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ROZHODNUTÍ
ÚZnUNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Varnsdorf, Stavební úřad,jako stavební úřad příslušný podle § l3 odst. 1 písm. c) zákona č.
183,/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební iáton;, u" zneni po)dě.lslcír pledpisů
(dále jen "stavební zákon"), v územním řízeni posoudil podle § 84 až90 stavebního Žakoná žádost
o q'dání rozhodnutí o umístění stavby nebo zaŤízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby,'), kterou dne
9,8.2018 podal

GlsNet, s,r.o., IČo 27295567, Klíšskci č,p. 940, 401 17 Ústí nad Labem - cenrrum,, kterou zastupuje GriclServices, s.r.o.,Ičo 27g3s3l1, Plynárenská č.p. 499/I, Brno-střed,
Zábrdovice, 602 00 Brno 2,
kterou zastupuje INPoS-Projekt s.r.o,, Ičo 25446355, Nitranská č,p. 38I,460 01 Liberec I

(dále jen "žadatel''), a na základě tohoto posouzení:

Vydává podle § 79 a92 stavebního zákona a § 9 
'ryh|ášky 

č.50312006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozliodování, územního opatření a stavebního řádu

rozhodnutí o umístění stavby
REKO MS Varnsdorf - Jarošova+3

(dálejen "stavba") na pozemku parc. č. 1925 (ostatní plocha), parc. č. ]930 (ostatní plocha), parc. č.
1982/1 (zaslavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1987 (ostatní plócha), parc. č. 2189/1 (ostani ptocha\,

parc. č. 2190/1 ,Qastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 2192 (zastavěná plocha a nádvoří), pru. l. zl oo
(zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 2200 (zastavěná plocha a náivoří), parc. č. 22'02' (zastavěná

plocha a nádvoří), parc. č. 2208/t (zastavěná plocha a nidvoří), parc. č. 22 i8 (ostatní ptožha\, parc. č.

_ 
2_220/1 (ostatní plocha), parc. č. 222 ] /1 (ostatní ptocha), pari. t. 2z4z/1 (zahrada\,'parc. á. )393

(zahrada), parc. č, 2395 (zahrada), parc. č, 2397/l (zahradá), parc. č. 23gg/1 (zahrádá\, parc. l. z40l
(zahrada), parc. č. 2402 (ostatní plocha), parc. č. 2404/1 (zairada), parc. l, )408 1zahrách\, parc, c,
2412 (zahrada), parc. č. 2416 (ostatní plocha), parc. č. 2432/1 (zairada), parc. č. 2435 kástavěná

plocha a nádvoří), parc. č. 2137 (ostatní plocha), parc, č. 2438/] (zastavěná'plocha a nádioří), parc. č.
2439/} (zahrada), parc, č, 2441 (zahrada), parc. č. 2443 (zahratla), parc. č. 2456 (zastavěná'píocha a

nádvoří), parc. č. 2459 (zahrada), parc, č. 2465 (zahrada) v kátastrálním území l/arnsiorf.

Druh a účeI umisťované stallbv:
- Stávaj Ící NTL plynovodní řady z potrubí ocelového DN 150, DN 100 a DN 801vedené v lokalitě ulic

Jarošova, Nymburská, Dvořákova, Bratislavská a Mlynářská, budou nahiazeny novými NTL
plynovodními řady "P1", "P2",'P3', ''P4'', ''P5'' a ''P6''.
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- Nový NTL plynovodní řad ,,Pl" z potrubí PEol10 SDR t7,6 materiáIu PE1OORC bude napojen
v komunikaci ulice Nymburská na stávající potrubí NTL plynovodního řadu PEol10, povede

:,kgl::"li|l.e Nymburská v,souběhu se siávajícím uodovód,rím řude. u oa.tupouj urdálenosti
dle L §N /J Ó005, V křiŽovatce ulic Nymburská a Jarošova se bude lomit do ulice jarošova. povede
v komunikaci ulice Jarošova qýměnou v trase rušeného NTL plynovodu DN 100. oJ objektu č,p.
2058 Varnsdorf povede samostatně v kraji komunikace ulióe Jarošova až k objektu Ě.p, l9ló
Y]§9_".|. P_il" Povede v souběhu se stávající jednotnol kanalizací v odstupové'vzdálenosti dleCSN 73 6005 aŽ k místu propoje na stávající NŤL plynovodní řad PEo110 pr.a núouuttou ut;.
Jarošova a Partyzánů.

- Z NTL PlYnovodního řadu ,,P1" v křižovatce ulic Jarošova a Nymburská bude vysazen nbvý NTLplynovodní řad -P2* z potrubí PEo90 SDR 17,6 maíeriáli PE1OORC, tterY páveae vna;i
komunikace ulice Nvmhrrrská 

