6282 k.ú. Varnsdorfbude situována cca 3 nl,

6. Opěrná zed'SO 11je navržena u severní části parkoviště v prodloLrženízadní fasády objektir OC. Zed'
je navržena železobetonová, prefabrikovaná, vysoká 4 m, opatřena zábra<llírrr a svodidly.

7. Reklanrní zařízení SO ]3 bude umístěrro na atiku objektu nad přístavek. Konstrukce je nar,r,žcne
hIiníková, obložená hliníkovým pleclrem. Plech bude zvnější strany prášl<ově lal<ovaný vbarvě
antracitor,é, zvrritřní strarr;u bude bílý matný nátěr. Reklanlrlí tabule bude podsvícená zářivkanri
s LED technologií.

8. Přípo.jka el. energie bude vedena ze stávající trafostanice na p.č. 5805/5 k.ír. Varnsdorl po pozenlktt
rrl ístn í konlLln ikace p,č. 5 8 l 0 a 599211, dáIe na p.č. 625611, 625312, 625316 až do obj ektu OC,

9. Plynovoclní přípojka bude napojena a stávajícího STL plynovod LPE, 90 v Lrl. Žitavská a bur]e
Lrkončena v pilíři na hrarrici pozemku v ze]enén pásu u parkoviště.

10. Vodovodní přípojka bLlde realizovátra z HDPE 63 nlnr s napojettínl nl voclovodní ílcl v Lrl, Žitavskli.
Déll<a přípojky max. 10 nl.

11. Kanalizační přípojka splašková DN l50 bude realizována rrapojenínr přes revizní šachtu tla areálovott
splaškovou kanaIizaci. Délka přípojkyje 42 nr.

l2, Dešt'ová kanalizace je navržena do retenční nádrže s řízenýn odtokenr do stávající dešt'or,é
katla]izace zaťrstěné do Mandaly. Na trase dešťové kanalizace za parkoviště bude osazen od]učovač
ropných látek.

13. Výchozínl napojovacírl bodem přípojky elektronickýcli kornurlikací (dále jen,,SEK") bude ]<abelové
fezefvo l]a hranici pozemku pod názvefi] VARN24l nebo rozvaděč VARN81 . Ocltllcl bLlde vedell
úložný kabel TCEPKPFLE 5x4x0,4 rrkončený skříňkou osazenotl na novostavbč OC.

l4. Navržený areál obchodního centra bude napojen na rltísttlí kotllutlikaci rrl. Žitavská rlovýnr sjezdenl.

15. ALrtobLrsor,á zastávka bLrde tln]ístěna na pozelnku p.č. 599211 a 625314 k.it. Varnsdorf.

l6. BLrdou rcspektována všechna nadzemní i podzenrní vedení správců a vlastníkťr lS ve snlyslLr jejich
vyjádření. Vedení bLrdou na základě písemné objednávky předern vytyčena.
BLrde dodržena prostorová nonna vedení inženýrských sítí.
BLrde plně respektován zákon č. 20187 Sb., o státní parrrátkové péči v platnénl znění ve sntysltt
oznámeníarcheologického rrá]ezu učiněného nlinro archeoIogický výzkunr (tzn. náhodný rlález).
Výl<opek nrusí být tlkládánjen na povolenou skládkLr. O rrIožení btrde vcdena evidetlce.
BtrdoLr splněny podmínky vyjádření GridServices s.r.o. Brtlo ze dnc 13.2,2011 pod zrl, 500l447600.
Budou splněrry podrrrínky vyjádření SčVK a.s. Děčín ze dne 7.3.2017 pod zl1.
O1 761003 1 1 O7/UTPCUL/Ma.

22. BLrdou splněny podmíliky vyjádření České telekomurrikačn í infrastrr_rktury a.s. Pralta ze dnc
30.1.2017 pod č j.: 523104/17 aze dne 6.4.2017 pod č j,: SOS - 1'1lVE |700406.

23. BLrdou splněny podnínky vyjádření Města Varrrsdorf - p. Šinek ze drte 19.12.2016 pod čj.: MUVA
32838/2016ŠirrrPe a ze dne 6.9.2017 pod čj.: MUVA 240l 8/20l 7ŠinlPe.

24. Btrdou splněny podnríIrky vyjádření SÚS Ústeckeho kraje. p.o. DLrbí ze cIne 20.3.20l7 pocl zn.54-
435-1-O:

11.
l8.

l9,
20.

21.
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Br.rdoLr přederrl za!ištěna taková účinná opatřeni. aby v prťrběhLr placi ani pozdčji po jcjich dokončeni
tredochlizelo k znečištění, či jinému poškození vozovky, ani ostatrlích silničních sotlčástí a
příslLršenstl,í (kroně výjinek dIe bodLl č.3 tohoto vyjádření), nebylo tlarttšeno stávl.jící silnični
odvodněnía nebyla ohrožena bezpečnost silničllího provozu v dotčerlérll úseku.

Stavba kteroLIkoliv svojí částí včetně oplocetlí či jiných souvisejících drobných a dočasnýclr ob.jektů
(kronrě výjinrek poclle bodLr č. 3 tohoto v1,.jádření), nezasáhne do silničního tělesa ani do silničrrího
pozenlkrt (§ ll zák.č. 13/1997 Sb.), tj. nezasáhne ksilnici blíže než je přilehlá hrlrla chodníkoré
obrtlby.

Narr,ršení živičného l<rl,tLt vozovky příčným výkoperl bttde plovedetro v nlinintltlnínt, nezbvtně
nutnénr pJošnénl rozsahLr, přičemž jeho úprava do dokorrčení výkopových prací bLrde prol,eciena dle
snlěrnice ,,Teclrnic]<é podnrírlky pro podólné a příčné překopy vozovek".

Výkopové práce nebttdou zahájeny před podpiscnr snloLlvy o stlllouvě budotrcí o zřízení slLržebnosti
irlženýrsl<é sítě mezi investorenr a naší organizacíjal<o nrajetkovýnr sprál,cenr dotčené konlLtIliI<ace.

} Snllouva o snllour,ě bLtdoucí o zřízení slLržebnosti inženÝrské sítě vánl bLrde nás]cdrtč zas]árla

k podpisu po.je.iínl schválenív Radě Ustecl<óho kraje.

