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ROZHODNUTI
úznvrNí RozHoDNuTí

Výroková část:

Městský Úřad Vamsdorf, Stavební úřad,jako stavební úřad příslušný podle § l3 odst. l písm, c) zákona č.
18312006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dáIe jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § S4 ť90 stavebního zákona žádost
o qldání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dálejen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne
13.12.2017 podal

GasNet, s.r.o., IČo 27295567, Klíšská č.p. 940, 401 17 Úsrí nad Labem - cenlrum,
kteroa zastupuje GridServices, s.no., ICO 2793S31I, Plynárenská č.p. 499/l, Brno-střed,
Zábrdovice, 602 00 Bmo 2,
kterou zastupuje INPoS-Projekt s.t.o., IČo 25446355, Nitranská č.p.381,460 0I Liberec 1

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

Vydává podle § 79 a92 stavebního zákona a § 9lyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

rozhodnutí o umístění stavby

REKO MS Varnsdorf - I. Hory + 3
(dáIe jen "stavba".1 na pozemku parc. č. 523 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 513 (ostatní plocha),

parc Č. 555/1 (ostatní plocha), parc. č. 556 (ostatní plocha), parc. č. 589/2 (zastavěná plocha aiádvoří),
parc_,_č, 589/8 (tnalý travní porost), parc. č. 61 l/l (ostatní plocha), parc. č. 612 (ostatní plocha), parc. č.

614 (ouatní plocha), parc. č. 652/1 (ostatní plocha), parc, č. 8] 70/2 (ostatní plocha) i kot^iahi^
území Varnsdorf,

Druh a účel umisťované stavby:
- Stávající STL plynovodní řad s provozním přetlakem zemního plynu 100 kPa z potrubí ocelového

DN 250 a DN 200 vedený od VTL regulační stanice plynu ulicí Rumburská, Vinohradská,
MěŠt'anská a Josefa Hory k ulici 5. května bude nahrazen novým STL plynovodním řadem ,'pl', z
potrubí PE 225

- Nový STL PlYnovodní řad ,,P1' PEO225 přecházi v křižovatce ulic Rumburská, Vinohradská a 5.
května komunikaci II/265 ulice 5. května. Křížení komunikace bude provedeno př"kop"- z důvodu
kříŽení PlYnovodu s kanalizačlí stokou s uložením potrubí STL plýnovodního řadu do chráničky
z materíáIu PE dimenze PEO3I5 délkf, 1l m. Vulici Měštanská kříží norlý STL plynovodní řad
,,Pl* PEaZ25 bezejmennou zatrubněnou vodoteč. Vodoteč bude křížit v chrá,ničce pbÓ: ts aettl,' +
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m uložené l m pod dnem zatrrrbnění. Chráničky budou opatřeny na vyšším konci čichačkou
vy",ledenou do litinového poklopu. potrubí řadu bude v chráničce \ystředěno a čela chráničky budou
utěsněna manžetami proti vniknutí vody do chráničky.

- Z nového STL plynovodního řadu PE@225 budou vysazeny odbočné propojovací STL plynovodní
řady do ulice Kamenická řad ,,P6" zPEaI60, řad ,,P5* z PEO63 do uličky k č,p. 3l 14 a řad ,,P4"
zPE O90 do ulice Měšťanská s dopropojerrím na stávaj ící ocelové STL plynovodní řady DN l50,
DN 32 a plastový STL plynovodni řad PEa90 realizovaný v rámci stavby Reko MS Varnsdorf -
ulice 5. května + 3. V ulici Rumburská bude na nový STL plynovodní řad ,,Pl" přepojen sávající
ocelový STL plynovodní řad DN 100.

- Bez náhrady budou zrušeny stávající NTL plynovodní řady z potrubí LITEN PEOI60 a PEa225
vedené v ulici Vinohradská, Měšťanská a v části ulice J. Hory směrem k ulici 5. května. V ulici J.
Hory směrem k ulici Petra Bezruče bude stávající NTL plynovodní řad z materiálu LITEN PE Ol60
nahrazen nol}m STL plynovodním řadem ,,P2" z materiálu PEO63 napojeným na nový STL
plynovodní řad PEa225 v křižovatce ulic Měšťanská a J. Hory. STL plynovodní řad PE 063 bude
zaslepen před křížovatkou s ulicí Petra Bezruče. V ulici Na Haldách bude zrušen stávající ocelov,ý
NTL plynovodní řad DN 50 a bude nahrazen noým STL plynovodním řadem ,,P3" z potrubí
PEO63 napojerrým na nový STL plynovodní řad PEa225 v křižovatce Na Haldách a Měšťanská.

- Stávající STL plynovodní přípojky budou přepojeny (3 ks) nebo rekonstruovány (3 ks) a napojeny
na nol"ý STL plynovodní řad PEb225. současně bude provedena rekonstrukce 20 ks plynovodních
přípojek z NTL na STL sjejich dopojením na slívající rozltody OPZ a dojde k přetlakování 1 ks
přípojky NTL na STL ajejí přepojení na STL řad.

Stanoví podmínky pro umístění stavby:

l. Pro uskutečnění navrhované stavby se jako stavební pozemek vymezuje pozemek parc. č. 523
(zastavěná plocha a nádvoří), parc. ě. 543 (ostatní plocha), parc. č. 555/1 (ostatní plocha), parc. č, 556
(ostatní plocha), parc. č. 589/2 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 589/8 (trvalý travní porost),
parc. č. 6l1/l (ostatní plocha), paíc. č. 612 (ostatní plocha), parc. č. ó14 (ostatní plocha), parc. č.
652ll (ostatní plocha), parc. č. 8l70/2 (ostatní plocha) v katastrálním území Varnsdorfv trase stavby.

