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Výroková část: 

Městský úřad Varnsdorf, Stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost 
o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 
10.10.2022 podala 

ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2, 
 

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

 

Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 

r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y 
 

DC Varnsdorf - unifikace, kabel DC_2044, 1921, 1924 (IE-12-4006807) 
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 2692/144 (ostatní plocha), parc. č. 2692/145 (ostatní plocha), 

parc. č. 2692/153 (ostatní plocha), parc. č. 2737 (ostatní plocha), parc. č. 2767 (ostatní plocha), parc. č. 
2849/19 (ostatní plocha), parc. č. 2857 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 2879 (ostatní plocha), 

parc. č. 2887/1 (ostatní plocha), parc. č. 2887/7 (ostatní plocha), parc. č. 2887/23 (ostatní plocha), parc. 
č. 2887/25 (ostatní plocha), parc. č. 2894/4 (ostatní plocha), parc. č. 2937/1 (ostatní plocha), parc. č. 
3796/1 (trvalý travní porost), parc. č. 3796/3 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 3796/9 (ostatní 
plocha), parc. č. 3796/54 (trvalý travní porost), parc. č. 3796/55 (trvalý travní porost), parc. č. 3798 

(ostatní plocha) v katastrálním území Varnsdorf. 

 

Druh a účel umisťované stavby: 

 Stávající kabelové vedení VN mezi trafostanicemi TS DC _1924 , TS DC_1921 a TS DC_2044 bude 
z větší části ve stávající trase vyměněno za nové, v souladu s § 79 stavebního zákona. Současně bude 
jako součást zařízení distribuční soustavy doplněna trubka HDPE, včetně optického kabelu. Ve 
vyznačených úsecích dojde ke změně trasy. 

 Přeložky kabelů VN (nová trasa):  

- Trasa přeložky kabel. vedení VN (od pozemku parc. č. 3796/4 po pozemek parc. č. 3795/2, vše v kat.   
území Varnsdorf) v délce cca 87+9 m. 
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- Trasa přeložky kabelového vedení VN (od pozemku p.č. 2894/4 po pozemek p.č. 2887/7, vše v kat.   

území Varnsdorf) v délce cca 85 m. 

- Trasa přeložky kabelového vedení VN (od č.p. 1997 po skř. 1906 na p.č. 2767, vše v kat.   území 
Varnsdorf) o délce cca 118 m. 

- Trasa přeložky kabelového vedení VN (od pozemku p.č. 2737 po pozemek p.č. 2692/144, vše v kat.   
území Varnsdorf) v délce cca 108 m. 

 
 Ze stávající rozvodny TR Varnsdorf budou na pozemku p.č. 3796/4 k.ú. Varnsdorf vyvedena 4 

kabelová vedení VN 35 kV ve společné trase do společného výkopu. Společná trasa vedení bude 
pokračovat křížením pozemku p.č. 3796/9 k.ú. Varnsdorf v areálu rozvodny, dále křížením 
komunikace p.č. 3798 k.ú. Varnsdorf ulice Chelčického překopem (2x) a na opačné straně podél 
objektu čp.1708 a 1696. Naproti pozemku p.č. 3796/55 k.ú. Varnsdorf vedení opět překříží 
komunikaci p.č. 3798 k.ú. Varnsdorf ulice Chelčického překopem a bude pokračovat před oplocením 
areálu rozvodny v kraji příjezdové cesty v pozemku p.č. 3796/55 k.ú. Varnsdorf, dále ve volném 
terénu v kraji pozemků p.č. 3796/54 a 3795/2 k.ú. Varnsdorf za oplocením, kde naváže na trasu 
výměny ve směru k TS DC_1924 Pražská, TS DC_0323 Edisonova, TS DC_2044 Bytový podnik a 
TS DC_0266 Technický pavilon.   

 Trasa přeložky kabel. vedení VN (od p.č. 2894/4 po p.č. 2887/7 k.ú. Varnsdorf) o délce cca 85 m:  
TR DC_VARN _ TS DC_1924 PRAŽSKÁ  
Z navazujícího místa trasy výměny na pozemku p.č. 2894/4 k.ú. Varnsdorf ulice Pražská bude trasa 
další přeložky pokračovat v chodníku z části zámkové dlažby, dále křížením komunikace p.č. 2879 
k.ú. Varnsdorf ulice Hraniční překopem a na opačné straně v chodníku z litého asfaltu a částečně 
zámkové dlažby po pozemcích p.č. 2887/23 a 2887/7  k.ú. Varnsdorf podél objektu čp.2951 a 2952. 
U objektu čp.2952 se přeložka napojí na trasu výměny kabelového vedení do stávající TS DC_1924 
Pražská.  

 Trasa přeložky kabel. vedení VN (od čp.1997 po skř.1906, na p.č.2767 k.ú. Varnsdorf) o délce cca 
118 m:  
TR DC_VARN - TS DC 0323  
TR DC_VARN _ spojka u TS DC_0323 (směr TS DC_2044 BYTOVÝ PODNIK)  
Z navazujícího místa trasy výměny na pozemku p.č. 2767 ul. Edisonov_a u čp.1997, bude společná 
trasa přeložena před oplocení před čp.1997 do chodníku na p.č. 2767 k.ú. Varnsdorf, p.č. 2857 a 
2849/19 k.ú. Varnsdorf a do části nezpevněné části kraje komunikace a částečně živicí před ZŠ 
Varnsdorf Edisonova na p.č. 2767 k.ú. Varnsdorf až k místu u čp.1906, kde opět naváže na trasu 
výměny ve směru k TS DC_0323 Edisonova a TS DC_2044 Bytový podnik (ke spojce u TS 
DC_0323 Edisonova).  

 Trasa přeložky kabel. vedení VN (od p.č. 2737 po p.č. 2692/144 k.ú. Varnsdorf) o délce cca 108 m:  
TR DC_VARN _ TS DC_0266 TECHNICKY PAVILON  
Z navazujícího místa trasy výměny na pozemku p.č. 2737 ul. Křižíkova bude část trasy přeložena na 
křižovatce Západní/Křižíkova křížením komunikace překopem na p.č. 2737 k.ú. Varnsdorf a před 
oplocením MŠ Sluníčko do chodníku ze zámkové dlažby ul. Západní na p.č. 2692/145, 2692/153 a 
2692/144 k.ú. Varnsdorf, kde opět naváže na trasu výměny ve směru k TS DC_0266 Technický 
pavilon.  

 

Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného 
stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným 
umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a 
sousedních staveb. 

2. Pro uskutečnění navrhované stavby se jako stavební pozemek vymezuje pozemek parc. č. 2692/144 
(ostatní plocha), parc. č. 2692/145 (ostatní plocha), parc. č. 2692/153 (ostatní plocha), parc. č. 2737 
(ostatní plocha), parc. č. 2767 (ostatní plocha), parc. č. 2849/19 (ostatní plocha), parc. č. 2857 
(zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 2879 (ostatní plocha), parc. č. 2887/1 (ostatní plocha), parc. č. 
2887/7 (ostatní plocha), parc. č. 2887/23 (ostatní plocha), parc. č. 2887/25 (ostatní plocha), parc. č. 
2894/4 (ostatní plocha), parc. č. 2937/1 (ostatní plocha), parc. č. 3796/1 (trvalý travní porost), parc. č. 
3796/3 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 3796/9 (ostatní plocha), parc. č. 3796/54 (trvalý travní 
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porost), parc. č. 3796/55 (trvalý travní porost), parc. č. 3798 (ostatní plocha) v katastrálním území 
Varnsdorf v trase stavby. 

