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oZNAMENI
ZAHÁJENi úzBMNíHo ŘiznNí

Město Varnsdorf, IČo 00261718, Nám. E. Beneše č,p.470,,407 47 Varnsdorf1,
které zastupuje RyvE_pRoJEKT s.r.o., Ičo 05981999, Masarykova č.p.633/318,400 01 Ustí nad

Labem 1

(dálejen ,,žadatel,,) podalo dne22.1 ,Z02| žádost o vydání Ítzemnílro rozhodnutí o umístění stavby:

Varnsdorf, Studánka, kabelizace veřejného osvětlení L etapa

na pozemku parc. č. 146, l5g,1,1OlI,nt,452,514,525,532lI,534,608,614/1,6|4l3,6|4l4,6l5,6l6,
622,628,635,631,709,7\0 v katastrálním území Studánka u Rumburku,

Uvedeným drrem bylo zahájeno územní řízení.

Stavba obsahuje:

_ účelem navlhované stavbyje kabeIizace nového veřejriého osvětlení. V místě stavbyje provozováno

stávajicí veřejné osvětlení s nadzemním NN vedenim, které bude demontováno v rámci stavby

kabeÍizace NN distribuční sitě ČEZ Distribuce, a.s. Nové veřejrré osvětlení btrde provozováno jako

podzemní kabelové vedení se samostatnými ocelovými stožáry se svitidly,

Městský úřad Varnsdorf, Stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm,.c) zákona č,

l83/20Ó6 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

(dále jen ,,stavební zákon,'), oznamuje podle § 87 odst, l stavebního zákona zahájení Územriího řizelrÍ, ve

iterém upouští od ústníhojednání. Ooteene orgátry rnolrou uplatnit závazná stanoviska. ÚČastníci řízeni

své nárnitky a veřejnost připominky do

l5 dnů od doručení tohoto oznámení.

K později uplatněrrým závazným stanoviskům, námitkárn a připomínkám nebude přihlédrruto. LjČastníci

řízení mohou nahližet do podkladů rozlrodnutí (Městský úřad Varnsdorf, Stavební úřad, Úřední dnY

pondělí a středa od 8:00 do l7:00 hodin).

Poučení:

účastní.i mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním rozhodnuti

vyjádřit k podkladům rozhodnutí. popřípadě navrhnout jejich doplnění.

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozlrodnuto při vydání írzemně Plánovací
dokurneniace, se nepřihlíží. K námitkám, které překračují rozsah a nesplriují požadavky § 89 odst.4
stavebního zákona, ie nepřihlíží. Účastník řízení ve svýclr nárnitkách uvede skutečnosti, které zakládají
jeho postaveníjako účastníka řízení, a dťrvody podání námitek.

u.Oí
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obec může uplatnit námitky k ocltraně zájrnů obce a zájrnů občanů obce. V|astník pozemku nebo stavbY,

na kter;l,ch má být požadovaný zámér uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné

právo k tomuto poiernku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním

itavbám anebo iousedním pozernkům nebo stavbám na nicli může blýt územním rozhodriutím Přímo
dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakýrn je její právo přímo

dotčeno. osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitkY

pouze v rozsahu, v ;aŘem ;e projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se poclle

zvláštního právního předpisu zabývá.

NecháJi se některy z účastníků zastupovat, předIožíjeho zástupce písemnou plnou nroc.

lng, Martin Togner v.r.
vedoucí stavebního úřadu

otisk úředního razítka

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů,

Vyvěšeno dne: .....19,..i]t,..l!.?1.... Sejmuto drie:

Razítko, podpis orgárru, kteqý potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení,

prostřednictvím zástupce RYVE-PROJEKT s.r.o., IDDS: ywmgmyu

sídlo: MasaryLova č.p. 633/318, ústí nad Labem_Bukov,400 0l Ustí nad Labem l

Boris Koral, Studánka č.p. 98, 407 52 Varnsdorf 3

MUDr. JosefKořínek, Studánka č.p.547,407 52 Varnsdorf3
Bohurnil Kudla, Komenského č.p.2322,407 47 Varnsdorf l
Ing. Jiří Květoň, Branická č.p. l435ll3l, Braník, l47 00 Praha47
Ing. Otakar Pluhař, IDDS: 79a759r

trvalý pobyt: Benešovská č.p. 3 l 56, Kročelrlavy, 272 0l Kladno l

Alena Pluhařová, Benešovská č.p. 3156, Kročelrlavy,272 01 Kladno 1

Dana Dudková, Studánka č.e. 18,40'1 52 Varnsdorf3
Ing. Jiří Květoň, Branická č.p. 1435ll31, Braník, 147 00 Praha47
lrrg. Jana Květoriová, Branická č.p. l435ll31,Braník, 147 00 Praha 47

Andrea Burešová, Studánka č.p. 256,40'1 52 Varnsdorf3
Lotlrar Porsche, Studánka č.p. 256,407 52 Varnsdorf3
Helga Porscheová, Studánka č.p. 256, 407 52 Varnsdorf 3

Ing.*Lubor Skalka, Clrorušick á ó.p. 59215, Čimice, l8l 00 Praha 8l
Ústecký kraj, IDDS: t9zbsva

Obdrží:

Město Varnsdorf, Nám. E. Beneše č .p, 470, 407 41 Varnsdorf,

(lii,,r.,,
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sídlo: Velká Hradební č.p. 3 l 18/48, Ústí nad Labem-centrum, 400 02 Ústí nad Labem 1 ,

prostřednictvím zástupce Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvkov á orgatlizace,IDDS: 6hevxje
sídlo: Ruská č.p. 260l13,Pozorka,4l7 03 Dubí u Teplic 3

CETIN a,s., IDDS: qa7425t
sídlo: Ceskomoravská č.p, Z510ll9,190 00 Praha 9-Libeň

Ministerstvo obrany ČR, Odd. ochrany úz. zálmů Čechy, Sekce nakládání s majetkem, IDDS: hjyaavk
sídlo: Tychonova č.p.22l/l, Hradčany, 160 00 Praha 6

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqý
sídlo: Teplická č.p. 87418, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčin 2

GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt
sídlo: Klíšská č.p. g40,40l |7 Ústí nad Labem - centrum,

prostřednictvím zástupce GasNet Služby s.r.o,, lDDS: jnnyjs6
sídlo: Plynárenská č.p.499ll, Brno-střed, Zábrdovice,602 00 Bmo 2

TS města Varrrsdorf s.r.o,, Svatopluka Čecha č.p. 1277 , 407 47 Varnsdorf 1

Město Varnsdorf - Petr Šimek, Nám.E,Beneše é.p. 470, 4O7 47 Varrrsdorf l

účastníci řízení podle § 85 odst.2 Bísm. b) stavebníh

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc. č. l48,152ll ,|61,|63,164,165,166,167,|7Z, l'73,175, 176, 117,215,5l2,5l3,526,6I'7,
620,62|,623,62411,627,630,636,638,61ll1,699,700,7l1,7IZ,713,714,715,vkatastrálníni
území studánka u Rumburku

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Varnsdorf, Studánka č.e. 19, č,e. 79, ě.p. 124, č.p.334, č.p. 337 , č.p. 33 8, č.p. 343, č,p, 545.

dotč,ené správní úřadJ :

MěU Vamsdorf - OZP, Nám. E. Beneše č.p. 470,407 47 Varnsdorf l
MěÚ Vamsdorf - OSMI/Doprava, Nám. E. Beneše č,p.470,407 41 Vamsdorf

MěÚ Varnsdorf - ORG, Nám. E. Beneše č,p.410,407 47 Varnsdorf l

ostatní:
vlastní

Příloha:
situace

(Q nar
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