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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTI
STAVEBNI POVOLENI

Městský úřad Varnsdorf, OSMI - oddělení dopravy a silničnílro hospodářsrví, jako silniční správní ťlřad
příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona ě. l3l1997 Sb., o pozenrníclr komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), a speciálrrí stavební ťtřad příslLršný
podle § 16 odst. 1 a § 40 odst, 4 písrrr. a) zákona o pozemních kornunikacích, ve znění pozdějších
předpisů a § l5 odst. 1 zákona č. 18312006 Sb,, o územníln plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů (dálejen "stavebrrí zákon"). ve stavebnítn řízení přezkorrrla1 podle § 109 až
l l4 stavebního zákona žádost o stavebnípovolení, kterou dne 25.9,201 7 podala

obcc Dolní Poclluží,|Čo 0026127I, Dolní PorIluží č.p. 6,,t07 55 DolníPodluží, ktcrou
zastupuje Ing, Martina Hřebřinová, ICO 73842346, Skalická č.p.736,473 01 NovýBor(dálc
jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkourrrání:

Vydává podle § l15 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 52612006 Sb,, kterou se provádějí některá
ustanovení stavebrrího zákona ve věcech stavebnílro řádrr

stavební povolení

,,Dolní Podluží - chodník L etapa" (dálejen ,,stavba") na pozemku st. p.383, parc, č. 56/2, 57lZ,85,
583, 584/2, 587ll, 587 /2, 58713,209416,2095,2096,2107 /1,2107 /2, 2107l4,2192118,2347 lt, z37 4,

Z380/I,2380/2 v katastrálním území Dolní I'odIuží,

Uvedenýrn dnenr bylo zaIlájerro stavební řízení.

Souhlas s vydáním stavebního povo|ení podle § l5 odst.2 stavebnílro zákona vydal stavební úřarJ
Městského úřadu ve Varnsdorfu dne 27,09.2017 čj. MUVA 2598l/20l7NovMa,

Toto rozhodnutí navazuje na územní rozlrodnutí o umístění stavby vydané poci č.j,: MuvA
20700/20 1 7NovMa spis. zn, 2547120 ] 7/SÚ-No, ze dne 07.08.20 l 7 a nabylo právn í rnoci dne l ].09.20 l 7,

Popis stavby:

Jedná se o výstavbu cliodníku podél silnice l]112643 a I/9 v obci Dolní Podluží. Trasa chodníku je
rozdělela do tří tras. Povrch chodníku bude z betonové zárnkové dlažby s prvky pt,o nevidorrré kontrastní
barvy od barvy krytu chodníku.
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Trasa 1 - nový chodník, délky trasy 4 42,49 m. Délka trasy je místy přerušerra pro přecházení č, l délky 8, l
m, č. 2 délky 7m a č, 3 délky 5m. Součástí trasy je opěrná zed' délky 29,7 m a výšky cca lnr. Zed'br.rde
provedenajako konrbinace železobetonové zdi s kamenným obkladem,

Trasa 2 - nový chodník, délka trasy 26,54m. Součástí trasyje úprava stávajícílro clrodníku o ploše 3,8rn2.

Trasa 3 - nový chodnik, délka trasy 25,05m.

Od silnice jsou chodníky odděleny betonovou obrubou umístěnou ]5cn nad niveletou silnice. Zdruhé
strany bude chodník lemován na trase l vpravo, sadovott obrubou umístěnou 0,06rn nad niveletu
clrodníku, mostním zábradlím, stávající zástavbou a řimsou opěrné zdi, Na trase 2 vpravo, sadovou
betonovou obrubou umístěnou 0,06m nad niveletou chodníku a na tlase 3 vlevo, sadovou obrubou
umístěnou 0,06m nad niveletou chodníku jako vodící linie pro nevidomé. V místech ukončení chodníku,
v místech plo přecházení a v místech sjezdů k nemovitostem bude hrana obruby snižena na 2cm nad
niveletu komunikace.
x,-,Siřkove uspořádáni chodniku je navrženo o základní šířce 1,5m s příčnýrn klopením 1,50Á směrern do
silnice. Lokální zúžení chodníku bude na trase jedna, a to v úseku km 0,033 l0, na 1,3óm z dťlvoc]u
vyústění trubního propustku pod silnicí III. třídy. Dále v úseku km 0,100 25, bude chodník zúžerr na 1,30
m z dŮvodu stávajícího příhradového pilíře spol, ČEZ Distribuce, v úseku km 0,171 l0, bude zúžen na
1,30 zdŮvodu stávajícího betonového sloupu spol. ČEZ Distribuce a vúseku krn 0,235 J8 dojde na
zúžení 1,36tll z důvodu síávající záslavby objektu č,p.39.