_v 
souběhu se stávajicím vodovodním raa"m u oastupáue uraat"norti

dle ČSN 73 6005, o; křižovatky_s ulicí ovoiákova po ,u.t"p"ni za vysazenou přípojkou pro objekt
č.p. 983 Varnsdorfbude veden NTL plynovodní řad .P2.. u t u.. ruseneno Nrl ptynouoau nN so.' ZNTL PlYnovodního řadu,,P2" bude v křižovatce ulic Nymburská a Dvořákova do ulice Dvořákova
vYsazen noý odboěný NTL. plynovodní řad ;,P6" z potiubí PEo63 SDR 11 mateliálu pElOgRC,
kterlý Povede v souběhu se stávajícím vodovodním řad'em v odstupové vzdálenosti áie čsŇz: ooosulicí Dvořákova a bude zakončen za přípojkou pro č.p, 2838 Vamsdorf.- *9uý NTL plynovodní řad,,P3" z potrubí PEo]l0 SDR 17,6 materiátu PEIO0RC bude napojen
v komunikaci ulice JaroŠova za křiŽovatkou ulic Jarošova a Partyzánů na stávající potlubí NTLplynovodního řadu PEol10, povede qý,měnou v trase rušeného NTL plynovoáu oŇ too uti.i
JaroŠova. Od vYsazené přípojky pro objekt č.p, 1806 Varnsdorf v ulici JaroÉova pou"á" ,ur*tutne
]^*lběh| se stávající jednotnou kanalizací a vodovodnim řadem v odstupove uraa.no.ti at" čsN
73 6005 ke křiŽovatce ulic Jarošova a Bratislavská, V ulici Bratislavská bucle napojen nu roqi Nrr_plynovodní řad ,,P4.'.

- Nový NTL plynovodní řad ,,P4" z potrubí PEo 160 SDR 17,6 materiálu PE 100RC bude napojen nastávající NTL PlYnovodní řad PEaM\ před kŤižovatkou u]ic Bratislavská a Raisova, povede
výměnou v trase ruŠeného NTL plynovodu DN l50 v kraji komunikace ulice Bratislavská dokřižovatky ulic Bratislavská a Jarošova, dále povede již samostatně v souběhu s rušeným NTLplynovodem DN l50 k místu propoje NTL plynovodního řadu,,P4..se stávajícím Ňir- piý,i"""ari,
řadem PEo110 za křižovatkou ulic Bratislavská a Mlynařská. Ňový NTL ptynouoani ráa'"l+.'uua.
napojen v křižovatce ulic Bratislavská a Dvořákova na NTL plynovodni íad PEarcI viaenlr aoulice Dvořákova,

- ZNTL plynovodního íadu ,,P4" bude do ulice Mlynářská r.ysazen odbočný NTL plynovodni řad
,,P5" z Potrubí PEO63 SDR^materiálu PE1OORC, ktiný povedó ulicí MlynářsŘá v soutclhu s rusenym
f;]_L dVn^ovodnim_ řadem DN 50 a se stávajícim vodovodnim řadem v odstupove vzáátenosti aleCSN 73 6005 a bude zakončen za přípojkou pio objekt č.p, l080 Varnsdori- stávající NTL plynovodní přípojky ukončené vHup v plynofikovaných objektech budourekonstruovány na NTL z materiálu P-ElO0RC s- ochranným plisiam s ukonlením fiur ao novYctlpilířků nebo qýklenků. P9y1 qřípojky pro objekty lp. s::, 1995 a 33'14 Varnsdorf v ulici
|l*9y.:\á, objekt č.p. 2166 Vamsdorf 

'v 
utici raósova a objekt č,p. 1080 Vamsdori v uliciMlynářská budou ukoněeny- HUP v zemním provedení. Stávajícíipolečná pripo.;ta-p.á oi;"n e.p,536 a 3096 Vamsdorf v ulici Nymburská Úude zrušena a pro každý objekt bude wbudovánasamostatná NTL plynovodní přípojka s ukončením ve stávajicím ,p"rĚe*:,i, |irirt". p,'ip":r.y p-objekt č.p. 535 Varnsdorf, objekt č.p. 2838-2839 Varnsdori a ob;ókt e,p. :jri v"."JJř u"a*rekonstruovány výměnou ve stávajíóí trase s ukončením ve stávajících pilířcích. zároveň budou

l!|"}1r^ '9t'91't'uované 
přípojky p_ropojeny na Stávající rozvody odběrnétro ptynoueno ,arireni(OPZ), Stávající NTL plynovodní pripojly pro objekt č,p. 3319 a 1376 Varnsdorf v ulici Jarošovabudou pouze přepojeny na nový NTI- |týnóuoani iáa,,Pli a-,,P3'',

Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Pro uskutečnění navrhované sfavby se.jako stavební pozemek lrymezuj e pozemek parc. č, 1925(ostatní plocha), parc. č. l930 rostatní plócha), parc. č, i98zlt 1rasianena'ptJ"t a á'"aňiil, p*". e ,l987 (ostatní plocha1. parc. č;2189/l.iosrutni plocha1. pu... e. 2l90,t (zastavěná p1o.hu u 
"á;";;;.parc, ě. 2192 (zastavěná plocha a nádvoří) , paíc. l,. zlos (zastavěná ptocha a nádv'ori;r, pur".'r,. zzoo

/>-
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(zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 2202 (zastavéná plocha a nádvoří), parc. č, 220811 (zastavéná
plocha a nádvoří), parc. č.2218 (ostatní plocha), paró. t. z2zolt (ostátní plocha), parc,'t,. z:zll1
(o§latní plocha), parc. č.2242ll (zahrada), parc. č,2393 (zahrada), parc. č,'2395 (zÁrada), parc. e.
2397/1 (zahrada), parc. č.2399lt.(zahrada), parc. č.240I (zahraáaý, parc, č.240ž (ostatni plocha;,
parc. ě.. 2404/1 (zahrada), parc. 

.č. 2408 (zahrada), parc. č. 2412 (zánrad,a\, pu.". ě. 2416 
'1o.tutní

plocha), parc, ě.2432/1 (zahrada), parc. č,2435 (zasiavěná plocha a nádvoíí),'parc, č. 2437 iostatníplocha), parc. ě. 243811 (zastavěná plocha a nádvoří), pirc. č. 243911 (zahrada), pur". i, z+ll
(zahrada), parc. ě. 2443 (zahrada); parc. ě. 2456 (zastavěná plocha a nádvoří), parc, t'.2is9 (zahrada),
parc. ě.2465 (zahrada) v katastrálním území Varnsdorfv trase stavby.

