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Marcela Novotná
117 545 I,7l
marcela.novotna@vanrsdorf,cz

VarIrsdorf. dne 28.4.2021

oZNAMENI
zAHÁ.rENí úzBvtNíHo ŘízBt {í

GasNet, s.r.o., IČo 272gs567, Klšská č.4. g40,40l 17 Úsí nad Labem - centrum,
kterou zastupuje GasNet SIužby s.r.o., ICO 2793S31 l, PIynárenská č.p. 499/], Brno-střed, Zábrdovice,
602 00 Brno 2,
klerou zttstupuje INPoS-Projekt s.r.o., IČo 25446355, Nitranskú č.p. 381,460 0l Liberec ]

(dálejen "žadatel") podali dne 19.3.2021 žádost o vydáníílzemního rozhodnutí o umístěnístavby:

REKO MS Varnsdorf - Poštovní, I. etapa

na pozentku parc. č. 123, 168, 175, ]8l/l, 251il, 251/2, 251/3. 251/1,251/8, 251/23, 255. 258/2, 15-18/3,

1518/9, ]519/], ]55], 1553/1, 1557/1, 1558, 1560/1, ]566/], ]567, 8168 y kalastrálnínt tizemi VurnstklrJ.
Uvedeným dnem bylo zahájeno ťrzemní řízení.

stavba obsahttie:
> StávajícíNTL plynovodní řadyzpotrtrbí ocelovéIro DN l50 a DN 80 vedené V lokalitě Lllic Poštovní

a Sedlářská budou nahrazeny novými STL plynovodními řady "PJ". "P2" a "P3".
} K rekonstrukci dochází z důvodll špatného technického stavrr NTL plynovodníclr řadů v dané lokalitě.

Na stávajících plynovodeclr byly řešeny úniky plynu.

Městský úřad Varnsdorf, Stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § l3 odst. l písrrr, c) zákona
č. l83/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dálejen "stavebIlí zákon"), oznamuje podle § 87 odst. l stavebního zákona zahájerríítzemního řizení. ve
kterérn upouští od ústnílro jednárli. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná statlovisl<a, účastníci řízení
své nárnitky a veřejnost připomínky do

l5 dnů od doručení tohoto oznámení.
K později uplatněným závazlým stanoviskům, námitkárn a připomínkáIn nebude přihlédnuto, Účastlrici
řízení molrou nahlížet do podkladů rozhodnLrtí (Městský úřad Varnsdorf, Stavební úřad. úřední dny
pondělí a středa od 8:00 do l7:00 hodin).

Poučení:

Účastníci mají právo vyjádřit v řízeni své stanovisko. Účastníci se mohou pře<i vydáním rozhodnuti
vyjádřit k podkladům rozliodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplrrění.

K závazným stanoviskům a námitkárn k věcem, o kter;y'ch bylo rozhodnuto při vydání úzenrně plánovací
dokumerrtace, se nepřihlíži. K námitkám, které překačují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst,,l
stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládaji
jeho postaveníjako účastníka řízení, a důvody podání námitek.
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Obec může uplatnit nánritky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo stavby,
na kterýclr má být požadovaný zánrěr uskutečněn, není-|i sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné
právo k tomuto pozemku rrebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebojiné věcné právo k sousednínl
stavbáln anebo sousedním pozemkům nebo stavbám rra nich může blt úrzemnírn rozhodnutím přímo
dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo
dotČeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštnílro právního přeclpisu, může up|atňovat námitky
Pouze v rozsahu, v jakérn je projednávaným záměrem dotčen veřejrrý zájen, jehož oclrranou se podle
zvláštního právního předpisu zabývá.

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

lng, Martin Togner v.r,
vedoucí stavebního úřadu

otisk úřednílro razítka

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: 0 4. !]5 ?021 Sejrnuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejnutí oznáInení.

sídlo: Klíšská č.p. 940,401 17 Ustí nad Laben - centrum - prostřednictvíIn zástupce
GridServices, s,r.o., IDDS: jnnyis6

sídlo: Plynárenská č,p. 499l1, Brno-střed, Zábrdovice, 602 00
INPOS-Projekt s.r.o., lDDS: hvpb63w

sídIo: Nitranská č.p. 381,460 0l Liberec l
Město Varnsdorf, Nám. E. Beneše č.p . 4'70,407 47 Varnsdorf l

