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Výroková část:

Městský úřad Varnsdorf, Stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona ě.

18312006 Sb., o územním plárrování a stavebtrím řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "stavební zákori"), v úzerriním íízení posoudil podle § 84 až 90 síavebního zžkona žádost
o lydání rozlrodnutí o umístětrí stavby nebo zařízení (dálejen "t,ozlrodtrutí o umístění stavby"), kterou dne
2.8,20 i 8 podal

GasNet, s.r.o., IČo 27295567, Iilíšskú č.p. 940, 40I 17 Úsi natl Labem - centrum,
kíerou zastuptúe GritlServices, s.r.o., IČo 27935311, Plynárenskú č.p. 499/I, Brno-střed,
Zábtdovice, 602 00 Brno 2,
kterou zastlEuje INPoS-Projekt s.r.o., IČo 25446355, Nitranská č.p. 38l, 460 0I Liberec 1

(dále jen "žadatel"), a rra základě tolroto posouzetrí:

Vydává podle § 19 a 92 stavebnílro zá|<ona a § 9 vyhlášky č. 50312006 Sb., o podiobnější úpravě
územního rozhodování, územrrího opatřerrí a stavebnílio řádu

rozhodnutí o umístění stavby

REI{O MS Vuntsdorf - Hašlerova*2
(dále jen "statlba") na pozentku parc. č, 5980 (ostatní plocha), parc. č. 5992/1 (ostatní plocha), parc. č.

6002/1 (zahrada), pctt"c. č, 6003 (ostatní plocha), parc. č. 6005 (zahrada), parc. č. 6028 (zastavěná
plocha a nódvoří), parc. č. 60j0 (zastavěná plocha a nádloří), parc. č. 6038 (zahrada), parc. č, 6040

(zahrada), parc. č. 6042/] (zahrada), parc. č. 6043 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 6045
(zastavěná plocha a n/idvoří), parc, č. 6048 (zahrada), parc. č.6050 (zahrada), parc. č.605l (zastavěná
plocha a nádvoří), parc. č. 6053 (zastavěná plocha a nádloří), parc. č. 6056 (zahrada), parc. č, 6058' (zahrada), parc. č, 6060 (zahrada), parc. č. 606} (ostatní plocha), parc. č. 6062 (zastavěná plocha a
nádvoří), parc. č. 6064 (zaltrada), parc. č. 6065 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 6066 (zahrada),
parc. č. 6070 (zahrada), pcu,c. č. 6071 (zasúněná plocha a nádvoří), parc. č. 6071 (zahrada), parc. č.

6076/l (zahrada), parc. č. 6078 (zahracla), parc. č. 6080 (zahrada), parc. č. 6081 (zahrada) v
katastrá lnítn území Varn s dorf.

Druh a účel znúst'ované stcuby;

- Stávající NTL plyrrovodní řady z potl,ubí ocelového DN 80 veclené v lokalitě ulic Žitavská,
Hašlerova, Přádelnická a Tábolská, budou ndrrazeny novýnri STL plynovodnírni řady "P1", "P2" a
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"P3". K rekonstrukci dochází z důvodu špatnélro technického stavu NTL plynovodních řadů v dané
lokalitě.

- Nový STL plynovodní řad,,P1" z potrubí PEO63 SDR 11 materiálu PEIOORC bude napojen
navrtávkou v komurrikaci u]ice Žitavs]<á rp stávajici ocelové potrubí DN 100 STL plynovodního
řadu, povede překopem komunikace ulice Zitavská do ulice Hašlerova, Zde bude pokračovat v kraj i
komunikace v soubělru s rušeným NTL plynovodem DN 80. Za vjezdem do areálu firmy HAAS +

SOHN Rukov s.r.o. přejde kornunikaci ulice Hašlerova a povede v kraj i kornunikace ulice Hašlerova
podél stávající STL plynovodní přípojlcy DN 50 pro areál firmy I{AAS - SOHN Rukov s.r.o..Nový
STL plynovodní řad ,,P1" pokračuje v kaji asfaltové konrunikace, za křižovatkou ulic Hašlerova a
Nezvalova za ó,p.2325 přejde STL plynovodní řad do nezpevněné krajnice komunikace ulice
Hašlerova a povede v krajnici až k místu zaslepení za vysazenou přípojkou pro ě.p- 2206.

- ZSTL plynovodního řadu,,P1" v křižovatce u]ic Hašlerova a Přádelnická bude vysazen noqý STL
plynovodní řad ,,P2" z potrubí PEO63 SDR 11 materiálu PElOORC, ktery povede v kraji
komunikace ulice Přádelnická v souběliu se stávajícím vodovodním a kanalizačním řadem
v odstupové vzdálenosti dle ČSN 73 6005. STL plynovodrrí íad ,,PZ" přejde křižovatku ulic
Přádelnická a Táborská do volrrélro telénu, kde bude napojerr ria riový STL plynovodní řad,,P3".