} Poplatck za Llložení podzemnílro vedení (inženýrské sítě) v silničrrínt pozctltlitt budc po doliončení
stavby stanoven dle ceníkrr schválenélro Radou Usteckého kra.je s platností od 1.1,20]l.
Před zahájení prací v pozencíclr ve správě SUS UK, p.o. vyzve invcstor naši organizaci
k protokolánr ínru předání silnice.

Investor protokolárně předá zpět niísto zásahu naši organizaci nejpozději v derl vvpršerlí 1llatnosti
rozhodntrtí o zvláštnírn tržíl,ání silnice.

} Investot, stavby bere souhlasně na vědoIní, že po dokončení prací v siIničllín] pozcnl](u a _ie]lo
zpčtnénr převzetí naší orgallizací, bude po záruční ijobu 36 nlěsíců pror,ádět průběžně a bez proclleni
odstraňol,ání závad vznil<lých zjeho činností na silničnínr pozemkLt a tlhrazovat škody náslcdrrč
vzniklé v dťrslcdI<u tčchto závad.

25. BLrdou splněny poclnrírrky vyjádření MeÚ Vrrnsclorf OSMl, ocld.dopravl,a SII ze dne 1.3.20l7 poc{

čj.: OSN4I/778120 l 7/BorSa:

} V dalšínr stupni PD investor požádá OSMI - ocldělení dopravy a silničního hospodářstr,í o

stanovení místní úpravy dle ustanovení § l24 odst. 6 zá]<ona č. 36112000 Sb., o pt,ovozit na
pozenrních kotl-lLltlikacíclr a o znlěnáclt zákonů, ve znční pozdč.jších předpisů. K ž/rclosti doIoži
soLlhlasné stanovisko Policie ČR Dl Děčín.

ž Stavebník požádá zdejší odbor OSNlI - speciálni stavební úřad o vydání stavebního por,oletlí vc
včci ,,Stavba areálovýclr konlunikací, pat,kol,acícll stání vč. choclníků a nové aLttobLtsor,é

zastár,ky...

26. BLrdou splnčny poclnlírrky vyjádření Povodí Ohře s,p, Chotllttlov ze dne l5.5.20]7 pod čj.:
P OHl I l 69 4 l 20 11 -2 l 031 200 :

} BLlde Ltnrožnětl odběr vzorků rypouštěné dešťové vody za odlučovačetll ropných látek (odběnlé
místo s volrlýnr paplsl<em přepadávající voily).

} BLrde retenční rládrž navržena pro zatlržení návrhového přívalového cleště s řízenýnr odtol<enr,
který bLrcle odpovídat rnaximálně l/8 Q,* (l^) návlhového deště.

} Projektová dokutnentace pro stavební řízcní btrde piedložena k vyjádření našenlu zár,oclLt Povoclí
Ohře s.p. Terezín.

27. BLrdou splněny poclrlhrtty vyjádření MěÚ Varnsdor-f - OŽP ze clne ó.3.20l7
OZ? 12189l2016lSftll:

pod č, j,:

} Na vodu a karralizaci bude objekt napojen novou vodovodnía karralizačrlípřípojkotr se sottlrlasent
je.jího provozovatele z vodovodu a kanalizace pro veřejrloLr potřcbLr.

} Srážkové vody z parl<ovacích ploclr bLrdoLr odr,áděny přes odlučovač ropnÝch láteli clo lctenčtrí
nádr,že s řízerll,nr odtokenl do vodního toku Mandava se soLthlasen PovodíOlrře s.p.

} Stavcbní povolení nir odltlčovač RL bude vydávat zdq'ší r,odoprár,ní úřacl, Plojektor,í
doktln]entace nltrsí být vypracována oplávněnýnr projektantem s aLttorizací pro vodohospoclářslié
stavby.

28. BLlde splněrra podnrírrka koordinovaného závanléllo stanoviska MěÚ Valnsclorf _ OŽP ze drlc
28.4,2011 pod čj.: N,lUVA 10825/20l7Pej Iv:

@ý,,r,
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} Poktld bude ]iácení strolnů nezb},tně nutné, vyžádá si i|lvestol podle § 8 zák.č. 1l4/l992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny, povolení. Případné ořezy dřevin je třeba provlrclět v obciobí
vegetačního k]idLl a následně rány ošetřit z dťrvodu zabráněrrí pošl<ození ncbo napadení dřevill
šl<odlivýnr i b iotickýnl i činiteli.

29. Budou splněny podmírrky závazného stanoviska MěÚ Varrrsr.]orf - OŽP pro trvalé odnčtí zenrědčlsl<é
půdyze dne 5.5.2017 pod čj. MUVA 10828/20l7Pej tv:

} Hranice zábortr pťrdy bttdou vterénu vyznačeny dobře viditelnými znaky. Vprůběhu stavcbní
činnosti a s ní sotlvisejícími pracerni neslní dojít kjejich překračováttí a posttnování na okolní
pozcnrky.

} Pr,áce budou realizovány tak, aby na ZPF ajeho vegetačnínr lirytu došlo k co nejnlenšínl škodánr,

} Realizací nezenědělské činnosti nesn.í dojít ke kontanlinaci půcIy ťrniI<enl lopných látcl< a

tllazadel z tlechatlizace, poškozování okolních zenlěclělsl<ých pozentkťL ani narLršor,lrní .jeiich
vodního režirrru,

} Povinný kplatbě odvodů orgánu ochfal]y zenrčdělskélro půdního londLr Městského úřadLr -
písenně oznántí zahájení realizace zál]]ěru, a to nejpozdčji do 15 dnťr před jejínl zahá.jcrrírn,
Nesplněn í povinnostije posuzovárrojako přestLrpek dle § 20a odst. l písnt, k) zákona a Jze za ně.j

rrložit pokutu do výše 500.000 Kč.
} Po nabltí právní nroci stavebního povolerlí a před zahájerrínr stavby dojde k provedení skr,Ývk;,

kLrltLrrrrích vrstev pťrdy v nrnožství cca 85 ln] z celé ploclly trvaléIlo zábotu. Sklytá ol,nice a níže
ttložené zenliny schopné zúrodnětrí brrdoLr po dobu vlastní stavby depolovárly na části pozcnlkLl
p.č. 625612 v k.ír. Varrisdorf, ošetřovány proti zaplevelení a zabezpečerly ploti znehodnoccrti a
ztrátán. Následně po skončení stavební činnosti bLrde skrývka ornice využita kozelcnční a
sadovýrn úpravánr areálLr.