2. Zařízeni staveniště bude umístěno rra pozemku p.č. 523 k.ú. Varnsdorf, v ploše cca l00 m2. Plocha
bude r.yužita pro umístění hygienického zázemi, parkování montážních vozidel a kátkodobé
skládkování materiálu jako meziskládka při překládání apod.. Před zahájením realizace stavby si
stavebník zajistí právní vŤah k pozemku dotěeném zařizenim staveniště.

3, Budou respektována všechna nadzemní i podzemní vedení správců a vlastniků IS ve smyslu jejich
tl,jádření. Vedení budou na základě písemné objednávky předem v}tyčena.
Bude dodržena prostorová norma vedení inženýrských sítí.
Výkopek musí b;ýt ukládánjen na povolenou skládku. O uložení bude vedena evidence.
Budou splněny podmínky souhlasu ČEZ Distribuce a.s. Děčín s činností a umístěním stavby
v ochranném pásmu podzemního vedeni ze dne 27.10.2017 pod č. 1095187414.

7. Budou splněny podmínky vyjádřeni SčVK a.s. Děčín ze dne ].11.201'1 pod čj.:
O l 76 l 025857 lruTPCULAýr.

8. Budou splněny podmínky vyjádření České telekomunikační infrastruktury a.s. Praha ze dne
23.11.2016 pod č j.:762772116 a ze dne 17.10.2017 pod zn.: POS-412117.

9. Budou splněny podmínky lyjádření Města Varnsdorf - p. Šimek ze dne 6.9,201't pod čj.: MtIVA
20909/20l7 šimPe.

10. Budou splněny podmínky závamého stanoviska MěÚ Vamsdorf - oŽP ze dne 13.11.2017 pod čj.:
OZP/434212011lSimll:

} Během realizace stavby nesmí doj ít ke mečištění povrchov,ých a podzemních vod látkami
závadnými vodám.

} Ve stanoveném záplavovém území nebudou skladovány snadno rozpojitelné a odplavitelné
materiály ani lát§ závadné vodám, pokud nebudou zabezpeěeny proti prutoku vellqých vod.

4.

5.

6.
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} Technické provedení plynovodu umístěného v záplavovém území musí odpovídat požadavkům
pro bezpečnou obsluhu a funkčnost při možném zaplavení vodou při povodni (dle § l5 odst.2
vyhl.č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby).

ý Kíížení zakrytého profilu vodního toku plynovodem bude provedeno kolmo na osu a vrch
chráničky bude min. 1.0 m pod niveletou dna.

} V rámci předmětné stavby nedojde k narušení zakrytého profiIu výše uvedeného vodního toku ve
správě Povodí Ohře s.p. Chomutov. Případné poškození bude neprodleně nahlášerro Povodí Ohře
s,p., provozu Ceská Lípa a uvedeno do náležitého stavu.

ř Zahájení a ukončení prací bude s dostatečným časovým předstihem (min. 7 dní) oznámeno
provoznímu středisku Povodí Ohře, s.p. v Ceské Lípě.

} Po kompletním ukončení prací bude přizván pracovník provozního střediska v České Lípě ke
kontrole provedení stavby, kde mu bude předána dokumentace skutečnélio provedení stavby a
koneěný stav bude tímto pracovníkem protokolárně odsouhlasen.

} Dle § 35 odst, 5 r,yhl, Ministersfua pro místní romoj ě.26812009 Sb., o technických požadavcích
na stavby, musí b},t u staveb umístěným v záplavovém území lzávěry plynu nad hladinou při
pnitoku Ql00 na Mandavě, tj. nad kótou 335,57 m n.m.

} Stavebními pracemi nedojde k narušení ko§,ta vodního toku.
} Během realizace stavby koryto vodního toku nebude zneěištěno stavebním materiálem. Vešker,ý

stavební materiál napadaný do koryta vodního toku bude neprodleně odstraněn.
l l, Budou splněny podmínky q,jádření MěÚ Varnsdorf - OSMI, odd,doprar,y a SH ze dne 11.12.20l't

bez uvedení č j.:

} Před započetím stavebních prací v dotčených místních komunikacích ul. Rumburská,
Vinohradská, Měšťanská, Na Haldách, j. Hory a Cihlářská požádá zhotovitel stavby zdejší odbor
o lydání povolení zvláštního užívaní dle § 25 odst. 6 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Žádost bude podána min. 30 dnů před
zahájením stavebních prací. K žádosti doloží souhlasné stanovisko správce komunikace tj. Tsm
s.r.o. Vamsdorf.

} Zásyp qihy bude proveden po vrstvách hutněným nesedaq?m materiálem.
ž Zelený pás kajnice komunikace, ktený bude narušen prováděním prací, bude uveden do

původního stavu vč. hutnění a osetí travním semenem.

} V uI. Rumburská, Vinohradská, Měšťanská aj Hory požadujeme povrchy komunikací opravit
celoploŠně po předchozím odfrézování obrusné vrshT 50 mm. V místě l"ýkopu bude podkladni
vrstva ACP 16 vtl. 70 mm přesaiovat provedený l"ýkop o 50 cm, konstrukční vrstva vozovky
bude provedena v mocnosti min. 400 mm.