- STL plynovodní řad ,,P3" z potrubí PEO63SDR 1i materiálu PE1O0RC povede od křižovatky ulic
Přádelnická a Táborská ve voltrém terénu podél komunikace ulice Táborská jednak směrem k č,p.
2316 v souběliu se stávaj ícínr kanalizačníIn řadenr v odstupné vzdálenosti dle ČsN 73 6005 ajednak
směrem kč.p. 3291. Za vysazelloll přípojkou pt,o č.p. 2316 a 3291 v ulici Táborská bude STL
plyrrovodní řad ,,P3" zaslepen,

- Stávající NTL plyrrovoclní přípojky ukor-rčené HUP v plynofikovaných objektech budou
rekonstruovány na STL z potrubí PEa32 SDR 11 rnateriálu PElOORC s ochranným pláštěm
s ukončením HUP do nových pilířků nebo výklenků. Porrze přípojka pro č.p. 2i77 vulici
Přádelrrická a pro č.p, 3291 v ulici Táborská bude ukončen HUP ve stávajícím pilířku. V utici
Zitavská bude \Tsazel]a samostatně ze stávajícílro ocelového STL p|ynovodního řadu DN 100 STL
plynovodní přípojka z potrubí PEa32 SDR 1 1 materiáiu PElOoRC s oclrranným pláštěm pro č.p.
130l s ukončením HUP v novérn pilířku,

Stanoví podminky pro umístění stavby:

1. Pro uskutečrrělrí navrhované stavby se jako stavební pozemek vymezuje pozemek parc. č. 5980
(ostatní pJoclra), parc, č. 5992lI (ostattlí plocha), patc. č. 6002/1 (zahrada), pafc. č. ó003 (ostatní
plocha), palc. č. 6005 (zatrl,ada), paLc, č, 6028 (zastavěrrá ploclra a nádvoří), parc. č. 6030 (zastavěná
plocha a nádvoří), palc. č, 6038 (zahrada), patc. č. 6040 (zahrada), parc. č, 6042/1 (zabraďa), parc. ó.

6043 (zastavěná ploclra a nádvoří), parc. č. 6045 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 6048
(zahlada), palc. č, 6050 (zahrada), parc. č. 6051 (zastavěná plocha a nádvoří), parc, č. 6053
(zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 6056 (,zahrarla), parc. ě. 6058 (zahrada), parc. č, 6060 (zahrada),
parc. č. 6061 (ostatní plocha), parc. č.6062 (zastavěná plocha a rrádvoří), parc. č. 6064 (zahrada),
parc, č, 6065 (zastavělrá plocira a nádvoří), parc. č. 6066 (zahrada), parc. č. 6070 (zahrada), parc, č.
60'7I (zastavěílá ploclra a nádvoří), palc. č, 6074 (zahrada), parc. č. 607611 (zalirada), parc, č. 6078
(zahrada), parc. č, 6080 (zahrada), parc. č. 6084 (zahlada) v katastrálním území Varnsdorf v tlase
stavby,

2. Zařízení staveniště bude r.rnrístěno na pozenkrt p.č. 601211 k.ír. Varnsdorf, v ploše cca 100 m2. Plocha
bude lryužita plo umístětrí hygienickélro zázerní, palkování rnontážních vozidel a krátkodobé
skládkování materiáIr-r jako rrrezisl<ládka pr'i překládání apod.. Před zahájením rcalizace stavby si
stavebrrík zajistí právní vztalr k pozem]<u dotčenénr zaí,ízením staveniště.

3. Budou t,espektována všeclrtra tradzenrní i podzemní vedení správců a vlasttríkťr IS ve smyslu jejich
vyjádření, Vederií br:clou na základě písenIré objednávky předem vytyčena.

4. Bude dodržena prostot,ová tlot,ttra vedetl í inženýr,ských sítí,
5. Výkopek musí být ukládán jen na povolenou skládku. O uložení bude vedena evidence.

6. Budou splněny podnrír-rky soul-rlasu ČEZ Distribuce a,s. Děčín s činrrostí a umístěním stavby
v oclrrannén pásnru podzennílro vedetlí ze dtre 6.6.2018 pod č. l098880968,

7. Budou splněny podrnírlky vl,jádření SčVK a.s. Děčín ze dne 3.'l .2018 pod zn,..

O l 86 1 0 1 49 03 7 lUTPCUL/Ma,
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8.

9.

Budou splněny podmínky vyjádření České telekomunikační infrastruktury a.s. Praha ze dne 5.3.2018
pod čj.: 55347 6118 a ze dne 4.6-2018 pod zn.: SOS- 1 8VE 10833-0529.

Budou splneny podmín§ vyjádr'ení Města Varnsdorf - p. Šimek ze ďne 12.6.2018 pod ěj,: MUVA
13065/20l 8SimPe.

10, Bude splněna podrrrítrka vyjádření UAPP Most ze dne l ,6.201 8 pod č j,: 1003/2018:

} Investor oznámi zenlí práce s cca dvou!/dennírri předstihem, abychom navrhli ,,smlouvu o
arclreologickém výzkurnu",

11. Budou splněny podmínky vyjádření SÚS Ústeckého kraje, p,o, Dubí ze dne 26.6.20|8 pod zn.: 54-
468- 1-P:

Budou předem zaj ištěna taková účirrrrá opatření, aby v prťlběhu prací ani později pojejich dokoričení
nedocházelo k zneěištění, či jirrérnu poškození vozovky, ani ostatních silničních součásti a
příslušenství (kronrě výj irrrek dle bodu č. 3 tohoto vyjádření), nebylo narušeno stávající silniční
odvodnění a rrebyla ohrožerra bezpečnost silničního provozu v dotčenérrr úseku.

