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VEREJNA VYHLASKA
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZBNÍ

Město Varnstlort IČo 0026l718, Nám. E. Bencše č.p.470,4tl7 47 Vrrrnstlorf, ktcré na základč plné
moci zastupujc l'roProjekt s.r.o., |CO 25487892, Komenskóho č.p, 1173/7,.l08 01 Rumburk

(dálejen "stavebník") dne l5.4.2019 podal žádost o vydárrí stavebnílro povolení na stavbu:

,,Úprava autobusovó zastávky a parkování, Východní ul., Varnsdorf'

stavební objekty: SO 101 Chortníky a zálivy přcd ZŠ
SO 102 Vodorovnó a svisló dopravní značcní
SO 401 Osvčtlení přechodu pro chodcc

na pozemku parc. č,8l68, |422, 1532, 1548/4, )425, 142.3, 1424, l548/3, 1548/16. ]53l/], ]548/l,
)5]9198,2189ll v katastrálním úzerni Varnsdorf. Uvcdcnýtrr dnen bvlo zahájcno stavební řízení,

Stavba obsahLrje:

- Jedná se o úpravu stávající autobusové zastávky "Varnsdorf, Východní škola" a úpravu parkovarrí
před ZŠ Varnsdorf, Východni. Před vstLtpent do ZŠ vzniknou 4 nová podélná stání K+R plo
krátkodobé stání osobriích vozidel. U křižovatky s Poštovní ulicí bude nový přechod pro clrodce, U
vjezdu na hIiněnoLr plochLr bude rrové rllísto přecházení. Autobusová zastávka bLttlc postl11tltil o ccá
l50 m jižně oproti stávajícínu stavu. Bttdott zřízcny dva autobusovó zálivy pro 8rn dlouhé
dodávkové autobusy, Stávajíci chodníky v nrístě stavby budou opravelly, Bude vyrnčněn stáva.jíci
povlch za novou dlažbu včetně novýclr obrub,

- Stavbou'brrde tlpravena šířkajízdního pásrr na 7,00rn. Chodník na protčjší straně uličního prostorr_r
než je ZŠ bLrde rozšířen tak, aby bylo dosažerra šířka vozovky 7,00rn, Clrodník u vstupu do Žš bude
zítžel na min, šířku 2,00rn, Dále bude upravcn snlěr,ový oblouk při odbočcní do LI]. Korlcnskóho.
Stávající usrněrnění pt,ovozLt dopravnínl stínenl bLrde trahrazcrro rozšířcnoLr chodnikovou plochoLt.
Chodník bLrde proveden s nášlapern 0,15 nr nad vozovkoLt. v nlistě snížené obruby 0.02nr a v I]]istě
nástupní hrany zastávky 0,20 rl nad vozovku. Parkovací stání bLrdoLl Iní1 šířkll 2.00 rn a dólkLI 6.75
tn, Autobttsové zálivy budou mít délku nástupní hrany 9,00 ln, dólka vyřazovacíclr a zaíazoyacích
k|ínťr bude l0,00nr. Šířka nástupiště bude rnitr. ],70 nr, Palkovací stárrí iautobttsové zálivy bLrcloLr
provedeny z asfaltu, který bLrde napojen na stávající vozovkLr.

- Podélný sklon clroclníků bude odpovídat podélnénru sklonLt konlLrrlikace, Podó] sníženó obrLrby buclc
proveden varovný pás z leliéfní dlažby červené barvy, Šířka varovnóho pásu je 0,40 rl a bucle
proveden do výšky nášlapu 0,08 m nad vozovku. U přechodLr pro chodcc, místa pro přeclrázeni a na
nástupišti zastávek brrdou provedeny signálrrí pásy z reliéfrrí dIažby červené barvy. Šířka signálního
pásu je 0,80 nr, Na rrástupištích podél rrástupní hI,any bude provcden kontrastní pás z běžné záInkovó
dlažby červerré barvy, Kontrastnípás se provede do vzdálenosti 0,50 rn od nástrrprlí hr.any,
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Dále bLrde pI,ovedeno :rové vodorovné dopravní značcní a írprava svislého DZ v Lrl, Východni od
křižovatky s ul, I(ollárova.