} V ul. Řeznická a Na Haldách bude povrch obnoven v rozsahu skutečného poškození, a to stejnou
technologií jako je provedena stávající úprava. V místě výkopu bude provedena konstrukční
vrstva o mocnosti min. 400 mm.

l2. Bude splněna podmínka vl,jádření ÚAPP Most ze dne 19.10.20l7 pod č j.:2133l20I7:
> Investor oznámí zemní práce s cca dvou{ýdenním předstihem, abychom navrhli ,,smlouvu o

archeologickém výzkumu".
13. Budou splněny podmínky vyjádření SÚS Ústeckého kaje, p.o. Dubí ze dne Ll|.20I'7 pod zn. 54-

452-1-P:

} Budou předem zajištěna taková účinná opatření, aby v průběhu prací ani později po jejich
dokončení nedocházelo k mečištění, či jinému poškození vozovky, ani ostatních iiloitní.h
souČástí a přísluŠenství (kIomě výj imek dle bodu č. 3 tohoto \,ýádření), nebylo narušeno stávaj ící
silniční odvodnění a nebyla ohrožena bezpečnost silničního provozu v dotčeném úseku.

> S3l!a kteroukoliv svojí částí včetně oplocení či jiných souvisejících drobných a dočasných
objektŮ (komě qijimek podle bodu č. 3 tohoto rl,jádření), nezasáhne do silničního tělesa ani do
silniČního Pozemku (§ l1 zák.č. 13/l997 Sb.), tj. nezasálrne do vzdálenosti min. 1,5 m kolmo od
přilehlé hrany stávajícího živičného kryhr.

} Narušení živičného krytrr vozovky příčným výkopem bude provedeno v minimálním, nezbytně
nutném plošném rozsahu, přičemž jeho úprava do dokončení r"ýkopoqých prací bude provedena
dle směmice ,,Technické podmínky pro podélné a příčné překopy voro,rek.., s tím roidílem, že

/-
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bude vynechán udržovací nátěr. Živičný kryt z asfaltobetonu pak bude proveden v souladu s qýše
citovanými ,,Technic§ými podmínkami" po předchozím odfrézování krytu původního a to v
celé šířce vozovky a v délce dotčené ýkopem, nejméně však v délce 25 m, a to stejnou
technologií jakou je provedena úprava sávající, tj. s použitím strojního finišeru a všech ostatních
souvisejících operací. včetně obnovy vodorovného dopravního značení, sťíkaným plastem.

} V případě obnor,y AB koberce podél chodníku bude spára mezi živičnlým krytem vozovky a
obrubou chodníku ošetřena pružnou zálivkou.

} výkopové práce nebudou zahájeny před podpisem smlouvy o smlouvě budouci o ňízeni
sluŽebnosti inŽenýrské sítě mezi investorem a naší organizacíjako majetkoqým správcem dotčené
komunikace.

} Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě vám bude následně zaslána
k podpisu pojejím schválení v Radě Ústeckého kaje.

} poplatek za uloženi podzemního vedení (inženýrskó sítě) v silniěním pozemku bude po
dokonČení stavby stanoven dle ceníku schváleného Radou Ústeckého kaje s platností od
l . 1.201 1.

} před zahájení prací v pozemcích ve správě sús Úk, p.o. vyzve investor naši organízaci
k protokolámímu předání silnice.

> Investor Protokolámě předá zpět místo zásahu naši organizaci nejpozději v den r,ypršení platnosti
rozhodnutí o zvláštním užívání silnice.

} lnvestor stavby bere souhlasně na vědomí, že po dokončení prací v silničním pozemku a jeho
zPětném převzetí naší organizací, bude po záruční dobu 36 měsíců provádět průběžně a bez
Prodlení odstraňováni závad vzniklých zjeho činností na silničním pozemku a uhrazovat škody
následně vmiklé v důsledku těchto závad.

14. Budou splněny podmínky..souhmného stanoviska SŽDC s.o. Ústí nad Labem ze dne 16.1.2018 pod
zn.: 2247 3 /2O l 1 -SŽpc-oŘ trNl_Nr:

} Během stavby uČiní investor na vlastní náklady taková opaťení, aby nebyla ohrožena stabilíta
dráŽního tělesa a bezpečnost provozu na železnici a nedošlo k narušení áni ornezení jakékoliv dražní
činnosti.

} Stavbou nesmí blýt nepříznivě ovlivněny dražní objekty ani žádné zařizení v majetku čn-Sžnc, s.o.
(naPř. zařízení železničního spodku včetně jeho staveb, zařizení ielemičního svršku,
zabezPeČovacího a sdělovacího zařízení, silnoproldých zařízeni, zařízeni železničních úrovňových
přejezdů, mostní objekty, propustky, opěmé, zárubní a obkladní zdi, protihluková opaťení atd.).

} stavbu bude realizována takovým způsobem, aby ani v budoucnu nebyla poškozována a nebylo
omezenojejí užívání vlivem provozu dráhy.

} Stavba musí b;ýt v souladu s al*uálně platnými stavebními a dalšími obecně právními předpisy
(stavební zákon, zákon o drahách a jeho prováděcí vyhlášky v platném mění atd.), nařízeiími,
vYhláŠkami, technicloými normami a ostatními předpisy, s využitím nejnovějších technických řešení,
technologií prováděnÍ, pracovních postupů a materiálů s cilem dosihnout, při dodržování zásad
hospodiárnosti a ochrany životního prostředí, co nejryšší kvality a životnosti stavby.