} O činnostech souvisejících se sknývkou bude vederr protokol, ve kterénl se zaznanlctlár,á
přemístěrrí, rozprostření či jinéryužiíí, uložerrí, ochrana a ošetřovánískrývky.

} Dojde-li ke zrllěně v osobě povinného k_platbč odvodťr,je nový povinnÝ li platbě odvodů por irlerl

oznánrit a doložit MěÚ Vamsdorf OŽP tuto změnu, a to do ] měsíce od této znlěny. P]atelrní
povinnost půr,odrrímu povinnérnu kplatbě odvodů zaniká, svýjinlkoLr nedoplatků, drlenl nabvtí
právtlí nloci lozlrodnutí, kteryrl je povinnost k platbě odvodů Lrložcna novétltLt povinrlónru,

30. BudoLl splněny podnrínky vyjádření NlPl Bezbariérové prostředí o.p.s. Jihlava ze dne 3.3,2017 pod
zn.006110021

} Na parl<ovací pIoše je třeba ryznačit vyhrazení stání plo osoby doprovázející dítě v ]<očárkLr

vnlin. počtu l% stárrí z celkovélro počtu stání (zaokroLrhleného na celá čísIa stllěretll nahoru),
Požadavky najejich techrrické řešeníjsou uvedeny v bodec|r 1.1.4 a 1.1.5. příIoh;, č. 2 k v;,hl. č.
39812009 Sb., o obecných teclinickýclr požadavcích zabezpečtrj íc ích bezbaI,iérové Lržívánístavcb,

3l. BudoLr splněny podnrínky závaznél,to stanoviska KHS Ústeckého kraje, ú.p,. Děčín ze dne 9.2.20]7
pod č j.: KHSUL 5146t20l7:
} BLrde přcdložen další stLrperi projektové dokttnrentace k posoLtzetlí, který btrde obsahovat

konrpletní projektovou dokumentaci, ve srnyslu zákona č l83/2006 Sb., o úzenlním plánování a

stavebnínr řácIu a vyhl. ě.499/2006 Sb,, o dokunlentaci staveb, v rozsaltu požadavkťr na hygientr.
ocIlranu zcltaví a životnílro prostředí.

} Součástí dalšího stupně projektové dokLttnentlce bLlde hlLrkové posouzení vlivu zánrělu stavbv
(edná se hlavně o hluk veYZT zaiízení, zásobováníjednotlivých prodejen a pohyb osobních aLrt
na parkovišti) na nejbližší clrráněné prostory dané § 30 odst. l a 3 zákona č, 258/2000 Sb., o
ochraně veřejného zdraví a Nařízenírl v|ády č. 21212011 Sb., o oclrrarlě zdral,í před nepříznivýnri
úč irl ky hlLrku a vibrací.

} Nejpozdě.ii ke ko]arrdaci stavby btlde v rozsahu krácerlého rozborLt dle přílohy č. 5 vyhl, č.
252/2004 Sb., kterou se stanoví lrygienické požadavky tla pitnoLt a teplorr vodtt a četnost a rozsa])
kontroIy pitné vody, ve znění pozdějšíclr předpisů, přeclložen doklad o vyhovLriící l(valitě pitl]é
vody, odebrané po u]<ončení lealizace stavby.

} Nejpozději ke kolaudaci stavby brrde doložen dok|ad, že výr,obky které přichází do přínrého stykLr
s pitrror: vodotl, rryhovují § 5 odst. 3 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřeinélro zdraví, ve znční
pozdějších předpisů a lyhl. č.40912005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobl<y přicházející
do přínrého stykLr s vodou a na úpravu vody.

@,,,,
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} V prťrběhLr stavebtlí činnosti a sotlvisejících prací budoLr dodrženy hygicnické linrity pro hJLrl<

stallovené Nařízenínr vlády č.2121201l Sb., o ochraně z<lraví před nepříznivýnri účinky hlLrkLr a

vibrací. Při stavbě bude použita technologie min irnaliztrj ící vznik lrlLrku v průběhu pror,ádčných
prací.

Stavební povolerlí tla stavbu areálových konLrnikací, paI,kovacích stání vč. chodníkťr a noré
atttobusor,é zastávk;, bucle vydávat zclejší speciálnístavební úřad McÚ Vllrlsdorl- OS\ lI.

Stavební povolenína stavbu odlučovače RL a retenční nádrže btrcle vydár,at zdcjši voc]ollrírvrlí ťrřad

MčÚ Vanlstlorf OŽP"

Učastníci řízenína tlěž se vztalrrtje rozhodrlLrtí správního orgánu:

NervCo Inlnlo CZ Gmbll, llr der Btlttergrlrbe 9, 99428 Weinlar OT Legefeld, Spolkor,á repLrblika
NěrnecI<o, zastotlpená Newco lrlmo CZ GnrbI-t, odštěpný závod, Obclroclní zóna č.p. 2ó6. Otvice.
4j1 ll Jirkov1
N4ěsto Varnsdorf, Nánr. E,. Beneše č.p.470,407 47 Varnsdol,f 1

otlrivodnění:

Dle 27 .3.20I1 podal žadatel žádost o vydání rozhodnLttí o ttnrístění stavby. Protože ž'tdost llebyla úplná a
nebyla doložcna všerni podklady a závanlýnl,i stanovisky potřebnýllli pro její řirdné posoLlzerlí. b1,1

žadatel drle 3.1.2017 vyzvátl kdoplnění žádosti a řízení bylo piertlšeno. Židost b_vlr cloplItčtla dnc
25,7 .2011 ,