Dešťové vody z povrchu chodníků budou odvedeny příčným spádem přes obrubu do si]nice a nově
navrŽenými přípojkami pro odvod dešťových vod Větev I a Větev II. Větev I je navržena délky 148,80m.
Součástí přípojky jsou rrové revizní šachty vpočtu 6ks Šl-Š7 umístěných vtělese chodníku a rnístní
komunikaci a 6 kusů uličních vpustí uv1- uv6, zaústění přípojky pro odvod dešťových vodje do potoka
LuŽniČka. VěteV II je navržena vdélce l92,18m aje urnístěna v tělese_ komunikace podél chodníku,
SouČástí přípojky pro odvod dešťových vodjsou nové revizní šac]]ty ŠS-ŠtO a nové uliční vpusti UV7-
UVl5. Zaústění Větve II bude do stávající dešt'ové karralizace, V úsecích opačného spádu zenrní pláně
chodníku a komunikace bude osazen trativod DN l00, obsypaný dftí 8/l6 pro odvod vody zpiáně.
Zaústění trativodu bude do nové přípojky pro odvod dešťových vod.

Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace zpracované projekční kanceláří Promos
Sosnová s.r.o,, - Ing. LadisIav Štepánek - Čratr 0400404. Plojektant zodpovídá za správnost,
celistvost, Úplnost a bezpečnost stavby provedené dle jím zpracované projektové dokumentace a
proveditelnost stavby dle této dokumentace jakož i technickou a ekonomickou úroveň
teclrnologického zaíízení, včetně vlivů na životní prostředí. Případné změny nesmí být provedeny
bez předchozího povolerrí speciálního stavebního úřadu.

2, Stavba bude dokončena do l2l2018,
3. Stavebník předem písemně oznámí speciálnílnu stavebníllu úřadu tertnín zahájení stavby, název a

sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět s doloženýrrr výpisem zobchodního
rejstříku a ProhláŠení oprávněné osoby odpovědné za vedení stavby (stavbyvedoucí, stavební dozor),4. Stavebník oznámí stavebnírnu úřadu tyto fáze výstavby:
- vy,týčení stavby v souladu se stavebním povolením
- hloubka výkopů a rrloženípřípojek pro odvod dešt'ových vod
- hloubka základové spáry, Ltložení výztuže opěrné zdi
- konečná prohlídka po dokorrčení stavby

5. Při Provádění stavby je nutno dodržovat předpisy, týkající se bezpečnosti práce a tecJrnických
zařízenÍ, zejména zákon č. 30912006 Sb. a nařízení vlády č.59I/2006 Sb., o Ůližších minimálních
požadavcích na bezpečnost ochranu zdraví při pláci na staveništi.

6. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyht. č.26812009 Sb., upravující požadavky na provádění
stavebních korrstrukcí a technických zařízení staveb a na ně navaiujíci ustanovení piír|ušn1;"h
technických norern.

