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OZNAMENI
poKRAČovÁNí úznnauígo níznní

G6,Rle í, s,r.a., rčO 27295567, Ktíšshi č.p. 94rL 40t t 7 I'slí n*l !,lhent - cťnlf un,
ktcroU z.ustupule GnsNct S!užb_y s.r.o., lČo 2793531t, Plr-niruskti č,p. 499,/I, !]rno-střťl, Zúbrdotic,a,
6l)2 l)0 l}rno 2,

kícntr-l zastuptljc INPoS-Projekt s.r.o., IČ0 25446355, Nihltnskú tl,p. J8r,4óll 0! Libcrut. ]

(clálejen "žadatel") podal dne 24.3.2021 žádost o vldání ťtzetnního rozhrlc]nLtti o rlInistélli sla\ b\:

REKO MS Varnsdorf - Poštovní, Itr. eíapu
ttlt ptlzctrtkLt parc. č, 87/l3. 81/16, 1l0. ll2. l1,1. ]573. l576. l580. l58]. l58j. l5tJ_l. ]]09, l. ]_-]()() ].
]]]6. ]j57/]. ]557/2. 2558. 2560. 2567. 2568, 257,412.. 8 l68. l585 v katastrzilninr ťtzctlli Varltsdot,1'
t]vcdcnÝnr c|rrcttt br lo zalrájeno ťrzenrni řízení,

,ý q!:bqp]Ls(7t]!L!;
r Stártlící N'l L plvnovotlní řacly z potrLrbíocelového DN ]00. DN l50at)N l(X) reile,rlór lo1,1rlitčLrlii

Pošlovni a Otáhalova budoLl nahrazeny novýnri S-l'L plvtlorodnirrri řatlr "l)l". "Pr" ,r 'l) ]"
l, K rel<onstrttlici clochází z dťl1,odrr špatného teclrrrického stavu N'I-1. plrntlr,ocitlíclt íacltt r darró lilLlrliti,

Na stár,aiícich plvnovodech br-ly řešeny, úni|<1, pll,ntr,

Nlčstslii úřatl Varnsclor,l] Stavebni úřail._iako slavební úiad příslušn1 podIe § li tlclsl, l písnl. c)zi]krlitit č.
l8_-i"]0{)6 Sb.. tl ťtzcnlnínl plánování a stavebnin] řádLr (stareblrí zllktltl). r,c ztlérli pozLlč,jšiclr pr'etIpirLr
(dálc.jen "stavební zákon"). oznatnuje podle § 87 tldst. ] starelrrtího zltkona pot,,račtlrziní úzenlnihll itzetlt.
le kterénl LrpoLršti od ťlstního jednáni, Dne l5.6.2021 na ztikluelě,:,!r4o,ýLr!q,l,_qb_r]!u l]|!0 řj:clli ?l..ťru.\Llll)
: tlttl'otlu :ntěny trasv N7'L pll,1loy,odu ntl pL1, ]585 k.ú, L'umsdorí, Dotčcné ot,gánr ntclltoLt ttplaltlit
závazná stanovis]ia. ťrčastníci řízení své nárnitky a veřejnost připonrínliv ke zntětlt.tras1 retlcni clo

15 dnů od doručcní tohoto oznámcní.
K pozdčji Lrplatněnínl závaznýnr stanoviskůrrr. nárnitkám a připonlinkárrr rtehtrr,le piihItjtlrttrtL, L]člrstrlíci
řízcttí nrohotl nahližet clo podkladů r,ozlrodnutí (Městslij ťrřacl Varrlsclorl. Starebrli ťrřati_ ťtieLltti cltti
ponclčlí a střccla tlcj 8:00 do l7:00 hodirr),

l)oučení:

[lčastníci ma.jí právo v;,játlřit v řizení sve stanovisko. Učastnici sc ttlolrort přet1 rrtlllrlirll l()ll1()(1|]L|li
rl,jritlřit k podltIadům rozhodnutí. popřípaclě navrhnotrtjejich doplnční,

K záraznÍnt stanovisl(Ůn] a nánritkánl k věcenl. o kterých bylo rozhoclnLrto při r,l,dllní úzctntrč pIlirtrlrltci
dokLtnlentace. se nelrřihIíží. K nárnitkánr, které překračLrií rozsah a nespltiuií požadavkr § lJ9 odsr, .l

stavebního zákona. se nepřihlíží. Učastník řízení ve svých rrárrritkách t|vcde sI(Lltečl]()5ti. literó laLllitllrji
.icho postavení.jako ťtčastní]ra řízeni. a dťrvody podáni nánritek,