Zařízení staveniště bude umístěrro na pozemku p.č,222IlI1i.ú. Vamsdorf, v ploše cca l00 m2. Plocha
bude vYuŽita Pro umístění hygienickélro zínemí, parkování montážníc]i vozidel a krátkodobé
skládkování materiálu jako meziskládka při překládání apod.. Před zahájenim realizace stavby si
stavebník zajistí právní vzíah k pozemku dotčeném zaíízen{m staveniště.
Budou respektována všechna nadzemní i podzemní vedení správcťt a vlastníků Is ve smyslu jejich
vyjádření, Vedení budou na základě písemné objednávky předim vytyčena.
Bude dodržeria prostorová norma vedení inženýrs\ých síti.
výkopek musí být ukládánjen na povolenou skládku, o uložení bude vedena evidence.

P.r!^o^"_ _T]lěrv podmínky vyjádření ČEZ Distribuce a.s, Děčín ze dne 22.5.2018 pod zn.:
0100928073.

Budou splněny podmínky souhlasu ČEz Distribuce a.s. Děčín s činností a umístěním stavby
v ochrarrném pásmu podzemního ved eni ze dne 23.5.201 8 pod č. 10985 18746.

Budou splněny podmínky vyjádření SčVK a.s. Děčín ze dne I7.4.2OI8 pod zn.: SCVKZAD19854 a
ze dne 25.5.20l8 pod zn.: O1861013 1963/UTPCUL/Ma.

Budou splněny podmínky vyjádření České telekomurrikační infrastruktury a.s. pralra ze dne
19.1.20l7podčj.:515098/17 a ze dne2I.5.2018 podzn,: SOS-l8VE 18-10833-0482.

l0 B.i1"^i^r^p.|lilypodmínky vyjádření MěstaVarnsdorf -p. Šimek ze dne 21.2,2017 pod čj.: MUVA
49l2120l 7SirnPe.

il. B3dou splněny podmínky vyjádření UPC Česká republika s.r.o. Praha ze dne 2.8,2018 pod č.:
E012,176118.

12, Budou splněny podmínky Teplárny Varnsdorfa.s. ze dne 7 .4.Z0l7 bez lvedení čj.
t3. e_1!9u splněny podmínky Povoclí ohře s.p. Chomutov ze dne 30.5.201 8 pod zn,: PoHl23681/2018-

2/301100:

} Povodí Ohře s,P., Provoz Česká Lípa bude v dostatečném předstilru rnin. 7 dní oznán-ren o zahájeú
a ukončení prací.

} PříPadné naPadávky stavebního materiálu do koryta vodního toku Mandava neprodleně odstraní
z kor},ta vodního toku na své náklady investor předmětné akce.

14. Bude splněna podmínka vyjádření ÚAPP Most ze dne 18.5.2018 pod č j.: 839/2018:
} Investor oznámí zemní práce s cca dvoutýdenním předstihem, abychom navrhli ,,smlouvu o

archeologickém výzkumu".
15. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou lypracoval Ing. Jiří Pařízek -autorizovaný technik pro technol,Zař.staveb, Čr<an 0501243; případné změny n.rl,,.,i uyt provedeny

bez předchozího povolení stavebního úřadu.
16. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
17. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu §.to fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:

} dokončení l"ýkopů a zemních prací
} po uložení potrubí

} konečné úpravy povrchů
18, Stavebník zajistí \Ttyčení prostorové polohy stavby, subjektem k tomu oprávněným,
19. veškeré svářečské práce budou prováděny pouze odborně způsobilýnr pracovníkem,
20. Při provádění stavby je nuJí]9 _qťP9vat předpisy, {!,kající se bezpečnosti práce a technických

zaŤizenÍ, zejména zákona č. 30912006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví
Při Práci a naÍÍzení vlády ě. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpóčnost a
ochranu zdraví při práci na staveništíclr.
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21. Při stavbě budou dodržena ustanovení lyhl. č. 268/2009 Sb.,
stavebních konstrukcí a techniclqrch zařízení staveb a na ně
technických norem.

22, StaveniŠtě bude odpovídat poŽadavkŮm ustanovení § 24e vyhl,ě.269l2009 Sb. Stavební činnost bude
uskuteČliována tak, abY vzhledem k provozu na stavbě a oŘolni zástavbě byly veškeré její negativní
vliry sníženy na minimum.

23, Při Provádění staveb nesmí blýt narušeny nadzemtrí a podzemní sdělovací kabely a zaŤízení, vedeni a
Potrubi. Při provádění staveb nesmí b;ýt nad přípustnou míru znečišťov áno živótní prostřeú a místní
komunikace, okolní zástavby nesmí blýt nad přípustnou míru obtěžována hlulem, prachem a
vibracemi. Nesmí dojít k znečišťování terénu, povichových a podzemních uod .oprý*i u.linli,ni
škodlivými látkarrri.