7. Na stavbě bude řádně veden stavební deník, za řádné vedení
stavby. Stavební deník bude uložen na stavbě tak, aby

stavebního deníku odpovidá Zhotovitel
byl k dispozici vždy při namátkovém

kontrolním výkonu.
8. Pro stavbu budou použity pouze materiá|y s příslušnými atesty (atesty Vydané státní zkušebnou,
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osvědčení ITI, prohlášení o shodě a podobně).
Veškeré škody způsobené stavbou hradí investor.
Bude zamezen přístup nepovolaným osobám na staveniště.
Staveniště bude odpovídat požadavkům ustanovení § 24e vyhl.č. 26912009 Sb. Stavební činnost bude
uskutečňována tak, aby vzhledem k provozu na stavbě a okolní zástavbě byly veškeré její negativní
vlivy sníženy na minimum. Práce, jejichž hlučnost by přesahovala 50dB, nebudou prováděny v době
od 21 hodin do 7 hodin.
S odpadem, vznikajícím při stavební činnosti, bude nak]ádáno v souladu se zákonem č. ]85/2001 Sb.
o odpadeclr a ostatními souvisejícími předpisy v odpadovém hospodářství. (Obaly od stavebních
materiálů nesmí být likvidovány spalováním na místě,) Ke kolaudaci budou předloženy doklady o
nezávadné likvidaci odpadů, vzniklých během provádění staveb. Na stavebním pozemku bude
vyčleněno místo pro nádobu na TKO.
Před započetím stavebních prací na kornunikaci požádá zhotovitel stavby zdejší odbor o vydání
povoleni zvláštního užívání dle § 25 zákona ě. 13l1991 Sb., o pozernních komunikacích, ve znční
pozdějších předpisů a o zvláštní užívání komunikací. Žádost bude podána minimálně 30 dní přecl
zaháiením stavebníclr prací, K žádosti doloží souhlasné stanovisko správce kornunikace a návrll
dopravního řešení se stanoviskem PČR DI Děčín,
Budou splněny podmínky vyjádření Severočeské vodovody a kanalizace a.s. TepIice ze dne 6.9.2011
pod spis, značkou O176l02l92Z8lOTPCULlSe a vyjádření ze dne 5,9.201] pod zn. SCYKZAD792"I
Budou splněny podmínky stanoviska Řediteiství silnic a dáInic ČR, Chomutov ze dne l 1.9.20J7 pod
č.j. 23 5 / 3 5200 /20 | 7 /Mai. :

- Požadujeme aktualizovat stanovisko Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje, odboru slLržby
dopravní policie, k umístnění svislého dopravního značení (umístnění) konkrétně značek A3lb, ve
váahu ke komunikaci I.třídy I/9
- po realizaci stavby požadujerne vyhotovení oddě|ovacích geometrickýclr plánů, aby bylo možno
majetkoprávně vypořádat pozemky pod místní konrunikací - chodníkem a vlastní stavbou
komunikací I.třídy U9
- při provádění stavebních prací, v případě zásahu do stavby komunikace I. třídy ie nutné narovnat

l4.

15.

12.

l].

majetkoprávní vztahy úplatnou nájemní smlouvou.
16. Budou splněny podmínky vyjádření České telekomunikační infrastruktury, a.s. Praha ze dne

12..4.2017 pod spis. značkou SOS-17^r'E ] 700408
l7. Budou splněIry podrnínky stanoviska GridServices, s.r.o,, Brno, ze dne 26.9.201] pod spis, značkou

500 l l 5804l4
l8. Budou splněny podmínky vyjádření Povodi Olrře s.p. Clromutov, závod Terezín ze dne 3,]0,20l7

pod spis. značkou POH|40427 l2011 -2l30| l00 :

