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Varnsdorf, dne 9.12.2019

oZNAMENI
ZAHA.IENI UZEMNIHO RIZENI

ČEZ Distribuce, a. s., IČo 24729035, Teplickti č.p. 874/8,405 02 Děčín 2
(dálejen "žadatel") podal dne 24.10.2019 žádost o vydání územriího rozhodnutí o umístění stavby:

Dc,Studdnka, III:etapa, vNN, kNN na pozemku:, 977, 978, 851, 840/1, 860,
83 5, 826, 828, 823, 2 75, 272/1, 266, 3 07, 3 2 l, 3 1 3, 3 1 9, 3 26, 3 28, 3 3 I, 3 2 1, 290,
872,854, 833,830,303,302/6,315,316 a 317/1 k.ú. Studánka u Rumburku,
Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení,

so 01 zemní kabelové vedení
SO 02 Demontáž vrchního vedeni

Popis stavby:

So 01

Jedná se o umístění nového kabelového vedeni NN jako
vedení NN včetně přípojkových a rozpojovacích skříní.
přípojek.

- rozpočtové náklady 3,1 ni|, Kč

Ze stávajícího rozvaděče RNN u stávající trafostanice TS DC_l 170 Studánka umístěném na pozemku p.č.

303 k.ú. Studánka u Rumburku budott vyvedeny 2 noyé zemlí kabely NN, jeden ve směru k nové
rozpojovací skříni R79 na p.č.30216 a druhý k R80 na p.č. 830 k.ú, Studánka u Rumburku, Nový zemní
kabei ze stávajícího rozvaděče RNN bude polcačovat po pozemcích p.č. 303 a 30216 k.ú. Studánka u

Rurnburku až do lozpojovací skříně v pilíři R79 umístěné v rohu pozemku na p.č.30216 k.ú. Studánka u

Rumburku kde bude ukončen. Z této skřírrě pak budou vyvedeny 2 nové zemní kabely NN.

První kabel ze skříně R79 na p.č. 30216 (ve směru ke skřírii R3) povede v nezpevněné části komunikace
p.č. 3 l5 k.ú. Studánka u Rumburku až k rnístu křižovatky za objektem ě.e. 86. Zde komunikaci překříží
překopem a bude pokračovat opět v nezpevněné části po pozemcích p.č.311lI a316 až do stávající
rozpojovací skříně R3 urnístěné na stáviťícím podp. bodě č. 132, kde bude ukončen. Kabel bude v v
tomto úseku smyčkovat nové přípojkové skříně v pilířích č.X19,23Z,305 a E86 na pozemcích p.č. 307 u

stáv. ER pilíře, st.p.č. 321 před objektem č.p. 23Z, p.č. 3 l9 do oplocení vedle vstupní branky, p.č. 3 l3
vedle stáv.ER pilíře do opocerrí. Křížení komunikace p.č. 3 l5 k přípojkám bude provedeno překopy.

Druhý kabel ze skříně R79 na p.č. 30216 (ve směru ke skřírri č.e.21) provede v nezpevněné části
komunikace na p.č.315 a 30216 až do nové přípojkové skříně v pilíři č.e.2l umístěné do oplocení
pozemku p.č. 315, a 30216 až do nové přípojkové skříně v pilíři č.e. 2l umístěrré do oplocení p.č, 33 vedle
vstupní branky. Kabel bude v tot-t-tto úseku smyčkovat nové přípojkové skříně v pilířích č.E68 a E10 na
p.č. 326 před kůlnou vedle přístupové cesty k č,e. 68, p,č. 328 na hranici (vedle živého oplocení). Křížení
komunikace p.č. 3 I5 k přípojkám bude plovedeno překopy.

