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PoKRAČovÁxÍ ÚzEmxÍHo ŘÍzgxÍ - nor,é sl<utečnosti

oZNAMENI

casNel, s.r.o., tČo zzzgssaz, KlŠskti Č.p. g10,40l 17 Ústí nul Ltúam - cctúrtlnl,
kteron znstupuje GrilScrvicas, s.r.o., IČo 2793531l, Ply,núrenskri č.p. 499/l, Brno-slřed, Zibrlov,icc,
602 00 Brno 2,
kterou zasíuptýe INPoS-Projekt s.r.o., IČo 25446355, Nitrunská č.p. 381,460 01 Libcrec l
(dálejen "žadatel") poclal dne l8.'7.20L7 žádost o vydání úzenrního rozhodnutí o unrístění stavbr,;

REKO MS Vcrnsdotf - Husitská + 2
ttapo:enlkuptu,c.č.76]/5,777/1,780,781,787,797/1,802,806,EI3/3,8]8i2.821,88a/1,88],E91,

] la9il1, 1 ] ] 0, 8 ] 80 y katastrdlttím ti:entí Ilarnstlot f-
Uvedenýnr drlern bv]o zaliájeno úzernní řízení. Dne 20.9.20l7 bvla zástupcenl sta!ebllíka c]oručena
stavebnínru Úřadu přeplacovaná dokunlentace. ze které vyšly najevo rrové skutečnosti při výstavbě STt_
plvnovodního řadLr ..P]" ve staničení tadLr od 0.122 knr do 0177 knl a STL pl;,nouodní přípojltv pro
objekt č,p, 2892 Varnsdori

Slal,ba ob,sah uie:

- Jedná se o rekonstrukci NTL ocelových pll,novodťr DN 125 v lokalitě ulic 5, května. IILlSitSliá_
Jizerská a Petra Bezruče na nový STL plvnovod PE dn 63. Zároveň bLrc]e proveclena rel<onstrLrkce l7
ks NTL přípojek na STL a přepojení a přetlakování2 ks NTL přípojek na ŠTL,

Městský Úřad Varnsdor1, Stavební úřad, jako stavební úřad příslušný poclle § 13 odst. i písnr. c) záliona
Č 183/2006 Sb., o úzerllním plánovárrí a stavebníln řádu (stavebrrí zákon). ve znění pozjějšich přeclpisri
(dále jerr "stavebnízákorr"), ozrramuje podle § 87 odst. l stavebriílro zákona pokračování ťrzenního řízení.
ve kterérn uPouŠtí od Ústrlího jednárrí, Dotčené orgány rlrohou Ltplatnit závaztlá stanoviska a účastrlíci
řízení své nán itky do

15 dnů od doručení tohoto oznámení.
K Později Lrplatněnýnr závaztrým stanoviskůn, rrámitkárn nebucle přihléclnLrto, účastníci t,ízetlí tnoholt
nahlíŽet do PodkladŮ rozlrodnutí (Městský úřad Varrrsdorl] Stavební ťrřad. úřeclnídn,v pondělí a střecla od
8:00 do i7:00 hodin).

Poučen í:

účrstníci jsou oprárneni nlvt,hovat dťrkazy a činit jiné nár,r.lry po celou dobLr Ťízeltí až clo ,rr]ání
rozhodnLrtÍ. Uéasrrríci nllji právo vy.jádřit v řízení své stanol,isko. Účastrlíci se ntohou přer1 vy,jánínl
rozlrodnLrtí vy.j/rdřit k podkladům rozhodnrrtí, popřípadě navr.hnoutjejiclr doplněrrí.

K závaznýnl statroviskŮm a nátnitkárn k věcetn, o kterlých b1,,Io rozhodtrrrto při vydání úzenrního tlebo
regulaČrrího Plánrr, se nepřihlíží. K nárnitkárn, které překraěuj i rozsah a nesplňirjí pážadauk1, § 89 otlst. .1
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stavebního zál(ona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých nánritkách uvede sktttečllosti, které zakládají
jeho postaveníjako účastníka řízení, a důvody podání nánritek.

Obec nlůže Lrplatnit nárnitky k oclrraně zájmťr obce a zájnlů občanů obce. Vlastník pozenlku nebo stavby,
na kterých nrá být požadovaný zárněr r.lskutečněn, není-li sárn žadateJenr, nebo ten, kdo rrlá jiné věcné
pr,ávo k tonrLrto pozenlku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebojiné věcné právo k sousec]nítl
stavbám anebo sousednínr pozernkům nebo stavbátn na nich nrtiže být úzernním rozl]odnutím přín,]o

dotčeno, nrůže up|atňovat nárnitky proti projednávanénru záměru v rozsalru, jakýIn je její právo přímo
dotčeno. Osoba, ktelá je ílčastníkem řízení podle zvláštrrího pl,ávrrího předpisu, niůže uplatňovat námitky
pouze v rozsalru, v jakém je projednávanýrn záměrenr dotčen veřejný zájem, jehož ochranoLl se podie
zvláštního právnílro předpisu zablfoá.

Nechá-li se některý z účastrríků zastupovat, předložíjeho zástupce písemnou plnou nloc.

Ing. Martin Togner v.r.
vedoucí stavebnílro úřadu

otisk úředního razítka

Toto oznámcní nrusí být rlvěšeno po dobu 15 dnů.

22. 09. 20ý
Vyvěšeno dne: ...,...--.-..,...,..,.--.... Sejtrrttto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšenía sejmLttí oznánrení.