Stavební úřad oznánril zahájení územního řízení znánrýtll ťrčastniI<ťrnl řízcní a dotčcnýtn ot,gánťInl.
SoLrčasně podle ustanovellí § 87 odst. 1 stavebrrího zákona LrptrstiI od ťrstního jedrrárlí, plotože nrtl b),h,

dobře znánly ponlčry v úzenrí a žádost poskytovala dostatcčný podklad pro posottzenízántčrtt, a stancivil.
že ve lhťrtě do ]5 drlťr od dortlčení tohoto oznánlel]í nlohott ťrčastníci řízcrlí trplltrlit sr,ó rrárlritky l dotčcrló
orgány sl,á závazrlí stanoviska,
Okruh účastníků úzenrního řízení lryrnezuje ust. § 85 stavebllího zákona. Podle oclst. ] tohoto rrstlnorení
je účastníkenl každého úzenlního řízení žadatel a obec. najejínlž írzenrí nlá být zánrčr us]ttttcčtlčn. PodIc
ust, § 85 odst. 2 stavcbního zákona jsou dalšírrri účastlríky úzenlního řízení vlastníci pozenlkťl nebo
stavcb, na kterých nrá být požadovaný zánlěr usktltečněrl, nebo ten. kdo nrá.jiné věcrlé pr,ltl,o ktonlttto
pozenlku nebo stavbě. DáIe jsou to též osoby, jejichž vlastnické nebo .iiné věcné právo k soltsednínt
stavbánl anebo sottsedním pozemkům či stavbám na rlich, mťrže být úzeulním t,ozhoclnLttítll přínlo
dotčeno, Učastníky jsou i osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis. Posoudit přínró dotčení
vlastnickó|ro ncbojiného věcného práva k sousedIlílI stavbám anebo soLtscdtlínl pozctlkťrtl-t či stavbátn tlt
niclr příslLrší stavebnínru úřadLr. Při stanovení okrLlltu účastrlíIiťr úzenltlího řízení vychází spr,ávní orgárl.jalt
z obsahu výpisťr Z katastftl nenrovitosti, tak z konkrétně řešerré stavby.

stavební úřad doše| k zál,ěrLr, že za účastníka řízeníje třeba považovat i vlastnílta soLtsedního ]lozetllktt
vpřípadě, že jeho vlastnické nebo jitié věcné právo k pozerni<u ncbo stavbě nlůže být rozhodnLrtínl
vz]llcdenl k velikosti pozenrku a umístěním stavby na něnl. odsttlpo\,ýnl vzdálenostent, roznlěrťtnl stavbr,.
účeIu jc.jílto Lržívání atd., přírrro dotčerro. Přínrýrl dotčerlírll lze nepochl,bnč loztlnlět předcvšint clotčetlí
stíněním, hlLrkenr, prachenl, pachem, zápachetl, kouřenl, vibracenri. sr,ětlenl apocl,, tj, různé inlise (§ l27
odst. l obč. z/rl<,), Irnisemi se obecně rozurní výkon vlastnic]tého prltva. kterýtn sc zasahLrje do cizího
vlastnicl<ého nebo jiného pl,áva nad nríru přitněřenou ponrěrůrl (viz shora citované ustattovení obč. zlili,
podle kterllho: ,,Vlastník věci se nrusí zdržet všeho, čírl by nad nlírrl přirrrěřetloLt obtěžoval .jiného ncbo
čírl by vážně ohrožoval výkon jeho pr'áv... Nesnrí ... nad rnítrt přiměřenoLr pontěrůttr oblěžovat sousecl-.,,
hlr.rkem, pracllerrr, popílkem, lior:řern, plyny, parami, pachy, stítlčnírll a vibracenri ..."), Přínrýrn clotčenínl
sousedních nenovitostí nrůže b;ýt např. jejich dotčení zvýšenou intenzitorr dopravy v lllístě stavb},
vzh]edem k jcj ímLr účelu.
Podle § 76 odst.2 stavebního zákola, každý kdo navrhLrie vydání úzenlrlílto loz]todtlrrtí nebo úzelnrlíllo
soLthlastt, je povinen dbát požadavků uvedených v § 90 a být šetrný kzáinrťrnr vhstníl<ťr sousecltlícll
pozenlkťr a staveb. To však neznamená, že by vlastníci sousednícll pozenlků nlohli rlároliovat, aby záněr
b1,1 upral,en vjejich zájnu výhodněji, než stanoví stavebtlí zákotl ajeho provádčcí předpisy.

SnrysJenr účasteIlství sotlsedů v řízení není dávat právo sortscdůtll, aby rozlrodovali o tonl, co bude dělat
soLtsed - vlastník sotlsedního pozemku na svém pozemktr, ale aby nrohJi upozoI-nit souseda, pro.jektarltl,

r'\
|! lt,l.
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stavební ťlřad na skLltečnosti spojené sjejiclr nrajetkern, o kterýclr niltdo jiný ncví než oni sanri, .jal<o
vlastníci sr,ého majetl<u soLrsedícího s předměteni řízení, rreví, neboť právě toto, že kdo není r,lastníl<cnt.

nezná tyto další nrožné souvislosti. Jedná se např, o vedení různých podzernních zařízerlí (kabely všeho
drLrhu), kanalizace, vodovod, řešení svodu dešt'ových vod apocl.

V průběhLr spr,ávního řízení obdržel stavební úřad nánritku účastníka řízctlí patla Pavla Bartoně, b;,,tcnl

Horní Nábřeží 858, 407 47 Varnsdorf a připonrínku Bořivo.je Vávry, Aleny Vávlové a Alcrl.v
Rychetníl<ové, všichni bytenr Homí Nábřeží 865/3. Varnsdori Odůr,odněníviz níže,

Stavební úřad konstatuje, že předrněterr-r rozlrodovátlí o stavbě je poLtze posttzování souladLr stavebního
zánrčrr: vlastníka pozernku a stavby s veřejnýni zájnly, v tonrto případě pleze tltovatlýnt i ťtzcrrrttitll
plánerrl, stavebnítT] zá|(onerrr, obecnými technickýnri požadavky tta výstavbu (vyhl. č. 50l/200ó Sb,. o
obecných požadavcích na lyužívání úzenrí, vyhl. č.26812006 Sb., o technických požadavcích na stavb), a

vyhl, č.298/2009 Sb,, o obecrrých požadavcích zabezpečLr j íc íclr užívání staveb osobanli s ol]lezcl]otl
schopností pohybu a orientace). Dále stavebrrí úřady sledLrjíoclrranu právetll chráněných zlrjnlťr účaslníkťr
řízení; to platí potlze z hlediska předpisů stavebního práva, pokud jejich pláva nejsoLt zajištěrla soukronro
právnírni instituty (např. věcná břemena). Pokud nejsou zhlediska správního pr/rva za.jištěny dťrvocly
bránící v_vdání požadovanélro rozlrodnutí, pak se toto rozhodnutí vydá. Z hlediska občanského prár,a sc
pak u stavebníkajedná o řádný výkonjeho práva užívat vlastnípozerlek a stavbu.

l'osouzení zlinrčru žrrdatele tlle ust. § 90 stal,ebního zákona:
Záyaznost úzenního plárru pro rozlrodování v úzenlí. zejrrréna pro vyclávání úzenrních rozlroclnLltí. _je

stallovena v § 43 odst. 5 stavebnílro zákona. Úzetnní plán z hlediska cílů úzernrlíIlo plátlování v tottrto
snět,Lt stanor,í hlavní, přípustné, nepřípustné, popřípadě podmíněně příptrstné wLržití konkrétních ploch
daného úzerllí. PokLrd zánrěr neI]í uveden v přípLtstnénr, nepřípLtsttlótll ani podnlíněnénr l,),Lržití, posLrztrie
jej stavebníťrřad z hlediskajeho slučitelnosti s firnkcí hlavní.