- Vodoprávnímu či stavebnímu úřadu bude doloženo, že dešťové vody svedené do Větve lI nelze
vsakovat či před vypouštěníIn do stávající kanalizace zadržovat,
- Během výstavby ani užíváním díla nedojde k významnému znečištění vod, zvláště né ropnýIni
látkami,
- V záplavovém území vodního toku Lužrrička nebudou sk]adovány snadno rozpojite]né a
odplavitelné materiály ani Iátky závadné vodárn, pokud nebudou zabezpečeny před průtoky velkých
vod.
- V průběhu stavby nesmí doj ít ke znečištění a zanesení průtočného profilu toku,
- Výustní objekt do koryta Lužničky bude upraven následovně: potrubní výpusti nebude z PVC
(nahradit PE), břeh kor},ta před vyústěním potrubí bude opevněn rovnaninou z lomového kanrene o
min, hmotnostil5Okg do hutněného štěrkového lože s doklírrováním, opevnění bude provedeno
v linii stávajícího terénu.
- Vybudované opevnění v korytě vodního toku nepřevezme Povodí Ohře, státní podnik. do sveho
majetku ani do své správy.
- Zahájení a ukončení prací bude s dostatečnýnr časovým
provozní středisko v České Lípě, Litoměřická 91, 47Ó 01
Reháková, tel. 7 239 8309 l.
- pracovník povodí ohře, provozu Česká Lípa (viz, kontakt výše) bude přizván na místo stavby
k upřesnění provedení výustního objektu v korytě Lužničky.
- po kompletním ukončení prací bude přizván pracovník provozu Česká Lípa( kontakt výše) ke
kontrole provedení stavby, kde mu bude předána dokumentace skutečného provedení stavby vč,
detailů v místech křížení vodního toku Lužnička a konečný stav bude tímto pracovníkem
protokolámě odsouhlasen.

předstihern (rrin. 7 dní) nahlášeno na
Ceská Lípa Dubice. Bc. Terezie
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odůvodnění:
Dne 25,09,20l7 Podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbtl,uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Územní rozhodnutí o umístění stavby bylo vydáno dnel.8.20|1 pod čj.MUVA 20700/20l7 NovMa.
SiIniČní sPrávní Úřad oznámiI zahájení stavebníh o řízení zl^láll,tým účastníkům řízení a clotčenýIn orgánům.SilniČní sPrávní Írřad podle ustanovení § ll2 odst.2 stavebniho zákona upustil od ohledání ]]a místě a

Č,.j MUVA 33270/201 7Borsa

l9. Budou splněny podrrrínky vyjádření ČFí Distribuce, a,s.Děčín z30,6.201'1pod čj.0100768924
20, Budou splněny podmínky_vyjádiení SÚS Ústeckého kraje, p.o. Dubí ze dne 26.i.20l7 pod zn,: l l-

1 0 l - 1 -O, SUSUK/SPL/ 0637 9 /20 l7 :

- Budou předem zajištěna taková účinná opatření, aby v průběhu prací ani později po jejich
dokončení nedocházelo kznečištění či jinémLl poškozerlí uorouiy, uni ortutníc"h silničních
souČástí a Příslušenství, nebyIo narušerro stávající silniční odvódnění a rrcbyla o]rrožena
bezpečnost silničního provozu v dotčenéIn úseku.

- pied zahájení prací v pozemcích ve správě sús uk. p.o. vyzve inveslor ttaši or.ganizaci
k protokolámímu předání silnice.

- SPára mezi stávajícím ŽiviČným kry4em vozovky a obrubou chodníku bude ošetřena pružnou
zálivkou.

- po dokončení chodníku bude stavba geometricky zaměřena a majetkově vypořáclána,- Investor stavby bere souhlasně na vědomí, že po dokončení piací v siInienim pozemkLr a jeho
zpětném převzetí naŠÍ olganizací bude po záruční dobu 36 měsícťr provádět průběžně a bez
Prodlení odstraňování závad vzniklých zjeho činnosti na silničním poŽemku a uhrazovat škody
následně vzniklé v důsledku těchto závad.

21 , Při Provádění staveb nesmí b;ít narušeny nadzemní a podzemní sdě|ovací kabely a zařízení, vederrí a
PotrubÍ. Při Provádění staveb nesmí bytt nad příprrstnou míru znečišt'ováno žjvoiní prostředí a nrístrrí
komunikace, okolní zástavby nesmí být nad přípustnou rníru obtěžována hlLrLem, prachem a
vibracemi. Nesmí dojít k znečišt'ování ter,énu, povrchovýclr a podzemních uod ,.opný,,.,i a .]inli,njškodlivými Iátkami.

