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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ SPOLEČNEHO ŘÍZBI,{Í

Město Varnstlorf, IČo 002617l8,N1T:E.-!^"l_"_.: 
:.p:470,407 47 Varnsdorf, které na záklatlě plnémoci zastupu.ie Nordarch s. r. o., IČo 6405l056, oldřichovská č.p. 14, 4ó5 02 l;tin 1oaIe.l"n"stavebník") dne 3 l .7,20l9 Podal žádost o vydání společného úzertníIro á stavebního pouo]"ni nu .tuuuu,

,,Nové parkovaci plochy''

(dálejen "stavba") na Pozemku parc. č. l600/l v katastrálním úzerní Vanrsdorf. UvedenýIn dnem bylozahájeno společrré územní a stavebni řízení (dále jen ''společné řízení'').

Stavba obsahuje:
Jedná,se o 

-novostavbu dvou parkovacích ploch pro 40 osobních aLrtomobilů na pozemku p.p,č.l600/l,k,Ú Varnsdorf Pro obyvatele přilehlých panelových dorlů, parkovací pl""hy jr;,, ;;r;;tin"} .tauu;i.ijednosměrnou komunikaci, která je napojena nulrrírtní asfaltovot-l ko,r-,un ikucii,i Vlr"Ňniu kolIa.ouu.Kry't parkovacíclr ploch bude tvořen Z Vegetačníclr tvárnic, Parkovací plochy budou ohraničenybetonovýlni obrubami, které budou ukIádáný do betonového lože. Směrem do /"ler-,c Úua.'o.tonouaobnrba ]50/250/l000 s náŠlaPern l20mm a na rozdělující stávající zpevněne pro.ny tra", betonovéobI,uby o rozrněru I00/250/l000 s nášlapern_ 0mm. Pro'zIepšení vsakování dešt'ových vod budou pod
ParkovacÍIni Plocharni vYbudovány dva_ clrenážní systémy ro;vádějící vodu do a"seti vsut,ouu"ic1,.1a,, orozměrech lxlx lrn. Vsakovaná dešťová voda bude navedena do drenážního systérnLr nakloněnouzákIadovoLr spáI.ou parkovacích ploch.

První palkovací piocha bude o.rlzlněry 302 m2 s kapacitou l8 automobilťr. Pod touto plochou budevybLrdován drenážnísysténr ztrub DN l50 o délce 50m a se čtyřnri vsakovacími jama;i. " "-

Drulrá parkovacÍ plocha bude o rozměru_ 493 m2 s kapacitott 22 autornobilťr Z toho 2 místa vylrrazcna proosoby ZTP, Pod touto plochou bude vybudován dr"nážní .yst",r, ztrub DN ]50 o délce 60m a se šestivsakovacírni jarrarni.

Základní rozměr parkovacího místa je 2,5-x 5,5m, krajní parkovací místo bude 2,75 (3,00) x 5,5m aparkovací nrísto pro ZTP bude o rozměI.u 3,5 x 5,5m.

Městský Úřad Varnsdorf, OSMI - oddě]ení dopravy a siIničního hospodářství, jako příslušný speciálnístavebni Írřad Podle § 40 odst, 4 písrn. a) zákona é. lstlggt Sb., o pozemníclr komunikacích, ve znění
PozdějŠÍch PředPisŮ (dále jen "zákon o pozemních komun ikacích,,), jakož ipodIe § l5 odst. l a § 94jodst,l zákona Č, 183/2006 Sb., o úzernním plánování u stav.rrnii, raau 1stuueu,'ri ,ař""j, u. 

^e"ipozdějšich předpisů (dáIe jen "stavební ,aton'l, o,,,ur,,]e poare s 94m odst. l stavcbního zákonazahájení společného územního a stavebního řízení.

Vjll|"t". ke skLrteČnosti. že jsoLr speciáinímu stavebnírlu úřadu dobře známy poměry na staveništi aPředloŽená žádost PoskYuje dostatečný podklad pro její posouzení, v souladu ,',,.i;";;J,ri; š'i+, 
"a.r,



slr, 2

,,otisk úředn ího razítka"

Toto oznámení musí být lavěšcno po tlobu l5 tlnů.