Osvětlerrí novélro přechodr.r pro chodce pr'ed ZŠ bLrclc prtlvcclctlo ze stávajícího slotlpu NN, Z tohoto
vedení brrde provedeno odbočerrí a bude po sloupLr NN veden rrový kabel CYKY 4.1 ]0 do
přechodového sloupu P l , Ve slorrpr.r bLrde clále veden kabel do slouprr P2, Sloupy br-rclou výšky 6rn a
budou tra nich osazcna svítidla s clrarakteristikou pIo osvětlení přechodťr, Nové sloLrpy bLrcloLr

rrnístěny do prostoru před přechod ze smčru jízdy řidičc. SloLrpy bLrdoLr Lrnlístčny 1,5n před
přechod.

Městský úřad Varnsdorf, OSMI - odděleni dopravy a si]ničního lrospod:iřství, jako příslr"ršný speciální
stavební úřad podle § 40 odst.4 písrn. a) zákona ě. |3l1997 Sb., o pozenrnich komunikacicll, le zneni
pozdějších předpisů (dále jerl "zákon o pozenrních komunikacích"), jakož ipodle § l5 odst, ] zákona č,

l83/2006 Sb., o územnírn plálrování a stavebnírrr řádLr (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dálejen"stavebrrízákon"),oznamrtjepodIe§l]2odst.]stavcbníhozl]rkonazahá.jcní slavebn ího iilcIli.
ve ktcrénl podle § Jl2 odst.2 stavcbního zákorra LtpctLtštíoci ohlcdlrní na n]ístč a ústního.icdnání.

Dotčené orgány nrohott uplatIrit závazná stanoviska a úěastníci řízení své nárnitky, popřípadě clťrkazy do

l5 dnů od cloručení tohoto oznámení.

K později ttpIatněnýnr z,ávanlým starroviskůrn, nánritkánr, popřípadč dťrkazůnl nebtrcle přihléclrlrrto,
lJčastníci řízerrí nolrolt nah]ížct do podkladů r,ozhodnLtti (Městský ťrřad Varnsdorl_ OSMI. úřcdní dny:
pondělía středa od 8,00 - 1 7,00 hodin),

I'o učcn í:

Účastník řízení může podlc § lI4 odst, l stavebního zákona uplatni1 nárlitky proti projektové
dokumentaci, způsobu prováděni a užívání stavby rrebo požadavkůn dotčených orgánů, pokud 1c jinri
přímo dotčeno jclro vlastnické právo nebo právo založelé snllouvott provést stavbll nebo opatřcrri nebo
právo odpovídající věcnélnrt břernerlLt k pozcnrku ncbo stavbč,

K námitkám účastníkťr řízcní, které byly nebo mohly být tlplatnčny při úzenrtlínr řízení, při pořizování
regrrlačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo ítzernního opatřeni
o asanaci ítzemí, se podle § l l4 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.

Neclrá-li se některý z írčastníků zastupovat, předIožíjeho zástttpcc písemnott pInoLt tl,tclc.

Ing,.Iaroslav Beránck, r,. r.

vedoucí odboru správy rnajetku
a irtvcslic

,,otisk úředního razítka"

Toto oznámení musí být ryvčšcno po dobu l5 dnů.

Vyvěšerro d"", ,'!.Q,..|]i,..2-qiq......... Sejn]uto dl]e:

Razítko, podpis orgárru, který potvrzuje vyvěšeni a sejnrutí clznátletli.