3. Budou respektována všechna nadzemní i podzemní vedení správců a vlastníků IS ve smyslu jejich 
vyjádření. Vedení budou na základě písemné objednávky předem vytyčena.  

4. Bude dodržena prostorová norma vedení inženýrských sítí. 
5. Výkopek musí být ukládán jen na povolenou skládku. O uložení bude vedena evidence. 
6. Budou splněny podmínky sdělení ČEZ Distribuce a.s. Děčín ze dne 1.9.2022 pod zn.: 0201461727. 
7. Budou splněny podmínky vyjádření Telco Pro Services a.s. Praha ze dne 3.12.2021 bez uvedení zn. 
8. Budou splněny podmínky vyjádření GasNet Služby s.r.o. Brno ze dne 20.9.2022 pod zn.: 

5002680361. 
9. Budou splněny podmínky vyjádření SčVK a.s. Děčín ze dne 22.9.2020 pod zn.: 

O20690088439/UTPCUL/Ha. 
10. Budou splněny podmínky vyjádření CETIN a.s. Praha ze dne 1.9.2022 pod č.j.: 760083/22. 
11. Budou s plněny podmínky vyjádření Výběžek.net s.r.o. Varnsdorf ze dne 14.10.2022 bez uvedení č.j. 
12. Budou splněny podmínky vyjádření Vodafone Czech Republic a.s. Praha ze dne 31.8.2022 pod zn.: 

MW9910206727463189. 
13. Bude splněny podmínka souhrnného stanoviska ČD-Telematika a.s. Praha ze dne 6.5.2022 pod zn.: 

03874/2022-Če: 
 Nutné vytyčení našich sítí před započetím stavebních prací na základě objednávky. 
14. Budou splněny podmínky souhrnného stanoviska Správy železnic s.o. ze dne 12.5.2022 pod zn.: 

8134/2022-SŽ-OŘ UNL-OPS/PM: 
 stavba musí být provedena dle platných norem a předpisu (TNŽ 34 2609);  
 veškeré zemní práce v ochranném pásmu kabelu blíže než 1,0 m provádět výhradně ručně za použití 

vhodného nářadí a pomůcek:  
 prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou provádět zemní práce, s polohou kabelu;  
 nejméně 14 dní před zahájením zemních prací provedeme na objednávku případné vytýčení kabelu;  
 je nutno obnovit případné poškození krytí kabelu a provést jeho zabezpečení (zasypání pískem, 

doplnit cihly, desky, žlaby, ochrannou folii apod.);  
 na širších výkopech zabezpečit kabel proti prověšení;  
 odkryté kabelové vedení musí být zabezpečeno proti poškození a zcizení;  
 bez souhlasu správce kabelu se nesmí snížit ani zvýšit vrstva zeminy nad kabelem;  
 nad kabelovou trasou dodržet zákaz skladování materiálu, výsadbu stromu a budování takových 

zařízení, která by znemožnila přístup ke kabelům; 
 základy stožáru nesmí být odhaleny, aby nebyla narušena jejich stabilita;  
 v případě umístěného zařízení v blízkosti stavby (rozvaděče) je nutné učinit taková opatření, aby 

nedošlo k jeho poškození;  
 před záhozem musí být provedeno zhutnění zeminy pod kabelem a přizván zástupce Správy železnic, 

OŘ UNL, (Správy sdělovací a zabezpečovací techniky) k provedení kontroly před zakrytím kabelu, 
zda není vedení (zařízení) viditelně poškozeno a zda byly dodrženy příslušné normy a stanovené 
podmínky;  

 neprodleně ohlásit správci každé poškození podzemního vedení i zařízení souvisejícího (kabelové 
označníky, žlabové trasy apod.);  

 nad kabelovou trasou dodržovat zákaz přejíždění těžkými vozidly, dokud nebude provedena ochrana 
kabelu proti poškození (např. panely);  

 upozorňujeme, že vlivem stavební činnosti nebo zásahu do zařízení cizí osobou bez předešlého 
schválení správce zařízení muže dojít k narušení funkce zařízení a tím ohrožení bezpečné 
provozuschopnosti dráhy nebo poranění vzniklé zásahem el. proudem;  

 po skončení stavby předat dokumentaci skutečného provedení (souběhu, křížení) včetně geodetického 
zaměření; 

Další podmínky mohou být stanoveny při vytýčení kabelů: 
 Předpokládaný termín realizace této stavby je rok 2023, v tomto roce by také mělo dojít k realizaci 

stavby Správy železnic, státní organizace "Sanace tělesa železničního spodku na trati Varnsdorf - 
Seifhennersdorf (DB) v km 12,288 - 12,700", doporučujeme zkoordinovat obě stavby.  

 Během stavby učiní stavebník na vlastní náklady taková opatření, aby nebyla ohrožena stabilita 
drážního tělesa, bezpečnost provozu na železnici a nedošlo k narušení ani omezení jakékoliv drážní 
činnosti ve smyslu ustanovení zákona 266/1994 Sb. Zákona o drahách ve znění pozdějších předpisu.  

 Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty ani žádné zařízení v právu hospodařit pro 
Správu železnic, státní organizace (např. zařízení železničního spodku včetně jeho staveb, zařízení 



Č.j. MUVA 32511/2022NovMa str. 4 

 
železničního svršku, zabezpečovacího a sdělovacího zařízení, silnoproudých zařízení, zařízení 
železničního úrovňového přejezdu P3480 v km 11,454 trati Varnsdorf - Varnsdorf staré nádraží, 
mostní objekty, propustky, opěrné, zárubní a obkladní zdi, protihluková opatření, oplocení, technická 
zařízení dráhy včetně výstroje dráhy atd.).  

 Výše uvedená stavba bude realizována takovým způsobem. aby ani v budoucnu nebyla poškozována 
a nebylo omezeno její užívání vlivem provozu dráhy.  

 Stavba musí být v souladu s aktuálně platnými stavebními a dalšími obecně právními předpisy 
(stavební zákon, zákon o drahách ve znění pozdějších předpisu atd.), nařízeními, vyhláškami, 
technickými normami, směrnicemi a předpisy Správy železnic, státní organizace, Technickými 
kvalitativními podmínkami staveb státních drah, Vzorovými listy železničního spodku, Stavebním a 
technickým řádem drah a ostatními předpisy, s využitím nejnovějších technických řešení, technologií 
provádění, pracovních postupu a materiál s cílem dosáhnout, při dodržování zásad hospodárnosti a 
ochrany životního prostředí, co nejvyšší kvality a životnosti stavby.  

 Správa železnic, OŘ UNL se nijak nevyjadřuje k správnosti použitých technologických postupu prací, 
ani žádným způsobem nepřebírá odpovědnost za následky způsobené pochybením stavebníka (např. 
nevhodně zvolený technologický postup prací atd.).  

 Vlastní stavba musí být ze strany stavebníka řádně připravena takovým způsobem, aby nemohlo dojít 
k případnému dlouhodobému přerušení prací na drážním tělese, drážních zařízeních popř. pozemcích 
v právu hospodařit pro Správu železnic, státní organizace a ve vlastnictví ČD, a.s. 

 Při realizaci veškerých činností týkajících se výše uvedené stavby, odpovídá stavebník za dodržování 
bezpečnostních předpisu dle platné legislativy a předpisu Správy železnic, státní organizace.  