. 05 09. 20]9
Vyveseno dne:,..,..,,....,..,,....,,.....,,

Ing, Jaroslav Beránek, v,r,
vedoucí odboru správy majetku

a investic

Se jmuto dne:

č,j, MUVA 4 l 4926120l 9BoISa

3 stavebnílro zákona uporrŠtí od ohledání na místě a írstního jednání a určuje lhůtu l5 dnů od doručení
tol]oto oznáme]lÍ, do kdy molrou dotčené orgárry Lrplatnit svá Jtanoviska a účástníci řízení své námitky.
k později upIatněným závazlým stanoviskům, námitkám, popřípadě dťrkazům nebude přihlédnuto.
účastníci řízení molrou nalrlížet do poclkladů rozlroclnutí (Městský úřad var.nsdorf, osMI, úřední dny:
ponděli a středa od 8,00 - I7,00 lrodin),

Poučení:
osoba, která je írčasnríkenr řízení podle § 94k písm. c) až e), mťrže uplatňovat námitky pr.oti
PI'ojednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, zpťrsobu plovádění a r_ržíváni stavebního záměru nebo
PoŽadavkťrm dotČených orgánŮ, pokud jimi může být přínro dotčeno jeho vlastnické nebo jiné věcné
PI'ávo k Pozemktt nebo stavbě. Obec uplatňuje ve společnérn územnírrr a stavebním řízení iámitky k
ochI'aně zájmŮ obce a zájnťr obČanŮ obce. Osoba, kteráje účastníkem řízení poclIe zvIášhrího právního
předpisu, může v řízení upiatl]ovat námitky poLrze v rozsahu, v jakém je projednávanýrl stavebním
záIněrem dotčen veřejný zájem, jehož oclrranou se podle zvláštního pia""ir. pr"api.u -uYua. rnárnitkám, které nesphiLrjí uvedené požadavky, se nepřihlíží,

ÚČastn Ík 
_ 

řízerr Í ve svých rráInitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako írčastníka
iizen í. a dťrvody podirlínárnitek.

Pokud dotČený sPrávní olgán, jelrož.rozhodnutí nebo opatření vyžadované zvláštrrím předpisem bylo kprojektové dokutnentaci získáno před oznáIrrením zahájení stavetního řízeni, nesdělí Je ulis" riunou"ne
lhŮtě stanovisko k navl]rované stavbě, p]atí, že z hlediika jírn sledovaných veřejných .al,i.,,i-." stuut ou
souhIasi.
K závaznýn stanoviskŮm a námitkáIn k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání ťtzemně plánovací
dokumentace, se nepřihlíží.
ke stanovenému tennínu budou slrromážděny všechny podklady pro vydání rozhodnutí. vzhledem k
ustanovení § 36 odst. 3 zákona č,50012004 Sb,, Správni řád, dle kieréhá rnají účastníci řízení možnost
před vydáním rozhodnrrtí ve věci vyjádřit se k jeho podkladům, i ke způsoóu jejich zjištění, případně
navrhnout jejich doPlnění speciální stavební úřad poskltLrje účastníkům ri)eni moiňost k ,,prutne,li tor';oto
práva k čemuž stanovr"rje lhůtu jeden týden od shora uvedéné lliůty.

Po uplynutí tohoto termínu bude ve věci vydáno rozlrodnutí.

Nechá-li se některý z účastníkťr zastupovat, předložíjeho zástrtpce písemnou pInou moc.

Razítko, podpis orgánu, ktelý potvI.zuje vyvěšení a sejmutí oznámeni.

Obdrží:
účastníci řizení (datová schránka a doooručerrě):
Město Varnsdorl, NáIn. E, Beneše č .p.410,407 47 Varnsdorf, prostřednictvím zástupce - Nordarclr s. r,
o., IDDS: hrswzhn

sídlo: O]dřichovská č,p. l4.405 02 Décin 2
Mesto Varnsdorf- Petr Širnek, Nám.E.Beneše č.p.470,407 47 Varnsdorf l
Povodí Ohře _ státnípodnik, IDDS: 7pttsgm

, sídlo: Bezručova ě.p.4219,430 03 Chornutov 3
Ceská teIekornun ikační infrastruktura a,s., IDDS: qa7425t