24. Na stavbě bude řádně veden stavební deník, za řádné vedení stavebního deníku odpovídá zhotovite]
stavby. stavební deník bude uložen na stavbě tak, aby byl k dispozici vzay pri namátkovém
kontrolním výkonu,

25. Stavba bude Prováděna dodavatelsky stavebním podnikatelem. Název, sídlo a oprávnění k předmětné
činnosti bude předloženo stavebnímu úřadu před zahájením stavebních prací,
Veškeré škody způsobené stavbou hradí investor.
veškeré stavbou dotčené nemovitosti budou po ukončení stavby uvedeny do původního stavu.po celou dobu výstavby stavebník zajistí bezpečný přístup a pri;eza aó všech ob.lektů a na všechny
nemovitosti v celém rozsahu staveniště.

upravující požadavky na provádění
navazující ustanovení příslušnýclr

26.
27.
1a

29, Po celou dobu qy'stavbY, kdY budou výkopy otevřeny, bude staveniště v rozsahu pracovního pruhu
vhodným zPŮsobem ohrazeno tak, aby se zamezi|o vstupu neoprávněných osoú do staveniště a
případnénru možnému pádu do qýkopu. Na ohrazení ýkopu v prostoru vozidloqých a pěších
komunikací budou mimo ohrazení ještě opatřeny řádným bezpečnostním osvětlením, které bude
tozsvíceno vždy při snížené viditelnosti,

30. stavbou nebude omezen ani .ohrožen průjezd pro vozidla záchranných, pohotovostních a
bezpečnostních složek a ani jinak ohrožena bežpečnost silničního póuoru, vč. chodců na
komunikacích dotčených stavbou.

31. Bude zamezen přístup nepovolaným osobám na staveniště.
32. Investor si smluvně zaj istí zneškodnění či využití odpadů vzniklých realizací záměru(např, stavební

sut', r,"ýkopová zemina, obaly od stavebních a nátěroých hmot, ódpady kovů, odpad ,loóáemirací a
demolic) na zařízerrí k tomu určeném.

33. Pro stavbu.budou pouŽity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska
zpŮsobilosti stavby pro navrŽený účel zaručují, že stavbá při správném piovedení a běžné údržbě po
dobu PředPokládané existence 

_ 
splňuje požadavky na mechánickou Ódolnost a stabilitu, požární

bezpeČnost, hygienu, ochranu zdraví a Životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby,
ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla (§ 156 itavebníLo zákona),

Učastníci řízení, na něž se váahuje rozhodnutí správního orgánu:

GasNet, s.r.o., Klíšská č.p. 940,4O1 17 Ústí nad Labem - centrum
Město Vamsdorf, Nám, E. Beneše č.p,470,40147 Varnsdorf 1

odůvodnění:

Dne 9.8.2018 podal žadate| žádost o r,ydání rozhodnuti o umístění stavby,

Stavební Úřad oznámil zahájeni Územn_ího řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným
orgánŮm, SouČasně Podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebňího zákona upustil od ústníňo jednáni, protoze
mu bYlY dobře známY Poměry v území a žádost poskytovala dostatečnýpodklad pro posJuzerrí ,áměru, a
stanovil, Že ve lhŮtě do 15 dnŮ od doručení tohoio oŽnámení mohou účastníci říze í 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 jejírn uskutečněním n"j.o., óh.ož"ny ,q^y 

"n 
ancne

stavebním zákonem, předpisy vydanými kjeho próvedení a zvláštními předpisy. u;ísění stavby je
v souladu se schválenou územně plánovací dokumóntací a ryhovuje obecnym pózaáavtům na výstavbu.

@ o,o
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ÚČastníci řízení dle § 85 odst. l a 2 stavebního zákona byli řádně seznámeni s navrhovanou stavbou, a to
doruČením oPatření jednotlivě a veřejnou vyhláškou. V územním rozhodnutí SÚ "ň;i;il;;;ni stavby
na PozemkY, stanovil Podminky pro ochranu území, podmínky pro umístění stavuý. úoastnitern kuzaeIlo
Územního řízení je Žadatel a obec, na jejímž ú zemí má bjt záÁ& uskuteěněn (účastníci podle § 85 odst. l
stavebního zákonQ, Žadateli se územní rozhodnutí doručuje přímo. obec je ze záiona účastníkem
každého územního řízení, aby mohla účinně hájit důlezite místnl 8i veřejné zájÁy.
DalŠÍmi ÚěastníkY Územního řízení podle § 85 odst. 2 stavebního zákona jŠou vlastníci pozemků nebo
staveb, na kterých má bly't požadovaný záměr uskutečněn, nebo ten, tao ma;me věcné právo k tomuto
pozemku nebo stavbě. Dále jsou to osoby, jejichž vlastnické nebojiné věcné p"rávo k sousedním stavbám
anebo sousedním pozemkům či stavbám na nich může být územním rozhodnuiím Břímo dotčeno a osoby,
o, ktiric| to stanoví zvláŠtni právni předpis. Vyhodnotii přímé dotčení přísluší st Jnírrr,, úřadu. Tento
okruh bYl stanoven na základě výpisu z katastru nemovitostí, rovněž také z charakteru a rozsahu stavby ajejího předpokládaného účinku na okolí,
Stavební Úřad neinformoval občanské spolky, jejichž náplní je ochrana životního prostředí, o záměru,
vzhledem k tomu, Že Předmětná stavbaje převáŽné umístěna v komunikaci nebo v jeji krajnici v současně
zastavěném území obce.
ÚČastníci řizení Podle ust. § 85 odst. 1 a 2 stavebního zákona, moliou v územním řízení (tj. ve správnim
řízenÍ,_ v němŽ se rozhoduje o umístění 

.stavby, resp. o vyhovění či zamítnutí žádosti o vyááni Lizemnilro
rozhodnutí) upiatnit námitky proti_ p'oj€dnávanému záměru pouze v rozsahu, jakým je přímo dotčenojejich vlastnické právo (viz ust. § 89 odst. 3 a 4 stavebního zákona). Takovéto-namitťy mohli účastníci
uplatnit a jen takovými námitkami se může stavebn í iřad, zab.foat a rozhodnout o-ni"rr; i. ortutni.
námitkám stavební úřad nepřihlíží,

Protože se jedná o řízení s velkým počtem účastníků dle § 144 zákona ó. 50012004 Sb., správní řád,
v platném znění, doručuje se osobám v § 85 odst. 1 a odst,2 písm. a) stavebního zákona jeinottivě, a
osobám uvedeným v § 85 odst. 2 písm. b) a c) veřejnou lyhláškou.