Stavba kteroukoliv svojí částí včetně oplocerrí čijiných souvisejících drobných a doěasných objektů
(kromě výjimek podle bodu č.3 tolroto vyjádření), nezasáIrne do silriiční]ro tělesa ani do silničního
pozemku (§ 11 zák.č. 13/1997 Sb.), tj. rrezasáhne do vzdálenosti mirr. 3,5 rn kolmo od přilehlé hrany
stávajícího živičnélro klytu vozovky,

Narušerrí živičnélto kq4u vozovky podélnýrn či příčrrým qýkopem bude provedeno v minimálním,
nezbytně nr"rtném plošnénr rozsalru, přičemž jeho írprava po dokončerií výkopových prací bude
provedena dle srněr,lice ,,Technické podrnírrl<y pro podélrré a příčné překopy vozovek", s tím
rozdílem, že bude vyrrechán udt,žovací nátěl, Živičný kry.t z asfaltobetonu pak bude proveden
v souladu s rryše citovanými ,,Techrric§mi podmínkami" po předchozírn odfrézováním kytu
původního a to vcelé šířce vozovky a vdélce dotčené výkopem, nejméně však vdélce 25 m a to
stejnou technologií jakoLt.je pt,ovedena itprava stávající, tj. s použitím stlojrrího finišeru a všech
ostatních souvisej ícíclr opelací,

Výkopové práce rrebuciol"t zahájeny před podpisem smlouvy o úpravě vzájemných práv a povinností
souvisejícícir s9 vstupem do tělesa silnice a smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
inženýr,ské sítě mezi investolenr stavby a naší organizací jako majetkoqým spr,ávcem dotčerré
komunikace,

Před zalrájenírn prací v pozemcíclr ve spr,ávě SÚS ÚK, p.o, vyzve investor naši organizaci
k protoko lár,lt íln u predálrísilrrice.

Inves1or protokolár,ně piedá zpět nísto zásalru rraši organizaci nejpozději v den lypršení platnosti
rozhodnutí o zvláštnírl tržívání silnice.

Obnova vodorovnélro dopl,avníiro značení bude lealizována technologií stříkaného plastu.
Investor stavby bere sotthlasrrě na vědotrrí, že po dokončení prací v silničnim pozemku a jelro
zpětlrém převzetí tlaší orgatrizací, bude po záruční dobu 60 měsíců provádět průběžně a bez plodlerrí
odstraňování závad, vzniklých zjeho činností na silničnírn pozemku a uhrazovat škody následně
vzrriklé v dťlsledku těchto závad.

Stavba bude plovedena poclle plojelttové clokulnentace, kterou r,ypracoval Ing. Jiří Pařizek -
autorizovaný teclrrrik plo teclrtrol,zař,staveb, ČreIr 0501243; případné změny nesmí bly't provedcny
bez předclrozílro povolerlí stavebrrílro úřadlt,

Stavebník oznámí stavebt-títllr.r úřadLr termírl zalrájení stavby.

Stavebník oznámí stavebnítrru úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní plolrlídky stavby:

} dokoltcerri rjkopů a zentlttc|t pt,cci

} po uložerrí potrr,rbí

} konečrré úpravy povlchů

Stavebník zaj istí vytyčení plostorové poIohy stavby, subjektem k tornu oprávněným.

Veškeré svářečské práce buclou prováděny pouze odborrrě způsobilýrn pracovI]íkem.

Při provádění stavby je nutlto dodržovat předpisy, likající se bezpečnosti pláce a technichich
zařízenÍ, zejména zákorra č. 30912006 Sb,, o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci a nařízení vlády ě. 59712006 Sb., o b]ižších minimálních požadavcích na bezpečnost a
ochlanu zdlaví při pr,áci tta staveništích,
Při stavbě budou dodržetla ustallovellí vyhl, č.268/2009 Sb., upravující požadavky na provádění

12.

13.

I4,

i5.
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17.

l8.
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21.

stavebních konstrukcí a teclrnických zařízení staveb a na ně navazující ustanovení příslušných
technických rrorem.
Staveniště bude odpovídat požadavkům ustanovení § 24e r,l,hl.č,26912009 Sb. Stavební činnost bude
uskutečňována tak, aby vzlileden k ptovozu na stavbě a okolní zástavbě byly veškeré její negativni
vlivy sníženy na rrrinimurn.
Při provádění staveb nesmí blit narušerry nadzenní a podzemrrí sdělovací kabely a zařízení, vedení a
potrubí. Při prováděrrí staveb nesmí být nad přípustnou míru znečišťováno životní prostředí a místní
komunikace, okolní zástavby nesmí b],,t nad přípustnou míru obtěžována hlukem, prachem a
vibraceni, Nesrní dojít k zr-rečišťování terénu, povrclroqých a podzernních vod ropnými a jinými
škodlivými látkami.
Na stavbě bude řádně veden stavebl]í derrík, za řádné r,ederrí stavebního deníku odpovídá zhotovitel
stavby. Stavebrrí derrík bude uložen tla stavbě tak, aby byl k dispozici vždy při namátkovém
kontrolníIn výkonu.
Stavba bude prováděna dodavatelsky stavebnílrr podlrikatelenr, Název, sídIo a oprávnění k předmětné
činnosti bude předloženo stavebnímu úřadu před zahájenírn stavebních prací,
Veškeré škody způsobené stavbou }rradí investot,,
Veškeré stavbou dotčené lremovitosti budou po r.rkončetlí stavby uvedeny do původního stavu.
Po celou dobu výstavby stavebrrík zajistí bezpečný přístup a příjezd do všech objektů a na všechny
nernovitosti v celém rozsahu staveniště.
Po celou dobu qýstavby, kdy budou výkopy otevřeny, bude staveniště v rozsalru pracovního pruhu
vhodnýn způsobem olrrazeno tak, aby se zaneztlo vstupu neoprávněných osob do staveniště a
případnérrru tnožtréInu pádu do qýkopu. Na olrrazení výkopu v prostoru vozidlol^ých a pěšíclt
komunikací budou mimo ohrazení ještě opatřeny řádným bezpečnostním osvětlením, které bude
rozsvíceno vždy při sriížerré viditelrrosti,
Stavbou rrebude omezeIt atli olrrožen prujezd plo vozidJa záchranrtých, pohotovostníclr a
bezpečnostr-rích složelr, a ani jinak ohrožena bezpečnost silničního provozu, vč. chodců na
komurr ikacíclr dotčerrých stavborr,
Bude zamezen pŤístup rrepovolanýn] osobáll l1a staveniště.
Investoť si srnluvrrě zajistí zneškodrrěrrí či qužití odpadů vzniklých realizací zétměru (např. stavební
suť, výkopová zenrina, obaly od stavebrrích a nátěIovýclr lrrnot, odpady kovů, odpad z modernizací a
demolíc) na zařízerrí k totlu určeném,
Pro stavbu budou použity jen takové výlobky, rnateriály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska
způsobilosti stavby plo navržený írčel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po
dobu předpokládané existence splriuje požadavky na tnechanickou odolnost a stabilitu, požární
bezpečnost, hygiellu, ochlanu zdraví a životrrí]ro plostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby,
oclrranu proti lrlrrku a na úsporu enelgie a ochl,atru tepJa (§ 156 stavebrrílio zákona),

