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oZNAMENI
zAHÁJENí úzBnrNíHo ŘíznNí

GasNet, s.r.o., IČo 27295567, Klíšská č.p. 940,401 17 Ústí nud Labem - centrum,
kterou zostllpuje GasNet Služby s,r.o., IČo 279353l1, Ptynárenská č.p. 499/l, Brno-slřed, Zábrtlovice,
602 00 Brno 2,
kterou zastupuje INPoS-Projekl s.r.o., tČo zslqdsss, Nitranská č.p. 38I,460 0l Liberec ]

(dálejen "žadatel") podal dne 24.3,202l žádost o vydání územního rozhodnutí o umístěni stavby:

REKO MS Varnsdorf - Poštovní, II. etapa

na pozenku parc. č. 87/13,87/26, 1]0, ]12, l]1, 1573, l576, 1580, l58], 1582, l583. 1581, 2309i1.

2309i2,2336,2557/1,2557/2,2558,2560,2567,2568,25t-1/2,8168 v kaíastrálltittl úzení Vunlulott.
Uvedenýn dnem bylo zalrájerro územní řízerií,

Stavba obsahu_ie:
), Stávaj ící NTL plynovodní řady z potrubí ocelového DN 200, DN l50 a DN l00 vedené v lokalitě u lic

Poštovní a Otáhalova budou nahrazeny novými STL plynovodními řady "P1", "P2" a "P3".

} K rekonstrukci dochází z důvodu špatnélro teclrnického stavu NTL plynovodníclr řadů v dané lokaiitě.

Na stávajícícIr plynovodech byly řešeny úniky plynu.

Městský úřad Varnsdorl Stavební úřad, jako stavební úřad přislušrrý podle § l3 odst. l pisn. c) zákona

č, |83/2006 Sb,. o írzernním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdě.jších předpisti

(dále jerr "stavební zákon"), oztramuje podle § 87 odst. l stavebního zákoria zahájerií úzenlnílro řizeni, ve

kterém upouští od ústnílro jednání. Dotčené orgány molrou uplatlrit závazná stanoviska. účastníci řízení
své námitky a veřejnost připornínky do

15 dnů od doručení tohoto oznámení.
K pozdé.ii upIatnéným závaznj ln stallor.iskům. Itánritkám a připomínkárn rrebude piih|édrluto. Úca.,tníci
řízení tnohou nahlížet do podkladů rozlrodnutí (Městský írřad Varnsdorf. Stavební úřad. ťrřední dny
pondělí a středa od 8:00 do I7:00 hodin).

Poučení:

Učastníci maji právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Učastníci se rnohou před vydáninr rozhodnutí
vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrlrnout jej ich doplnění.

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kte{ých bylo rozhodnuto při vydáni územně plánovací
dokunlentace, se nepřihlíží. K námitkám, které překračují rozsah a nesplňuji požadavky § 89 odst. 4
stavebního zákona, se rrepřihlíží. Uěastník řízení ve svých nárnitkách uvede skutečnosti. které zakládají
.ielro postavení.jako účashríka řízení, a důvody podání nárnitek,

(41l ),fit'.
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Obec rnůže uplatnit námitky k ochraně zájmťr obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku rrebo stavby,
na kte{ých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo nrá jiné věcné
právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebojiné věcné právo k sousednínr
stavbám anebo sortsedním pozemkťtm nebo stavbáln na nic|r Inůže být írzemnínr roz|rodnutínr přínlo
dotčeno, nlůže uplatňovat námitky proti projednávanému zálněItl v rozsahr.r, .jakýnr je její právo přímo
dotčeno. Osoba, kteráje účastníkem řízení podle zvláštnílro pr,ávního předpistr, mťrže uplatr"lovat nárnitky
pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle
zvláštního právnílio předpisu zabývá.

Nechá-li se některlý z účastníků zastupovat, předIožíjeho zástupce písemnou plnou moc.

Ing. Martin Togner v.r.
vedoucí stavebního írřadu

otisk írředrrího razítka

Toto oznámení musi být qvěšeno po dobu 15 dnŮ.

vwěšeno drre:
0 4 l]i, ?021

SejInuto dne:

Razítko, podpis orgánu, kteti potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznáInení.