Stavba sqými parametry nepodIéhá zjišťovacímu řízení podle zákona č. 100/2001 Sb,, o posuzování vlivu
na životní prostředí.

Posouzení záměru žadatete dle ust, § 90 stavebního zákona:
Závaznost Územního Plánu Pro rozhodovárri v územi, zejména pro vydávání územních rozliodnutí, je
stanovena v § 43 odst, 5 stavebniho zákona. Územni plán z hleáiska cílů územního plánování v tomto
směru stanoví hlavnÍ, přípustné, nepřípustné, popřípadě podmíněně přípustné lryužití konkrétních ploclr
daného území.
Na pozemcích v nezastavěném Území se ust. § 18 odst. 5 stavebního zákona uplatní i v obcích, které majíúzemní.plán.úzernní plánnemůžejítnadrátňecustanovení§ 18;rt.;;;;"b;;il;'"lř;.M;;"o"-r"
,7přísnit" možnost umist'ování staveb v ustanovení uvedenýcň.
Uzemní plánje dokument koncepČní povahy řešící lryužilí území v měřítku správního území obce právě
tím, že stanovuje funkční plochy a trasy (koridory) komunikací, vedení apoá. Ú;;,ri plil i"" ou".nc
chápa1 jako prostorové uspořádání území, usm8iňu.lící jeho áalší výv;j V budo;;;u'u. uauhu t.
spoleČenským, přírodním a dalŠÍm podmínk ám v izeÁí. V důsledku toh; ťl;emní plán v žádném případě
neřeŠÍ lryuŽití jednotlivých Pozemků - územní plán pracuje s funkčními plochami a neřeší ani detailníumísténÍ.staveb, To se Posuzuje v rámci.regulačního'plánu jako druhu územně planouu"i dokun'.ntu.",
který však nebyl v předmětné lokalitě vydán.

|*:$_t dotČené stavbou v k.Ú. Varnsdorf jsou územním plánem sídelního útvaru Varnsdorf (dáte jenUPNSU) umístěnY v souČasné zastavěném ňzemí obce, v ú)emí urbanistickérn v zóně nirtofoituznit obYdlenÍ, obČanské vYbavenosti, komerce a sklady a v píochách ostatnich komunikací, kcle jsou připustné
umisťovat stavby inženýrských sítí. Předložený žfuněr není v rozporu , úPŇšu v"-raoir. '""" ''

Předmětná stavba bude umístěna na pozemcích parc. č, 1925 (ostatní plocha), parc. č. 1930 (ostatníplocha), parc. č. 1982/1 (zastavěná piocha a nádvoří), parc, č. 1987 1ostatni ptócna;, pur". é. zl,altt(ostatní p_locha), parc. č. 2|90ll (zastavěná.plocha u naúrg, parc. č. zi92 (zasiavěná prá"nu u naauorg,parc, č,2.196 (zastavěná plocha a .ná9]9!0: parc. č.2200 izastavěná plocňa a naavori;, pnrc. č. 2202(zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 220811 (zastavěná plocira a nádvoií;, parc, č.2218 (o.iutni pto"t u;,
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paíc. č, z220l1 (ostatní plocha), parc. ě. 2221ll (ostatní plocha), parc. č. 224211, (zahrada), parc. ě. 2393
(zahrada), parc. č.2395 (zahrada), parc. ě.239711 (zahrada), parc. ě.239911 (zahraďaý, parc. ě.240l
(zahrada), parc. č.2402 (ostatní plocha), parc. ě.240411 (zahradý, parc. č.2408 (zahradáj,'parc. č.2412
(a|rada), parc. ě.2416 (ostatní plocha), parc. ě,243211 1zarrÁi1, parc. č.24Ž5 Qastavěná plocha a
nádvoří), parc. ě.2437 (ostatní plocha), parc. ě,243811 (zastavěná plocha a nádvoií;, pur", i. z439lt
(zahtada), parc. ě.244I (zabrada), parc. č.2443 (zabrada), parc. ě. ž4s6 (zastavěná piocha a naavorq,
Parc, č.2459 (zahrada), Parc. ě. 2465 (za\lrada) v katastrálním území Varnsdorf. Všichni vlastníci těchto
pozenků dali k umístění stavby na pozemcích ve svém vlastnictví souhlas.

Žádost bYla doioŽena dokumentací v)Ťracovanou oprávněnou osobou, doklady, prokazujícími vlastnické
nebo jiné právo provést stavbu a Stanovisky dotčených orgánů, správců inženýrs\ich- sítí a účastníků
Ťízení.

při v.vdání tohoto rozhodnutí wcházel stavební úřad z těchto doklat]ů;
} žádost

} projektová dokumentace záměru
} substituční plná moc
} plná moc k zastupování
} informace o parcelách
} smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
} dohody o přeložkáclr plynovodních přípojek
> \,},jádření ČEZ Distribuce a.s, Děčín ze dne 22.5.2018 pod zn.: 0100928073
} souhlas ČEZ Distribuce a.s. Děčín s činností v ochranném pásmu ze dne 23.5.2018 pod zn.