21 .

Učashíci řízení, na něž se vztahrtje rozlrodnutí spr,ávrrílro ol,gánu:

GasNet, s.r.o., Klíšská č,p. 940, 40l l 7 Ústí rlad Labern - cel-}tlum
Město Varnsdorf, Nárrr, E, Beneše č.p.470,401 47 Varnsdorf 1

odůvodnění:

Dne 2.8.2018 podal žadatel žádost o vydání rozlrodrrutí o unístění stavby,

Stavební úřad oznámil zalrájení úzetnrílro Ťízení známým účastníkťrm řízení, veřejnosti a dotčeným
orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst, 1 stavebního zákorra upustil od ústního jednání, protože
mu byly dobře známy polněr,y v úzerní a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a
starrovil, že ve lhůtě do 15 dnťr od doručení tohoto oznámení mohou účastrríci řízení uplatnit své námitky
a dotčené orgárry svá závazná starroviska.

Stavební úřad v provedeném ťtzemnítl-t řízerrí přezkoumal předložerrou žádost, projednal ji s účastníky
řízeni, veřejností a dotčenými olgáIry a zjisltl, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné
stavebním zákonem, předpisy vydanýrli k.jeho provedení a zvláštrrírni předpisy. Umístění stavby je
v souladu se sclrválenou írzelrrrlě plárrovací dokunrentací a vyl-rovLlje obecným požadavkům na výstavbu.
Účastníci řízení dle § 85 oclst. 1 a 2 stavebrrílro zákona byli řádně seznámeni s navrhovanou stavbou, a to
doručením opatření jednotiivě a veřejnou r,yhláškou. V ílzemním t,ozhodnutí SÚ vymezil umistění stavby

z2.

16.

23.
24.
25.

29.

30,
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na pozemky, stanovil podmínky pro ochranu ťrzemí, podrnínky pro umístění stavby. Učastníkem každého
územnílro řízení je žadatel a obec, na jejírnž úzeni má být zámér uskutečněn (účastníci podle § 85 odst. 1

stavebního zákoný. Žadateli se územní rozlrodnutí doručuje přímo. Obec je ze zákona účastníkem
každého územního řízení, aby molrla účinně hájit důležité místní či veřejné zájmy.
Dalšími účastníky úzernního řízení podle § 85 odst. 2 stavebního zákona jsou vlastníci pozemků nebo
staveb, na kteqich má být požadovari} 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 nicli může b,ýt ízemnim rozlrodnutím p(lrr9!q!949 a osoby,
o ktených to stanoví zvláštní právní předpis. Vyhodnotit přímé dotčení přísluší stavebnímu úřadu. Tento
okuh byl stanoven na základě \^ýpisu z katastru nemovitostí, Iovněž také z charakteru a rozsahu stavby a
jejího předpokládaného účirrku rra okolí.
Stavební úřad neinfolmoval občanské spolky, jejiclrž náplní je ochrana životního prostředí, o záměru,
vzhledem k tomu, že předrněhrá stavbaje převážrrě urnístěna v komunikaci nebo vjejí krajnici v současně
zastavěném území obce.
Účastníci řízení podle ust. § 85 odst. 1 a 2 stavebtrího zákona, mohou v územním řízení (tj. ve správním
řízení, v němž se rozlroduje o unrístětrí stavby, resp. o vyhověrrí či zamítnutí žádosti o lydání územního
rozhodnutí) uplatnit nánitky proti projedrrávanému zárrělu pouze v rozsalru, jakým je přírno dotčeno
jejich vlastnické právo (viz ust. § 89 odst. 3 a 4 stavebrrílro zákona). Takovéto námitky mohli úěastníci
uplatnit a jen takovými nánitkarni se lnůže stavební úíad zal:ývat a rozhodlrout o nich; k ostatním
námitkám stavební úřad nepřiirlíží.

Protože sejedná o řízerrí s velkýrn počteln účastrlíků dle § 144 zá]<ona ě. 50012004 Sb., správní řád,
v platnérn zněrrí, dorrrčuje se osobátrr v § 85 odst. 1 a odst,2 písm. a) stavebního zákona jednotlivě, a
osobám uvederiýrn v § 85 odst, 2 písm, b) a c) veřejnou vyhláškou.

Stavba svými palametry nepodléhá zjišťovacírlu řízení podle zákona č. l00/2001 Sb., o posuzovárí vlivu
na životní prostředí.