Pozernky st. p. 625312, 625313,6253/4,625316,625611, 625612 v katastrálrlínr území Varnsdorfjsort
úzernním plánern sídeiního útvaru Varnsdorf ÚPNSÚ Varnsdor1) určeny k ftrtrkčnítlu vyLržití ,,občanská
vybaverrost, služby". Uzenrí pro občanskou lybavenostjsou rrrčena výhradrlě pro tato zařízení, zejrttétla
plošnč náI,očrlá a obtížně trnrístite]rlá v obytném a srrríšeném území,
PředIožený zíměr je v soLllaclu s ÚPNSÚ Varnsdorf (účinnost od l3,7.1998) zplacovanýnl Ing. Alch.
Jaroslavem Bí]l<enr.
Úzenlní plán je clokunlcnt koncepční povahy řešící laužití úzenrí v mčřítku správního úzenlí obce pr,ár,ě

tírrr, že starrovuje funkční plochy a trasy (kol,idory) konlLttril<ací. vedení epocl, Úzcnlrtí 1,111n lze obecně
chápat jal<o prostot,ové uspořádání írzenlí, usnrěr,ňLrjící jelro další vývoj v budoucnLt ve vztahLI ke
společerrsliýnr, přírodníni a dalšíIn podmínkám v ítzenrí. V důs]edl<u toho úzenrní plán v žirclnérlr případě
neřeší využití jednotlivých pozernků - územní plán pracLrje s firnkčnírli plochanli a l]eřeší ani detai]llí
umístění staveb. To se posuzuje v rámci regu|ačnílto plánu jalto drLrhLr ťizemně plárrovací dokunlentace,
který však nebvl v přednrětné ploše vydán.

Stavební úřad v provedenénr územním řízení přezkounlal předloženotr žádost, projednal ji s účastník1,
řízení a dotčerlýnli orgány a zjistil, že jejím uskutečttěnítn nejsoLr ohrožetly zájnly chrárrěrró stavebnínl
zákonent, předpisy vydanýrli kjeho provedení a zvláštnínri předpisy. Unístění stavby je v soLtladLl se
schvá]enou úzcmně plánovací dokumentací a vyhovLrje obecrrýni požadavkůnr l]a výstavl]Ll.

Při l,wlání lohoío rOZhOdnUlí vvcházel Síavební thYad z těchto dokladli:
} žádost o vydárrí rozhodnutí o umístění stavby

} pro.iel<tová dokLtrlentace stavby

} nrěřeníradonu rla pozetlku
} pIná nloc k zastLtpoválrí

} sLrbstittrční pllrá tnoc k zastupování
} sou]llas Města Varnsdorf ze dne21.4.2017 pod čj.: MUVA l0891/20177HajI{l
} snlloLlva ČEZ Distribtrce a.s. Děčín o ttzavřeníbLrcloucí stlllouvy o připojeníoclběrného

elektrického zařízení k distribuční soustavě

} srnlouva ČEZ Distribuce a.s. Děčín o stllouvě bucloucí o realizaci přeložky distribLrčního zařízení
rrrčeného k dodávce elektrické energie

(@) t,,
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} vl,jádření ČZZ lCt Services a.s. Děčílr ze dne l8.11.2016 pod zn.0200525047

} vl,jádřcní GI,idServices s.r.o. Brno ze dne l3.2.20l7 pod zn. 500l447600
} vl,jádření GridServices a.s. Děčín zedne25.5.2017 pod zn,500l5l9707
} vl,jádření SčVI( a.s. Děčínze dne 7.3.2017 porl zn.Ol761003l1O7/UTPCUL/N,la
} vyjáclření České teleltornun ikační infrastruktury a.s. Prahaze dne 30.].20]7 pod čj.: 523104/17a

ze dne 31.1.20l7 bez uvedení čj. a ze dne 6.4.20l7 pod zn, SOS-]7/VE I70040ó

} vyjáclřeníMěstaVarnsdorf-p.Šinrekzednel9.12.20l6podčj.:N1UVA32838/20lóŠinrPeaze
drle 6.9.20ir1 pod č j.: MUVA 24018/2017ŠinrPe

} vl,jádření Technickýcli služeb nrěsta Varrlsdorf s.r.o. ze drrc 28.6.20I7 pocl zn. TS/2017-3/Vy.i/Šnr

} vyjádření UNI Protnotiorr s.r.o. Pralra ze dne 14.5.2017 pod zt-t. 122404564

} v;,jádření Nordic Telecorn s.r.o. Praha ze dne 3.5.2017 bez uvedení č j.
} vyjádření T-Mobile Czech Republik a.s. Praha ze dne 4.4.2017 pod zt"t. El2375117

} vyjádřeníVýběžek.net s.r.o. Varnsdorfze dne 24.7.2017 bez uvedeníčj.
} výádřen í UPC Česká republika s.r.o, Praha ze dne 1 .2.20l7 pod č.i.: E002598/17

} vyjádřeníPovodíOhře s.p. Cl,iomutov ze dne l5.5.2017 pod zn. I'Ol1/l169412011-21037200

} vy.iádření SÚS Ústeckého kraje, p.o. Dubí ze dne 20.3.2017 pod zn,: 54-435-1-0 a ze dne
22.8.2011 pod zn. 54-435-2-0

} sděleníKúÚk, oclbor životnílro prostředí azerněděIstvízedne24.1,20l7podčj.:
9 6l PZP l20 1,1 1ULK69,I P

} stanovisko KúÚk, odbor životního plostředí a zenrědě]ství ze dne 23.1.20l7 pod čj.:
160lZPZ|ZjI7ll]-2601