} Při vYkonávání prací _odpovídá áotovitel za dodňování bezpeěnostních předpisů dle platné
Iegislativy a předpisů SŽDC.

} Upozorňujeme, že sŽDC, oŘ IINL se nijak neq,jadřuje k správnosti použitých technologických
postupů prací, ani žádným.způsobem nepřebírá odpovědnost za následky zpňsobené pochýbenim
zhotovitele použitím zvoleného postupu při realizaci áíla.

} Při_realizaci stavby musí zhotovitel stavby vždy postupovat v souladu s § 4a odst. 2 písm. a-e) zákona
9 d9.*! ě.266/94 Sb., v platném mění (nepřibližovat se do vzdálen"osti menší jak 2,5 m od osy
krajní koleje dráhy atd.).

} Pokud Při realizací prací související s r"ýše uvedenou stavbou vmikne (i přes v,ýše uvedené) škoda na
majetku ve sPrávě SŽDC (vznikne napi. poťeba omezení rychlosti jiray toi"rn pracovního místa
nebo qýluky koleje), áotovitel o této skutečnosti neprodleně informujě sžbc, oŘ ŮNL tp. Šemík) a
zajistí uvedeného dotčeného zařizení ěi úseku dráhy do původního stávu, a není-li to možné, do stavu
odPovídajícího pŮvodního účelu nebo užití dotěeného zářizeni ěi úseku diáhy a to na vlastní náklady.) Z.a,hájení stavby bude ohlášeno minimálně 14 dní před započetím prací SžDC, oŘ UNL. Správa tratí
Ustí nad Labem, vedoucí provozního střediska STo Česká Kamáice, p. Šemík, íel. č.97i433 678
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nebo 721346 591, se kte|ým bude projednán technologický postup prací Včetně předání Staveniště a
po realizaci stavby i ukoněení prací. Pan Šemík bude za SŽOC, OŘ IJNL vykonávat drážní dohled
(upozorňujeme. že drážní dohled nenahrazuje stavební dozor stavebriíka).

) Stavebnik ro\něž pisemně oznámí zahájeni sravby minirnálne l4 dni předem na adresu SŽDC. OŘ
UNL. Zelezničářská 3l, 400 03 Ustí nad Labem. Před ukončením prací na stavbě (před konáním
zá_věrečné_ kontrolní prohlídky, místního šetření atd.) si stavebník písemně zažádá o stanovisko
SZDC, OR tNL, oddělení ochranného pásma dráhy, k ukončení stavby v ochranném pásmu dráhy.

l5. Budou splněny podmínky závazného stanoviska Drážního úřadu Praha ze dne I2.2.20l8 pod zn. MP-
SOP0355/l 8-2lPl, čj.: DUCR-8863/l 8/Pl:

} Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené Drážnímu úřadu. Případné změny
této dokum€ntaceje stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem.

} Stavbou nesmí b}t nepříznivě ovlivněny drážní objekly a zaíízení.
} Na stavbě nesmějí b}t umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně

s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy.

16. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Libor Braun -
autorizovaný technik pro techniku prostředí a technol.zař,staveb, specializace zdravotní technika,
CKA]T 0500141; případné změny nesmí b}t provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

l7. Stavebník oznámí stavebnimu úřadu termín zahájení stavby.

18. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze r,"ýstavby pro kontrolní prohlídky stavby:

} dokončení v.ýkopů a zemních prací

} po uložení potrubí

} konečné úprar,y povrchů

19. Stavebrrík zajistí V}tyčení prostorové polohy stavby, subjektem k tomu oprávněným.
20. Veškeré svářečské práce budou prováděny pouze odbomě způsobilým pracovníkem.

2l. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy, !ýkající se bezpečnosti práce a technických
zařizení, zelména zákona č. 30912006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci a laŤízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a
ochranu zdraví při práci na staveništích.

22. Při stavbě budou dodržena ustanovení whl. č. 26812009 Sb,, upravující požadavky na provádění
stavebních konstrukcí a technicrych zařízení síAveb a na ně navazující ustanovení příslušných
technických norem.

23. Staveniště bude odpovídat požadavkům ustanovení § 24e ,,ryhlč.269l2009 Sb. Stavební činnost bude
uskutečňována tak, aby vzhledem k provozu na stavbě a okolní zástavbě byly veškeré její negativní
vlilry sníženy na minimum.

24. Při provádění staveb nesmí blýt narušeny nadzemní a podzemní sdělovací kabely a zařízení, vedení a
potrubí. Při prováděni staveb nesmí byt nad přípustnou míru mečišťováno životní prostředí a místní
komunikace, okolní zástavby nesmí být nad přípustnou míru obtěžována hlukem, prachem a
vibracemi. Nesmí dojít k mečišťování terénu, povrchor,lich a podzemních vod ropnými a jinými
škodlivými látkami.

25. Na stavbě bude řádně veden stavební denik, za řádné vedení stavebního deníku odpovídá zhotovitel
stavby. stavební deník bude uložen na stavbě tak, aby byl k dispozici vždy při namátkovém
kontrolním qý,konu.