@rr ",



čj, MUVA 4l4926/20 l9BorSa str. 3

sídlo: Olšanská ě. p.268116, l30 00 Praha3
GridServices, s.r,o., IDDS: jnnyjs6

" 
sídlo: Plynárenská é.p. 49911, Brno-střed, Zábtdovice,602 00 Bmo 2

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

SčVK a.s., IDDS: f7rf9ns

_ sídlo: Přítkovská č.p. 1689,415 50 Teplice
CEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p.874l8, Děčín lV-Podmokly,405 02 Děčín 2

účastníci řízení (oználneno veřeinou vyhIáškou):

parc. č. 1600/2, l60011 , 160018 v katastrálním území Varnsdorf
Varnsdorfč.p. 2577, č.p.2582 a č.p.2581

Dotčené orgán},:
HZS Usteckého kraje,odbor požární prevence, územní odbor Děčín, IDDS: auyaa6n

. sídlo: Provaznická č.p. 1394ll0, Děčín I-Děčín,405 02 Děčín 2
MěU Varnsdorf- OZP, Nám. E, Beneše č.p.470,401 41 Varnsdorf 1

MěÚ Varnsdorf_ stavební úřad, Nám, E, deneše č.p. 410, 40147 Vamsdorf 1

MěU Va_rnsdorf - OSMl/Doprava, Nám. E. Beneše č.p.470,407 47 Vamsdorf
PoIicie Ceské republiky.KŘP Ústeckého kraje, lDDS: a64ai6n

sídlo: Lidické náměstí č.p. 9,40l 79 Ústí nad Labem l

ostatní:
Technické sIužby města Varnsdorf, s.r.o., tDDS: zaj6jey

sídlo: Sv, Čecha č.p. 1271,4O1 47 Varnsdóri l
vlastní

úřad_v pro vyvěšení a podání zpráv}, o datrr vwěšení a se_imutí:
MěU Varnsdorf - ORG, Nám. E. Beneše č.p. 41O, 40'7 41 Varnsdorf

příloha: situace

@, h.aq-



a-

Ý"

\:v.

-

/

\.".
'r'.'',

ť*e-s"*
('

-""ť*

SĚŇ-,

?"§ /

"eW
%t\]q

"oď1

'"*3

.M^:(*1ř . ,'1.9i$.S,.
z . o.j§{oÉ'

^

_953974 9B]5

-7157539374,9539694676
-7157921651,95399,7671,7157aB.7a31 _9539999315
_715733,3057 _9540004662

-9ý000 3913

-7157522§2,953§309632

7157531u6
-953991 9575
_953963 604

-7,15734.1121,95á011.3,495

-7157É6.2740
-715761.91T6 ,953995,7933
,7]5763€]52 953993320.4
_715769 6434 _953992 3233
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:NÁ!tllí4
ENÝRSKÉ SlTĚJSOU VE YÍKRESE PŘĚN€SENY POUZE OR|ENTAČNÉ (OLE POSKYrNUTÉHO áKRESÚ
JEoNoŤLMícH sPMVc[l), PŘED zAHlJENlM PRÁci BUDoU JEDNoTL|VÉ ooTČENÉ lNŽÉNÝRsKÉ s{TĚ

íoENY zoDPovÉDNoU osoBoU Dr.tlÉHo VLASTNÍKA

rYčovlcl aoDY q9JEKTU (JTsl!

{cE!ÍB!o_ §9UiAD]laEI s9ljB4plrcEY

lEGE!D! č4F
9

STÁVAJlCl OBRYSY PLOCH DLE GEODEnCKÉHO ZAMĚŘENl
-------+ zAŘlzENl sTAvENlšTĚ A i,losllNl Vlc ool_ToD

ŘÉz sŤÁVÁJlclM AsFALfi PRo MoŽNosT osAzENlNo\,ÝcH oaR[JB
cELKoVÁ DÉLKA DVoU ŘEzŮ 35 oo m, 25o mm oD HRANY sTÁVrrJlci oBRUsY

ZAEB^9!! úPRAYY

l l NAVFroIANY2lwPLťJTEkJÁNooP,ocLN šlAE5mnn,vÝsM-50oúí
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