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oZNAMENI
zAHÁJENí úznnnníHo níznNí

RWE GasNet s.r .o.,1Čo 27935311, Klišská č.p. 940, 400 17 Ústí nad Labem 1, kterou zastupuje
INPoS-Projekt s,r,o,,lČo z5++ss55, Nitranská č.p. 381, 460 01 Liberec 1(dálejen "žadatel") podal
dne 08.07,2015 žádost o rrydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

REKO MS Varnsdorf - Cyklistickti +2
plynovody - STL plynovod PE HD d,63 v ulici Cyklistickd (délka 125m),

Kolínská (délka 197m), Dolní nábřeží (délka 154m) na pozemku st. p. 6400,
6405, 6416, 6425/1, 6425/2, 6430, 6434, 6436, 6438, 6440/1, parc. č. 5992/1,

6260, 6388, 6389/2, 6413, 6417, 6424,6426/5, 6433, 6437/2 v katastrálním území
Varnsdorf.

Uvedeným dnem bylo zahájeno územni řízení,

popis stavbv:

Bude provedena rekonstrukce stávajícího ocelového NTL plynovodu DN l00 a DN 80 z roku 1980 na
STL plynovod PE HD d" 63 v ulici Cyklistická, Dolní Nábřeží a Kolínská ve Varnsdorfu. Na
rekonstruovaný plynovod v ulici Kolínské bude přepojen přetlakovaný z NTL na STL stávající NTL
plynovod z PE d" 63 délky 87 m se čtyřmi přípojkami, které budou dodatečně osazeny za hlavními
uzávěry STL regulátory plynu.

Nový STL plynovod "P1" z PE d,, 63 bude napojen vzhledem k provoznímu přetlaku plynu 100kPa
navrtávkou přes vysazenou odbočku DN 80 s osazenou zemní přechodkou ocel/PE DN8O/d"90,
šoupátkem PE d"90 a redukcí PE d"90/d,,63 na ocelové pótrubí DN 100 vedené v komunikaci ulice
Žitavská. STL plynovod PE d,, 63 povede ulicí Cyklistickou ke křižovatce ulic Cyklistická a Kolínská. Z
křižovatky za osazeným linioqým T kusem PE d"63 a kolenem PE dn63/45st bude pokačovat nolný STL
plynovod "P2" zPE d"63 do ulice Kolínské, kde povede v souběhu s rušeným potrubím NTL plynovodu
ažk č,p,929 Varnsdorf. Zde se bude lomit kolenem PE d"63 /90st směrem k ulici Žitavská. Za lomem
bude na řadu "P2"osazen liniový T kus PE d"63 pro napojení potrubí PE d"63 přetlakovaného stávaj ícího
NTL plynovodu na STL. STL plynovod "P2"povede ulicí Kolínskou a bude napojen opět vzhledem k
provoznímu přetlaku plynu 100 kPa navúávkou přes $/sazenou odbočku DN 80 s osazenou zemní
přechodkou ocel/PE DN8O/d"90, šoupátkem PE d"90 a redukcí PEd"90/dn63 na ocelové potrubí DN 100
vedené v komunikaci Žitavská. Z křižovatky ulic Cyklistická a Kolínská povede noý STL plynovod
"P3" z PE d"ó3 ulicí Dolní Nábřeží v souběhu se stávaj ícím vodovodním řadern v odstupné vzdálenosti
dle ČSN 73 6005. STL plynovodní Ťad "P3 bude zaslepen v ulici Dolní Nábřeží za osazenou přípojkou
pro c,p.9l 0 Vamsdorf.

Současně bude provedena rekonstrukce 12 ks přípojek z NTL na STL, z toho 10 ks bude napojeno na
rekonstruované PE plynovody, připojka pro č,p, 917 Vamsdorf v ulici Dolní Nábřeží bude zrušena a dále
dojde k přepojení a přetlakování přípojky pro ě.p.3294 Varnsdorf v ulici Kolínské. Zároveň proběhne
dopojení rekonstruovaných přípojek na stávající rozvody odběrného zařízení.
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Potrubí všech přípojek bude rekonstruováno v nové trase s ukončením HUP v nadzemním provedení a to

v nových pilířkách pro č.p.2037, č.p.l225 v ulici Cyklistická, pro č.p. 920,č.p. l679, č.p.910 v ulici
Dolní Nábřeží, pro č.p. 925, č.p. 1,47 4 v ulici Kolínská, v noqí,ch nikách č.p. 923, č.p.926 v u|ici
Kolínská a ve stávajícím pilířku č.p. 3l20 v ulici Kolínská.

Městský úřad Varnsdorf, 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
(dále jen "stavební zákon"), oznamuje podie § 87 odst. l stavebního zákona zahájení územního řízení, ve
kterém upouští od ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnlí závazná stanoviska a účastníci řízení
své námitky do

15 dnů od doručení tohoto oznámení.
K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám nebude přihlédnuto. Účastnici řízení mohou
nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Varnsdorf, Stavební úřad, úřední dny pondělí a středa od
8:00 do l7:00 hodin).

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p.6420, 644012,6411,6409,6407,6404,6401,638611,6441, parc. č. 8186/10, 6423l1,642211,,
6444,6439,6435,6432, 6427l1,643l,6415, 639l, 6394, 6395,6412, 6408, 6410, 640212,6402ll v
katastrálním území varnsdorf

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Vamsdorf č.p. 928, č.p.929, č.p. 918, č.p. 9l7, č.p. 910 a č.p. 930

Poučení:

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kteqých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo
regulačního plánu, se nepřihlíží. K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4
stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají

.ieho postaveníjako účastníka řízení, a důvody podání námitek.

Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo stavby,
na ktených má b}t požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, 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 územním rozhodnutím 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 uplatňovat námitky
pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným zámérem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle
zvláštního právního předpisu zabývá.

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

Ing. Martin Togner v.r.
vedoucí stavebního úřadu

otisk úředního razítka

Toto oznámení musí být qlěšeno po dobu l5 dnů.

Vr,.věšeno dne:
,.l l, Se.jmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, ktery potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámeni.
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RWE G*N"t -."" Klíšská č.p. g40, 400 11 Ústí nad Labem 1, kterou zastupuje INPoS-Projekt s.r.o.,

lDDS: hvpb63u
sídlo: Nitranská č.p, 381,460 01 Liberec 1

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, Krokova č.p. 31, 405 0i Děčín 1
Město Varnsdorf, Nám. E, Beneše č.p. 470,401 47 Varnsdorf l
RENoplastic družstvo, IDDS: ytpw9ek

sídlo: Kolínská č,p.929,407 47 Varnsdorf 1

Miroslav Baláž, Kolínská č.p. 1,414, 40'1 47 Varnsdorf 1

Bohumil Plocar, Kolínská č,p, 926,40'7 41 Varnsdorf 1

Vlastimil Košťák, Kolínská č.p. 925,407 47 Varnsdorf 1

Růžena Košťáková, Kolínská č.p. 925,407 47 Varnsdorf 1

Květa Smolová, Kolínská č.p. 923,407 47 Varnsdorf 1

Vlasta Sajblová, Cyklistická č.p. 1225,407 47 Varnsdorf 1

Helena Hildová, Cyklistická č.p. 203'1,401 47 Varnsdorf l
Jan Reichel, Bartoňova č.p.903,547 01 Náchod 1

Božena Reichelová, Dolní Nábřeží č .p. 920, 407 47 Varnsdorf 1

Jiří Bidrman, Dolní Nábřeží č.p.1679,407 47 Varnsdorf 1

František Bidrman, Dolní nábřeží č.p. 1619,407 47 Varnsdorf l
Nikola Dvořáková, Bratislavská č.p . 1049, 407 47 Vamsdorf 1

Marie Fodorová, Janská č,p. 22, 405 02 Janská
Kateřina Kovářová, Dolní nábřeží č .p.910,401 47 Varnsdorf 1

Účastníci řízení dle § 85 odst.2 Bísm.b,c) stavební
Město Vamsdorf - Petr Šimek, Nám.E.Beneše č,p. 470,407 47 Varnsdorť 1

Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm
sídlo: Bezručova č.p.4219,430 03 Chomutov 3

SČVK a.s., lDDS: f7rf9ns
sídlo: Masarykova č.p. 368, Ústí nad Labem-centrum, 400 10 Ústi nad Labem I0

RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS:jnnyjs6
sídlo: Plynárenská č.p.49911, Brno-střed, Zábrdovice,602 00 Bmo 2

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS:v95uqs
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín lV-Podmokly,405 02 Déěín 2

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Olšanská č,p.2681l6, l30 00 Praha 3

Renáta Hadarová, Zitavská č,p. 9Z8,407 47 Varnsdorf 1

JosefHadar, Žitavská č.p. 928,407 47 Varnsdorf 1

Ladislav Fejkl, Kolínská č.p. 930,407 41 Varnsdorí l
Marie Fejklová, Dělnická č.p, 1568,40'l 47 Varnsdorf 1

JanaBalážová, Kolínská č.p. 14'14,407 47 Varnsdorf 1

Hannelore Kotalová, Zitavská č.p, 922,407 47 Varnsdorf 1

Ing. Renata Petříková, Na Valech č.p,22113,408 01 Rumburk 1

RETOS Varnsdorf s,r,o., IDDS: rt5xgt9
sídlo: Žitavská č,p .913, 407 47 Varnsdorf 1

Jan Rigó, Československých Letců č.p. 1,340,40'7 47 Varnsdorf 1

PetrNeubauer, Dolní nábřeží č.p. 911,407 4'7 Varnsdorf 1

Dotč,ené orgány:
MěU Varnsdorf - OZP, Nám. E. Beneše č.p. 470,407 47 Varnsdorf 1

MěÚ Varnsdorí - OSMI/Doprava, Nám. E .Beneše č.p . 470, 407 47 Vamsdorf
HZS Usteckého kraje, odbor požámí prevence, územní odbor Děčín, IDDS: auyaa6n

sídlo: Provaznická č.p. 1394/10, Děčín I-Děčín, 405 02 Déěín 2
OIP Ústí nad Labem, IDDS: xy7efgi
, sídlo: SNP č.p. 2720l2l, 400 11 Ustí nad Labem 1 I

Česká republika _ Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková MO, Oddělení ochrany územních
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zájmů P r aha, IDDS : hjyaavk
sídlo: Ilradební ě.p. 1,21772, P.O.BOX 45-Staré Město, 110 05 Praha 1

Uřad pro wýéšeni apodanizDr@
ffi aenós" o.p, +zo, +07 47 vam;dorf 1

ostatní :
MěÚ Vamsdorf OSMVúřad územního plánování, Nám.E. Beneše č.p. 470,407 47 Vamsdorf 1

vlastni

Příloha:
situace

@**.
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