V;fuod z rozvaděče RNN u TS DC 1170, ve směru R80 na p.č, 830. Nový zemní kabel bude ze
stávajícího rozvaděče RNN pokračovat v nezpevněrré části kornunikace p.č.290 podél objektů č.p. 64,

náhrada za již nelyhovující stávající vrchní
Délka trasy 1270 rn včetně 24 domovních
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349,227,65, 66 a č.e,15 až do rrové rozpojovací skříně v pilíři R80 umístěné před oplocením na p.č. 830,

kde bude ukončen. Kabel bude v tonrto úseku smyčkovat nové přípojkové skříně č.64 ve zdi objektu č.p

64 na p.č.266, skříň v pitíři č. 349 v oplocerrí pozemku p.ě. 21Zll vedle brány vjezdu, vyměněnou skříň
č.227 ve zdi objektu ě.p.227 ved|e stá. elektroměru na p,č,301, skříň v pilíři č, ó5 vedle studny v
oplocerrí poz,emktl p.č. 215, skříri v pilíři č. 62 v oploceni p.ě.290 vedle vstupní branky a skříň v pilíři
č,El5 v oplocení p.č. 290 vedle branky vjezdu. Zároveri bude z novó přípojkové skříně č. 62 lryveden
noqi zemní kabel v části nové trasy v souběhu se srnyčkovýrn kabelem po p.ě.290 až k místu oplocení
objektu č.p. ó6, kde pak bude kabel ve stávající trase zatažen do stáv. přípojkové skříně č. 66 v oplocení z
KB bloku. Křížení komunikace p.č. 290 k přípojkárrr bude provedeno překopy.

Z rozpojovaci skříně R80 na p,č. 830 budou vyvedeny 2 nové zemní kabely NN. První kabel povede v
nezpevněné části komunikace i v jejírn kraji v p.č. 833, dáIe v pozemcích č. 830, 826, a 828 před

opocením objektů č.e. 89 a ě.p. '70 až do nové přípojlrové skříně v pilíři č. 70 umístěné do oplocení
pozemku č. 823 vedle vstuprií branky. Kabel bude v tomto úseku smyčkovat novou přípojkovou skříň v
pilíři č. E89 umístěnou do op|ocení pozemku č. 826 ved|e stáv.ER pilíře.

Drulrý kabel povede v nezpevněném části komunikace i v jejírn kraj i v pozemku p.é.290 a 840/1 (po

prodeji p.č. 84014 a 84015) až do vyrněriěné rozpojovací skříně v pilíři R30, kde bude ukoněen. Kabel
bude v tornto úseku srnyčkovat nové přípojkové skříně v pilířích č,E7I aE36 na p.č. 835 do oplocení
napíoti objektu č,e. 71, p.č. 860 na hranici (vedle živého oplocerri). Křížení komunikace p.č. 290 k
připojkám bude provedeno překopy.

Z vyměněné rozpojovací skříriě R30 bude vyveden nový zemní kabel NN. Kabel bude pokračovat p,č.

840/1 (po rozdělení p.č, 840/4 a84015), dále křížením kornunikace překopem a vjejí nezastavěné části na
p.ě.290 až na roh objektu č.p.57.Zde opět překříží místní komunikaci překopem abude ukončen v nové
rozpojovací skříni v pilíři R81 u č.p, 56 na p.č. 290. Kabel bude v tomto úseku smyčkovat nové
přípojkové skříně v pilířích č. 533 a 57, umístěné na pozemcich p.č. 854 na hranici (vedle živého
oplocení), p.č. 85l před oplocením na rohu objektu č.p, 57,

Z nové rozpojovací skřírrě R81 u č.p. 56 budou vyvedeny 2 nové zemní kabely NN, První kabel povede v
nezpevněné části kornunikace p.č, 290 až do nové přípojkové skříně v pilíři č, 359 umístěrré do rohu
oplocení pozemku p.č. 872, kde bude ukončen ve stávající přípojkové skříni v pilíři č, 528.

