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oZNAMENI
ZAHÁJENÍ SPOLEČNErIO ŘÍZBNÍ

Společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 2564, 2565, 2566 ve Varnsdorfu, Ičo 25431668, Legií
č.p.2564,407 47 Varnidorf 1 (dále jen "žadatel") podal dne 16,03,2016 žádost o rydání společného

úzimního rozhodriutí a stavebrrího povolení (dále jen "společného rozlrodnutí") na stavbu:

ntístavba nové střešní konstrukce na bytovém domě Legií č.p.2564, 2565, 2566
na pozemku parc. Č. 1592/5 v katastrdlním Území Varnsdorf,

uvedeným dnem bylo zahájeno společné územrrí a stavební řízení (dálejen "společné řízení").

By1o vydáno usnesení o přerušení íízení a výzva k doplněni žádosti dne 21,03,2016. Žádost bYla

doplněna dne 19.04,201 6.

popis stcnby:

Na celém stávajícím objektu bude provedena nástavba střeštrí konstrukce, nosnou konstrukci tvoří

dřevěný krov vaibové střéchy, střešní plášť bude tvořit střešní krytina z ohýbaných pozinkovaných plechŮ

na latíóh. podstřešní obvodové konstrukce v úrovni pťldy budou opláštěny deskami z dřevoŠtěPkY a

obložerry pleclry střešní krytiny, Stávající oplechování střechy bude v plném rozsahu demontováno,

veškeré nóvé oplechování bude provedeno z hliníkového plechu tl. 0,80 mm s povrchovou úpravou, V
rámci posuzovaných stavebních úprav budou do střechy osazeny větrací lrlavice potrubí ZT, střeŠní okria

výlezu na střechu a sněhové zábrany, Bude provedeno dočasné oplocení zařízení staveniŠtě na parcele p.Č.

1 5921 12 v k,ír.Varrrsdorf.

Městský úřad Varnsdorf, Stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst, 1 písm..c) zákona

č. l83/i006 Sb., o územním plánovárií a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisŮ

(dále jen "stavební zákorr"), oznamuj e zahájeni společrrého řízení podle § 94a stavebního zákona, ve

kterém upouští od ústního jednání. Dotčerré orgáriy mohou ttplatnií závazná stanoviska a ÚČastníci řízení

své námitky do

15 dnů od doručení tohoto oznámení.
K později uplatněným závazným stanoviskům, nárnitkám nebucle piihlédnuto, Účastnici ijzení mohou

nuúlíz"t do podkladů rozho<lnutí (Městský úřad Varnsdorf, Stavební úřad, úřední dny pondělí a středa od

8:00 do 17:00 hodin).

Poučení:

k závazným stanoviskům a námitkárn k věcem, o kteri/ch bylo lozhodnuto při vydání územního nebo

regulaěníňo plánu, se nepřihlíží. k.námitkám, které překračují rozsah a nespiňují požadavky § 89 odst.4

střvebního ,ákonu,,.. nápřihlíží. Účastník íízeni ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládaj Í

jeho postavení jako účastrríka řízení, a důvody podání námitek.

(, lt t1



č,i. Mt-]VA l053 l/20l6SchiA str. ]

Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájrnů občanů obce. Vlastník pozemku nebo stavby,
na kteqich má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelerrr, nebo ten, kdo má jiné věcné
právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastrrické nebo jiné věcné právo k sousedním
stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územriírn rozhodnutim přímo
dotčeno, může uplatňovat námitk1, 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 projednávarrým záměren dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle
zvláštnílio právn ího předpisu zabývá.

Účastník řízení múže podle § ll4 odst. l stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové
dokumentaci, zpťrsobu prováděrrí a užívání stavby nebo požadavkůrn dotčených orgánů, pokud je jimi
přírno dotčeno jelro vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo
právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě; k námitkám, které překračují uvedený
rozsah, se nepřihlíží.

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

Ing. Maftin Togner v.r.
vedoucí stavebního úřadu

otisk úředního razítka

Toto oznámení musí být ryvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: 2], l][, 10|6 Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšellí a sejmutí oznámení.

Obdrží:
Účas tn í c i spplgitlúqúzetL lldoruč enký ;

Společenství vlastníků jednotek v budově č.p.2564,2565,2566 ve Vamsdorfu, Legií č.p. 2564, 407 47
Varnsdorf I

Město Vamsdorf, Nám. E. Beneše č.p.470,407 47 Varnsdorf 1

účastníci snolečného řízení (yeřeinou Tlhláškoi :

Osoby s vlastnictvírn nebo jinými právy ke stavbám:
Varnsdorf č.p.2564, č.p.2565, č.p.2566

Dotčené org]I}:
MěÚ Varnsdorf - OŽP, Nam. E. Beneše č.p. 410, 40'7 47 Varnsdorf l
MěU Varnsdorf - OSMI/Doprava, Nám.E, Beneše č.p, 470, 407 47 Varnsdorf
HZS Usteckého kraje, odbor požární prevence, územní odbor Děčín, IDDS: auyaa6n

sídlo: Provaznická č.p. l394ll0, Děčín I-Děčín,405 02 Děčín 2

Úř4 pro y,věšení a podání zpttiygpllg]:ully:šení a sejult]:í ylhtášlg,:
MěU Varnsdorf - ORG, Nám. E, Beneše č.p. 4]0,407 41 Vamsdorf l

Ostafuí:
Vlastní

Příloha:
situace
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