Posouzení záměru žadatele dle ust. § 90 stavebního zákona:
Závaznosí úzenrnílro pláriu pro rozlrodovárí v. ílzemí, zejména pro lydávání územních rozhodnutí, je
stanovena v § 43 odst, 5 stavebnílro zákona. Uzemni plán z lrlediska cílů územního plánování v tomto
směru stanoví hlavní, přípustné, lepřípustrré, popřípadě poclrnírrěně přípustné r,yužití konkétních ploclr
daného úzerní.
Na pozemcíclr,v nezastavěnén ítzenrí se ust. § 18 odst. 5 stavebního zákorra uplatní iv obcích, které mají
územní plán. Uzernní plárr nenrťrže jít trad rámec ustanovení § l 8 odst, 5 stavebního zákona. Může pouze

,,zpřísnit" možnost umist'ováltí staveb v ustatrovení uvederrých.
Uzemní plánje dokumerrt ltoncepčrrí povalry řešící využití úzenrí v měřítku správního území obce právě
tím, že stanovuje funkční plochy a trasy (koricloly) korrrunikací, vedení apod. Uzemní plán lze obecně
chápat jako prostorové uspořádálií úzerní, usrněr,riující jeho další vývoj v budoucnu ve váahu ke
společerrským, přírodr-ríll a dalšírrr podrnínl<ám v ílzerní. V důsledku tolro územní plán v žádném případě
neřeší lyužití jednotlivých pozetl-il<ů ítzetrrní plán placuje s funkčrrírni plocl-rami a neřeší ani detailní
umístění staveb, To se posuzuje v l,ámci regulaěního plánu jako druhu územně plárrovací dokumentace,
kteqy' však nebyl v přeclmětné lokalitě vydán.

Pozemky dotčené stavbou v k.ír. Valnsdolfjsou ílzemním plárrerrr sídelnílio útvaru Varnsdorf (dále jen
UPNSU) umístěny v současně zastavěl]éln úzenrí obce, v úzenrí urbanistickém v zóně nízkopodlažního
bydlení, občanské vybavenosti, komeLce a sklady a v plochách ostatIríclr komunikaci, kde jsou přípustné
umisťovat stavby inžerrýrskýclr sítí. Přec1ložený záměr trení v l,ozpoltl s ÚPNSÚ Varnsdorf,

Předmětná stavba bude unrístěna na pozenlcíclr parc. č, 5980 (ostatní plocha), parc. č, 599211 (ostatrií
plocha), parc. č.600211 (zahračta), parc. č, 6003 (ostatní plocha), parc. č,6005 (zahrada), parc. č.6028
(zastavěná plocl-ra a nádvoří), parc. č. 6030 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. ó038 (zahrada), parc. č.
6040 (zahrada), parc. ó. 604211 (zalirada), parc, č, 6043 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 6045
(zastavěná plocha a nádvoří), palc. č. 6048 (zahrada), parc, ě. 6050 (zahrada), parc. č. 6051 (zastavěná
plocha a nádvoří), palc, ě. 6053 (zastavěllá plocha a nádvoří), parc. č, 6056 (zahrada), parc. č. 6058
(zahrada), parc. č, 6060 (zalrlada), parc, ě. 6061 (ostatní plocha), parc. č.6062 (zastavéná plocha a
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nádvoří), parc. č, 6064 (zal-rrada), parc. č. 6065 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 6066 (zahrada),
parc. č. 6070 (zahrada), parc. č. 607l (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 6074 (zabrada), parc. č.
6076/I (zahrada), parc. č. 6078 (zahrada), parc. č. 6080 (zahrada), parc, č. 6084 (zahraďa) v katastrálním
Území Varnsdorf. Všiclrni vlastriíci těchto pozemků dali k umístění stavby na pozemcích ve svém
vlastnictví souhlas.

Žádost byla doložena dokumentací vyplacovanou oprávněnou osobou, doklady, prokazujícími vlastnické
nebo jiné právo provést stavbu a stanovisky dotčených orgánů, správců inženýrshých sítí a účastníků
řízení,

Při wdání tohoto rozhadnlttí ylcházel stayební th'qd z těchto dokladů:
} žádost

} projektová dokutnentace zátlěru
} substituční plná moc
} plná moc k zastupovátrí

} inťormace o parceláclr

} 2x smlouva o srnlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
} dolrody o přeložkáclr plylovodrrích přípojek
} vyjádřeni ČEZ Distr.ibuce a.s, Děčíll ze chre 5,3.2018 pod zn.: 0l00885506
} souhlas ČEZ Distribuce a.s. Děčín s činností v ochranném pásmu ze dne 6.6,2018 pod zn,

1098880968

} vyjádření Telco Pt,o Services a.s. Děěín ze dne 5.3.2018 pod zn.: 0200719886
} vyjádření GridServices s.t.o. Brno ze dne 9.7.2018 pod zrr. OYSPl2018lHavl07l09l1
} vyjádřerrí SčVI( a.s, Děčín ze dne 3,7.2018 pod zri, O18610l49037NTPCtJLlMa
} vyjádření České telekonrrrrri]<ačrrí inflastruktury a.s. Pralra ze dne 5.3.2018 pod ěj.: 553476l18 a

ze dne 4.6.2018 pod zn.: SOS-I8VE 18/10833-0529
} vyjádření Města VarnsdoI,f p. Šinlek ze dne 12.6.2018 pod čj.: MI-]VA 13065/2018ŠimPe
} vyjádření UPC Česká republilra s.r,o, Pralra ze dne 9.5.201 8 pod č. E007918/18
} vyjádření České Radiokomunikace a,s, Pralra ze dne 21.5.20l8 pod zn, UPTS/oS ll93778lz018
} vyjádření T-Mobile Czeclr Repr"rblic a,s, Pralra ze dne 9.5,201 8 pod zn, E 173l8/l8
} vyjádření Vodafone Czecl,t Republic a,s. PI,aha ze dne 1.8,20 i 8 pod zn.: 180801-111088692
} vyjádření Povodí Ohie s,p. Clrotlutov ze dne 18.7.2017 pod zn,: POiV3 1716120|7 -2
} vyjádření ČD-Telerr.atika a.s. Pl.alra ze drle 12.'7.2017 pod ěj.: 12017108l8
} vyjádření Teplárna Vartrsdolť a.s. zedne 3|,7.201'1bez uvedeníčj.
} soulilas Města Vartrsdorf ze dne 30.7.2018 pod čj,:MUVA 2317012018HajKl
} koordinované závaztlé stanovisko MěÚ Varnsdorf - oŽP ze dne t3.6.2018 pod čj.: MUVA