 Křížení podzemního vedení s dráhou se provádí pokud možno kolmo k ose kolejí. Křížení musí být 
provedeno tak, aby drážním provozem nemohlo dojít k porušení vedení a naopak, aby poruchou 
vedení nebyla ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu, ani narušena stabilita tělesa 
železničního spodku.  

 Veškeré podzemní vedení křižující dráhu musí být uložena v chráničce, štole nebo kolektoru tak, aby 
bylo možné jejich vložení nebo výměna bez narušení železničního provozu. Lze použít i vícevrstvé 
konstrukce podzemních vedení u nichž je vnější vrstva chráničkou.  

 Požadujeme dodržet vzdálenost výkopu od opěrných zdí min. 1,0 m, aby nedošlo ke statickému nebo 
mechanickému poškození těchto zdí. Pokud by k jakémukoliv poškození došlo, musí být neprodleně 
informován vedoucí TO Česká Kamenice p. Šemík a veškeré náklady spojené s odstraněním 
vzniklých škod budou účtovány investorovi akce.  

 Veškeré výkopy musí být vzdáleny min. 1,0 m od paty svahu náspu nebo od horní hrany zářezu.  
 Veškeré výkopové práce v blízkosti provozované železniční dopravní cesty budou řádně zajištěny 

(pažením, odčerpáváním vody z výkopu atd.).  
 Křížení s tratí bude provedeno řízeným protlakem (podvrtem) v souladu s platnou ČSN a předpisem 

SŽ 54 - Železniční spodek.  
 Křížení bude provedeno řízeným protlakem, montážní jámy musí být umístěny v takové vzdálenosti, 

aby čelní stěny (spodní hrany) nezasahovaly do prostoru vymezeném zatěžovacím působením 
kolejového svršku (smykový úhel cca 45° od spodního okraje čela pražců) a nesmí ani zasahovat do 
paty náspu. Jámy musí být řádně zapaženy a rozepřeny. Startovací jámu požadujeme umístit min. 1,0 
m od horní hrany zářezu.  

 Chránička musí být navržena tak, aby vyhovovala zatížení podle ČSN EN 1991 - 2 - Zatížení 
konstrukcí - Zatížení mostu dopravou a to po celou dobu provozu chráničky i dráhy. Chráničky se 
musí zřizovat protlakem. Provádění křížení otevřenou rýhou se nepřipouští, vyjma případu současně 
probíhající rekonstrukce železničního spodku. Při zřizování musí být minimální krytí chráničky 
nejméně 2,50 m od úložné (horní) plochy pražců nebo povrch terénu. Chránička musí být 
vybudována v celé délce křížení, nejméně do vzdálenosti 2,00 m od paty svahu náspu nebo 0,60 m od 
vnější hrany příkopu, přičemž tato vzdálenost nesmí být menší než 4,00 m od osy krajní koleje.  

 V případě, že chránička nekončí šachtou, nutno osadit značkovací tyč.  
 Vlastní realizací protlaku nesmí být narušena funkce příkopu či jiného odvodňovacího zařízení, které 

slouží k odvodnění tělesa dráhy.  
 Pokud vznikne z důvodu realizace výše uvedené stavby (a to i v budoucnu) škoda na majetku v právu 

hospodařit pro Správu železnic, státní organizaci (např. na zařízení žel. svršku, žel. spodku, popř. 
potřeby zavedení omezení rychlosti jízdy kolem pracovního místa nebo výluky koleje, výluky 
trakčního vedení atd.), stavebník o této skutečnosti neprodleně informuje Správu železnic, OŘ UNL, 
Správu tratí Ústí nad Labem, vedoucího provozního střediska Česká Kamenice (p. Šemík, tel. č. 972 
433 678 nebo 724 346591) a zajistí uvedení dotčeného zařízení či úseku dráhy do původního stavu, a 
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není-li to možné, do stavu odpovídajícího původního účelu nebo užití dotčeného zařízení či úseku 
dráhy a to na vlastní náklady (včetně finančních postihu z případného vyloučení dopravy).  

 V případě zásahu do drážního tělesa popř. ostatních drážních zařízení si Správa železnic, OŘ UNL 
vyhrazuje právo na dočasné zastavení stavebních prací v případě ohrožení bezpečnosti provozování 
dráhy a drážní dopravy.  

 Upozorňujeme na skutečnost, že stavebník je povinen si zajistit odborný dozor při provádění staveb v 
obvodu dráhy a vedoucí práce stavebníka musí mít odbornou způsobilost dle Předpisu Správy 
železnic s.o. Zam1 "Předpis o odborné způsobnosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní 
dopravy" (zkoušku K OS/2 nebo K06 atd.). Ostatní osoby zhotovitele musí mít odbornost podle 
Předpisu SŽ Zam1, a to minimálně vstupní školení VŠ-01. Vedoucí prací stavebníka nemusí být jeho 
zaměstnancem - nutno postupovat dle podmínek uvedených na:  
Odborná způsobilost pro činnosti na ŽDC - www.spravazeleznic.cz  

 V případě, že stavebníkem nebude organizační jednotka Správy železnic a práce se budou provádět v 
prostorách železniční dopravní cesty, nebo svoji činností by mohly ovlivnit provozování dráhy na 
železniční dopravní cestě a v místech veřejnosti nepřístupných, je nutno postupovat dle podmínek 
uvedených na:  
Dodavatelé / Odběratelé - www.spravazeleznic.cz 

 Vedoucí práce před zahájením prací zajistí proškolení zaměstnanců (kteří se budou pohybovat v 
obvodu dráhy) z platných bezpečnostních předpisů.  

 Vedoucí práce, při provádění prací cizího investora v obvodu dráhy, musí být vždy fyzicky přítomen 
na pracovišti po celou dobu prováděných prací.  

 Vlastní realizací stavby nesmí dojít k znečištění přilehlého železničního štěrkového lože, ani drážních 
stezek.  

 Veškeré výkopové práce v blízkosti provozované železniční dopravní cesty budou řádně zajištěny 
(pažením, odčerpáváním vody z výkopu atd.).  

 Upozorňujeme, že při realizaci stavby musí být všechny osoby, zařízení či konstrukce, mechanizační 
prostředky, pracovní pomůckv, nářadí, materiál atd. umístěny a uloženy vždy takovým způsobem, 
aby nezasahovaly do průjezdného průřezu a volného schůdného manipulačního prostoru přilehlé 
koleje (tj. prostor mezi stavbami, pevnými zařízeními nebo jinými překážkami a průjezdným 
průřezem, který je stanoven pro přilehlou kolej a který musí být zachován pro bezpečný pohyb osob a 
manipulaci s materiálem). V tomto případě bude však dodržena podmínka, že při realizaci stavby 
bude minimální vzdálenost osob, mechanizačních prostředku, zařízení, konstrukcí, nářadí, matriálu 
atd. min. 2,5 m od osy krajní koleje.  

 Při realizaci stavby je nutno respektovat železniční úrovňový přejezd ev. č. P3480 v km 11,454 trati 
Varnsdorf - Varnsdorf staré nádraží (zejména nesmí dojít ke znečištění kolejových žlábku, přejezdové 
konstrukce, prahové vpusti atd.), v opačném případě půjdou náklady na jejich odstranění na vrub 
stavebníka.  

