
Městský úřad Varnsdorf
stavební úřad

|{ám. E. Beneše 470,Yarnsdorf
Spis- zn.: l 148/201 7/SU-No
č.i., MUVA 20785/2017NovMa
Vyřizu.je: Marcela Novotná
Te].: 411 545 171
E-mail: nrarcela.novotna@varnsdoricz

Valnsdorf, dne 4.8.2017

oZNAMEI\I
zAHÁJENí úzputNí Ho Řízpt{ í

NewCtl Itltttto CZ GnúH, ht der Buííargrube 9,99428 ll/einnr - Legefeld, Spolkovú republika
Ně nrcck o, zas l o up e nú o dš lě p n ý m závo ie nt
NewCo httltto C2 GmbH, JosefSaller, IČo 04325893, obchothi ajna č.p. 266, otvice,431 11 Jirkov,
kteť!, zastup4e ZNoJMoPRoJEIC Iltg. arch. Radonír KAMAN s.r.o., Ičo 65276787, Kltchařovickti
č.p. 36Il/lI,669 ()2 Znojnto 2,

(dálejen "žadatel") podali dne 21.3.201"] žádost o vydání úzenrního rozlrodnutí o LrInístění stavby:

o b ch o dní centr mn Varns dorf
na pozen*l parc. č. 5805/5, 5810, 5992/1, 6253/2, 6253/3, 6253/1, 6253/6, 6256/1, 6256/2 y kctíastrálttím

ti:entí Varnsrlotf,

Uvedetrýrn dnen bylo zahájeno územní řízení.

Stavba obsahu.ie:
_ Jedná se o stavbu obclrodního cerrtra v okrajové části Děsta Varnsdorf v areálu stávajícílro Penny

Marketu. Stavba je navržetla jako jednopodlažní nepodsklepený objekt se třemi prode.inírni
jednotkarni s vlastnínri vstLrpy (s nepotravinářskýrn zbožím) s celkovou zastavěnou plochou ll38
nr2. SoLrčástí bude také nové parkoviště a írprava stávajícího parkoviště. Cell<ový počet parkovacícli
lrríst bLrde snížen z pťrvodních 88 na 8l stání. Nově se uvažuje zřízení vjezcJtt a realizace autobtlsové
zastávky ve stlěru do centra íněsta,

- Člerlění stavby na objekty a technologická zařízerrí

- SO 0l príprava úzerrria HTÚ
- SO 02 konrutrikace a zpevněné plochy

- SO 03 vlostrlíobjekt OC
- SO 04 přípojka vodovodLr

- SO 05 venkovní kanalizace a odlučovač RL
- SO 06 plynovodní STL přípojka

- SO 07 přípo.ika elektro

- SO 08 přípojka slaboproudýcl-r rozvoclťr CETIN
- SO 09 venkovní osvětlení

- SO 10 přeložky IS (veřejné osvětlení a podzernní vedení NN)
- SO l1 opěrrrá zed'

- SO 12 sadové úpraly
- SO 13 reklanrní a rravigační zařízení
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Městský úřad Varnsdor! Stavební úřad, jako stavební úřad přislušný pod|e § 13 odst. l písm. c) zákorra
č. l83/2006 Sb., o územnínr plánování a stavebním řádu (stavebrrí zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dálejen "stavební záko1-1"), ozIranruje podle § 87 odst. l stavebního zákona zahájení územního íízení, ve
kterénr upouští od ústního jednárrí. Dotčené orgány ntohou ttplaínit závazná stanoviska a účastníci řízení
své námitky do

15 dnů od doručení tohoto oznámení.
K později uplatrrěnýnr závaz-týttt stanoviskťtm, námitkám rrebucle přihlédrrLlto. Účastníci řizení nrohou
nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Varrrsdorf, Stavební úřad, úřední dny pondělí a středa od

8:00 do l7:00 hodin).

Poučení:

K závanlýn stanoviskům a námitkám k věcern, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo
regulačnílio plánu, se nepřihlíží. K nárlitkám, ktefé překračují rozsah a rrespIňují požadavky § 89 odst.4
stavebnílro zákona, se nepřilrlíží. Účastník řízerlí ve svých námitkáclr uvede skutečllosti, které zakládají
jeho postaveníjako účastníka řízení, a dťrvody podání námitek.

Obec nrůže uplatnit námitky k ochraně zájniů obce a zájnrů občarrů obce. Vlashík pozemku nebo stavby,
na kterých rr-rá být požadovaný záměr uskutečněn, není-|i sám žadatelem, nebo ten, kdo ná jiné věcné
právo k tomuto pozenrku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlashické nebo jiné věcné právo k sousedním
stavbánr anebo sousednírl pozemkům nebo stavbám ria rriclr může být úzernníIn rozhodnLrtím přímo
dotčeno, nrťrže uplatňovat nánritky proti projednávanénu záměru v rozsahu, jakýnr je její právo příIno
dotčeno. Osoba, kteráje účastriíkeIn řízení podle zvláštního právnílro předpisu, lnůže uplahiovat námitky
pouze v rozsahu, v jakénr je projedrrávanýnr zátlěrenl dotčen veřejrrý zájem, jehož oclrranou se podle
zvláštnílro právního předpisu zabývá.

Nechá-li se některy z účastrríkťr zastupovat, předložíjeho zástupce písemnou,p_lIrou moc.

/.