22. Před zaPoČeíim zemních prací je nutno požádat správce dotčených inženýrských sítí o přesne
vytyčení tras podzemních vedení,.Podmínky stanovené jednotlivými správci rnusiLlit respektóvány,
Pokud bY Při Provádění prací byl zjištěn výsk)t neznámého podzemnílro vedení, inusí být o tonl

^^ l.pr9q!",-,ě uvědomen majitel tohoto vedení, který stanoví další podrlínky pro prováděnípraci.
23, Prováděním Prací nesrni být poškozeni ue srrych právech Lrživatelé nebo viasttríci souseciníclr

nemovitostí a PorostŮ. Sjednání příslušné dolrody a náhrady škody jc povinen ptovádět investor
(zlrotovitel).

24. Y ozidla a stavební mechanizmy opouštějící staveniště nebudou znečišťovat veřejné komunikace, v
oPaČném PříPadě zajistí stavebník okamžitou nápravu. Na silničním pozemku nebude sklaclován
stavební materiál.

25, Před zahájenÍIn stavb} musí bja vi.'týčena prostorová poioha stavby odborně způsobilou osobou. Ke
kolaudaci bude Předložen výkres geometrického záměření nové bL,dované 

' 
stav by a dok]ady o

vY|ýČení stavbY, doklady o pt,ovedené kontrole jednotlivých inženýrskýclr sítí dánýlni správci,
stavební deník, Protokol o předání a převzetí dokončené stavby, projekiová doku*.ntu.á skutečného
provedení stav\, doklady o qy'sledcích předepsaných zkoulek, doklady o ověření požadovaných

^ _ vlastnoslí výrobků, doklady o předání vzniklých odpadů oprávněný, oroĚá,' či orguni;u;i;;r.
26, Při stavbě musí bY zajištěn příjezd pro vozidla záchratlné službý a požánri ochr:any ke siava.licim

^_ :9j.kj|.r.u musí b;t zabezpečen přístup zákazníků do prodejen a i obýtnlirn ,lornům.'
27. Na viditelném místě u vstupu na staveniště bucle umistěn štítek - STAVBA PoVoLENA-, kte rýobdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci, Štítek musi by cir.anen piea

povětmostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůitaly čitelné a ponechán nu,írtě áo vyaání
kolaudačního souhlasu.

28, DokonČení stavby oznámíte písemně se žádostí o kolaudační souhlas speciáinímu stavebnímu úřadu
- oddělení dopravy a SH MěÚ Varnsdorf § 122 zák. č. l 83/2006 Sb.

Účastníci řizení na néž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu dle § l 09 odst. 1 písm, a) a § l 09 odst. ]písm. c) stavebníh o zákona:

Obec Dolní Podluží, Dolní Podluží č .p. 6, 401 55 Do]ní Podluží
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Ústního jednánÍ, protoŽe mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné
podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od áoručení oznámeni o zahájení stavby
mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.

SilniČní sPrávní Úřad v provedeném stavebníln řízení přezkoumaI předIoženou žádost z hledisek
uvedených v § lll stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, žejejím uskuteČněním nebo užíváním 

_ 
nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebnlrn zat'oná,n, preapisy

vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby a podmínky územního
rozhodnutí o rrmístění stavby. Silniční spr,ávní úřad v pdlběhu řízení nesh]ecla| iůvody, které by bránily
povoIení stavby.

V PlŮběhu řízení bylo zjištěno, že dešťové vody svedené do větve II nelze vsakovat či před vypouštěním
do stávající kanalizace zadňovat z důvodu umístění pod komr.rnikací a nemožnosti u.d.n i u.'; iné trur.,
Vsakováním deŠťových vod v blízkosti komunikace by docházelo k jejímu podmáčení a následné
destrukci tělesa komunikace, proto je nutné dodržet navržené odkanalizovánl aI" pb.

Účastníci řízení - další clotčené osoby:

Petr JonáŠ, Hana JonáŠová, Pavel Dohna| Iveta Dohnalová, Dolní Podluží, Ing. Josef Sochor, LLrdmila

§o*o:ouá: 
lng, Lukáš. EdeJmann, KOVOŠROT GROUP CZ a.s., Správa a údržĚa silnic ústeckého kraje,

Reditelstvi si]nic a dálnic CR, Povodí Ohře - státní podnik, Obec iiřetín pod Jedlovou, československá
obchodní banka, a.s., ČEZ Dist.ibuce, a. s,, GridSirvicei, ....o., sčvŘ u.r., e .rr,a'rJ."ro,"rnltue ni
infrastruktura a.s..