 V rámci stavby je nutno dodržet rozhledové poměry dle ČSN 73 6380 železniční přejezdy a 
přechody, vzorový list železničního spodku Ž 11 a vyhlášku č. 177/1995 Sb. ve znění pozdějších 
předpisu, kterou se vydává stavební a technický řád drah.  

 Stavebními pracemi nesmí být žádným způsobem omezena funkčnost přejezdového zařízení včetně 
slyšitelnosti a viditelnosti výstražné signalizace. Zároveň musí být udržován volný prostor za 
přejezdem pro opuštění přejezdu vozidly při spuštění výstrahy přejezdového zařízení. V opačném 
případě je nutné zajistit zamezení vjezdu vozidlům na tento železniční úrovňový přejezd.  

 Po ukončení prací na stavbě (před podáním žádosti o vyjádření k ukončení stavby ze strany Správy 
železnic, OŘ UNL, Oddělení ochranného pásma) je stavebník povinen uvést pozemek (pozemky, 
nemovitost) v právu hospodařit pro Správu železnic, státní organizaci do předchozího stavu, a není-li 
to možné s ohledem na povahu provedených prací, do stavu odpovídajícímu jejímu předchozímu 
účelu nebo způsobu užívání, odpady a přebytečný materiál musí být odstraněny v souladu s platnou 
legislativou, rovněž nesmí dojít k ekologické zátěži tohoto pozemku (pozemku, nemovitosti).  

 Upozorňujeme, že v případě možného omezení železničního provozu si stavebník bude muset 
požádat o výluku tratě, výluku napájení trakčního vedení nebo omezení rychlosti kolem pracovního 
místa (upozorňujeme na nutnost prokázat reálnost navrhovaných výlukových časů). Ve výše 
uvedených případech půjdou náklady se zavedením výhradně na účet stavebníka.  

 Na staveništi nesmí být umístěna světla nebo barevné plochy zaměnitelné s drážními návěstními 
znaky.  

 Upozorňujeme, že smlouvu na výluku trati, vypnutí trakčního vedení nebo omezení rychlosti jízdy 
kolem pracovního místa se řeší na základě smluvního vztahu se Správou železnic, státní organizací 
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(min. jeden měsíc před podáním žádosti o výluku trati, vypnutí trakčního vedení nebo omezení 
rychlosti jízdy kolem pracovního místa u Správy železnic, OŘ UNL). Tyto smlouvy za Správu 
železnic, státní organizaci uzavírá Generální ředitelství, Odbor operativního řízení provozu a výluk, 
oddělení technologie a přípravy výluk, skupina technologie a smluvních vztahu, p. Melich Jiří, tel. č. 
972 244 184, GSM 601 383 626 nebo e-mail Melich@soravazeleznic.cz. 

 V případě předpokládané denní výluky (výluka traťové koleje, nebo výluky staniční koleje) je tuto 
skutečnost nutno nárokovat v minimálním předstihu 150 dnu u Správy železnic, OR UNL, provozní 
oddělení, Ing. Hajniš, vedoucí provozního odboru, tel. Č. 972 424 285, nebo tel. Č. 602 168 550.  

 V případě předpokládané nepřetržité výluky (výluka traťové koleje, výluka staniční koleje v délce 
trvání dvou a více dnu) je tuto skutečnost nutno nárokovat již rok předem do ročního plánu, který se 
zpracovává na Správě železnic, OŘ UNL, provozní oddělení - Ing. Hajniš, vedoucí provozního 
odboru, tel. Č. 972 424 285, nebo tel. Č. 602 168 550.  

 Případné zavedení omezení rychlosti kolem pracovního místa bude provedeno na základě posouzení 
Správy železnic, OR UNL, vedoucího STO Česká Kamenice p. Šemík - případná pomalá jízda bude 
zavedena na náklady stavebníka.  

 Majetkoprávní vztahy (případné posouzení potřeby uzavření nájemní smlouvy, na základě časového 
období a výměry dotčení na pozemku (pozemku) v právu hospodařit pro Správu železnic, státní 
organizaci, po dobu realizace stavby) je nutno samostatně projednat se Správou železnic, ÓŘ UNL - 
Odbor obchodní činnosti, Oddělení obchodního využití majetku, pí Jačková, tel. Č. 972 424 192 nebo 
e-mail Jackova@spravazeleznic.cz a to do doby před započetím stavby.  

 Nájemní smlouvu po dobu realizace stavby požadujeme uzavřít pouze za předpokladu, že 
administrativní náklady k uzavření smlouvy nebudou převyšovat výnos z této smlouvy.  

 Po ukončení veškerých prací bude dotčený pozemek Správy železnic, státní organizace p.p.č. 8188/1 
v k.ú. Varnsdorf uveden do původního stavu a musí být bez ekologické zátěže.  

 Investor uzavře před zahájením stavebních prací se Správou železnic, státní organizací, Smlouvu o 
budoucí smlouvě na zřízení služebnosti inženýrské sítě - vedení sítě VN. Služebnost bude úplatná a 
bude zřízena dle GP skutečného provedení stavby na náklady investora.  

 Písemná žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene - služebnosti 
(dále jen budoucí smlouva) musí být žadatelem doručena do podatelny Správy železnic, státní 
organizace, Oblastní ředitelství Ústí nad Labem. 

 Zahájení prací na stavbě bude ohlášeno minimálně 14 dní před započetím prací na Správu železnic, 
OŘ UNL, Správa tratí Ústí nad Labem, vedoucí provozního střediska STO Česká Kamenice, p. 
Šemík, tel. č. 972 433 678 nebo 724 346 591 a zároveň stavebník požádá p. Šemíka o zavedení do 
Portálu Správy železnic - Evidence vstupu CPS - cizích právních subjektu do obvodu dráhy. Výše 
jmenovaný p. Šemík zajistí drážní dohled ze strany Správy železnic, OŘ UNL (upozorňujeme, že 
drážní dohled nenahrazuje stavební dozor stavebníka) a po ukončení stavby provede prohlídku a 
písemně odsouhlasí ukončení prací v obvodu dráhy, ochranném pásmu dráhy a na pozemku v právu 
hospodařit pro Správu železnic, státní organizaci (písemné vyjádření výše uvedeného bude sloužit 
jako jeden z podkladu k vydání souhlasu, s ukončením stavby, ze strany Správy železnic, OŘ UNL).  

 Stavebník rovněž oznámí zahájení stavby minimálně 14 dní předem na Správu železnic, Oblastní 
ředitelství Ústí nad Labem. Před ukončením prací na stavbě (před konáním závěrečné kontrolní 
prohlídky, místního šetření atd.) si stavebník požádá o stanovisko Správu železnic, Oblastní 
ředitelství Ústí nad Labem k ukončení stavby v obvodu dráhy, ochranném pásmu dráhy a na 
pozemcích v právu hospodařit pro Správu železnic, státní organizaci. žádost bude obsahovat písemné 
vyjádření vedoucího STO p. Šemíka, geometrický plán skutečného provedení stavby na dotčeném 
pozemku Správy železnic, státní organizace (neověřená kopie) a popřípadě doplnit o fotodokumentaci 
zásadních míst realizované stavby, ve vztahu k drážním stavbám, železniční trati popř. jinému 
technickému zařízení dráhy. žádost o zahájení stavby a žádost o stanovisko k ukončení stavby zašlete 
v elektronické podobě na mailovou adresu epodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz.  