.-, ;",. 1.éaéééé\

Ing. Martin Togrrer
vedoucí stavebriího úřadu

Městský uřad
varnsdorf

stavební í;Ť:;i ,

Toto oznámení nrusí lrýt lyvčšeno po dobu 15 dnů.

vwěšeno dne: 0 7, 08, 2017
Sejmuto drre:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšerií a se.jnrutí oznámení.
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Obdrží:
tičttstníci ti:entttíJto řízení dato1,ou schránkott a doporučeně:
NelvCo Itlttllo CZ GmbH. In clcr ButtergrLrbe 9. 99.128 We inrar - Legefeld, Spolková republika Něnlecko,
NervCo Itlrlo CZ GnrbH, odštěpný zár,od, lDDS: dhb7zxt

sídlo: Obchodní zóna č.p. 26ó, Otvice, 43l 1 1 Jirkov l - prostřed n ictv íII zástLlpce
ZNOJMOPROJEKT lng. arch. Radonír I(AMAN s.r.o., IDDS: yjdc9rrv

sídlo: Kuchařovická č,p.36ll/l1,669 02 Znojrno 2

GlidServices, s.r.o., lDDS: jnnyjs6

_ síd]o: Plynárenská č.p,499/l, Brno-střed, Zábrdovice. 602 00 Brno 2

CEZ Distribr"rce, a. s., IDDS: v95uq|,
sícllo: Teplická č.p. 874/8, Děčín lV-Podmokly.405 02 Děčín 2

SČVK a,s.. IDDS: tlI,Ďns

_ sídlo: Masarykova č.p.368, Úýí nad Labenl-centlLrnl,400 10 Ústí ntdLalrem l0
Ceská telekonLrrr il<ačrrí infrastruktura a.s.. lDDS: qa7425t

sídlo: Olšanská,č. p.268116, l30 00 Praha 3

Sprár,a a údržba siln ic Usteckého kraje, příspěvJ<ová organizace, IDDS: 6hcvxje
sídlo: Ruská č.p. 260,4I7 03 Dubí u Teplic 3

N{ěsto Varnsdorf- Petr Šimek, Nárn.E.Beneše č.p.470,407 47 Varnsdorť 1

Povodí Ohře - státrrípodnik, IDDS; 7pttsgm
síd|o: Bezrr-rčova č.p. 4219, 430 03 Chonutov 3

Pavel Barroň, Hornínábřeží č.p. 858,407 47 Varnsdorf l
Alena Vár,rová, Holni nribřeží č.p. 865,407 47 Varnsdorl l
Alena Rychetníková. Horní nábřeží č.p. 865,407.17 Valrlsdorf l
Bořivo.j Vávra. I,Iornínábřeží č.p. 865.407.17 Varnsdorl 1

UniCI,edit Bank ALrstria AG, Schottengasse 6-8. 10 ]0 id.č.l507l4p-W ie ll, Atlstíia
Technické sILržby rněsta Valrtsdolf, s,r.o,. lDDS: zaj6.jey

sítllo: Sv. Čeclra č,p. l211,407 47 Varnsclorf l
i\íěsto Varnsdorf, Nám. E. Berreše ě.p. 410.401 47 Varnsdorf 1

Teplárna Valrrsdorf a,s., IDDS: 5erngrnpb
sídlo; Palackého č.p.2760,407 47 Varnsdorf l

ti č a s ht i c i tiza nu l í h o ř í : e n í v c ř e.i n ou v,y h l ťl,š kou :

děd icové po zerrrřelé Sofi i Kónigové, nar. 4.1 0.1902, posl. tlvalýnl bl tenl Ž itavsI<á 86j . 401 4 ,-

Varnsdot,f

d o r č 
9 

n é s D!tltíli!]!]!:
MěU Varnsdorf - OSMI/Doprava, Nárn. E. Beneše č.p. 410, 40'í 47 Varrrsdorl
MěU Varnsdorl- OZP, NáIn. E, Berreše č.p. 470, 407 47 Varrrsdolf ]

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životnílro plostředí a zemědělství, IDDS: t9zbsva
síd lo: Velká hradebrl í č,p, 3l l8/48, Ustí nad Labenr-centrtlnl.400 0l Ustínad Laben l

Krajská hygienická stanice Usteckého kraje, ú.p. Děčín. lDDS: 8p3ai7n

, sídlo: Březirlova č.p. 3, Děčín I-Děčin.405 02 Děčín 2
HZS Usteckého l<raje,odbor požární preverrce, ťlzerllniodbor Děčín, IDDS: aLr;,aaón

sídlo: Provaznická č.p. l394ll0, Dččín l-Dččín. 405 02 Děčin 2

th'ad! ptp lllešelí a pp!!!ll jipL1typ jg lí a sqilnttí:
MěU Varnsdorf - ORG, Nánr. E. Beneše č.p.410,407 47 Varnsdorf l

osíohl í:
NIPI ČR o.s., středisko DěčíIr, IDDS: 5ec62h6

sídlo: Mírové Nárněstí č.p. 1l75l5,405 02 Děčín i
MěÚ Varnsdorf OSMl/úřad úzenlního plárrování, Nánr.E. Beneše č.p, 4'70,407 41 Varnsdorf 1

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., IDDS: pmigtdu
sídIo: Ze]etavská č .p. 1525l1,l4000 Pralra 4-Mich]e

vlastní

Příloha:

sitLlace

@r,,o
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