I5612l2018lMalEv
} rozhodnrití MěÚ Varrrsdor.f OSMI, odd. dopravy a SH ze dne 24.7.2018 pod čj.:

oSMI/3233l201 S/MUSIV, MUv A 20725 1201 8MUSIV
} vyjádření SÚS Ústeckého kr.aje, p,o, Dubí ze dne26.6.2018 pod zn.: 54_468-1-P
} vyjádření ÚAPP Most ze dne 1.6,20]8 pod čj.: 1003/20l8
ý závaz1-1é stanovisko Ministerstva ob.any ČR, sekce nakládání s rnaietkem, odbor ochranv

územníclr zájrnťr Pralra zed:ne9.1 .2018 pod spis.zn.: 102.7 3gl20I8-1I5 0-0ÚZ-L]T
} vYjádření Ministelstva vrritra ČR, odbor všeobecné spI,ávy, oddělení státních hranic ze dne

26,7,2018 pod č,.1,: MV-54460- 13/VS-2017
} doklad o zaplacení spr.ávního poplatku

stavebni úřad vřízení přezkournal předloženou žádost z hledisek uledených v § 79 odst. i a § 90
stavebního zákorra, projedr-ral ji s účastníky řízení, DO aposoudil shromáiděná iávazná stanoviska a
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připomínky, Z píed\ožených podkladů a závaznýcll stanovisek DO dospěl stavební úřad k závéru, že
uskuteČněnírn stavby nejsou oluoženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a
oprávněné zájmy účastníků řízerií.
Dokumentace pro vydárrí územnílro rozhodnutí, byla zpracovára v součinnosti osob oprávněných
k ýkonu této činnosti podle zákona č,36011992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných arChitektů a o
výkonu povolání autorizovanýclr inženýrů a teclrniků činných ve výstavbě, v platném znění (autorizační
zákon).
Zádost o r,rydání rozlrodnutí o unístění stavby byla podána na příslušném formuláři podle přílohy č. l, k
vyhlášce č. 50312006 Sb., právrrickou osobou, RWE GasNet S.r.o., IČ 27295561, Klišská 940, 401 17
Ustí nad Laben-r (dále jen stavebník) prostředrrictvím zásttlpce, právnickou osobou INPOS-PROJEKT,
s.r.o., IC 25446355, Nitrarrská 381/7a,460 ]2 Liberec,

Stavební úřad konstatuje, že lravrhovaná stavba splňuje všechny zákonné podmínky pro r,rydání územního
rozhodnutí a vylrovuje obectrým požadavkůll na výstavbu stalloveným vyhláškou č. 501/2006 S., o
obecných požadavcích na využití ítzemí, v plahém znění, a rovněž vyhovuje vyhl. č.268/2009 Sb., o
technických požadavcích na stavby,

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

DokonČenou stavbu lze užívat,na základě vydarrého kolaudačního souhlasu, o který stavebník požádá dle
ustanovení § 122 Stavebního zákona a § l8i lylilášky č, 503/2006Sb., o podrobnější úpravě úzernnílro
rozhodovánÍ, Ílzemního opatření a stavebrlílto řádu, ve znění pozdějších předpisů, stavební úřad na
předepsaném forrnLrláři - příloha č. 12 k vyhJášce č. 503/2006 Sb,

Stavební Úřad zajistil vzájenrný soulad přeclložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahriul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební Úřad rozlrodl, jak je tlvedeno ve výt,oku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve
výroku uvedených.

Účastníci řízení _ další dotčené osoby:
ČEZ Dist.ibuc", a. s., GridSelvices, s.L.o,, SČVr a.s., Česká telekomunikační inírastruktura a.s., Město
varrrsdolf - petl Širnek, správa a údržba si]nic Ústeckélro kraje, příspěvková organízace, Ústecřli na.j,
Hala NěmeČková, Jiří Biclrrnan, Marie Novotná, Zdeněk Vašelt, Jana Horníková, Ivan Engler, Kiista
Pnglerová, Jindřich Novák, Zdeněk Fara, Nicol Falová, I(větoslava Proch ázková, Jtíí ŽaÁpach, Věra
ZamPachová, Jaroslav Bidrman, Walburga Dedíková, Pavel Bártík, Romana Lencová Wohlanová, Martin
Kahoun, Anna Kalrou-tová, Jana Čelrrá, Krystyrra l(nitl, Jan Feriik, Irena Feniková, Tomáš Kadeřábek,
Hana Kadeřábková, Jaroslav Bělina, Iveta Kacet,ová, Vlasta Janáčková, Lubornír Úlehla, Věra úlehlová,
Ivana Šinde]ářová, Jana Holníl<ová, Ladislav Brůna, Lucie Brůnová, Václav Svoboda, Kateřina
Svobodová, Petr Fritsclr,