 
15. Budou splněny podmínky koordinovaného stanoviska MěÚ Varnsdorf OŽP ze dne 20.6.2022 pod čj.: 

MUVA 16700/2022HraKl: 
 Stavba bude ctít hierarchii odpadového hospodářství.  
 Při stavbě bude předcházeno vzniku odpadu. Nepůjde-li jeho vzniku předejít, pak musí být 

přednostně opětovně použit, recyklován nebo jinak využit; nebude-Ii to možné, teprve poté odstraněn.  
 Odpady budou soustřeďovány odděleně.  
 Odděleně musí být soustřeďovány vybourané stavební materiál a výrobky, které je možné opětovně v 

užít, stavební a demoliční odpady, které lze recyklovat, stavební materiály využitelné v režimu 
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vedlejšího produktu a stavení a demoliční odpady obsahující nebezpečné složky. Velké množství 
předpokládaného směsného stavebního odpadu (kód odpadu: 17 09 04) z předloženého tabulkového 
seznamu vzniku odpadů nesvědčí o plánu důsledného třídění!  

 Odpady budou zabezpečeny před odcizením, únikem a znehodnocením.  
 Původce odpadu bude mít před vznikem komunálního odpadu, který běžně produkuje a stavebního a 

demoličního odpadu, který sám nezpracuje, zajištěno jeho předání (dle ust. § 13 odst. I písm. e) 
zákona o odpadech) odpovídajícím množství písemnou smlouvou.  

 Stavbou vzniklý odpad bude předán do zařízení určeného pro nakládání odpady souladu s ust. § 13 
odst. 1 písm. e) zákona o odpadech).  

 Se zeminou, která vznikne při stavební činnosti a nebude ve svém přirozeném stavu využita pro účely 
stavby v místě, kde byla vytěžena (nejedná-li se o vedlejší produkt dle ust. § 8 zákona o odpadech), 
musí být nakládáno jako s odpadem, který lze převést do vlastnictví pouze osoby oprávněné k jeho 
převzetí.  

 S asfaltovou směsí musí být nakládáno v souladu s platnou legislativou.  
 Investor musí prokázat orgánům provádějícím kontrolu, že odpad, který vyprodukoval, předal v 

odpovídajícím množství v souladu s ust. § 13 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech. (Čestné prohlášení 
se za takový doklad nepovažuje). Tyto doklady musí být uchovány po dobu jednoho roku od 
dokončení prací.  

 Stavbou (demolicí) vzniklé druhy odpadů a jejich množství musí odpovídat předpokládanému 
množství a druhům odpadů z předložené projektové dokumentace. Případné odchylky od původního 
předpokladu musí být řádně zdůvodněny.  

 Předložené doklady o odstranění nebo využití odpadu jsou podmínkou pro vydání potvrzení orgánu 
státní správy v oblasti odpadového hospodářství ke kolaudaci stavby nebo jiného postupu stavebního 
úřadu kterým potvrzuje dokončení realizace záměru. (Čestné prohlášení se za takový doklad 
nepovažuje).  

 Průběžná evidence odpadů musí být uchována po dobu 5 let.  
16. Budou splněny podmínky závazného stanoviska Drážního úřadu Praha ze dne 2.6.2022 pod spis.zn.: 

MP-SOP1254/22-2/Chp: 
 Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení. 
 Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně 

s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy. 
 Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu. Veškeré 

kroky při provádění stavby v obvodu dráhy – tj. harmonogram prací, nutná ochranná opatření, 
případné výluky kolejí apod. je třeba řádně v předstihu projednat s vlastníkem a provozovatelem 
dráhy. 

 Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení výše uvedené stavby. 
 Po ukončení stavby požádá stavebník o vydání závazného stanoviska ke kolaudaci, který Drážní úřad 

vydává podle § 7 odst. 3 zákona o drahách. 
17. Budou splněny podmínky SÚS Ústeckého kraje, p.o. Dubí ze dne 31.8.2021 pod zn.: 54-523-2-E, 

SUSUKDC/SPL/15958/2021: 
 V místě křížení silnice III/2641 bude provedeno překopem. 
 Narušení živičného krytu vozovky příčným výkopem bude provedeno v minimálním, nezbytně 

nutném plošném rozsahu, přičemž jeho úprava po dokončení výkopových prací bude provedena dle  
směrnice „Technické podmínky pro podélné a příčné překopy vozovek“, s tím rozdílem, že bude 
vynechán udržovací nátěr. 

 Živičný kryt z asfaltobetonu pak bude proveden v souladu s výše citovanými „Technickými 
podmínkami“ po předchozím odfrézování krytu původního, a to v celé šířce vozovky a v délce 
dotčené výkopem, nejméně však v délce 5 m, a to stejnou technologií jakou je provedena úprava 
stávající, tj. s použitím strojního finišeru a všech ostatních souvisejících operací. 

18. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Ladislav Novák – 
autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb, ČKAIT 0401900; případné změny nesmí být 
provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. 

19. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby. 
20. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby: 

 dokončení výkopů a zemních prací 

 po uložení potrubí 

 konečné úpravy povrchů 
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21. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby, subjektem k tomu oprávněným. 
22. Veškeré svářečské práce budou prováděny pouze odborně způsobilým pracovníkem. 
23. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy, týkající se bezpečnosti práce a technických  

zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích. 

24. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl. č. 268/2009 Sb., upravující požadavky na provádění 
stavebních konstrukcí a technických zařízení staveb a na ně navazující ustanovení příslušných 
technických norem. 

25.  Staveniště bude odpovídat požadavkům ustanovení § 24e vyhl.č.269/2009 Sb. Stavební činnost bude 
uskutečňována tak, aby vzhledem k provozu na stavbě a okolní zástavbě byly veškeré její negativní 
vlivy sníženy na minimum.   

26. Při provádění staveb nesmí být narušeny nadzemní a podzemní sdělovací kabely a zařízení, vedení a 
potrubí. Při provádění staveb nesmí být nad přípustnou míru znečišťováno životní prostředí a místní 
komunikace, okolní zástavby nesmí být nad přípustnou míru obtěžována hlukem, prachem a 
vibracemi. Nesmí dojít k znečišťování terénu, povrchových a podzemních vod ropnými a jinými 
škodlivými látkami. 

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

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

29. Veškeré škody způsobené stavbou hradí investor. 
30. Veškeré stavbou dotčené nemovitosti budou po ukončení stavby uvedeny do původního stavu. 
31. Po celou dobu výstavby stavebník zajistí bezpečný přístup a příjezd do všech objektů a na všechny 

nemovitosti v celém rozsahu staveniště. 
32. Po celou dobu výstavby, kdy budou výkopy otevřeny, bude staveniště v rozsahu pracovního pruhu 

vhodným způsobem ohrazeno tak, aby se zamezilo vstupu neoprávněných osob do staveniště a 
případnému možnému pádu do výkopu. Na ohrazení výkopu v prostoru vozidlových a pěších 
komunikací budou mimo ohrazení ještě opatřeny řádným bezpečnostním osvětlením, které bude 
rozsvíceno vždy při snížené viditelnosti. 

33. Stavbou nebude omezen ani ohrožen průjezd pro vozidla záchranných, pohotovostních a 
bezpečnostních složek a ani jinak ohrožena bezpečnost silničního provozu, vč. chodců na 
komunikacích dotčených stavbou. 

34. Bude zamezen přístup nepovolaným osobám na staveniště. 
35. Investor si smluvně zajistí zneškodnění či využití odpadů vzniklých realizací záměru (např. stavební 

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

36. Stavebník nemůže realizovat stavbu na cizím pozemku bez soukromoprávního titulu. 
37. 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, 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 stavebního zákona).  