//{



(,i, N/ tjV.^ l 13,1? 7/2()2 I NovN4a stl,2

()bcc rllťrže uplatrlit nárlitky l< ochraně zájnrťl obce a zájnlťr občanů ol-;cc. VIastnili pilzcnlktl ncbo stavt-l1,

na litcrýclr nlá být požadovatlý zánlěr uskLttečněn, není-li sánl žadatcIcnt. ncbo lctt. kclo tnli.jittc rccItc
právo k totnLtto pozcnlI<Lt nelro stavbě. trcbo osoba. je.iíž vlastnické rlcbo.jiné r,ěctló priil,tt l, stlttsctltlitll
slarbiint ancbo sttttscdnínl pozenlIirinl ncbo stavblttn na nich nliiže lrjt ťrzcnlnínl t,tlzllilcItlttlitrl llt ttrr,r

clotčeno. nlrltže tlpIatňovat nánitliy ploti pt,ojccln ávané nl Lr zlinlčrLt v rozsahtr..jaliinl .jc.ic,ji 1lrliro 1liIrll,r
clotčcrlo. Osoba. ktcr,á.ie účastníkcnl řízcní podle zvláštrlího prlilníllo pictlpistr. n]ilžc tll)li]lňo\1lt ni]lllilL\
portze, v rozsahrt. l .iakónr .!e plclicclnílvanj,nr zántčrcrn dotčert vcřc,.irli zír_jcnr. _jchtlž ocltt,lltlritt sc 1lrltllc
zr IilitrriIrl, ;ltlir tl ilto 1rie1l1rji11 7;1|111;i,

Ncchir-lisc nčklcrÝ z ťrčastníkťr zastLlpovat. přcdložijeho zásttlpcc pís0l]1nolt pltltrtt ttttlc,

lng, MaIlin'I'ogncr v,r.
vedouc í stavcbn í]ro ú řadu

lll isk ílředního razítka

'l'tllo trznlinrerrí nrusí být vyvčšcno po dobu l5 tlnů.

Vyvčše rro a^", . . ..2-.7.,...0J.,,.I9.?J... Sc.jntLtto clnc:

llazítko. podpis orgltnu. l(telý potvrzLlje vyvěšenía sejn]utí oztttitrretrt.

()lrtlrží:

tič t t,y t.n.i_t,i.l'!;t] tti. ll.tlt|!c_.§ 8: q4st. ! wtcbLillq qkug k|ttttll,ti,tt,lrúttktt u tlo1xlrtietul|;
(lasNct. s,r.o.. Il)DS: l,clxzhzt

sít|lo: Klíšsliri č.p. 940. 40l l 7 Ústí nac] Labcnl ccl]tItllll pt,tlstřcclnictr,ítrt zllslttllcc
(iridScrviccs. s.t.o,. I DI)S:.inn;,is6

síclIo: Pllnlrrcrlská č,p, rl99ll, []r,no-střcd. Zlrbl,dovicc. 6()2 00 l]rno . pIosticdl]ic1\ inl ./alsltlpcc
IN I)()S-Plo.icl<t s.r,o,. II)DS; 111,pb63rv

sícl]o: Nitrlrnská č.p, 381.460 0l I-ilrcrcc l

Mčsto Varnsdorí, Nánr. I]. lJerreše č.p. 470. 401 47 Varnsclorl' ]

ťlc:tt.yLúc_!-:úze!ú!!Lc]]ť § Elpdst. 2 pilll1,1t) stul,ebního zákoJJllltlqull,,j,sc,]tlllttklt1 t[l14l1,yča n č,) :

[)oris lIoclnič/rlior,á. Zclirrářská č.p. 2534. 407 47 Varnsdorf l

Ing, Jarl I-1odničák. Zelinářslrír č.p. J269.407 47 Varnsdorl l

Ilonrana [)Lrcháčkor,ít. Otáhalova č.p. l207. 407 47 Varnsclol,l' l

ldcnčk I)Lrchlrčck. Otáhalova č.p. J207.407 47 Varnsdor,í'l
I)ctra Ktltinovlil_ Ol1rlralol,a č.p. l207. 407 47 Valnsdor,|' l