Nové domovní přípojky,

- p.p.č.307 (X19) - vedle stávajícího ER pilíře bude na hrarrici pozemku p,č, 307 umístěna nová
přípojková skříň, ze které bude provedeno napojení č.p. 232, 305, 64, 349, 22'7, 65, 62, 66,70,36,
533, 51, 56,359, 5Z8 č.e. 86, 68, l0, 2l, 15,, 89, 7l a odb. chatek na sí.84612,84712 a 84812

Varnsdorf - Studánka.

So02
demontáž vrchního vedení vNN, kNN btlde provedeno na p.č. 976,971, 978, 979,290, 867, 849, 840ll,
84013,84014,84015,84011,840/8, 850, 85l, 852, 854, 857, 859, 860, 839, 833, 8z3,8z2 včefiě
podpěmých bodů p.b 341-360 a vrclrních domovt-tíclr přípojek.

Městský úřad Varnsdorf, Stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § l3 odst. l písm. c) zákona
ě. 18312006 Sb., o územnírn piánování a stavebl]ím řádu (stavebrií zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dálejen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. l stavebriího zákona zahálení územnílio řízení, ve
kterém upouští od ústního jednání. Dotčerré orgány mohou uplatnit závazná stanoviska, účastníci řízení
své riámitky a veřejnost připornínky do

15 dnů od doručení tohoto oznámení.

K pozdéji uplatněnýln závazným stanoviskůln. nánritkám a připomínkárn nebude přihlédnuto. Účastnici
řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Varnsdorf, Stavební úřad, úřední dny
pondělí a středa od 8:00 do 17:00 hodin).

Poučení:

Učastllici maji právo q,jádiit v řízení své stanovisko, popřípadě rravrhriout dopInění podkladů rozhodnutí,
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K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozlrodnuto při vydání územně plánovací
dokumentace, se nepřihlíží. K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst,4
stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají
jeho postaveníjako účastníka řízení, a důvody podání námitek.

Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo stavby,
na kterlých má bý požadovaný zámér uskutečněIr, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné
právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebojiné věcné právo k sousedním

stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbárn na nich může být územním rozhodnutím přímo
dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo

dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky
pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle

zvláštního právního předpisu zabývá.

Nechá-li se některy z účastníků zastupovat, předložíjeho zástupce písemnou plnou moc.

Ing, Martin Togner v.r.
vedoucí stavebního úřadu

otisk úředního razítka

Toto oznámeni musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: .......1..1....ll,..?0.19.,. Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, ktery potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrži:
účastníci (doručenky)
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfu

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děěírr lV-Podmokly,405 02 Děčín 2 prostřednictvím zástupce CEZ
Distribuce, a.s., Odbor Projekty DS, IDDS: v95uq§

sídlo: Guldenerov a č.p.2577ll9,326 00 Plzeň 26
Město Vanlsdorf, Nám. E. Beneše č.p.470,407 41 Varnsdorf l

účastnící řízení (veřejnou lryhláškou)
Samanttha Kouhariová, Studánka č,p. 530,407 52 Varnsdorf3
Zdeněk Malimánek, Studánka č.p. 51 , 401 52 Varnsdorf 3

Vladimír Jakeš, Vrchlickélro č.p.645,412 0l Doksy
Eva Jakešová, Vrchlického č.p. 645,472 0l Doksy
Alena Vaňková, Barunčina č.p. l 85 l/36, Praha l2-Modřany, l43 00 Praha 4l2
Marina Vaňková, Barunčina č.p. 185l/36, Praha l2-Modřany, 14300 Praha 412
Jaroslav Grossman, Vrchlického č.p. 13 1Zl33, 4 l 9 0 l Duchcov
Ivan Bárta, Valkeřice č.p. 207, 401 24 Y alkeřice
MUDr. Petr Cernický. Zahradni č.p.469.270 54 Řevničor
Alice Štalcerová, ZaTíatí č.p.805,747 41 Hradec nad Moravicí
Eliška Janošková, Dolní Podluží č.p.446,401 55 Dolní Podluží
Lydie Mrtková, č.p. č.p.305,407 55 Dolní Podluží
Jiří Skramouský, Žitavská č.p. 938,407 47 Varnsdoď l
Petr Beran, Studánka č.p. 349,40'l 52 Varnsdorf3
Jan Krzák, Kmochova č.p. 205lI0,418 0l Bílina l
A|ena Hromádková, Studánka č.p. 305,407 52 Varnsdorf3
Lukáš Matouš, Studánka č.p. 330, 40'7 52 Varnsdorf 3