} soLrhrrlrlé vyjádřeníKúÚK, odbor živohílro prostředí azemědělstvízedne15.2.20i7poctčj.
613lZPZ|2j1,7 N-2720

ý závazl^lé stanovisko MěÚ Vanrsdorf -OŽP k trvalérrru odněti ze ZPF zedrte 5.5.20l7 poct čj,:
MUVA l0828/2017Pej Iv

ž zívazl,É stanovisko MěÚ Varnsdorf - oŽP ze drle 6.3.20l7 podčj.: oŽPl2l89/2016/5;nlll
) závazrÉ stanovisko MěÚ Varnsdorf - OŽP ze dne l0.5.2017 pod čj.: MUVA l194l/20l7Pe.ilv
} koorditlovarré závazné stanovisko MěÚ Varnsclorf - OŽP ze dne28.4.2017 pod čj.: MUVA

l0528/20l7Pejlv
} vyjádřeníKŘP Ústeckého kraje, ú.o.Děčí, Dl ze dne 20.2.2017 pocl čj.: KRPU-23559-1CJ-20l7-

04020ó

} vyjátIřeníMěÚ Varrrsdorf - OSMI, oddělenídopravy a S1-I ze clne 1.3.20l7 pod č.i.:
OSN{ I/778120l 7/BorSa

} rozhodnutí MčÚ Varnsdorf- OSMI, odd.dopravy a SIl o povolenízřízctlísjczdu ze tlrle
15.5.2017 pod č j.: OSMIl755/2017/BorSa

} rozhoilnrttí MěÚ Varnsdorf- OSMI, odd,doplavy a SH o rrloženíIS do silničního pozenlku ze
dne 12.5.2017 pod č j.: OSMV174012017/BorSa

} vyjádření MěÚ Valnsdorf - OSMI, úp ze dne3,|.2011bez uvedeníčj.
) závazné stanovisko KHS Ústeckého kraje. ú,p. Děčín ze dne 9.2.2017 pod čj.: KHSUL

5146/2017

) zavazl"lé stanovisko LIZS Ústeckého kraje, ú.o. Děčílr ze dne 25.4.2011 pod č,i. HSUL-ló34-
4/DC-2017

} vyjádřeníNIPI o.p.s. Jihlavaze dle3.3.201'1 pod zn. 006l70027
} dokIad o zaplacení správrrího poplatku

Žádost o vydání rozhodnutí o vydání společného úzernnílro rozho<ltlutí a stavebrlíIlo povolení byla poclána
na příslušnérll lornrLrláři podle přílohy č. 6, k vylrlášce č. 503/2006 Sb,, byJa podána právnicltou osobort
NervCo Imtlo CZ Gmbll, ln der Buttergrube 9,99428 Weinlar _ Legefeld, Spolková r,epLrblil<a Něnccko,
NervCo Inltlo CZ GnrbH, odštěpný závod, Obclrodní zóna č,p. 266, Otvice, 43l ll Jirl<ov l -
prostředrrictvírn zástupce ZNOJMOPROJEKT Ing. arch. Radornír KAMAN s.r.o., (clále Icn stavebník).

@ro,o
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Do]<urnelrtace byla zpracovárra osobou oprávněnou k výkonu této činnosti podle zákona č. 360/1992 Sb.,
o výkonu povoIárrí ar.ltorizovanýclr architektů a o výkonu povolátli arrtorizovaných inženýrťr a technil(ťl
čirlných ve výstavbě, v pIattrórn znění (autorizační zákon). Oprlrvnění autorizovatló]to architekta jsou
vynezel]a § l7 tohoto zákotla. Z citovalrého právního tlstallovellí vyplývá, žc autorizovaný architckt.je
oprávněn v rozsahu oborLt, pro ktený rnu byla udělena aLrtorizace, vypracovávat projektovou dokLtrttctltaci
staveb, avšak s vý.jinlkou staveb irrženýrských; stejně ta]< není autorizovaný alchitekt v oborLt sr,ó

aLttorizace oprávněl] provádět statické a dynanrické výpočty, ke ktcrýnr nrají dle trst. 5§ l8 písnr, d)
autorizačního zákona oprávněrrí pouze autorizovaní inženýři, Projektová do]<tttnentace pro přednrětnorr
stavbu byla zpracoVána atltoriZoVaI]ým architektern.

Stavební úřad rozhodoval na základě podkladů, které byIy zpracovány oprávněllotI autorizovanou osoboLt
(pro.|ektantenl) a tyto podklady byly vypracovány v rozsahu postačtú ícím k posoLrzerli všech podstatných
otázek spojellých s unrístětrítrr předmětné stavby. By| zjištěn skutkový a právní stav věci, o l<terénr ne_jsoLr

dťrvodné pochybnosti ve všeclr rozhodných sklltečnostech pro je.jí posouzení, a to ve slnys]tl Llst. s\ 3

správního řáclLr. Stavební írřad posuzoval př,edmětnou stavbu z h]edisek uvedenýclt vtlst. § 90 a Llst. § lll
stavebního zákona, projednal ji s ťlčastníky řízení a dotčenýnri orgány v rozsahtt, vjakénl se trnlístění
stavby clotýká práv účastníkťr řízeni, jakož i zájrnťr chráněných zvláštníni piedpisy. Ve r,ýrokLr č. l.
rozhodnutí stanovil body 1-33 podmínky pro unrístčrrí stavby v sotlladLl sust. § 92 odst. l stavebtlílro
zákona.

Stavební úřad zajistil vzájenrriý soulad předloželrýcli závaznýclr statlovisek dotčených orgánťr
vyžadovaných zvláštn íni předpisy a zahrnLrlje do podnrírrek rozhoc]trutí.

Stavební úřad rozhodl, jal< je uvedeno ve výrokLr rozhodnutí, za pottžití tlstanovcní právních předpisů ve
výroku uvedcných.

Účastníci úzenlního řízení (§ 85 stavební]ro zákona) - clalší dotčené osoby:
GridServices, s.r.o., ČEZ Distribuce, a. s,, SČVK a.s., Česká telekorlttn i]<ačn í iníiastrLtI<tLlra a.s,, Sprár,a a

údržba silnic Ústeckého klaje, příspěvková orgatlizace, Město Valnsdorf- Petr Šinek, PovodíOhie -
státní podnik, Pavel Banoň, Alena Vávrová, Alena Rychetníková, Bořivoj Vávra, UniCretlit Bank ALrstria
AG, Technické služby nlěsta Varnsdorf, s.r.o., Teplárna Varnsdorfa.s.