10985l8746
} vyjádření Telco Pro Services a.s . Déčin ze dne 22.5.2018 podzn.: 02007 56223
} vyjádření GridServices s.r.o. Brno ze dne 26.7.2018 pod zn. oVSP/2O18/Havl0712611
} vyjádření SčVI( a.s, Děčín ze dne 16,4.2018 pod zn, SCVKZAD19854 a ze dne 25.5.2018 pod

zn.: O 1 86 1 0 1 3 1 963,{]TPCUL.Ma
} vyjádření České telekomunikační infrastruktury a.s. Praha ze dne 19.t,2017 pod čj.: 515098/17 a

ze dne21.5.2018 pod zn.: SOS-l8VE 18-10833-0482
} vyjádření Města Varnsdorf - p. Šimek ze dne 21,2.2017 pod čj.: MI-IVA 49lzl2017ŠimPe
} vyjádření UPC Česká republika s.r.o. Praha ze dne 2.8,20l8 pod č. E012776ll8
} vyjádření české Radiokomunikace a,s. Praha ze dne 9.2.2018 pod zn. UPTS/OS/I63445/2018
} vyjádření T-Mobile Czech Republic a.s. Praha ze dne 2.8.20l8 pod zn. E28456l18
} vyjádření Vodafone Czech Republic a.s. Praha ze dne 2,8.2018 pod zn.: 180802- 145288898
} lyjádŤerií Povodí ohře s,p. Chomutov ze dne 24.0.201'1pod zn.: PoH/036 711201.1-2 aze ďne

30.5.2018 pod, zn.: POH/2368112018-21301l00
} vyjádření ČD-Telematika a.s. Praha ze dne 19.1,2017 pod ěj,: 12011O10l7
} q,jádření Tepláma Varnsdorf a .s. ze dne 7.4.2017 bez uvedení č j.
} souhlas Města Varnsdorf ze dne 30.'7,2018 pod čj.: MUVA 231ó8/2018HajKl
} koordinované závazné stanovisko MěÚ Vamsdorf - oŽP zedne 5.6,2018 pod čj.: MUVA

14493/l64l2018lMalEv
} rozhodnutí MěÚ Vamsdorf 

_-_O§MI, odd. dopraly a SH ze dne 7.8.2018 pod čj.:
OSMV4864/201 8/MUSIV, Mw A 2879412ó1 8MUSIV

} vyjádření ÚAPP Most ze dne 18.5.20i8 pod čj,: 839/2018
} závazné stanovisko Ministerstva obrany ČR, sekce nakládání s maietkem. odbor ochranv

územních zájmůPraha ze dne 5,6,2018 pod sp ts.zn.: l02456l201s- t t so-oÚz-LIi '
} doklad o zaplacení správního poplatku

@on
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stavební úřad v řízeni přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 79 odst. 1 a § 90
stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení, DO aposoudil shromálděná závazná stanoviska a
PřiPomínkY, Z PŤed|oŽených podkladů a závazných stanovisek Do dospěl stavební úřad k závěru, že
uskuteČněním stavbY nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně orn"renu či ohrožena práva a
oprávněné zájmy účastníků řízení.
Dokumentace Pro lYdaní Územního rozhodnutí, byila zpracována v součinnosti osob oprávněných
k qýkonu této Činnosti podle zákona č. 36011992 Sb,, o r"ýi<onu povolání autorizovaných u.Óhit"ktů u o
výkonu Povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění (autorizační
zákon),
Zádost o lrydání rozhodnutí o umístění stavby byla podána na příslušném formuláři podle přílohy č. 1, k
vyhlášce ě. 50312006 Sb., právnickou osobou, RWE GasNet i.r.o., IČ 27295567, rtisrká s+o, +ot tl
Ustí nad Labem (dále jen stavebník) prostřednictvínr zástupce, právnickou osobou INpoS_pRoJEKT,
s.r.o.,IC 25446355, Nitranská 381/7 a,460 12 Liberec.

Stavební Úřad konstatuje, Že navrhovaná stavba splňuje všechrry zákonné podmínky pro r.ydání územního
rozhodnutí a q,hovuje obecným požadavkům na výstavbu štanoveným lyhlášřou o. sotlzooo s., o
obecných požadavcíclr na využití území, v platném znění, a rovněž r,yhovuje r,yhl, 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 ani ohlášení.

DokonČenou stavbu lze uŽivat na základě vydaného kolaudačního souhlasu, o ktery stavebník požádá dle
ustanovení § 122 stavebního zákona a § 18i ryhlášky č. 503/2006Sb,, o podrobnější úpravě úzerlnílro
rozhodovánÍ, Úzernního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisřt, stavební úřad na
předepsaném formuláři - příloha č. 12 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.

stavóní úřad zajisti| vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnulje do podmínek rozhodnutí.

Stavební Úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnut í, za použití ustanovení právnich předpisů ve
výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:
- ELEKTROPOL, sPol. s r.o., Patrik Winzig, Martin Minar, Ústecký kaj, Vyšší odborná škola, Střední

PrŮmYslová Škola a Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu, p.o., iveta Dohnalová, pavel
Dolrnal, Jana Havelková, Miroslav Navrátil, SIavomír Mášik, Pavel Hor"yna. LadisIav Kočí. Pavel
Bezr, Jaroslava Bezrová, Antorrín Hozman -HoZA s,I.o., Jan Šimet<, petra šlmková, JosefVápenik,
Anna VáPeníková, Jaroslav Drusan, Pavla Drrrsanová, Ladislav Marek, Radka Vonšovská, šárka
Vonšovská, Martin Vonšovský, Ing, Ludvík Šmíd, Iva Šmídová, ]van Hollý, Mgr, Bc. Mióhael
Hulán, MBA, Zdeněk Eisenhammer, Jaroslava Beniačová, Petr Beniač, Stánis}a]wa Hokrová,Božena
S_avková, Markéta Vejrostková, Jaroslav Rada, Eva Radová, Jana Tůmová, Danuše Machová, ČEZ
Dlshibuce, a. s., Ceská telekomunikační infrastruktura a.s,, Město Vamsdorf - petr šimek, Teplárna
Varnsdorf a.s., SČVK a.s,, Povodí Ohře - státní podnik, UPC Česká republika, s.r.o.,