Obtlrží:
tičashíci řízení noclle § 85 oclst. ] stavebního zdkona klatol,á schránka a doppI]!k!!n:
GasNet, s.r.o., ]DDS: rdxzhzt

síc|lo: Klíšská č.p. 940,401.17 Ústí nad Labetn- centrunr- prostřednictvím zástupce
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

sídlo: Plynár,enská č.p. 49911, Brno-střed, Zábrdovice,602 00 Brno 2 - prostřednictvím zástupce
lNPOS-Projekt s.r.o,, lDDS: hvpb63w

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

tičctsluici ří:ettí podle § 85 odst.2 písnt. ct) stavebního zákona (datol,á schránka a dopp!]!tfo!!!L
Správa a údržba silnic Usteckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: 6hevxje

sícllo: Ruská č.p. 260,4l1 03 DLrbí u Teplic 3

Věra Králová, Htrsitská č.p. 143121,40'7 47 Varnsdorf
ROSEN REAL, s.r.o., IDDS: gwgsaj2

sídlo: Kotěrova č.p. I588l2a,160 00 Pralra 6-Dejvice
Jiřina Rýdlová, Husitská č.p. 3002/8,407 47 Varnsclorf 1

Miroslav Burda, Znojemská ě.p.2782,407 47 Varrrsdorf l
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Miroslav Kuča, Jizerská č.p. 1l30, 407 47 Varnsdorf 1

VITANA, a.s., IDDS: Lrrv2c ifz
sídlo: Mělnická č.p" l33,277 32 Byšice

Povodí Ohře - státlrípodniI<, IDDS: 7ptt8gln

" sícjlo: BezrLlčova č.p. 4ZI9,430 26 Clrotrrutov
CEZ DistribLrce, a. s., IDDS: v95uq§

_ sídlo: TepIická č.p. 874/8, Děčín lV-Podmokly,405 02 Děčírr 2
SCVK a.s., IDDS: tlrÍ9ns

, sírlto: Masarykova č.p. 368, Ústí nad Labent-centrum, 400 l0 Ústí nacl Labern l0
Ceská teIekon-runikačn í inťrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Olšarrská č.p,268116,130 00 Praha 3

Město Varnsdorf _ Petr Širlek, Nám.E.Beneše č.p.470,401 47 Varnsdorť ]

Město Varnsclorí, Nárn, E, Beneše č.p.470.407 47 Varnsdorf 1

Českomoravská stavební spořitelna á.s., Vinohradsk á3218l169, Strašnice, 100 00 Praha ] 0
IDDS: ukrrrjjq2
Hypotečníbarll<a a.s., Radlická 333/150. PadIice, l50 00 Praha 5, lDDS: SazegLr5

tičastníci ří:ení p!!!9:L8žpd,st. 2 zblll,b);]EtabtLko zákona (l,eře.inott yiláš kcnt)_.

Osoby s v)astnicJ<ýrni nebojinýrnivěcnými právy k sousedrlínr pozenrktinr:

parc. č. 673,711,713,'l'l8,179,782l1,78212,783,784,785,78611,18614,188.]89^190,191,792,
'I93,791,'795,'796,79713"I98/I,805/I,805i2,807/l, 813/1, 8l4/2,8I4l3,8l4/4.815, 8l6,8l8/1.
826,821,830,83t, 876,8,I7,878,879,880/2,881, 882, 883, 885,886/l, 886/2,887,888, 890. 893.
89412,89114,89415,89116,109211,109212,1094lI,109413,1094/4, l095, l096, 1108/1.I108/3.
1]08/6, 1108/7, 1 l08/8, 1108/15, l109, l l1l v katastráirrírl úzetl í Val rlsdorf

Osoby s vlastnicl<ými nebo jinýrnivěcnýrni právy k sousedtlírl stavbán:
Varnsclorfč,p. l56l, č.p, l54, č.p.3303, č.p. 146, č.p.2427,č.p.2892, č.p. l37, č.p.2586, č,p. l44.
č.e.70, č.p" 149, č.p. l51, č.p. 153, č.p, l234, č.p.3469, č.p.338l a č.p. l064

dotčet!é th'ady:
HZS UstecltéIro kraje,odbor požárIrí prevence, územníodbor Děčín, IDDS: au;,aa6n

. sídlo: Provaznická č.p. l394ll0, Děčín I-Děčin,405 02 Děčírr 2
MěU Varnsdorf - OSMl/Doplava, Nánr. E. Beneše č.p.470,407 41 Vanrsdorf
lvIěU Vlrnst]orf - OZP, Nám. E. Beneše ě,p.470,401 47 Varnsdorf 1

Ministerstvo vnitra - odbor všeobecrié správy, oddělení státnícIr lrranic, IDDS: 6bnaawp
sídlo; tláttt. Hrdirrů č.p, l634l}. l40 2I PraIla

Mirlisterstvo obrany ČR. oddělení ochrany úzernníclr zájmů Praha, Sekce ekononrická a najetková Mo,
IDDS: hjyaavk

sídlo: Tychonova č.p.22l/1, Hradčany, l60 00 Pralra 6

tiřod pro vr,|šcltín Důdóllí zDrávv o da!u vyt,ěšení n.seiltttti,
MěU Varnsdorf - ORG, Nánr. E. Beneše č.p. 410,407 47 Varnsdorf l

^l0|l1Í:MěU Varnsdorf oSMt/úřad úzernního plárrování, Nám.E. Berreše č.p. 470,407 47 Varnsdorf l
v]astní

Příloha:
situace

@r,,



o/u@

|-
mo
mzo

j-n
I

Jl

I

u
m

ôz
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