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

27. Veškeré škody způsobené stavbou hradí investor.
28. veškeré stavbou dotčené nemovitosti budou po ukončení stavby uvedeny do původního stavu.
29. Po celou dobu qy'stavby stavebník zaj istí bezpečný přístup a příjezd do všech objektů a na všechny

nemovitosti v celém rozsahu staveniště.
30. Po celou dobu qýstavby, kdy budou qýkopy otevřeny, bude staveniště v rozsahu pracovního pruhu

vhodným zpŮsobem ohrazeno tak, aby se zamezi\o vstupu neoprávněných osob do staveniště a
případnému možnému pádu do qýkopu. Na ohrazení qy'kopu v prostoru vozidloqy'ch a pěších
komunikací budou mimo ohrazení ještě opaťeny řádným bezpečnostním osvětlením, které bude
rozsvíceno vždy při snížené viditelnosti.

31. Stavbou nebude omezen ani ohrožen průjezd pro vozidla záchranných, pohotovostrrích a

Qy1,1i
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bezpečnostních složek, a ani jinak ohrožena bezpečnost silničního provozu, vč. chodců na
komunikacích dotčer-rých stavbou.

32, Bude zamezen přístup nepovolaným osobám na staveniště.
33, Investor si smluvně zajistí zneškodnění či lryužití odpadů vzniklých realizaci záměru (např. stavební

suť, výkopová zemina, obaly od stavebních a nátěroqich hmot, odpady kovů, odpad z modernizací a
demolic) na zařízení k tomu určeném.

34, Pro stavbu budou použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska
způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po

dobu předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požámí
bezpečnost, hygienu, ochranu zdravi a životniho prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby,
ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla (§ l 56 stavebního zákona).

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

GasNet, s.r.o., Klíšská č.p. g40,401 17 Ústí nad Labem - centruí}
Město Vamsdorf, Nám, E. Beneše č.p. 470, 401 47 Vamsdorf l

odůvodnění:

Dne 13.12.2011 podal žadatel žádost o ,,ydání rozhodnutí o umístění stavby.

Stavebrrí úřad oznámil zahájení územního íízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům.
Současně podle ustanovení § 87 odst. l stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly
dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil,
že ve lhůtě do 15 dnů od doručeni tohoto omámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené
orgány svá závazná stanoviska.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky
řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné
stavebním zákonem, předpisy vydanými kjeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je
v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a lryhovuje obecným požadavkům na výstavbu.
Účustní"i řízení dle § 85 odst. l a 2 stavebního zíkona byli řádně seznámeni s navrhovanou stavbou, a to

doručením opatření jednotlivě a veřejnou vyhláškou. V územním rozhodnuti SÚ lymezil umísténí stavby
na pozemky, stanovil podmín§ pro ochranu území, podmínky pro umístění stavby. Učastníkem každého
územního řízení je žadatel a obec, na jejímž území má b}t záměr uskutečněn (účastníci podle § 85 odst. 1

stavebního zákona). Žadateli se územní roáodnutí doručuje přímo. Obec je ze zákona účastníkem
každého územního řízení, aby mohla účinně hájit důležité místní či veřejné zájmy.
Dalšími účastníky územního řízení podle § 85 odst. 2 stavebního zákona jsou vlastníci pozemků nebo
staveb, na kterych má bly't požadovaný záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto
pozemku nebo stavbě. Dále jsou to osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám
anebo sousedním pozemkům či stavbám na nich může blýt územním roáodnutím gí!qq_d9]Ě9!9 a osoby,
o ktených to stanoví zvláštní právní předpis. Vyhodnotit přimé dotčení přísluší stavebnímu úřadu. Tento
okuh byl stanoven na základě r"ýpisu z katastru nemovitostí, rovněž také z charakteru a rozsahu stavby a
jejího předpokládaného účinku na oko[í.
Stavební úřad neinformoval občanské spolky, jejichž náplní je ockana životního prosďedí, o záměru,
vzhledem k tomu, že předmětná stavbaje převážně umístěna v komunikaci nebo vjejí kajnici v současně
zastavěném území obce,
Úča.tní"i řízení podle ust. § 85 odst. 1 a 2 stavebního zákona, mohou v územním řízení (tj. ve správním
řízení, v němž se rozhoduje o umístění stavby, resp. o lyhovění či zamítnutí žádosti o lydání územního
rozhodnutí) uplatnit námitky proti projednávanému záměru pouze v rozsahu, jakým je přímo dotěeno
jejich vlastnické právo (viz ust. § 89 odst. 3 a 4 stavebního zákona). Takovéto námitky mohli účastníci
uplatnit a jen takorlými námitkami se může stavebni úřad zabiuat a rozhodnout o nich; k ostatním
námitkám stavební uřad nepřihlíží.

Protože se jedná o řízení s velloým počtem účastníků dle § l44 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
v platném znění, doručuje se osobám v § 85 odst. 1 a odst. 2 písm. a) stavebního zákona jednotlivě, a
osobám uvedeným v § 85 odst. 2 písm, b) a c) veřejnou vyhláškou.