Stavební úřad za.iistil vzájernný soulad předložerrých závazných stanovisek dotčených orgírnů
vyžadovaných zvláštnírrli předpisy a zahrnulje do podnrínek rozhodrlLrtí.

Stal,ební úřad lozhodl, jalije uvedeno ve výroku rozhoclnutí, za y:ottžití t|stnnovení prál,rlích předpisťr ve
výroku uvedetrýclt.

Vypořádánís návrhy a nánritkanli účastníků:

Pan Pavel Bartoň, Horní Nábíeží 858,407 47 Y arrrsdorf, nánlitka ze dne 22.8.2017 pod čj.:2252912017:

,, Dobryi 6/2n, clttěl byclt podat nánitku k nové a stávctj ící stavbě, na pozentku 62 5 3i ] a 625 3/3 z d ůyoclu
nadnúrnéln hluku ze zásobol,ciní od 22hod do 06 hod. A z důlpdu etečišt'ol,ání lté zuhratly odpaclxs,a.

Žtitlám tccly o l,ýsttaúu proti hlttkoué stěny po celé clólce nóho po:cnktt parcelct č. 6258/]. Chlět U,ch,
lby jste lolo slclltovisko ckly do poclntínek yist6ly[y 11 přeclem ntoc děktIi za klathú l,yt|izatlí. Věřím ža ytinl
není lhostcjttó spokojenost ob)lyatel ý do Iě kleří lu žií"
k uvedenénlu stavební úřad uvádí:

Výstavba nové protih lukové stěny

} Stavební úřad je vázán návrhenl stavebtlíka a není vjeho konpetenci tlařizovat výstavbLr
protihltrkové stěny po celé délce pozenku p,č. 6258/l k.ú. Varnsclori SoLrčástí předloženó
pro.|ektové dokLtnr errtace j e návrlr trové opěrné Zdi u severtlíčásti parkov iště, j ej íž navržcná dólka
není po ccló délce s pozemkem p.č. 6258/l k.ír. Varnsdorí, výška činí cca 4 nr. Opěr,ná zed'bLrde
llavazovat na zadrlí stěnu objektu oC a bude ukončerla u stávající opělné zcIi. Stavlra bLrcle vcc]erla
na pozerllku p,č.6256/2 k,Ú. Varnsdorfcca 3,5 n od vašeho pozemkLr p,č. 6258/l k.íl. Varnsdolf.
V tomto řízenísejedná pouze o urlístěnínové stavby nikoliv povoletlí stavby.

Nánritce je ěástečrrě vyhověrro podrnínkou č. 6 pI,o unrístění stavby.

Ur*
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Alena Vár,rol,á, Alena Rychetníková a Bořivoj Vávra. všichni byterri HorníNábíeží 86513,107 1]
Varnsdorl, rlátlitka ze dne 16.8.20l7 pod čj.:2200l/20l7
,,Vzhleclalt ka špctítlým:kušenosle t při vÝstca,bě Panryl rcspektive j ej ího purkoviště, požttdujane
clŮsleclné zuj ištění oclt odu poyrcllové dešťové vody do současné či tqlrrll,ené kcmctlizace jttko po tlobtt
lýstalby, tuk hlavlě po clokotřaní stavby.

ZlibodtlěttÍ: prolože při stulbě Penny tlošlo pravděpotlobně k nekytllitníntu zltuínění navúžlg,, lak zcttltti
Čá:jí porkolišlě a)rávě ta kde m(i stát objekí Pr(ldejny) klesla, tt íuk při prl,nín yětšínt deštivodct
z parkoviště nestékalu tlo butloyané kcumlizaca, ttle pře,s olo,aj put-kol,iště se lltut a k nťtm ntl tll,ůr u
protoŽa kcurulizttce ntl tta,šant pozen*u íenlo přísul yody nesíačiltl pojnoli, ltlk j,ý e ntselilrití lrusiče,
aby 1,oclu oclčerpuli.

Nechcenrc zase pluýCll, cl tak na tuto skutečnost ttpozorňujeme. "

k uvedenérllu stavební úřad uvádí:

Odvod dešťovýclr vod

} Dle předIožené projektové dokunrentace k Lrnrístění stavby budoLr dešt'ové vody zcelélro
parkoviště odvecleny před odlučovač ropných látek do retenční nádrže a déle přes stávající
deŠt'ovoLt kanaIizaci do vodního tokll. V toínto řízení sejedná poLlze o urllístěnístavby a stavební
povoIení na vodnídíla bude vydávat zdeiší vodoprávníúřad.

Nánlitce je vyhor,ěno podnlítlkou č. 12pro Llnístěnístavby.

PřipomínJ<y, které se týka.jí pl,ovedení stavbyje nLltno tIplatnit při stavebnínr řízcní.

Vypořádání s wjádřenírni účastníků k podkladůrn rozhodnutí:

- Účastníci se k poclklarJťrn rozhodnutí nevyjáclřili.

poučení účastn íků:

Proti tonluto rozhodtlLrtí se lze odvolat do l5 dnů ode dnejeho oznátnení ke KrajskénlLr úřadLr Úsreckého
kraje v Ústí nad Labern podánírl u zdejšílro správního orgárrLr.

Odvolání se podár'á s potřebnýn, počterrr stcjnopisťr tak, aby jeden stejnopis ztistal správnítllu ot,glitlLt e
abY každý účastníl( dostal jeden stejnopis. Nepodá-Ii ťrčastník potřebný počet stejnopisťr, vyhotoví jc
správní orgárr na nákJady účastrríka. Odvoláním lze napadnout výrokovor.r část rozhorlnutí, jeclnotlivý
r,ýrol< nebo.jeho vedlejší ustanovení. odvoláníjen proti odůvodnění rozlrodnLrtíje nepřípLIstrlé,

Stavební Úřad po dni nabytí právní moci úzenrního rozhodnuti clolLrčí žatlateli stejnopis písenltléllo
vYhotovení Úzenlrlího rozlrodrlLrtí opatřený doložkor.r pt,ávní nloci spoJLt s ověřenorr grafickou přílohoLr.
stejnopis píscnlnélro vyltotoverlí územní]-to rozhocltlLttí opatřený cloIožl<ou prár,ní ntoci dortlčí také nrísnrě
PříslLlŠnénrLr obecníl]1tl ťrřadu, pokr.rd není stavebnítll úřaclenl, a jcle_li o stavby podIe § J5 nebo 16
stal,ebního zákona, také stavebnínlu úřadu přísltršnérnLr k povolenístavby,

RozhodntItí má poclIe § 93 odst. 1 stavebního zál<ona platnost 2 rokv. Podnrínl<y rozhodntrtí o Lrtltístěrrí
stavb;, platí po dobu trvánístavby či zařizení, nedošlo-1iz povahy věci k.je.jiclr konzunlaci.