  

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 
Město Varnsdorf, Nám. E. Beneše č.p. 470, 407 47  Varnsdorf 1 
Jiří Ilčík, nar. 5.1.1955, Edisonova č.p. 1997, 407 47  Varnsdorf 1 
Bohumila Ilčíková, nar. 25.11.1950, Edisonova č.p. 1997, 407 47  Varnsdorf 1 
Ústecký kraj, Velká Hradební č.p. 3118/48, Ústí nad Labem-centrum, 400 01  Ústí nad Labem 1 
Martin Posselt, nar. 17.9.1967, Pohraniční Stráže č.p. 1586, 407 47  Varnsdorf 1 
Státní pozemkový úřad, Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00  Praha 3-Žižkov 
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská č.p. 260/13, Dubí-Pozorka, 
417 03  Pozorka 
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Odůvodnění: 

Dne 10.10.2022 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. 

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným 
orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 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 doručení tohoto oznámení 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 a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním 
zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se 
schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu. 
V územním rozhodnutí SÚ vymezil umístění stavby na pozemky, stanovil podmínky pro ochranu území, 
podmínky pro umístění stavby. Účastníkem každého územního řízení je žadatel a obec, na jejímž území 
má být záměr uskutečněn (účastníci podle § 85 odst. 1 stavebního zákona). Žadateli se územní rozhodnutí 
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 kterých má být 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 být územním rozhodnutím přímo dotčeno. 
Vyhodnotit přímé dotčení přísluší stavebnímu úřadu. Tento okruh byl stanoven na základě výpisu 
z katastru nemovitostí, rovněž také z charakteru a rozsahu stavby a jejího předpokládaného účinku na 
okolí. 
 
Účastníci 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 vyhovění či zamítnutí žádosti o vydání územního 
rozhodnutí) uplatnit námitky proti projednávanému záměru pouze v rozsahu, jakým je přímo dotčeno 
jejich vlastnické právo (viz ust. § 89 odst. 3 a 4 stavebního zákona). Takovéto námitky mohli účastníci 
uplatnit a jen takovými námitkami se může stavební úřad zabývat a rozhodnout o nich; k ostatním 
námitkám stavební úřad nepřihlíží. 

Smyslem účastenství sousedů v řízení není dávat právo sousedům, aby rozhodovali o tom, co bude dělat 
soused – vlastník sousedního pozemku na svém pozemku, ale aby mohli upozornit souseda, projektanta, 
stavební úřad na skutečnosti spojené s jejich majetkem, o kterých nikdo jiný neví než oni sami, jako 
vlastníci svého majetku sousedícího s předmětem řízení, neví, neboť právě toto, že kdo není vlastníkem, 
nezná tyto další možné souvislosti. Jedná se např. o vedení různých podzemních zařízení (kabely všeho 
druhu), kanalizace, vodovod, řešení svodu dešťových vod apod.  

Stavební úřad konstatuje, že předmětem rozhodování o stavbě je pouze posuzování souladu stavebního 
záměru vlastníka pozemku a stavby s veřejnými zájmy, v tomto případě prezentovanými územním 
plánem, stavebním zákonem, obecnými technickými požadavky na výstavbu (vyhl. č. 501/2006 Sb., o 
obecných požadavcích na využívání území, vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a 
vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace). Dále stavební úřady sledují ochranu právem chráněných zájmů účastníků 
řízení; to platí pouze z hlediska předpisů stavebního práva, pokud jejich práva nejsou zajištěna 
soukromoprávními instituty (např. věcná břemena). Pokud nejsou z hlediska správního práva zajištěny 
důvody bránící vydání požadovaného rozhodnutí, pak se toto rozhodnutí vydá. Z hlediska občanského 
práva se pak u stavebníka jedná o řádný výkon jeho práva – užívat vlastní pozemek a stavbu. 
Vlastník pozemku a stavby má právo užívat svůj majetek podle své libosti, pokud se nepřiměřeně 
nedotkne práv jiných a pokud nevybočí z mezí přípustné veřejnoprávní regulace. Stavba rodinného domu 
ničím takto nepřípustným není, z pohledu platného územního plánu uvedenou stavbu v dané lokalitě 
umístit lze. Výše citovanými stavbami nedojde k narušení pohody bydlení. Správní orgán uvádí, že se 
jedná o kritérium, které může stavební úřad hodnotit pouze z toho hlediska, zda stavba splňuje limity 
stanovené právními předpisy na úseku stavebního práva, tj. stavebního zákona, jeho prováděcích vyhlášek 
či jiných zvláštních právních předpisů. Stavební úřad nemůže v situaci, kdy stavebník splní podmínky 
stanovené právními předpisy na úseku stavebního řádu, jakož i podmínky stanovené dotčenými orgány, 
reagovat jinak než stavbu povolit. Stavební úřad v řízení posoudil soulad předmětné stavby s 
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limity stanovenými právními předpisy a při svém rozhodování rovněž vycházel ze stanovisek dotčených 
orgánů, chránících veřejné zájmy na základě zvláštních právních předpisů.  

V zásadě každá nová stavba s sebou nese možné negativní vlivy a je právě účelem územního rozhodnutí 
posoudit přípustnou míru těchto negativních vlivů a stanovit, zda je umístění navrhované stavby možné či 
nikoliv. V projednávané věci bylo s ohledem na zjištěný skutkový stav v území správními orgány 
shledáno, že umístění stavby je v souladu s požadavky právních předpisů a toto bylo logicky zdůvodněno 
v obsahu rozhodnutí. 

SÚ je povinen posoudit záměr stavebníka výhradně podle platných stavebních předpisů a v případě 
splnění zákonných podmínek vydat kladné rozhodnutí. Stavební úřad je toho názoru, že povolením dané 
stavby nebude narušena kvalita stávajícího prostředí nad obecně přijatelnou úroveň, záměr byl projednán 
s orgány, hájícími zájmy podle zvláštních předpisů a ty se záměrem vyslovily souhlas.  
Stavební úřad v řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 79 odst. 1 a § 90 
stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení, dotčenými orgány a posoudil shromážděná závazná 
stanoviska a připomínky. Z předložených podkladů a závazných stanovisek dotčených orgánů dospěl 
stavební úřad k závěru, že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena 
či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.  

 
Stavební úřad uvádí, že v souladu s § 184a stavebního zákona dokládá žadatel souhlas vlastníka pozemku 
nebo stavby, není-li sám vlastníkem pozemku nebo stavby a není-li oprávněn ze služebnosti nebo z práva 
stavby požadovaný stavební záměr nebo opatření uskutečnit. Tento souhlas s navrhovaným stavebním 
záměrem musí být vyznačen na situačním výkresu dokumentace. Souhlas se nedokládá, je-li pro získání 
potřebných práv k pozemku nebo stavbě pro požadovaný stavební záměr nebo opatření stanoven účel 
vyvlastnění zákonem.  