Osoby s vlastrrickými nebo jinýnri věcnýIni právy J< sousedním pozerrrkůrn:
parc. č. 5981/1, 5982, 5984lI, 6001lI, 6()0112, 600212, 6004, 6006, 6007 ,6008, 6010, 6031, 6032ll,
603212,6033,6034,603611,603612,603,7,6039,604], 6041,6049,6055,6057,6059,6063,6067,
6068,6069,6013,6015,6011,6019,608],6098,6099,6106,610.I,6110,6111,6|14,6l15,6116,
61I7, 6121l1,612l12,612212, 6I22l1,6122112,6124,6125,6í3612, 613813 v katastrálním území
varnsdorf

Osoby s vlastnickými rrebo jinýni věcrrými právy k sousedníIn stavbám:
Varnsdorfč,p, 1301, č.p.2893, č.p,2118, č.p. 2144, č.p.3291, č.p.2225, č.p.3349, č.p.2284, č,p.
2276, ě.p.227 5, č.p.2270, č.p. Z271, č.p. 2384, č.p.2349, č.p. zi++, t.p. zils, t.p. zill, t.p. ztot,
č.p.2205, č.p.2209, ě.p,2210, ě.p.2206, č.p.2316 a č.p. T15

Vypořádání s návrhy a nárrritkarni ťlčasttríků:

- Účastníci neuplatnili návr.lry a nárnitky.
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Vypořádání s q,jádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladťlnr rozhodnutí ner,yjádřili.

poučení účastníků:

Proti tomuto roz|rodnutí se lze odvolat do l5 dnů ode dnejeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého
kraje v Ústi nad Labeln podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zťrstal správnímu orgánu a
aby každý účashík dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, lyhotoví je
správní orgán na náklady účastrríka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozlrodnutí, jednotliý
výrok nebojeho vedlejší ustanovení. Odvoláníjen proti odůvodnění rozhodnutíje nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doruči žadateli stejnopis písemného
vyhotovení ítzenrrrího rozhodnutí opafiený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou,
stejnopis písemnélro vylrotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doruěí, jde-li o
stavby podle § 15 nebo l6 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozlrodnutí má podle § 93 odst. l stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění
stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci kjejich konzumaci.

Ing. Martin Togner v.r.
vedoucí stavebního úřadu

otisk úředního razítka

Toto oznámení musi být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: 1 3, 09, :01g
Sejmuto dne:

str. 8

Razítko, podpis orgánLl, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 63412004 Sb., o správních poplatcíclr položky 1 7 odst. l písm. e) ve
výši 1000 Kč by| zaplacen dne 9.8.2018.

Obdrží:

. sídlo: Klíšská č.p. 940, 401 ]r't Ústí nad Labem - centrum - prosřednictvím zástupce
GridServices, s.r.o., IDDS: j nnyjs6

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

sídlo: Nitranská č.p, 381,460 01 Liberec 1

Město Vanrsdorf, Nám. E. Beneše č.p.470,407 47 Varnsdorf l

GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzha

Bmo 2 - prostřednicWím zástupce

@n*
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účasmici iíreni podle § 85 odst. 2 písm. d stavebního zákona (datoyá schránka a dopolučeně):
CEZ Distribuce, a, s., IDDS: v95uqfu

sídlo: Teplická č.p. 87418, Děčín IV-Podmokly,405 02 Děčín 2
GridServices, s.r.o,, IDDS: .jnrryj s6

_ sídlo: Plynárenská č.p, 499l], Brrro-střed, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
SCVK a.s., IDDS: f7rf9ns

_ sídlo: Masarykova č,p. 368, Ústí nad Labem-centrum, 400 10 Ústí nad Labem 10
Ceská telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Olšanská č.p.268116,130 00 Praha 3
Město Vamsdorí - Petr Šimek, Nárn,E.Beneše č.p. 470, 407 47 Vanrsdorf 1

Správa a údržba silrric Ústeckélro klaje, příspěvková o rganizace,IDDS: 6lrevxje

. sidlo: Ruská č.p, 260,417 03 Dubí u Teplic 3

Ustecký klai, IDDS: t9zbsva
sídlo: Velká Hradební č.p. 3 1 18/48, Ústí nad Labem-centrurn, 400 02 Ústí nad Labem 1

Hana Němečková, Přádelnická č.p. 2159,407 47 Varrisdorf 1

Jiří Bidrman, Dolní Nábřeží č.p. 1679,407 4"t Varrrsdorf i
Marie Novotriá, Hašlelova č,p. 2I l8, 407 47 Var.rrsdorf l
Zdeněk Vašek, Haš]elova č.p.2l76,407 47 Varrrsdorf 1

Jana Horníková, Táborská č.p,2276,40'7 47 Var.nsdorf 1

Ivan Engler, Hašlerova č,p. 2161,40'7 47 Varnsdorf 1

Krista Englerová, Hašlerova č,p, 216I,407 47 Varnsdorf ]

Jindřich Novák, Raisova č.p. 3ZI8,401 47 Varnsdor.f 1

Zdeněk Fara, Brandýská č.p. |128,407 47 Varnsdorf 1

Nicol Farová, Blandýská č.p. 1I28,40"7 47 Varnsdorf 1

Květoslava PI,oc]rázková, Hašlerova č,p.2384,407 47 Varnsdorf 1

Jiří Zampach, Hašlerova č.p. 2206, 407 47 Var.rrsdorf 1

Věra Zampaclrová, Hašlelova č.p. 2206, 401 47 Varnsdorf 1

Jaroslav Bidrtrran, Hašlerova č.p. 2205,401 41 Var.nsdorf 1

Walburga Dedíková, Hašlerova č.p . 2257 , 401 47 Varnsdorť 1

Pavel Bárlík, Horní č,p, 5 1 89, Pr.oseč nad Nisou, 468 04 Jablonec nad Nisou 7
Romana LeIrcová Wohlanová, Senior,ů č.p. 121 0, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou. 463 1 1 Liberec
Martirr Kahoun, Karolíny Světlé č .p.302I, 401 47 Varnsdorf 1