Ing. Martin Togncr v.r.
vedotrcí stavcbn ího úřadu

@r,,

otisk úředn ího razítl<a



Č.i. ]\,IUVA 240_1]/20 l71.-ovI\{a

Toto oznlintení ntusí být vl,r,čšcno po dobu

1š tg.70fl
V\ \ ěšeI)o rltte: .._...........................

str, l l

15 dnů.

Sej ltl ttto d Itc:

Razítko, podpis orgárlLr, který potvrzLrje vyvěšerría sejrntltí oznánení.

Pophtek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky l7 odst. i písnl. í) ve
výši 20000 Kč, položky l 7 odst. l písrn. h) ve výši 3000 l(č, položky l7 odst. l píslll. e) ve výši l000 Kč.
ce]kem 24000 Kč byl zaplacen dne 27 .'7 ,2017 ,

Obtlrží:
tičas l n íc i úza tt t n íl to ř íze tt í clat ol,clu schrht kou a tkl]LLlli:llJa
NelvCo Itllnto CZ GnbI-I, Irr der Buttergrube 9, 99428 Weinrar, Legcfclcl, Spolková rcpLlblil<a Něnrecko.
zastoLrpetlá odštěpnýnr závodetll NervCo Inrrllo CZ Gnlbll- IDDS: cilrb7zxt

sídlo: Obchodní zóna č.p. 266, Otvice. 43 ] 1 1 Jirkov 1 - prostřednictvínl zllsttlpce
ZNOJMOPl(OJEKT Ing, arch, Radomír KAMAN s.r.o,. IDDS: yjdc9rrv

sídlo: KLrchařovická č.p. 36l l/11, 669 02 Znojnto 2

CridServices, s,r.o., IDDS: jnnyjs6
sídlo: I)lynárcnská č.p.499/I, Brno-střed. Zábrdovice, 602 00 Brno 2

ČEZ DistribLrcc, a, s., IDDS: v95uqfy

, sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín lV-Podmokl1,, 405 02 Děčílr 2
SCVK a.s,, lDDS: íJrí9ns

. sí,iIo: Ml>lt,ykovl č.p.368. Úsri ttad Labetn-cettlrtrrlr.400 ]0 Ú,lírrlr,-l LrLrerlr l0
Ceská telekonunikační inlrastrLrktura a.s., IDDS: qa7425t

sícllo: Olšanská.č, p.2681l6,13 0 00 Praha 3

Správa a ťrdržba silnic Usteckého kraje, příspěvková orgatlizace, IDDS: 6hevxje
sídIo: Rtrská č.p. 260,417 03 Dubí tr TepJic 3

Město Varnsclorf - Petr Sinrek, Nám.E.Beneše č.p.470,407 47 Varnsdorf 1

Povodí Ohřc - státnípodnik, IDDS:7ptt8gll
sídIo: Bezručova č.p.4219,430 03 Chontrtov 3

Pavel Bartoň, Llolní nábřeží č.p.858,407 41 Varnsdorf l
Alena Vár,ror,á, IIorní nábřeží č.p. 865, 407 47 Varnsdorf l
Alena Rychetrríkovíl. Hornínábřeží č.p. 865,407 47 Varnsdorf l
Bořivo.j Vár,ra, Horní nábřeží č.p. 865,407 47 Varrlsdorf ]

UniCrec]it Bank ALIstria AG, Schottengasse 6-8, 10l0 id,č,l507l4p-Wien. Austria
Teclrnicl<é služby rllěsta Varnsdorf, s.r.o., lDDS: zaj6jey

sídlo: Sr,. Čecha č.p. 12'7't,407 47 Varnsdorf 1

N4ěsto Varnsdorf, Nánr. E. Beneše č.p. 410, 407 41 Varnsdorf l
TepláI,na Varnsdorf a.s., IDDS: 5errrgrnpb

sídlo: Palackého č.p.2160,407 47 Varnstlorf 1

účasln íci úzetttn ílo řízení yet'e.j]]p]1 llh]išt!]l!
dědicové po zernřelé Sofii Kónigové, nar.4.10.1902, posl. trvalýnr bytem Žitavská 86't,401 41
varrrsdorf

d o t č 9n é s ptitlLíliíttth, :
]VlěU Varnsdor,ť- OSMl/Doprava, Nárn. E. Beneše č.p. 470,407 47 Varnsdorl
NTěU Varnsdorf - OZP, Nárn. E. Beneše č.p. 410, 401 17 Varnsdorf l
l(rajsl<ý úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zcnlědělství, IDDS: t9zbsva

sícllo: Velká hraclební č.p.3l l8/48, Ústí nacl Labenl-centrunl,400 01 Ústí nad Labcnr ]

(,y /'r ř).
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Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje, ír.p. Děčín, lDDS: 8p3ai7n

. sídlo: Březinova č.p.3, Děčín I-Děčín,405 02 Děčín 2
HZS Usteckého kraje,odbor požární prevence, územní odbor Děčín, IDDS: auyaa6n

sídlo: Provaznická č.p. 1394ll0, Děčín I-Děčin, 405 02 Děčín 2

Varnsdorf 1

NIPI ČR o.s., středisko DěčíIr, IDDS: 5ec62h6
sídlo: Mírové Nánlěstí ě.p. 1175/5, 405 02 Děčíti l

MěÚ Valnsdorf OSMI/úřad úzernního plánování, Nárn.E. Beneše č.p. 410,407 4'7 Varnsdorf l

UniCredit Bank Czeclr Reptlblic and Slovakia a.s., IDDS: prnigdu
sícl|o: Želetavská č .p. 152511,140 00 Praha 4-Michle

vlastní 2x

Příloha:

ověřená situace pro všeclrny

projektová dokunrentace pro stavebníka po nabl4í právní moci tohoto rozhodntttí

Beneše č.p.470,407

@)n, *
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