@i,,l
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Stavba svými parametry nepodléhá zjišťovacímu řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu
na životní prostředí,

Posouzení záměru žadatele dle ust. § 90 stavebního zákona:
Závaznost územního plánu pro rozhodování v, územi, zejména pro rydávání územnícli rozhodnutí, je
stanovena v § 43 odst. 5 stavebního zákona. Uzemni plrin z hlediska cílů územního plánování v tomto
směru stanoví hlavní, přípustné, nepřípustné, popřípadě podmíněně přípustné \,yužití konkrétních ploch
daného území.
Na pozemcích.v nezastavěném území se ust. § l8 odst. 5 stavebního zákona uplatní i v obcích, které mají
územní plán. Uzemní plán nemůže jít nad rámec ustanovení § 18 odst. 5 stavebního zákona. Může pouze

,,zpřísnit" možnost umisťování staveb v ustanovení uvedených.
Uzerrrní plánje dokument koncepční povahy řešící lyužití území v měřítku správního územi 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 qfuoj v budoucnu ve vztahu ke
společenským, přírodním a dalším podmínkám v území. V důsledku toho územní plán v žádném případě
neřeší využití jednotliých pozemků - územní plán pracuje s funkčními plochami a neřeší ani detailní
umístění staveb. To se posuzuje v rámci regulačního plánu jako druhu územně plánovací dokumentace,
kteqy' však nebyl v předmětné lokalitě lydán.

P,ozemky dotčené stavbou v k.ú. Vamsdoďjsou územním plánem sídelního útvaru Varnsdorf (dále jen
UPNSU) umístěny v současně zastavěném izemi obce, v území urbanistickém v zóně nízkopodlažního
bydlení, občanské lybavenosti, komercí a skladů a v plochách ostatních komunikací, kde jsou přípustné
umistbvat stavby inženýrských síti. Předložený záměr není v rozporu s UPNSÚ Varnsdorf.

Předmětná stavba bude umístěna na pozemcích parc, č.523 (zastavěná plocha a nádvoň), parc. č. 543
(ostatní plocha), parc. č. 555/1 (ostatní plocha), parc. č. 556 (ostatní plocha), parc. č.58912 (zastavěná
plocha a nádvoří), parc. č. 589/8 (trvalý travní porost), parc. č. 61li l (ostatní plocha), parc. č. 6l2 (ostatní
plocha), parc. č. 614 (ostatní plocha), parc. ě. 65211 (ostatní plocha), parc. ě.8l70l2 (ostatní plocha) v
katastrálním území Vamsdorf. Všichni vlastníci těchto pozemků dali k umístění stavby na pozemcích ve
svém vlastnictví souhlas.

ŽáÁost byla doložena dokumentací vypracovanou oprávněnou osobou, doklady, prokazujícími vlastnické
nebo jiné právo provéSt stavbu a stanovisky dotčených orgánů, správců inženýrských sítí a účastníků
řizení.
při wdání tohoto rozhodnutí wchazel stavební úřad z těchto dok]adů:

} žádost

} projektová dokumentace záměru

} substituční plná moc
} plná moc k zastupování
} informace o parcelách

} smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
} dohody o přeložkách plynovodních přípojek
} vyjádření ČEZ Distribuce a,s. Děčín ze dne 2.9.2017 podč.0l007986ll
} souhlas ČEZ Distribuce a.s. Děčín s činností v ochranném pásmu ze dne 27 .10.2017 pod zn.

1095187414

} vyjádření Telco Pro Services a.s. Děčín ze dne 4.9.2017 pod č. 0200644806
} r.l,jádření RWE s.r.o. Brno ze dne 19.8.2016 pod m. 5001363013
} vyjádření GridServices s.r.o. Bmo ze dne l .l2.20l7 pod zn. OYSP12017lHavl12l01
} vyjádření SčVK a.s. Děčín ze dne20.7.2017 pod zn. SCVI(AD5S 39 aze dne 7.11.2017 pod, zn.

O 1 7 6 1 025 85'I 1 ŘIPCUL/Vr
} vy'jádření České telekomunikační infrastruktury a.s. Praha ze dne 23.11,2016 pod ě j.: 762772116

a ze dne 77 .10.2017 pod č j.: POS-4l2/l'|
} vyjádření Města Vamsdorf - p. Šimek ze dne 6.9.2017 pod č j.: MUVA 20909/20l7ŠimPe
} vyjádření UPC Česká republika s,r.o. Praha ze dne 30.11.2017 pod č. EO2l712/11

(ý r,u
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} vyjádření České Radiokomunikace a.s. Praha ze dne 28.8.20l 7 pod zn. UPTS/OS ll53l78/Z0l7
} vyjádření T-Mobile Czech Republic a.s. Praha ze dne 30.11.2017 pod m,E41628ll7
} vyjádření Vodafone Czech Republic a.s, Praha ze dne 30.1 l .20l7 pod zn. I7I130-14086348'7
> vyjádření Výběžek.net s.r.o, Varnsdorfze dne l5,11.2016 bez uvedení ěj.
} vyjádření ČD- Telematika a.s. Ústi nad Labem ze dne 24,11.2016 poděj. 1201614240

} vyjádření KŘ Policie Ústeckého kraje, odbor správy nemovitého majetku ze dne 23.9.2016 pod
č j.: KRPU-198257-1 /ČJ-20 l4_0400MN-14

} souhlas Města Varnsdorf ze dne l1.12.20l7 pod čj.: MUVA 33500/20l7HajKl
ý závazné stanovisko MěÚ Vamsdoď- oŽP zedne 13.11.2017 pod č j.: oŽPl4342l20|7lSímll
} rozhodnutí MěÚ Varnsdorf- OSMI, odd. dopraly a SH ze dne 13.12,2017 pod čj.:

OSMI l 469 5 l20 I'llMuslv, MIIVA 33 845/20 1 7MU SIV
> vyjádřeni MěÚ Varnsdorf - OSMI, odd.dopravy a SH ze dne 1I.I2.20l7 bezuvedeníěj.
} q,jádření MěÚ Vamsdorf - OŽP ze dne 27.10.2017 podčj.: MIJVA 286l2l20l7BrzPr
} vyjádření ÚAPP Most ze dne 19.10.2017 po d ě j.: 2|33/2017
ý závazné stanovisko FZS Ústeckého kraje, ú.o. Děčín ze dne 28.11.2017 pod č j.: HSUL-26l-

461lDC-20I7
} q,jádření Povodí Ohře s.p. Chomutov ze dne 6.11.2017 pod zn. POH|467 67 /201] -2l30ll00
} vyjádření SÚS Ústeckého kraje, p.o. Dubí ze dne 1.1I.2017 pod zn. 54-452-1-P
) závazné stanovisko Ministerstva obrany ČR, sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany

územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha ze dne 21.11.2017 pod spis.zn.:
9 8337 l 20 I 7 -8z0 l -oU Z-LIT

} souhlas Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad ze dne 15.11.20l7 pod čj.:
RRSZ 8l66/2017

} souhmné stanovisko SŽDC s.o., Oblastní ředitelství Ústí nad Labem ze dne 16.1.2018 pod zn.:
2247 3 l20 t,] -sŽDC-oŘ t NL-NT

) závazné stanovisko Dražního úřadu Praha ze dne 12.2.2018 pod m.: MP-SOP03 5 5/18-2lPl, čj.:
DUCR-8863i l8/Pl

} doklad o zaplacení správniho poplatku

Rozpočtové náklady na stavbu činí cca 4.400.000,- Kč.

Stavební úřad v řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 79 odst. l a § 90
stavebního zákona, projednal ji s úěastníky řízení, DO a posoudil shromiážděná závamá stanoviska a
PřiPomínky. Z předložerých podkladů a závamýcb stanovisek DO dospěl stavební úřad k závěru, že
uskuteČněním stavby nej sou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a
oprávněné zájmy účastníků řízeni.
Dokumentace pro vydání územního rozhodnuti, byla zpracována v součinrrosti osob oprávněných
k výkonu této činnosti podle zákona č,36011992 Sb., o výkonu povolání autoťizovaných arChitektů a o
výkonu Povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném mění (autorizační
zákon).
Zádost o vydání roáodnutí o umístění stavby byla podána na příslušném formulráři podle přílohy č. l, k
vyhlášce č. 50312006 Sb., právnickou osobou, RWE GasNet s.r.o., IČ 2729556,7, rtii.tá q+o, +ot tz
Ustí nad Labem (dále jen stavebník) prosťednictvím zástupce, právnickou osobou INPOS-PR9JEKT,
s.r.o.,IC 25446355, Nitranská 3 8l/7a, 460 12 Llberec.

Stavební Úřad konstatuje, že navrhovaná stavba splňuje všechny zákonné podmínky pro lydání územniho
rozhodnutí a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu stanoveným ryhláškou č. 50l/2006 S., o
obecných požadavcích na využití území, v platném znění, a rovněž lyhovuje vyhl. č.268/2009 Sb., o
technic\ých požadavcích na stavby.

Stavební záměr spadá do staveb uvedených v ustanovení § 103 odst. 1 bod 6 stavebního zákona, které
ner,yžadují stavební povolení ani ohlášení.

@ Ci- l'!
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Dokončenou stavbu lze užívat na základě vydaného kolaudačního souhlasu, o kteli stavebník požádá dle
ustanovení § 122 stavebního zákona a § l8i vyhlášky č. 503/2006Sb., o podrobnější úpravě územnílro
rozhodovánÍ, územnílro opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, stavební úřad rra
předepsaném tbrmuláři - příloha č, 12 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí,

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve l"ýroku rozhodnuti, za polžiíi ustanovení právních předpisů ve
výroku uvedených.

Účastní.i řízení - další dotčené osoby:
ČEZ Distribuce, a. s., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Město Varnsdorf - Petr Šimek, SčVK
a.s., Povodí Ohře - státní podnik, Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace,
Ustecký kraj,

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými prály k sousedním pozemkům:

parc,č.488,487l1,48712,486,485,534,530,531,52911,526,521,8L71,545,55411,55412,553,
55111,559,56I,47612,4,1613,48112,53613,535,53611,536/5,5j8,540,54211,54I,544,54612,
547, 549, 54212, 818'112,818811,64313,644, 642,640,64I.65212, 68211, 68212, 68511,68512,68716,
68113,68,7l2,,686ll, 68613,628lI, 627,625,626,624,615, 616, 613, 58917, 58911, 636,635,63213,
632l'7 , 63215, 63212, 62812, 62813, 68917 ,688/ l, 688/3, 69112, 603. 60217 , 605,609. 608. 607 v
katastráIním území vamsdorf

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Vamsdorfč.p.48,ě.p.47,č.p.41,č.p.40,č.p.36,č.p.28,č.p.38,č.p.35,č.p.34,č.p.21,č.p.3l16,
č.p. 3 1 l5, č.p. 315l, č.p. l21, č.p, 12, č.p,2070, č.p. 20, č.p. 3230, č.p.304l, č.p. 3322 a č.p. l20

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s r.l,jádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili,

poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dnejeho omámení ke Krajskému úřadu Ústeckého
kraje v Ústí nad Labem podrlLrrím 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. NepodáJi účastník potřebný počet stejnopisů, lryhoioví je
sPrár, rí orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout r,"ýrokovou část rozhódnutí, jednotlirlý
výrok nebojeho vedlejší ustanovení. odvoláníjen proti odůvodnění rozhodnutíje nepřípustné.