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
- Účastníci neuplatnili návlhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

ProjekÍová dokumentace stavby spIňuje obecné technické požadavky na stavby a podmíIrky územního
rozhodnutí o umístění stavby. Speciá|ní stavební úřad v průběhu řízeni neshledal dtvldy, t<tert by bránily
povoIení stavby.

Ž:!?:::,r!!^:i stavebního povolení byla podána na příslušném formuIáři podle přílohy č.9, k vyhlášce č.
503/2006 Sb., bYla Podána ing.Martinou Hřebřinovou, Skalická 736,473 0l Nový Bor, kt..á rurtupu.1" nu
základě plné moci Obec Dolní Podlu ží,IČ: 0026127l
Dokumentace byla zpracovaná osobou oprávněnou k výkonu této činnosti podle zákona č. ]60/l992 Sb.,
9. 

uý|9nu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě, v platném znění (autorizaění zákon).

SPeciální stavební Úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnrrlje do podmínek rozhodnutí,

SPeciální stavební Úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za poLtžití ttstanovení právních
předpisů ve výrok u uvedenjch.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky,

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladůrn rozhodnutí:
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřiIi,

Č.i, MUVA 33270/20 I 7Borsa

projektová dokumentace
informace o parcelách KN
plná moc k zastupování ze dne 19.7 .20l6
p|án kontrolních prohIídek stavby
souhlas Městského úřadu Varnsdorf, stavební úřad ze dne 27.9.20l7 pod čj, MUVA2598l/20l7NovMa

@n,"
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územní rozlrodnutí MěÚ Varnsdorf, stavební úřad ze dne 7,8.20l7 pod č.j. MUVA
20700/20l7NovMa
MěÚ Varnsdorf SÚ, Rozlrodnutí o povoleni výj irnky, č j, M UVA l 9897/20 l 7NovMa z 21 .7 .201.1
vyjádření MěÚ Varnsdorf, OSMl ze dne S.S.2dtZ poa O,.j. tO:OOUZOl7IOSMI
7á\a7ne stanovisl\o MěÚ Varnsdorf - oŽP ze drre t0.5. jO lu pod c,i, MUVA I0Jo9,20l7l'ei]v
stanovisko KŘP Úsreckého kraje. PoLIClE CR - dopra,ni iŇr,irii i,i"i l," j 

"iárr"i"' ,. o".
]9l1.29l1e"q č!, KRPU-79645-1/Čl-zolz-o+oolp-04 a DI Děčirr z25.4.2011, c;. rŘpÚ si+oo
1lCJ-20l7 -040206
Vyjádření ČEZ Dist,,ibuce, Děčín, z25.4,20)7, zn. 1092513423, soLrhlas s ulIístěním stavbyč,l0925l358] z25.4.2017 a sdělerrí z 30.6.2017. zt-:.0100168924
vyjádření České telekornurrikačn i infrastruktury, a.s, Pr.aha zeáne ]2.4.2017 čj.SoS- l 7/VE ] 700408
a č.,1.639709/l6 z I6.6,2016
vyjádření RWE Distribuční služby s.r.o. Bnro ze dne 30.6.20t6 z,n.50Ot328128
vyjádření České Radiokomunikace a.s., zn. UPTS/OS /173457l20l7
stanovisko Krajské hygienické stanice ÚK, ze dne l |.9.20]1 pod č j, KHSU L 4 26) l l20l1
závazné stanovisko HZS ÚK, Ústeckého kraje ze dne 2.10.2017 poá eJ. HsuI-- 261,361lDC-2017
vyádření SčVK a.s. Teplice ze drte 19.9.201] č.j. o116] 02lg2žslUTPC ULlSe a z 5 9.20|7 plod zn.SCYKZAD79z7
stanoviska GridServices, s,r,o., Brno, ze dne 26.9,201-], zn, 5001 15804l4
Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení sluŽebnosti a umístěnístavby: č.l037120 17,vI/103612017lDC,
Stnlouvy o provedení srar b1 VIII/I0l0/20I6lDC l q

vyjádřeni UPC Ceská r,epublika s.r.o. Praha ze dne 30.6,20]7 č.ž,.E() l2882,111
Vyjádření Telco Pro Services, a.s., Pralra, zrt. 020061924l z 30.6.2011

