
Městský úřad Varnsdorf
stavební úřad

Nám. E. Beneše 470_ Vamsdorf

Spis. zn,: 3760l2021lsÚ-tn
čj,, MUYA92l2022IndKl
Vyřizuje: Klára Indráková
Tel.: 4l'7 545 |73
E-mail: klara.indrakova@varnsdoďcz

Varnsdorf, dne 3. 1.2022

oZNAMENI
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

ČEZ Distribuce, a. s.,IČo 24729035, Tepliclcí č.p. 874/8, Děčín lV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

(dále jen "žadatel") podala dne l4.10.2021 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

DC Varnsdorf- uniíikace, kabel DC_2044, 1921,1924 (IE-12-4006807)

na pozernku parc. č. 26921144, 2692/145,26921153,2767 ,2849/19,2857 ,2879,288711,288717 ,2887l23,
2887 /25, 2894/4, 2937 ll, 379511, 3798, 8l88/1, 2737 , 3796/4, 379619, 3'796154, 3'196155 v katastrálníIn
úzerní Varnsdorf. Uvedeným dnem bylo zahájeno územni řízení.

Stavba obsahuje:

- Stávající kabelové vedení V}.,i bude z větší části ve stávaj ící trase vyměněno za nové, v souladLr s §
79 stavebnílro zákona. A současně bude jako součást zařízení distribuční soustavy doplněna trubka
HDPE, včetně optického kabelu. Ve vyzriačenýcli úsecích dojde ke změně trasy:

} Trasa přeložky kabel. vedení \Ť{ (od pozenrku parc. ě. 379614 po pozemek parc. č, 2887123.
vše v kat. území Varrrsdorf) v délce cca 3 18 m:

TR OC_VARN Gozvodna) - TS DC_l924 PRAZSKA
TR DC_VARN _ TS DC_0323 (pův. směr TS DC 2020 POŠTA)
TR DC_VARN _ spojka u TS DC_0323 (pťrv. směr TS DC _2044 BYTOVÝ PODN]K)
TR DC_VARN _ TS DC_0266 TECHNICKY PAVILON

} Trasa přeložky kabel. vederrí VN (od pozemku parc. č.2887l23 po pozemek parc.č.2887l7,
vše v kat. území Varnsdorf) v ó,élce cca72 m,.

TR DC_VARN _ TS DC 1924 PRAŽSKÁ
} Trasa přeložky kabel, vedení V}{ (od pozemku parc. č.2887123 po pozemek parc, č,289414,

vše v kat. území Varrrsdorf) o délce cca l6 m:

TR DC VARN _ TS DC 0323

TR DC:VARN _ spojka-u TS DC_0323 (směr TS DC_2044 BYTOVÝ PoDNlK)
TR DC_VARN _ TS Dc_0266 TECHNICKÝ PAVILON

} Trasa přeložky kabel. vedení VN (od RD čp. l997 po RD č.p. l906, Varnsdorf) o délce cca
ll8m:
TR DC VARN - TS DC 0323

TR DC:VARN - spojka rr TS DC_0323 (směr TS DC_2044 BYTOVÝ PODNIK)
} Trasa přeložky kabel. vedení VN (od pozemku parc, ě. 2737 po pozemek parc. č.26921144,

vše kat. území Varnsdorf) o délce cca 108 m:

TRDC VARN - TS Dc 0266 TECHNICKÝ PAVILON.
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Městský úřad Varnsdor{ Stavební úřad,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č.

18312006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dálejen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. l stavebního zákona zahálení ťrzemního řízení, ve
kterém r.rpouští od ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplaínit závazná stanoviska, účastníci řízení
své riámitky a veřejnost připomínky do

15 dnů od doručení tohoto oznámení.

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám a připomínkám nebude přihlédnuto. Účastrríci
řízení molrou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Varnsdoď, Stavebrrí úřad, úřední dny
pondělí a středa od 8:00 do l7:00 hodin).

Poučení:

Učastníci maji právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Učastníci se mohou před vydánínr rozhodrrutí
vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o ktených bylo rozhodnuto při vydání írzemně plánovací
dokumentace, se nepřihlíží. K námitkám, které překračúí rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst, 4
stavebrrího zákona, se nepřihlíží. Účastník íízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají
jelio postaveriíjako účastníka řízení, a důvody podání námitek.

Obec rnůže uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo stavby,
na kterých Iná být požadovaný záměr uskuteěněn, nenili sám žadaíelem, nebo ten, kdo má jiné věcné
právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním
stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být úzenrním rozlrodnutínr 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 upIatňovat nárrritky
pouze v rozsalru, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle
zvláštnílro právního předpisu zabývá.