Mgr. Vlasta Landsnlantlovlt- otžihalova č.p. l207.407 47 Varnsdorl'l
|-icn'|'Lrng VLt.'|'yršova č.p. 521.407 47 Varnsdorl l
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[:r,a Svobodová. Otáhalova č,p, 2086,407 47 Varnsdorl'l
[Jstecký kraj. lDDS: t9zbsva

,Ítllo: Velká Hradebni č,p, jll8 ]8. Ústi lreL] Lahťll,|-cťlllrlllll_ -lU{ll)] l .Iitt;til l ;rLrutlt l

.lana Nagyor á. Rtrnrburská č.p. 317l62,:l07 5] Starý Jiříkol,

.lúliLrs Nagy. RLrnrbLrrská č.p.311l62..l07 53 StarÝ Jiříkoi
Věra Hrnčalíková. Poštovní č,p. 2708. 407 47 Varnsdorf l

AIeš Hernelík, Dolní Podlrrží č,p. 246,.l07 55 Dolní PodlLrží
Inq.Bc. Ludrnila Záčková. Studánka č,p.291.407 52 Varnsdort'j
1-hi Lan Phuong Tran. Národní č.p, l75 l. 407 47 Varrlsdori I

Sinlona Stavkvistová, Bezručova č.p.2896,276 0l Mělník l
i\lgr, Věr,a SLtchonrelová, U Lesoparku č.p. l90l . ]86 0l Čásla\ -Nové Město
Sinlona Hrnčalíková, Poštovní č,p, 2708,407 47 Varnsdclrť l

lng. lrena Zálešál<ová, Na Dědině č.p, 73, Vésky,686 0] Uherské Ilťadiště l
ČEZ Distribuce, a. s,, IDDS: v95trqfy

sídlo: Teplická ě.p.874/8^ Děčin IV-Podmokly,405 02 Děčin 2
SčV K a.s,. lDDS: t]ri9ns

sídlo: Píítkotská č.p. l689.4l5 50 -I'eplice

(]tll-IN a,s.. lDDS: qa7425t
sídlo; Českonroravská č.p. 25 l0/J9, l90 00 Praha 9-Liberi

Město Varnsdorl- Petr Šinrel<. Nánr,E.Beneše č,p. 470, -+07 47 Varnsclorl ]

VodaIone Czech llepLlblic, a,s,, IDDS: 29acihr
sícllo: nánt, .ILrnkor,Ých č.p, 280812, ]55 00 Praha 5l5

'I-cplárna Varnsdorf a,s,, lDDS: 5erlgrlpb
sídlo: Palackého č,p, 350l . 407 47 Varnsdorf l

l cchnické sIttžbr, nrěsta Varnsdorl s,r,o.. IDDS: za.j6je1,

síd]o: Sr . Čecha č.p, l271, 401 47 Varnsdorf ]

tlčustníci ř,i:cttí poclIc § 85 otlst. 2 oisnt. b) stayebního zúkotttt lwřc.inti ttLltt;tg1

Osob;,s vlastnický,ni nebo jinÝrni věcnÝmi právy k sousednínr pozenlkůnr:

parc. č,87/l2.94. I]l. ll3^ ll9l2. ll9l3,120, l570. l575. ]577. l585.2]0tl. ]]l]. ]_] ló. ].l]().
255ó/l. ]559. 25ó9. 2570. 257ll1.251l13.2573.2514ll. ]57-1/_l \, I(ataslrtilnínl úzctni Vitt,tlscItrrl'

()sobv s vIastnickÝnri nebo.jinýnri věcnýnri právv k sousedtrínr stavbálll:

Varnsdorfč.p. 2556. č.p, ?712,č,p. l369. č,p. I587. č.p- l26() a č,p, 5()?

dot[ate sprúytt í íituly
MěU Varrlsdorf - OZP. Nánr, E. Beneše č.p.;l70..{07.17 Varnsdolt'l
Mět] Varrlsdorl_ OSMl/Doprava. Nám, E, Beneše č.p.470..l07 47 Varnsdr:rl'
!lčL] Varnsdorl - OSMI. památková péče, Nárn. E, Beneše č,p, ]70. .107 .l7 Varttscltlrl' ]

ui !! L! pJg)y!!ť!!!! p orl!!!]J; P!ý!!_zJ! (l!rDJr!i!]j]r]r!j! !1! l i ;
]\4čU Varnsdorf - OltC. Nám. E, Beneše ě.p.410,401 41 Varnsdorf l

s!L4!]]]L
v lastn í

PříLq|ro
s ituace znlěnv trasv

,ft.r,