:l"l9:],k9 |9]"9 í oh íe, s.p. Chomutov ze dne 3. i 0,20 l 7 pod zn. Polt/4042112011-2130| 100
VyJadl'eni §US, Dubi, zn. lI-101-1-o, SUSUK/SPL/063 7912017 z26,4.2011
stanovisko ŘSD ČR Chomut ov, č j,235/35200/20l7lMai

§t].!ste9t_e! kraje, odbor dopravy a silničriího hospodářství, čj 4289lDSl2017
Vyjádřen í SčVaK a.s., Teplice, zn.O l 76 i 02Ig228/UiPCUrÁe Ž t.s.zot.t
Doklad o zaplacení správnílro poplatku

poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvo|at do l5 dnů ode dnejeho oztrámení ke Kra.jskémrr úřaclu ústeckého
kraje v Ústí nad Labem podáním u zdejšího správního orgá"nr-,. 

'

OdvoIáni se Podává s potřebnýIn počtern. stejrropisů tak, aby.jeden stejnopis zůstal správrrímrr orgánu aaby.každý účastník dostal jeden stejnopis. Ňepodá-li účasinik potřebný počet stejnopisů, vyhotovi .jesprávní orgán na náklady účastníka.

99*]l"1' lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovel]í.
OdvoIání jen proti odůvodnění rozhodrrutí je nepřípLlstné.

Stavebník.je Povinen Štítek před zahájeníln stavby umístit na vidite]néIn místč u vstup1 na staveniště a
Ponechatjej tam aŽ do dokorrČení 

"stavby, 
případně do vydání kolaudačního soulrlasu; 1-,rr.ahř rrnut y ..mohou označitjiným vhodným způsobem s uvedením úd;jů ze štítku,

Stavba nesmí l:ý't zahájena, dokud stavební povo]ení nenabude právní moci. Stavební povolen í pozb,juáplatnosti, jestliže stavba nebyla zah ájena do Ž Iet ode dne, kdy nabylo právn í moci.

lng. Jaroslav Beránek v.r,
vedoucí odboru splávy majetku

a investic

čj. MUVA 33270120l78orsa

otisk úředn iho razitka
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Toto oznámení musí bl,1t vyvěšeno po dobu l5ti dnů.

. 17, 12, ?017vyveseno dne: sejmuto dne:

Razílko a podpis orgánu, který potvt zuje yy-věšení 0 sejmulí oznántení.

Obdrží:
účastníci řízení (datová schránka a doporučeně):
Obec Dolní PodluŽÍ, IDDS: 8t6a4bh; sídlo: Dolní Podluží č.p ,6,407 55 Dolní PodJuží _ prostřednictvím
zástupce Ing. Mamina Hřebřinová, Skalická č.p. 736,473 Ot Nový Bor
Peh,Jonáš, Kateřina č.p. 39,401 55 Dolní Podluží
Hana Jonášová, Kateřina č,p. 39,401 55 Dolní Podluží
Pavel Dohnal, Kateřina č.p. 4l,40'7 55 Dolní Podluží
Iveta Dohnalová, Kateřina č.p. 4I,407 55 Dolní Podluží
Ing. JosefSochor, Pražská č.p. 2804,401 47 Varnsdorf l
Ludrnila Sochorová, Pražská č.p. 2804, 407 47 Varnsdorf l
lng. Lukáš Edelmann, Do|ní Podlužíč.p.326,407 55 Do]níPodluží
KoVoŠRoT GR}UP CZ a.s., IDDS: hf5e.pd; sídlo: Ke Kablu č.p, z89l7, DoIní Měcholupy, J 02 00
Praha 102