I J,). l )' l1
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Tomáš Hospodka, Plzeňská ě.p. 2ll4,407 47 Varnsdorf 1

Kateřina Hospodková, Studánka č,p . 56, 407 52 Varnsdorf 3

Alice Stalcerová, Za Tratí č.p. 805,747 41 Hradec nad Moravicí
MUDr. Petr Cernický, Zahradní č.p.469,270 54 Revničov
Eliška Janošková, Dolní Podluží č.p . 446, 407 55 Dolní Podluží
Lydie Mrtková, Dolní Podluží č.p.305,407 55 Dolní Podluží
Jiří Skramouský, Husova č.p. 2633,40'7 47 Varnsdorf 1

Petr Beran, Studánka č,p. 349, 407 52 Varrrsdorf 3

JanKrzák, Kmochova ě.p.205/10, Pražské Předměstí,418 01 Bítina 1

Viera Duníková, Lesrrí č.p. 296|, 40'7 47 Varnsdorf 1

Hana Mondeková, Smolovská č.p. 278,345 26 Bělá nad Radbuzou
Lukáš Matouš, Studanka č.p. 330,40'1 52 Varnsdorf3
Dana Ohno Matoušová, Studánka č.p. 232, 407 52 Vamsdorf 3

Milan Klusoň, Západní ě,p.2744,407 47 Varnsdorf 1

Anita Klusoriová, Západní č.p. 27 44,407 47 Varnsdorf l
František Hromádka, Studánka č.p. 305, 401 52 Varnsdorf3
Alena Hromádková, Studánka č,p, 305, 407 52 Varnsdorf3
Iveta Vránková, Studánka č.e. 68, 407 52 Varnsdorf 3

Ing. Emil Vojtěch, Choceradská č.p.3l1916, Záběltlice, 14l 00 Praha4l
Hana Vojtěchová, Lužická č.p. l681/l7, Vinohrady, 12000 Praha 2
lng. Jaroslav Šerák, Za pekárnou č.p. 1173, Dubeč, l07 00 Praha 112
Ing. Michal Šerák, IDDS: eh827sb

trvalý pobyt: Nad Botičem č.p.687/6, Hostivař, 102 00 Praha l02
Hana Zárožňová, Královická č,p. 1663l},04, Strašnice, 100 00 Praha 10

Ceská telekomunikačni inlrastruktura a.s,. IDDS: qa7425t
sídlo: Olšanská č.p.268l16, ]30 00 Praha 3

Město Varnsdorf - Petr Šimek, Nám,E.Beneše ě.p. 470, 407 47 Varnsdorf 1

Město Varnsdorf, Nám. E. Beneše č.p. 4'l0,407 47 Varnsdorf 1

dotčené správní úřady
MěU Varnsdorf - OSMI/Doprava, Nárn. E. Beneše č.p . 410, 407 47 Varnsdorf
MěU Varnsdorf -OZP,Nám. E, Beneše ě.p.410,407 47 Varnsdorf l
MěÚ Varnsdorf SÚ/úřad úzernního plánování, Nám,E. Beneše č.p. 470,40':' 4'7 Varnsdorf 1

MěÚ Varnsdorf - ORG, Nám. E. Beneše č.p. 470,40"7 47 Varnsáorí 1

ostatní
vlastní