Stavební Úřad Po dni nabytí práÝní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného
lYhotovení Územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou gíanctou přílohou,
stejnoPis písemného \ryhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní mocidoručí taÉé místně
příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li ó stavby podle § 15 nebo 1ó
stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení siavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění
stavby platí po dobu trvání stavl:y či zařízeni, nedošlo-li z povahy věci k.je.jich konzumaci.

/ .|, .z'l,zl/lzrř'
lng. Martín Ťogn?r l

vedoucí Stavebníh o úřadu /
/
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Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
,,J. .. ;;x$

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

15. 0?" ?018

Razítko, podpis orgánu, kter,ý potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona ě. 634l20a4 Sb,, o správních poplatcích položky t 7 odst. 1 písm. e) ve
výši 1000 Kč byl zaplacen dne 20,I2,2017,

Obdrží:
účastníci řízení podle § 85 odst. ] stavebního zákona (datová schrčmka a doporučeně);
GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzha

sídlo: Klíšská č,p. 940,40l 17 Ústí nad Labem - centrum - prostřednictvím zástupce
GridServices, s.r.o., lDDS: jnnyjs6

sídlo: Plynárenská č.p.499ll, Bmo-střed, Zábrdovice,602 00 Bmo2_prostřednictvímzástupce
INPOS-Projekt s.r,o., IDDS : hvpb63w

sídlo: Nitranská č.p. 381,460 0l Liberec l
Město Vamsdoíf, Nám. E. Beneše č.p. 470, 407 47 Vamsdoď l

, sídlo: Teplická č.p. 874i8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
Ceská telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Olšanská č.p.268l16,130 00 Praha 3
Město Vamsdorf - Petr Šimek, Nám.E.Beneše č.p. 4'70,407 4"t Vamsdorf l
SCVK a.s., IDDS: f7rf9ns

sídlo: Masarykova č.p. 368, Úýí nad Labem-centrum. 400 10 Ústí nad Labem 10
Povodí Ohře _ stábrí podnik, IDDS: 7ptt8gm

sídlo: Bezručova č .p. 4219, 430 03 Chomutov 3
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: 6hevxje
. sídlo: Ruská č.p. 260,4l7 03 Dubí u Teplic 3

Ustecl§ý kraj, IDDS: t9zbsva
sídlo: Vetká Hradební č.p. 3 l l8/48, Ústí nad Labem-centrum, 400 02 Úýí nad Labem 1

účastníci řízení podle § 85 odst, 2 písm. b stavebního zákona (veře.inou v:lhláškoú:

Osoby s vlastnic§mi nebo j inlfoni věcnými prály k sousedním pozemkům:
parc.č.488,487/1,487/2,486,485,534,530,531,52911,526,527,8171,545,55411,554/2,553,
55711,559,561,47612,476/3,48ll2,53613,535,53611,536/5,538,540,54211,541,544,54612,
547 , 549, 542/2, 8|8712, 818811, 643/3, 644, 642, 640, 641, 65212, 68211, 68212, 685/1, 68512, 68716,
68713,68712, 68611,68613,628lI,627,625,626,624,615,616,613, 589l], 589/1,636, 635, 632/3,
632/7, 632/5, 63212, 62812, 62813, 689[7,688/l, 688/3, 69112, 603, 602l't , 605,609. 608. 607 v
katastrálním území varnsdoď

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Varnsdorfč.p. 48, č.p.47, č.p. 4l, č.p. 40, ě.p.36, č.p. 28, č.p. 38, č.p. 35, č.p. 34, č.p. 2|,č.p,3l16,
č.p.3l15, č.p.315l, č.p. 121, ě.p. 12,č.p.2070, č.p.20, č.p.3230, č,p.3041, č.p. 3322ač.p. l2O

Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

@n,l
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dotč ené sr rávn i úúadv,.

MÚ V*"rd;rf - Oá, Nám. E. Beneše č.p. 470,401 47 Varnsdoď l
MěÚ Vamsdoď- OSMI/Doprava, Nám. E. Beneše ě,p. 470,407 47 Vamsdoď
HZS Usteckého kaje,odbor požámí prevence, územní odbor Děěín, IDDS: auyaaón

sídlo: Provamická č,p. l394l10, Děčín I-Děčín,405 02 Děčin2
Ministerstvo obrany ČIš Oddělení o chrany ínsmnich ájmů Praha, Sekce ekonomická a majetková Mo,
IDDS: hjyaavk

sídlo: Tychonova ě.p.221/I, Flradčany, 160 00 Praha 6
Drážni úřad, sekce stavební - Oblast Praha, IDDS: Smjaatd

sídlo: Wilsonova č.p. 300/8, Vinohrady, 121 06 Praha2

úřa4 pro vwěšeni a oodání zprávv o datu vwěšeni a sejmutí:
MěU Vamsdorf - ORG, Nám. E, Beneše č.p. 470,407 47 Vamsdoď 1

ostatní:
MěU Vamsdorf OSMVúřad územního plánování, Nám.E. Beneše č.p. 470,407 47 Vamsdorf l
vlastní 2x

Příloha:
ověření situace pro všechny
dokumentace pro stavebníka po nabf pnívní moci tohoto roáodnutí
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