 

Dále v souladu § 3 odst. 2 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v 
energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v platném znění, přenos 
elektřiny, distribuce elektřiny, výroba elektřiny ve výrobně elektřiny o celkovém instalovaném 
elektrickém výkonu 100 MW a více s možností poskytovat podpůrné služby k zajištění provozu 
elektrizační soustavy se uskutečňují ve veřejném zájmu. Stavby sloužící pro tyto činnosti a stavby s nimi 
související jsou zřizovány a provozovány ve veřejném zájmu. Pro zřízení a provozování stavby přenosové 
soustavy, distribuční soustavy, výrobny elektřiny o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 100 MW 
a více s možností poskytovat podpůrné služby k zajištění provozu elektrizační soustavy, anebo pro zřízení 
a provozování stavby související lze odejmout nebo omezit vlastnické právo k pozemku nebo ke stavbě 
podle jiného právního předpisu. 
 
Pokud žadatel souhlas vlastníka pozemku nebo stavby nedoloží z důvodu, že pro jeho stavební záměr je 
stanoven účel vyvlastnění zákonem, musí si stavební úřad po podání žádosti sám v rámci kontroly žádosti 
ověřit, zda byl žadatel povinen předmětný souhlas doložit či nikoli. Stavební úřad se vždy zabývá 
povahou záměru a ověří si, že se skutečně jedná o záměr, pro který je stanoven účel vyvlastnění zákonem.  
 
Stavební zákon v těchto případech umožňuje získat veřejnoprávní titul ke zřízení stavby (povolení stavět) 
nezávisle na souhlasu vlastníka i získání soukromoprávního titulu (oprávnění stavět). Žadatel nemůže 
realizovat stavbu na cizím pozemku bez soukromoprávního titulu. Z toho vyplývá, že bez vyřešení 
soukromoprávního vztahu nelze zahájit stavbu i přes vydání pravomocného územní rozhodnutí o 
umístění stavby. 
 
 
Posouzení záměru žadatele dle ust. § 90 stavebního zákona: 
Závaznost územního plánu pro rozhodování v území, zejména pro vydávání územních rozhodnutí, je 
stanovena v § 43 odst. 5 stavebního zákona. Územní plán z hlediska cílů územního plánování v tomto 
směru stanoví hlavní, přípustné, nepřípustné, popřípadě podmíněně přípustné využití konkrétních ploch 
daného území. 
 

Na pozemcích v nezastavěném území se ust. § 18 odst. 5 stavebního zákona uplatní i v obcích, které mají 
územní plán. Územní plán nemůže jít nad rámec ustanovení § 18 odst. 5 stavebního zákona. Může pouze 
„zpřísnit“ možnost umisťování staveb v ustanovení uvedených.  
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Územní plán je dokument koncepční povahy řešící využití území v měřítku správního území 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 vývoj v budoucnu ve vztahu ke 
společenským, přírodním a dalším podmínkám v území. V důsledku toho územní plán v žádném případě 
neřeší využití jednotlivých 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, 
který však nebyl v předmětné lokalitě vydán.  

V souladu s § 96b stavebního zákona a na základě „Metodického sdělení Ministerstva pro místní rozvoj, 
kdy se nevydává závazné stanovisko orgánu územního plánování“ čj. MMR-18848/2018-81, lze výše 
uvedený záměr zařadit mezi záměry, pro které se závazné stanovisko orgánu územního plánování 
nevydává. Dle § 96b odst. 1 stavebního zákona se závazné stanovisko nevydává pro stavební záměry 
v zastavěném území nebo zastavitelné ploše uvedené v § 103 odst. 1 stavebního zákona. Stavba 
odpovídá záměru uvedenému v § 103 odst. (1) písm. d) stavebního zákona, a proto se pro něj závazné 
stanovisko nevydává. 

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 k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je 
v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu. 

 

Při vydání tohoto rozhodnutí vycházel stavební úřad z těchto dokladů: 

 žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby 

 dokumentace záměru 

 informace o parcelách 

 výpis z katastru nemovitostí 

 souhlas Města Varnsdorf ze dne 21.9.2020 pod č.j.: MUVA 72670/2020SecKl 

 sdělení ČEZ Distribuce a.s. Děčín ze dne 1.9.2022 pod zn.: 0201461727 

 sdělení ČEZ ICT Services a.s. Praha ze dne 1.9.2022 pod zn.: 0700599085 

 vyjádření Telco Pro Services a.s. Praha ze dne 3.12.2021 bez uvedení zn. 

 vyjádření GasNet Služby s.r.o. Brno ze dne 20.9.2022 pod zn. 5002680361 

 vyjádření SčVK a.s. Děčín ze dne 22.9.2020 pod zn.: O20690088439/UTPCUL/Ha 

 vyjádření CETIN a.s. Praha ze dne 1.9.2022 pod č.j.: 760083/22  

 vyjádření České Radiokomunikace a.s. Praha ze dne 1.9.2022 pod zn. UPTS/OS/313523/2022 

 vyjádření T-Mobile Czech Republic a.s. Praha ze dne 31.8.2022 pod zn. E44560/22 

 vyjádření Vodafone Czech Republic a.s. Praha ze dne 31.8.2022 pod zn.: MW9910206727463189 

 vyjádření Nej.cz s.r.o. Praha ze dne 12.9.2022 pod zn.: VYJNEJ-2022-11380-01 

 vyjádření INTERDATA Rumburk ze dne 1.9.2022 bez uvedení č.j. 

 vyjádření Státního pozemkového úřadu Praha ze dne 14.6.2022 pod zn.: SPU 
200600/2022/508202/Tk 

 vyjádření Výběžek.net s.r.o. Varnsdorf ze dne 14.10.2021 bez uvedení č.j. 

 vyjádření Teplárny Varnsdorf a.s. ze dne 5.10.2022 pod zn.: Řehoř 

 vyjádření ČEPRO a.s. Praha ze dne 31.8.20212pod č.j.: 11682/22 

 vyjádření SNM MO, oddělení ochrany územních zájmů ze dne 2.7.2020 pod zn. 116200/2020-1150-
OÚZ-LIT 

 souhrnné stanovisko Správy železnic s.o. Praha ze dne 12.5.2022 pod zn.: 8134/2022-SŽ-OŘ UNL-
OPS/PM a dodatek č. 1 ze dne 13.7.2022 pod zn.:13115/2022-SŽ-OŘ UNL-OPS/PM 

 souhrnné stanovisko ČD-Telematika a.s. Praha ze dne 6.5.2022 pod zn.:03874/2022-če 

 závazné stanovisko Drážního úřadu Praha ze dne 2.6.2022 pod spis.zn.: MP-SOP1254/22-2/Chp 

 koordinované závazné stanovisko MěÚ Varnsdorf – OŽP ze dne 20.6.2022 pod č.j: MUVA 
16700/2021HraKl 
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 rozhodnutí MěÚ Varnsdorf OSMI, oddělení dopravy a SH uložení IS do komunikace ze dne 

14.12.2020 pod č.j.: OSMI/71117/2020/BorSa, MUVA 79216/2020GolSa  

 vyjádření SÚS Ústeckého kraje, p.o. Dubí ze dne 13.10.2020 pod zn.: 54-523-1-E, 
SUSUKDC/SPL/15074/2020 a ze dne 31.8.2021 pod zn.: 54-523-2-E, SUSUKDC/SPL/15958/2021 

 doklad o zaplacení správního poplatku 

 
 
Stavební úřad v řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 79 odst. 1 a § 90 
stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení, DO a posoudil shromážděná závazná stanoviska a 
připomínky. Z předložených podkladů a závazných stanovisek DO dospěl stavební úřad k závěru, že 
uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a 
oprávněné zájmy účastníků řízení.  
 
Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, byla zpracována v součinnosti osob oprávněných 
k výkonu této činnosti podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o 
výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění (autorizační 
zákon). 
Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby byla podána na příslušném formuláři podle přílohy č. 1, k 
vyhlášce č. 503/2006 Sb., právnickou osobou, ČEZ Distribuce a.s., IČ 24729035, Teplická 874/8, 405 02 
Děčín (dále jen stavebník).  
 
Stavební úřad konstatuje, že navrhovaná stavba splňuje všechny zákonné podmínky pro vydání územního 
rozhodnutí a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu stanoveným vyhláškou č. 501/2006 S., o 
obecných požadavcích na využití území, v platném 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 ani ohlášení. 

 

Dokončenou stavbu lze užívat na základě vydaného kolaudačního souhlasu, o který stavebník požádá dle 
ustanovení § 122 stavebního  zákona   a  § 18i vyhlášky č. 503/2006Sb., o podrobnější úpravě územního 
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, stavební úřad na 
předepsaném formuláři – 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 výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve 
výroku uvedených. 

Účastníci řízení - další dotčené osoby: 
- Telco Pro Services, a. s., CETIN a.s., Severočeské kanalizace, a.s., GasNet, s.r.o., Vodafone Czech 

Republic a.s., Ministerstvo obrany, OdOÚZ/OOÚZSOD, Sekce majetková, Město Varnsdorf - Petr 
Šimek, Teplárna Varnsdorf a.s., ČD - Telematika a.s., servis kabelových sítí Ústí nad Labem, skupina 
ochrany a dokumentace, Správa železnic, státní organizace, Výběžek.NET, s.r.o., Jiří Ilčík, Bohumila 
Ilčíková, Ústecký kraj, Martin Posselt, Státní pozemkový úřad, Správa a údržba silnic Ústeckého 
kraje, příspěvková organizace,  
 

- účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona (veřejná vyhláška):   
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

parc. č. 2692/146, 2692/148, 2692/149, 2844, 2845, 2849/1, 2849/10, 2849/11, 2858, 2874, 2875, 
2876, 2883/1, 2887/5, 2887/6, 2887/24, 2919/34, 3989, 3990, 3995, 3996, 8196, 8197, 3796/13, 
3796/42, 3796/43, 3796/44, 3796/45, 3796/46, 3796/47, 3796/48, 3796/49, 3796/50, 3796/51, 
3796/52, 3796/53, 3796/28, 3796/41, 8188/1v katastrálním území Varnsdorf 

-  Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Varnsdorf č.p. 1906, č.p. 1752, č.p. 663, č.p. 2951, č.p. 2952, č.p. 1708, č.p. 1696 a č.p. 2259 
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Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

-  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého 
kraje v Ústí nad Labem podáním 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. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je 
správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý 
výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného 
vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, 
stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí, jde-li o 
stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby. 

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

Ing. Martin Togner v.r. 
vedoucí Stavebního úřadu 

  
 
otisk úředního razítka 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
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Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 1000 Kč byl zaplacen dne 20.10.2022. 
 
 
Obdrží: 
účastníci řízení podle § 85 odst. 1 stavebního zákona (datová schránka a doporučeně):  
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
 sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 – doručovací adresa: ČEZ 
Distribuce, a. s., Odbor Projekty DS, IDDS: v95uqfy 
 sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 
Město Varnsdorf, Nám. E. Beneše č.p. 470, 407 47  Varnsdorf 1 
 
účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona (datová schránka a doporučeně):  
Telco Pro Services, a. s., IDDS: id6pgkc 
 sídlo: Duhová č.p. 1531/3, 140 00  Praha 4-Michle 
CETIN a.s., IDDS: qa7425t 
 sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00  Praha 9-Libeň 
Severočeské kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns 
 sídlo: Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany, 415 01  Teplice 1 
GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt 
 sídlo: Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01  Ústí nad Labem 1 
Vodafone Czech Republic a.s., IDDS: 29acihr 
 sídlo: náměstí Junkových č.p. 2808/2, Praha 5-Stodůlky, 155 00  Praha 515 
Ministerstvo obrany, OdOÚZ/OOÚZSOD, Sekce majetková, IDDS: hjyaavk 
 sídlo: Tychonova č.p. 221/1, 160 00  Praha 6-Hradčany 
Město Varnsdorf - Petr Šimek, Nám. E. Beneše č.p. 470, 407 47  Varnsdorf 1 
Teplárna Varnsdorf a.s., IDDS: 5emgmpb 
 sídlo: Palackého č.p. 3501, 407 47  Varnsdorf 1 
ČD - Telematika a.s., servis kabelových sítí Ústí nad Labem, skupina ochrany a dokumentace, IDDS: 
dgzdjrp 
 sídlo: Pernerova č.p. 2819/2a, 130 00  Praha 3-Žižkov 
Správa železnic, státní organizace, IDDS: uccchjm 
 sídlo: Dlážděná č.p. 1003/7, 110 00  Praha 1-Nové Město 
Výběžek.NET, s.r.o., IDDS: 7ckbf7v 
 sídlo: Pražská č.p. 663, 407 47  Varnsdorf 1 
Jiří Ilčík, Edisonova č.p. 1997, 407 47  Varnsdorf 1 
Bohumila Ilčíková, Edisonova č.p. 1997, 407 47  Varnsdorf 1 
Ústecký kraj, IDDS: t9zbsva 
 sídlo: Velká Hradební č.p. 3118/48, Ústí nad Labem-centrum, 400 01  Ústí nad Labem 1 
Martin Posselt, Pohraniční Stráže č.p. 1586, 407 47  Varnsdorf 1 
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3 
 sídlo: Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00  Praha 3-Žižkov 
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: 6hevxje 
 sídlo: Ruská č.p. 260/13, Dubí-Pozorka, 417 03  Pozorka 
 
účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona (veřejná vyhláška):   
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

parc. č. 2692/146, 2692/148, 2692/149, 2844, 2845, 2849/1, 2849/10, 2849/11, 2858, 2874, 2875, 
2876, 2883/1, 2887/5, 2887/6, 2887/24, 2919/34, 3989, 3990, 3995, 3996, 8196, 8197, 3796/13, 
3796/42, 3796/43, 3796/44, 3796/45, 3796/46, 3796/47, 3796/48, 3796/49, 3796/50, 3796/51, 
3796/52, 3796/53, 3796/28, 3796/41, 8188/1v katastrálním území Varnsdorf 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Varnsdorf č.p. 1906, č.p. 1752, č.p. 663, č.p. 2951, č.p. 2952, č.p. 1708, č.p. 1696 a č.p. 2259 
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dotčené správní úřady: 
MěÚ Varnsdorf - OŽP, Nám. E. Beneše č.p. 470, 407 47  Varnsdorf 1 
MěÚ Varnsdorf - OSMI/Doprava, Nám. E. Beneše č.p. 470, 407 47  Varnsdorf 1 
Drážní úřad, sekce infrastruktury - územní odbor Praha, IDDS: 5mjaatd 
 sídlo: Wilsonova č.p. 300/8, Praha 2-Vinohrady, 110 00  Praha 1 
  
úřad pro podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí veřejné vyhlášky: 
MěÚ  Varnsdorf  - ORG, Nám. E. Beneše č.p. 470, 407 47  Varnsdorf 1 
 
ostatní: 
vlastní                    2x 
 
 
Příloha: 
Ověřená situace pro všechny 
Dokumentace záměru pro stavebníka po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí 
 