Obdrží:
účaslnici řizení (datová scllr,árr]<a a doporLrčcnč):
Město Varnsdorl, Nánl, E. Beneše č-p.470" 401 47 Varnsciorf. prostřcdniclvínt zllsttlpcc - ProProjckt
s,r.o., IDDS: zzmvc4t

sídlo: KonrenskéIlo ě.p. 1173l1,408 0 ] RLrnrburk
Město Varrrsdorf - Petl Simek, NáIn.E.Beneše č.p.410,401 47 Varnsdorl' l
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Povodí Ohře - státní podnik, IDDS: 7ptt8gm
sídlo: Bezručova ě.p,4219,430 03 Chomrrtov 3

UPC Česká republika, s.r.o., IDDS:4hds44f
sídlo: Závišova č.p. 5, l40 00 Praha 4

SčVK a.s., IDDS: f7rĎns
sídlo: Přítkovská č,p, 1689,4l5 50 Teplice

GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
sídlo: Plynárenská č,p.499ll, Brno-střed, Zábrdovice, 602 00 Brno 2

ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín lV-Podmokly,405 02 Děčín 2

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., lDDS: qa7425t

sídlo: Olšanská č.p.268|16,130 00 Praha 3

Miroslav Doležal, Poštovní ě.p.2711,407 47 Varnsdorf

účastníci řízení (oznámeno veřejnou vyhláškou):

parc. č. l5l9/l, 15l9l3l, 1519l32, l519l33, l519134, l519135, l519136, l519l31, l5l9l38, l519l39,
l5|gl40, 15l9l4|, 1519142, |5l9l43, 1519144, l5l9l45, ]519146, l5l9l47,15l9l48, l5l9l49, l5l9/50,
l5l9l5|, I5|9l52, I5|9l53, 1519154, I519l55, 1519156, 15|9157,1519158, l519l59, 1519160, 1519161,

l5l9l62, l519l63, 1519l64, |519l65, I5l9l123, l5l9l1z4, 1519llz5, l5l9/126, 1531/21, 1531l2z,

l53ll23, 153tlz4, 1531l25, l53l126, 1531l27, |53ll28, 1531l29, 1531l30, l53l/3], 153ll32, l531l33,
l53ll34, 153ll35, 1531136, 153tl31, 153ll38, ]548/]0, 154812, ]548ll), l547l1, l54012, l540ll v

katastrálním území varrrsdorf

Dotčerré orgánv:
Krajská hygienická stanice Usteckého kraje, lDDS: 8p3ai7n- 

sídl-o: Moskevská č.p. l5, P.O.Box 78-Ústí nad Labem,400 0l Ústí nad Labem l

HZS Ústeckého kraje,odbor požární prevence, územní odbor Děčírr, lDDS: auyaa6n

sídlo: Provaznická č,p. l394ll0, Děčín I-Děčín,405 02 Děčín 2
Policie České republiky,KŘP Úste"kého kraje,. lDDS: a64ai6n

sídlo: Lidické náměstí č.p. 9,40lr'19 Ustí nad Labem j

MěÚ Varnsdorf- stavební úřad, Nám. E. Beneše č.p.410,407 47 Varnsdorf 1

MěÚ Varnsdorf - OŽP, Nám, E. Berreše č.p.410,407 47 Varnsdorf l

MěÚ Varnsdolf - OSMI/Doprava, NáIn. E. Beneše č,p.470,407 47 Varnsdorf

ostatn í:

N]Pl bezbariérové plostředí o.p.s., IDDS: 5ec62h6
sidlo: Havlíčkova č.p.448Il44,586 0l Jihlava l

Teclrnické služby města Varnsdorf, s.r.o., lDDS: zaj6jey
sídlo: Sv. Čecha č.p. 1271,407 47 Varrrsdorf l

vlastní

úřad,v Dro q^,ěšení a Dodání
MěU Varnsdorf - ORG, Nám. E. Beneše č.p. 470, 407 47 Varrrsdorf

příloha: situace

@),ru,
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