Brno - prostřednictvín zástupce

SčVK a.s., IDDS: ť7rĎns
sídlo: Přítkovská č.p. l689, 4l5 50 Teplice

CETIN a,s.. 1DDS: qa7425t
sídlo: Českomoravská č.p.25l0ll9, l90 00 Praha 9-Libeň

Město Varnsdorf - Petr Šilnek, Nám.E,,Beneše č.p. 410, 407 47 Varnsdorf l

Obdrží:

GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt

Distribuce, a, s., IDDS: v95uq§z
sídlo: Teplická č.p .874/8,Déěín IV_Podmokly, 405 02 Děčítl2
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Miroslav Lukáš, Poštovní č.p.2573,401 47 Varnsdorf l
Magdalena Bóhmová, Poštovní č.p. 2513,407 47 Vamsdorf l
Igol Feko, Poštovníč,p. 2570,407 47 Varnsdorf l
Tereza Vnenk, DiS,, Mladoboleslavská č,p, 1335,4,07 41 Varnsdorf l
lng. Michal Vnenk, Štítrrého ě.p.202135,Žižkoy,l30 00 Praha j
Miroslav Vol]nout. Novoměstská é.p. 1782,407 47 Varnsdorť l
Ivana Vébrová, Poštovní č.p. 421,407 47 Varnsdorf l
Martin Vébr, Poštovní č.p, 42l, 407 47 Varnsdorf l

Tomáš Jakoubek, Dvorská č.p, 3429,401 47 Varnsdorf 1

LLrdmila Pospíšilová, Poštovní č.p. l420, 407 47 Varnsdorf l
LLrbomír Pospíšil, Žirovnice č.p. 55l, 394 68 Žirovnice
Václav Markvart, Poštovní č.p, l408, 107 47 Varnsdorf ]

Dagmar Hýrová, Poštovní č.p. 2156,407 zl7 Varnsdorf l

Roman Sedláček, Poštovní č.p. 426,407 41 Varnsdorf l
Helena Kapustová, Poštovní č.p.425,401 47 Varrrsdorf l
Patrik Pekárek, Poštovní č,p. 425,401 47 Varnsdorf l
Ladislav Lhoták, Poštovní č.p. 2788,407 47 Varnsdorf I

Miroslav Doležal, Poštovrií č.p.2717,407 47 Vamsdorf l
PaedDr. Anna Pjetašová, Polrraniční Stráže č.p, 2116,401 47 Vanrsdorf l
Vladimír Zbořil, Pohraniění Stráže č.p. 2716,407 47 Varnsdorf l
Rťržena Storczerová, Poštovní č.p.2113.407 47 Varnsdorf 1

Oswald Nittel, Sedlářská č,p, 2'l 14. 407 47 Varnsdolf l
Jan Školnik, Sedlářská č.p.21l5,407 47 Vanrsilorf l

Martin Storczer, Západní č.p.2333,407 47 Varnsdorf l

Pavla Řeháková, Jiřího z Poděbrad č.p. i390,407 47 Varnsdorf l

tičasmíci řízení podle § 85 odst. 2 oíMveřc_iná ry,hláška):

Osoby s vIastnickými nebo .iinými věcnými právy k sousedním pozemkůnr:

parc,č. I22/|,169, l72l1,174, l8Z,23"7l1,23'712.25415,25416,25419,254l)0.254ll),254112.
254ll4.254122.256,25,7, l548/7, l548/8, l548/l0, l548/l4. l550/l, l550/4. l550/5. ]554. l555/].
155513, l55112. 156612, 1569 v katastráltrím území Varnsdorf

Osoby s vlastnickými nebojinýnri věcnými právy k sousedním stavbán]:

Varnsdorfč.p. l428, č.p. 3261, č.p. 2713, č.p.2712, č.p.27 | l, č.p.27l0. č.p, 21l6. č.p.27l5, č.p.
421,č.p.2717, č.p. 2788, č.p.2189, č.p. l408 a č.p. 2570

tlotč9né správní tiřad),:
MěU Varnsdorf - OZP, Nám. E. Beneše č.p. 470, 407 47 Varnsdorf l
MěU Varnsdorf - OSMI/Doprava. NáIn. E. Berreše č.p. 410. 407 47 Vanrsdorf
MěU Varnsdorf_ OSMI, památková péče, Nánr, E. Beneše č.p. 4-I0.401 41 Varnsdorf ]

tiřa4l-pro vyvěšení a nodálí:prótv o r|,lu v.tvčýnil:ainmi:
MěU Varnsdorf - ORG, Nárn. E. Beneše ě.p.410.401 47 Varnsdorf l

osí(ttt7 í:
vlastn í

Příloha:
situace
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