Neclrá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Ing. Martin Togner v,r.
vedoucí stavebního úřadu

otisk úředního razítka

Toto oznámení musí být vlwěšeno po dobu 15 dnů.

vyvěšeno d,,., ......0..1....0.J,...Z0??...

Razítko, podpis orgánu, kte{i potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznátnerrí.
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Obdrží:

Distribuce, a. s., IDDS: v95uq$
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sídlo: Teplická č.p.87418,Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
Město Varrisdorf, Nám. E, Beneše ě.p. 470, 407 41 Varnsdorf l

írčastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona (datová sclrránka a doporučeně):
Jiří llčík, Edisonova č.p. 1997,407 47 Varnsdorf l
Bohumila Ilčíková, Edisonova č.p. 1997,407 47 Varnsdorf l
Ustecký kraj, IDDS: t9zbsva

sídlo: Velká Hradební č.p. 3 l 18/48, Ústí nad Labem-centrum, 400 0l Ústí nad Labem 1,
prostřednictvím zástupce Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: 6lrevxje

sídlo: Ruská č.p, 260/13, Dlbí-Pozorka, 417 03 Pozorka
Miloslava Hinke, Hraniční č.p. 3528,407 47 Varnsdorf l
Mallin Posselt, Pohraniční Stráže č.p. 1586,407 47 Varnsdorf 1

Správa železnic, státní organizace, IDDS: uccchjm
sídlo: Dlážděná č.p. 1003l7,1l000 Praha 1-Nové Město

Telco Pro Services, a. s., IDDS: id6pgkc
sídlo: Duhová č.p. 1531/3, l40 00 Praha 4-Michle

CETIN a.s., IDDS: qal 425t
síd|o: Českomoravská č.p.25l0l19, l90 00 Praha 9-Libeň

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.,IDDS: f/r8ns
sídlo: Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany,4l5 0l Teplice l

GasNet, s,r.o., IDDS: rdxzhzt
sídlo: Klíšská č.p. 940196, Klíše,400 0l Ústí nad Labem 1,

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

Vodafone Czech Republic a.s., IDDS: 29acihr
sídlo: rráměstí Junkovýclr č.p. 2808/2, Praha 5-Stodůlky, l55 00 Praha 5l5,

prostřednictvím zástupce InfoTel, spol. s r.o., IDDS: t4wbzpv
sídlo: Novolíšeňsk á č.p.2678118, Líšeň, 628 00 Brno 28

Ministerstvo obrany, Odd. ochrany územnícll zájmů Čechy, Sekce nakládání s majetkem, IDDS: hjyaavk

_ sídlo: Tychonova č.p. Z2l/1, 160 00 Praha 6-Hradčarry
CD - Telematika a.s., IDDS: dgzdjrp

sídlo: Pernerova č -p.28l9l2a,l30 00 Praha 3-Žižkov
Teplárna Varnsdorf a.s., IDDS: 5erngrnpb

sídlo: Palackého" č.p. 3 50l. 407 47 Varnsdorf l

Město Vamsdorf - Petr Simek, Nárn. E. Beneše č,p, 410,407 47 Varnsdorf 1

účastrríci řízení podle § 85 odst.2 písm. b) stavebního zákona (veřejná vyhláška):

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkťtm:

parc. č.26921146,2692ll48, 26921149,2844, 2845,2849l]r, Z849ll0,2849/11, 2858,2874, Z8'I5,
2876,281711,287712,2877/4,287715,288311, 288715,288716, 2887/24,29I9l34,3782,379512,
3'796/3, 379615, 379616, 379617 , 379618, 3989, 3990, 3995, 3996, 8196, 8197 v katastrálnírn írzemí
varnsdorf

Osoby s vlastnickýrni nebojinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Vantsdorf č.p. 663, č.p. 1696, č.p. l708, č.p, 1752, č.p. 1906, č.p. 2259, č.p. 2757, č.p. 2770,
č,p, 2821, č.p.2854, č.p, 295l a č.p.2952

dotčené sorávní úřadv:
MěÚ Varnsdqrf - OŽP, Nám. E. Beneše č.p.470,407 47 Varnsdorf 1

MěU Varnsdorf - OSMI/Doprava, Nám. E. Beneše č.p.4'70,407 47 Varnsdorf 1

Drážní úíad, sekce infrastruktury - územní odbor Praha, IDDS: 5mjaatd
sídlo: Wilsonova č,p. 300/8, Praha 2-Vinolrrady, l l0 00 Pralra 1

,; ),,, .
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MěU Varrrsdorf - ORG, Nám. E. Beneše č.p.410,401 47 Varnsdorf l

oStatllí:
Vlastní

Příloha:
situace
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