- Osoby s vlastnic\ý,mi nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
parc.č. I982l2, I983lI,1984,1986, i988/1, 1988lZ,lg88l3,198814,198sl5,1989,1990,21,93,2l9l,
2201lI,2203,2Z08l2,2209,221611,221612,2217 , 2391/1,2413ll,2422,24i24lI,242413,,2432119,
z436,243812, 243912,244413,2444/4, 244"1 , z44gl|,244913,2454,2463', 2467 ,246s,24ógft,
8186/10 v katastrálním území Varnsdorf

- Osoby s vlastnic\ými nebojinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Varnsdorf č.p. l080, č.p. 17 48, č.p. 1995, č.p. 2834, ě.p.53 5, č.p. 3 096, č.p. 536 a č.p. 537

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

@*,
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Vypořádání s lyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Úěastníci se k podkladům rozhodnutí nevy,jádřili.

poučeni účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho omámení ke Krajskému úřadu Ústeckého
kaje v Ústí nad Labem podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potŤebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, r,yhotoví je
správní orgán na rráklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednottil^ý
výrok nebojeho vedlejší ustanovení. Odvoláníjen proti odůvodnění rozhodnutíje nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabYí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného
vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou,
stejnopis písemného lyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí, jdeJi o
stavby podle § l5 nebo 1 6 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnr.rtí má podle § 93 odst, l stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění
stavby platí po dobu trvání stavby či zařízeni, nedošlo-Ii z povalry věci k jejich konzumaci.

Ing. MaItin Togner v.r.
vedoucí stavebního úřadu

otisk úředního razítka

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: -1,1' 99: 1919.... Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, kteqý potvrzuje lyvěšení a sejmutí oznámení.

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č, 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. e) ve
\"ýši l000 Kě byl zaplacen dne l 7.8.20l 8.
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^ . ,_ sídlo: I(líšská č.p. 940,401 1'1 Ústí nad Labem - centrum - prostřednictvím zástupce
GridServices, s,r.o., IDDS : jnnyjs6

sídlo: Plynárenská é.p. 499l1, Bmo-střed, Zábrdovice,602 00
INPOS-Projekt s.r.o,, IDDS : hvpb63w

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

Město Vamsdorf, Nám. E. Beneše č,p.470,407 47 Varnsdorf 1

Bmo - prostřednictvím zástupce

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

ELEKTROPOL, spol. s r.o., IDDS: e8m3nyi
sídlo: Poštovní č.p. 1090, 407 47 Varnsdorf 1

Patrik Winzig, Bratislavská č.p. 1664,4O1 47 Varnsdorf l
Martin Minár, Jarošova č.p. 1670, 407 47 Varnsdorf 1

Ustecký krai, IDDS: t9zbsva
sídlo: Velká Hradební ě.p. 3 l l8/48, Ústí nad Labem-centrum, 400 02

Vyšší odbomá škola, Střední průmyslová škola a Středrrí odborná škola služeb
IDDS: rsi27q8

sídlo: Bratislavská č.p.2166,407 47 Varnsdorf 1

Iveta Dolinalová, Kateřina č.p, 41, 407 55 Dolní Podluží
Pavel Dolrnal, Kateřina č.p. 4l, 401 55 Dolní Podluží
Jana Havelková, Jarošova č.p. 1790,407 47 Varnsdorf 1

Miroslav Navrátil, Jarošova č.p. 1802,407 4'1 Varnsdorf l
Slavomír Mášik, Jarošova č.p. \802,407 47 Varnsdorf 1

Pavel Horyna, Jarošova č.p. 1806,407 47 Varnsdorf 1

Ladislav I(očí, Hvězdova č,p. 1566/21, Nusle, l4000 Praha 4
Pavel Bezr, Jarošova č.p. 1376,407 47 Vamsdorf 1

Jaroslava Bezrová, Jarošova č.p, 1376,40'1 41 Varnsdorf 1

Antonín Hozman - HOZA s.r.o., IDDS: 348mpt}r

_ sídlo: Aloise Jiráska č.p. I576,40'7 47 Varnsdorf 1

Jan Simek. Legii č.p. 2546.407 47 Varnsdorf I

Petra Simková. Jarošova č.p. 2303,407 47 Varnsdorf l
Josef Vápeník, Jarošova č.p. 189'I , 407 47 Varnsdorf 1

Anna Vápeníková, Jarošova č.p. 1897, 4O1 47 Varnsdorf 1

Jaroslav Drusan, Dvořákova č,p, 3198,407 47 Varnsdorf 1

Pavla Drusanová, Dvořákova ě.p. 3198,4O']47 Varnsdorf 1

Ladislav Marek, Jarošova č.p. 1908, 40'7 47 Vamsdorf 1

Radka Vonšovská, Jarošova č.p. 1916,4O7 47 Varnsdorf 1

Sárka Vonšovská, Jarošova č.p. 1916,407 47 Vamsdorť 1

Martin Vonšovs§, Jarošova č,p. ]ql6.407 47 Varnsdorf ]

Ing.,Ludvik Šmíd. Jarošova č,p.2036.407 47 Varnsdorf ]