§pniva_ a údžba silnic Ústeckého kraje, IDDS: 6hevxje; sídlo: Krokova č.p,31,405 0l Děčín 1
Reditelswí silnic a dáInic ČR, IloS: zjq4rhz; sídlo: Na Pankráci č.p. 546i56, Ňusle, 140 00 Praha 4
Povodí ohře - státní podnik, IDDS: 7ptt8gm; sídlo: Bezručova č.p.4219,430 03 Chomutov 3
obec Jiřetín pod JedJovou, IDDS: dd6bngb; sídlo: Vinařská č. p.32, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou
Ceskoslovenská obchodní banka, a,s., IDDS: 8qvdk3s; sícllo: Řadlická ě.p. 333/l50, l 50 57 Plaha 5
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy; sídlo: Teplická č.p. 874i8, Děčin lV-Podmok|y,405 02 Děčín 2
GlidService,s, sr.o., ]DDS: jnnyjs6; sídlo: Plynárenská č,p. 499ll, Brno-střed, Zábrdávtce,602 00 Brno 2
SCVK a.s., ]DDS: fl/rf9ns; sídlo: Masarykova č.p. 368, Ústí nad Labem-centrum, 400 l0 Ústí nad
Labem 10
Česká telekomunikaČní infrastruktura a.s,, IDDS: qal 425t; sídlo: olšarrská č.p.268116,]30 00 Pr.aha 3

účastrríci řízení (oznámeno veřejnou vyhláškou):
st.p.4, 371, 7, 53lI, 5313, 56, 37011,726,731, 440, 44lll, 44112,693,58, 3, parc,č. 584/4, 585,
2094/2"75/1,75lz,7611,7612,2106,80/1,83/1,83/2,2341/3,210113,21O717,5611,5612,5512,5712,6012,
19, 210715, 210716, 2108/t, 2347ll, 2347l13, 2377, 2379, 238I, 23-13, z3.76, 87, 8gl1, 2127ll, 20g4ll,
209415,58911,589/2,2354v katastrálním území Dolní Podluží, parc,č. 131112, 1312,2127 v katastrálnírn
území Horní podluží

Dolní Podluží č.p,54, č,p. 326, č.p.51, č.p.48, č.p, 325, č.p.5l7, č.p. i94 a č.p.l84, Dolní Podluží,
Kateřina č,p.41

dotčené orsánv:

|ZS lsteckélo kraje,odbor poŽární prevence, územní odbor Děčín, IDDS: auyaa6n; sídlo: Pr.ovaznická
ě.p.I394ll0, Děčín l-Děčín,405 02 Děčín 2
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje, ú.p. Děčín, IDDS: 8p3ai7n; sídlo: Březinova č.p. 3, Děčín I-Děčín,405 02 Děčín 2

]{rajský 
Úřad t]st9!\elo kraje, odbor dopravy a silrričního lrospodářství, IDDS: t9zbsva; sídlo: Velká

Hradební č.p. 31l8l48,400 02 Ústí nad Labem
ob_ecní úřad.Do_lní Podluží, IDDS: 8t6a4bh; sídlo: Dolní Podluží č.p. 6,401 55 Dolní Pod]uží
MěU Varnsdorf- stavební úřad. Nám. E. Beneše ě.p.410,407 47 Varnsdorf l
MěU Varnsdorf - OZP, Nárn. E. Beneše č.p.470,4Ó7 47 Varnsdorf. ]

ltlaav oro vwěšení a í:1řad

Č,j, MUVA ]3270/20l 7Borsa

MěÚ Varnsdorf - OŘC, N,em_j. Beneše č.p.479,46q ]j$,.n.6o.1

Qtlll u
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obecní úřad Dolní Podluží, IDDS: 8t6a4bh; sídlo: Dolní Podluží č.p.6,407 55 Dolní Podluží

ostatní:
vlastní 2x

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona ě. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. I ve
výši 10000 Kč byl zaplacen 24.|0 .2017 .

Příloha:
situace
pro navrhovate|e 1 x paré ověřené projektové dokumentace - obdrží stavebník po nabytí pnívni
moci rozhodnutí spolu se štítkem ,,Stavba povolena...

@n n,
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