Obdrží:
t?častníci řízení podle § 85 odst. ] stavebního zákona (datová schránka a dooončeně);
GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt

sídlo: Klíšská č,p. 940,40t 1'1 Ústí nad Labem - centrum - prostředn ictvírn zásttlpce
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

sídlo: PlYnárenská č.p.49911, Brno-střed, Zábrdovice,602 00 Bmo _ prostřednictvím záshrpce
INPOS-Projekt s,r.o., IDDS: hvpb63w

sídlo: Nitranská č.p. 381,460 0l Liberec l
Město Varnsdorf, Nám. E. Beneše ě ,p, 410, 407 47 Varnsdorf l

Doris Hodničáková, Zelinářská č.p. 2534,407 4'7 Vamsdorf 1

Ing. Jan Hodničák, Zelinářská č.p. 1269,40'7 47 Varnsdorf l
Romarra Ducháčková, Otáhalova č.p. 1207,407 47 Varnsdorf l
Zdeněk Ducháček, Otáhalova č.p. 1207,40'7 47 Varnsdorf l
Petra Kr.rtinová, Otáhalova č.p. 120'7,40'7 47 Varnsdorf l
Mgr. Vlasta Landsmannová, Otáhalova ě.p. 1207,407 47 Varnsdorf l

@lr,r,
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Tien Tung Vu, Tyršova č.p. 5Z1,401 47 Varnsdorf l
Eva Svobodová, Otáhalova č.p. 2086,407 47 Varnsdorf l

L stecký kraj. IDDS: tOzbsva
sidlo: Velká Hradební č.p. 3l I8/48, Ustí nad Labem-centrun. 400 02 Ustí nad Labern l

Jana Nagyová, Rumburská č.p.3l1162,407 53 Stary Jiříkov
JúIius Nagy, Rumburská č.p, 3l7162, 407 53 Stary Jiříkov
Věra Hrnčalíková, Poštovní č.p. 2708.407 47 Varnsdorf l

Aleš Hemelík, Dolní Podluží č.p.246, 401 55 Dolní Podluží
Ing,Bc, LLrdmila Záčková, Shrdánka ě.p. 29l, 407 52 Varnsdorf3
'l'hi Lan Phuong Tran, Národní č,p. l75l, 407 47 Varnsdorť l
Simona Stavkvistová, Bezručova č.p, 2896,276 0l Mělník l
Mgr, Věra Suchonrelová, U Lesoparku č.p. ]90l,286 0l Cáslav-Nové Město
Sinona Hrněalíková, Poštovníč,p. 2708,407 47 Varnsdorf ]

I"ng. Irena Zálešáková, Na Dědině č.p. 73, Vésky, 686 0l Uherské Hradiště l
CEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95Lrqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmok|y, 405 02 Děčin 2
SčVK a,s,, IDDS: f7rĎrrs

sídlo: Přítkovská č.p. l689, 4l 5 50 Tep|ice
CETIN a,s., IDDS: qa7425t

sídlo: Českomoravská č.p, 25l0/l9, l90 00 Praha 9-Liberi
Město Varnsdorf - Petr Šimek, NáIn.E,.Beneše é.p.470.4O147 Vamsdorf l

Vodaíbne Czech Republic, a.s,, IDDS: 29acihr
sídlo: nárn, Junkových č.p. 2808/2, 155 00 Praha 5 15

Teplárna Varttsdorf a.s,, IDDS: 5erngmpb
sídlo: Palackého č.p.350l,407 47 Varnsdorf 1

Technické služby města Varnsdorf, s.r.o., IDDS: zaj6jey
sídlo: Sv. Čecha č.p. 127'1, 40'1 47 Varrrsdorf l

tičastníci řízeni nodle § 85 odst. 2 ejnci vlhltiška);

Osoby s vlastnickýrni nebo.jinýrni věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc.č.87l12,94, l l |, 1 13, 11912, ll9l3,l20" l570. l575, l577. l585.2308.2312.2316,2320"
2556ll ,2559,2569,2570,257l lI,25'7 113,25'73, Z5'7 411,251414 v katastrálním úzerní Varnsdorl

Osoby s vlastnickými nebo jinýrni věcnými právy k sousednim stavbám:

Varnsdorf č.p. 25 56, č.p. 2112, č.p. l3 69, č.p. l 5 87, č.p. 1260 a č.p. 502

tl o t č e n é s pu;tttl! liglll:
MěÚ Varnsdorf - OŽP, Náln. E. Beneše č.p.470,40147 Varnsdorf ]

MěU Varnsclorf - OSMl/Doprava, NáIn. E. Beneše č.p. 410.401 47 Varnsdorf
MěU Varrisdorf - OSMI, památková péče, Nán, E, Beneše č.p.470,407 47 Varnsdorf l

lil'al a,o vWěšCni a po.láDí ZDrú|,v U d1tu |,,vvěsťní !l 5,!.itl|llli;
MěU Varrrsdorf - ORG, Nárn. E. Beneše ě.p.410,407 47 Varnsdorf ]

ostaíní:
vlastrl í

Příloha:
situace

(r)/,j,lí,
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