Iva Smídová, Jarošova č.p, 2036,407 47 Vamsdorf 1

Ivan Hollý, Jarošova č.p. 2162,407 47 Varnsdorf 1

Mgr, Bc. Michael Hulán, MBA, Komenského č.p.270,407 47 Vamsdorf 1
Zdeněk Eisenhammer, Nymburská č .p. 986, 407 47 Vamsdorf 1

Jaroslava Beniačová, Nymburská č.p.1945,407 47 Varnsdorf 1

Petr Beniač, Nymburská č.p. 1945,40147 Varnsdorf 1

Stanis{awa Hokrová, Nymburská č. p. 984, 407 47 Vamsdorf 1

Božena Savková, Bratislavská č.p. 948,407 47 Vamsdorf 1

Markéta Vejrostková, Nymburská č .p. 984, 407 47 Varnsdorf 1

Jaroslav Rada, Nymburská č.p. 983,407 47 Varnsdorf 1

Eva Radová, Nymburská č.p. 983,407 47 Varnsdorf 1

Jana Tůmová, Nymburská č.p. 53Z,407 47 Vamsdorf 1

Danuše Machová, Nymburská č.p. 531,407 4'1 Varnsdorf 1

CEZ Distribuce, a. s,, iDDS: v95uq§,
sídlo: Teplická č.p. 87418, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Déěin 2

Ceská telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

Ustí nad Labem 1

a cestovního ruchu, p.o.,

ló, to.



C.j, MUVA 93280/2018NovMa str. 10

sídlo: Olšanská č,p.268116,130 00 Praha 3
Město Vamsdorf - Petr Šimek, Nám.E.Beneše č.p, 470, 407 47 Varnsdorf 1

Teplárna Varnsdorf a.s., IDDS: 5emgmpb

_ sídlo: Palackého č.p.2760,407 47 Varnsdorf 1

SCVK a,s,, IDDS: flrf9ns
sídlo: Masarykova č.p. 368, Ústí nad Labem-centrum, 400 10 Ústí nad Labem 10

Povodí Ohře - státrrí podnik, IDDS: 7pttSgm

_ sídlo: Bezručova ě.p. 4219,430 26 Chomutov
UPC Ceská republika, s.r.o., IDDS: 4hds44f

sídlo: Závišova č.p. 5, 140 00 Praha 4

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
patc.č. 198212,1983/l,1984, 198ó, 1988/1, 198812, l988l3, 1988/4, 1988/5, tg8g,lg90,2193,
2197 ,2z0ll1,2203,2z08lz, ?209,221611, 22|612,2217 ,239Il1,2413l1,2422,2424l:l, z424l3,
2432/19,2436,243812, 243912,244413, 2444l4,2441 ,2449lI,244913,2454,2463,2467 ,2468,
2469/8, 8186110 v katastrálním území Varnsdorf

Osoby s vlastnic§mi nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Vamsdorf č.p. 1080, č.p. 17 48, č.p, 1995, č.p. 2834, č.p.535, č.p. 3096, č.p. 53 6 a č.p. 537

dotčené snrávni úřadv:-----'--+...
MěU Vamsdorf - OZP. Nám. E, Beneše č.p. 470, 40'7 47 Varnsdorf 1

MěU Varnsdorf - OSMVDoprava, Nám, E, Beneše č.p.4'70,40'147 Varnsdorf
Ministerstvo obrany CR, Oddělení ochrany územních zájmů Praha, Sekce ekonomická a nrajetková Mo,
IDDS: hjyaavk

sídlo: Tychonova č.p.Z21l1, Hradčany, 160 00 Praha 6

úiad! pro vwěšení a nodánizprávv o daru vwěšení a seinutí:
MěU Varnsdorf - ORG, Nám. E. Beneše č.p. 4'70,407 47 Varnsdorf 1

ostatní:
vlastní 2x

Příloha:
ověřená situace pro všechny
projektová dokumentace pro stavebníka po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí

@o,
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REKONSTRUKCE NTL PLYNOVODU A PR|POJEK
Joa,'

"P4,

š
\š

s

NTL PLYNOVODNÍ ŘADY
"P1" NTL PLYN,ŘAD PE ío0 Rc o 110x6,3 mm
,P2, NTL PLYN,ŘAD PE 1o0 Rc o 9ox5,2 mm
"P3" NTL PLYN.ŘAD PE 100 Rc a 11ox6 3 mm

š "P4" NTL PLYN,ŘAD PE 10o Rc o tooxg,t mm

.!-' "p5" NTL pLyN,ŘAD pE 100 Rc 9 63x5,8 mm
,P6" NTL PLYN.ŘAD PE 10o Rc o 63X5,8 mm
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219,50 m
230,00 m
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195,50 m
,17,50 m
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CELKEM NTL PLYNOVODNl ŘADY

NTL PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY
PE 100 Rc g4ox3,7 mm s oCHR.PLÁŠTĚM
PE 100 Rc o50x4,6 mm s ooHR.PLÁŠTĚM
PE 100 Rc o63x5,8 mm s oCHR.PLÁŠTĚM
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REKONSTRUKCE
NTL PLYNOVODNÍHO

ŘROU n PŘÍPOJEK

REKONSTRUKCE
NTL PLYNOVODNÍHO

ŘADU A PŘÍPOJEK
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XMJ| úslEcKÝ oBEc: VARNSDORF
|NWSIOR: GASNEL S,R.o, UsTl MD LÁBEM FoRMÁT A3

REKo s vomsdoí - Jorošovo + 3

NTL PLYNOVOD A PŘÍPOJKY

DATUM 2018-05
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