Anna.Kahounová, Nen-rocničn i č,p, 332 1, 407 47 Varnsdorf ]

Jana Čerrrá, Kostelní č,p. 1519, 407 47 Varrrsdor.f 1

Krystyna Knitl, Táborská č.p. 2I9I,407 47 VaI.nsclor.f l
Jan Fenik, Bltníky č.p, 204, Staré l(řečany,407 60 Brlníky
Irena Feniková, Žitavská č.p. 23 Ig, 401 47 Varnsdorí 1
Tomáš Kadeřábek, Táborská č.p.2210,407 47 Vanisdorf 1

Hana Kadeřábkolá. Táborská c.p, 22l0. 40] 47 Var.nsdorf ]

Jaroslav Běli]la, Řeka č,e, 2]j, 7jq 55 SItriIor ice tt l rittce
Iveta Kacerová, Táborská č.p. 23l6,407 47 Varnsdorf l
Vlasta Janáčková. fábolská c,p, Z2l4 l3. l07 41 Var.nsdorl l
Lubomír Ulehla. TáborsLá č.p. 227l. 107 47 Varnsdorf l

Věra Ulelllová. Táborská č,p. 2271, 407 47 VanIsc]orf l

Jvana Šindelářová, I(anlenická č,p, 635/31, Děčírr I]-Nové Město, 405 02 Děčín 2
Jana Holníková, Táborská č,p.2216,407 47 Var.nsdorf l
Ladislav Brůna, Táborská č.p, 2275,407 47 Var.nsdorf 1

Lucie Brůnová, Táborská č,p. 2275.407 47 Varnsclorf 1

Václav Svoboda, Táborská č,p, 2210,40'J 47 Varnsdor.f l
I(ateřina Svobodová, Táborská č.p.2270,407 47 Varnsdorf 1

Petr Fritsch, Hašlerova č,p, 22.86,407 47 Varnsdorf 1

Osoby s vlasfuickýIni rrebojinýnri věcnýrni právy k sousedním pozemkům:
parc.č.598l/1,5982,5984/1,ó001ll,6001l?,600212,6004,6006,6007,6008,6010,6031,603211,
603212, 6033, 6034, 603611, 603612, 6037 ,6039,604|, 6047, 6049, 605š, 605i, aosó, aoeá, sool ,6068,6069,6073,6075,60,77,6079,6083,6098,6099,6106,6l07,6110,611I,6|li,6nš,ilI6,

( lt ,ai.
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611'7,612lll,6121/2,612212,6122l'1 ,6\22112,6124,6125, 613612, 6\38/3 v katastrálním územi
varnsdorf

Osoby s vlastnickými nebojinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Vamsdorf ě.p, 1301, č.p.2893,č.p.2l18, č.p. 2|44,č.p,329|,ě.p.Z2Z5,ě.p.3349,č.p,2284,ě.p.
2276, ě.p.2275, č.p.2?70, č.p.2271, ě,p.2384, ě.p.2349, č,p. 2244, č.p.2243, ě.p.2177, é.p.2191,
ě,p.2205, č.p. 2209, ě,p. 2210, ó.p. 2206, č,p.2316 a ě.p.2325

dotčené sorávní úřadv:
MěU Varnsdorf - OSMI/Doprava, Nám. E. Beneše č.p.410,407 47 Vamsdorf
MěU Varnsdorf - OZP, Nárn. E. Berieše č,p. 470,407 47 Varrisdorf 1

MěÚ Varnsdorf OSMVúřad územniho plánování, Nám.E. Beneše č.p. 470, 407 47 Varnsdoď 1

HZS Ústeckého kraje,odbor požární privence, írzemní odbor Děčín, IDDS: auyaa6n
sídlo: Provaznická č.p, 1394/i0, Děčín I-Děčín,405 02 Děčín 2

Ministerstvo obrany ČR, oddělerrí oclrrarry územních zájmťr Pralia, Sekce ekonomická a majetková Mo,
IDDS: hjyaavk

sídlo: Tychorrova č.p.22IlI, Hradčany, 160 00 Pralia 6

úřad! pro vlyěšení a pqklttkprbrypl]gtu l:lvěšení a sejmutí:
MěU Varnsdorf - ORG, Nám. E, Beneše č.p. 470,407 47 Varnsdorf l

ostatní:
vlastní 2x

Příloha:
ověřená situace pro všeclrny
projektová dokumentace pro stavebníka po nabltí právní rrroci tohoto rozhodnutí

!,E.



REKONSTRUKCE_NTL PLYNOVODUA PŘÍPOJEK NA STL Í00 KPa
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ď_fJ NlLINTL PLYNOVODNÍ ŘADY

^iš,'- 
'P1' sTL PLYN.ŘAD PE 10o llc o
"P2" STL PLYN.ŘAD PE ,1o0 ltc u
"P3, sTL PLYN.ŘAD PE 1o0 Rc o

63x5,8 mm

63X5,8 mm
63X5,8 mm
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I

426,00 m

75,00 m
204,00 m

CELKEM STL PLYNOVODNÍ ŘADY

sTL_PLYNoVoplle§JBgJ§l i"'
PE 100 Rc o32x3.o mm s oCHR,PLÁŠÍĚM
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součárt úremníbo rozhodnuii
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REKONSTRUKCE
NTL PLYNOVODNÍHO ŘADU A
PŘíPoJEK NA STL 100 kPa

.€2 710 025

REKo Ms Vorn§dod - Hošlérovo + 2

STL PLYNOVOD A PŘÍ

S|TUAčNí VÝKRES šlnšícH VZTAHů
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