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oZNAMENI
zAHÁJENí úznnrNírro ŘíznNí

Město Varnsdorf, ICO 00261718, Nlim, E. Beneše č. p.470,407 47 Varnsdorf 1,

které zastupuje Tomdš Behina, IČO fi756943, nar, 28, 09. 1974, Bitozeves č, p, 125,440 01
Louny 1

(dálejen "žadatel") podalo dne 14.09. Z0l1 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

Veřejné osvětlení ulice Jiřího Wolkera včetně napújecích kabelů
na pozemku parc. č. 1962, 4986/1 v katastrálním území Varnsdorf.

Uvedeným dnem bylo zahájeno ízemní íízení.

Druh a účel umisťované stmbv:

Jedná se o instalaci nového veřejného osvětlení v úseku ulice Jiřího Wolkera směrem od křižovatky s

ul. Lipská ke křižovatce s ul. Plzeňská na pozemku p. ě. 4962 a p. č. 498611 v k. ú. Varnsdorf.
Rekonstrukce spočívá ve výměně sloupů VO, svítidel a napájecích kabelů, namísto stávajícího
osvětlení, které je umístěno na sloupech NN v majetku společnosti ČEZ. a které je napájeno pomocí
vo]ného nadzemního vedení. T},to sloupy budou v rámci qýměny kabelového vedení NN společnosti
ČEZ dernontouány a kabely uloženy do země. Nové zemní kabelové vedení VO a nové sloupy VO
budou umístěny v souběhu s trasou kabelového vedení NN. Délka trasy nového podzemního
napájecího kabelového vedení VO je cca 450 m. Počet nově instalovaných sloupů VO včetně
svítidel: l4 ks.

Městský úřad Varnsdorf, Stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení, ve
kterém upouští od ústnílio jednárrí. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení
své námitky do

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

Poučeni:

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kteqích 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. Úóastnik íízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zak|ádají
jeho postaveníjako účastníka řízení, a důvody podání námitek.

Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo stavby,
na kteqých má být požadovaný zámér uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné
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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 blýt 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 záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle
zvláštního právního předpisu zabývá.

NecháJi se něktelí z účastníků Zastupovat, předložíjeho zástupce písemnou plnou moc.

otisk úředního razítka
Ing. Martin Togner v. r.

vedoucí stavebního úřadu

Toto oznámení musi být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vl,r,lěšeno dne: ..!].0,...]!,...?0!7........ Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, ktený potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámeni.

Obdrží:
účastníci řízení podle § 85 odst. ] stavebního zákona (datová schránka a doooručeně):
Město Vamsdorf, Nám, E. Beneše č.p. 410, 407 41 Vamsdorf l, které zastupuje
Tomáš Behina, IDDS: uhcrxpt

místo podnikání: Bitozeves č. p. l25,440 01 Louny 1

účastníci řízení podle § §5 odst.2 pí
Město Vamsdorf - Petr Simek, Nám.E.Beneše č. p.470,407 47 Vamsdoď l
ČEZ Dirt.ibu"", u.s., IDDS: v95uqs
_ sídlo: Teplická č. p, 87418, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
Ceská telekomunikační infrastruktura a. s., IDDS: qa7425t

sídlo: Olšanská č. p.2681/6, l30 00 Praha 3

GridServices, s.r,o., IDDS: jnnyj s6
sídlo: Plynárenská č. p.499/l, Brno-střed, Zábrdovice,602 00 Bmo2

SčVK a.s., lDDS: f7r[9ns
sídlo: Přítkovská č, p. l 689, 415 50 Teplice

účastníci řízení podle § 85 odst.2 písm. b) stavebního zákona (veřeinou vyhláškou):
Osoby s vlastnickými nebojinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p.4953, 496616,4987,5112,5116,5139,5179,518l, parc. č. 4887, 4924, 4951, 4952,4955,
4957,496011,4960122, 4960123, 4960124, 4961/l,496l/2, 4966/3,4983,4984/1,4985, 4986/2,
4988,5008/1,5113,5ll5,5117l1,511712,5l34,5l36,5l38,5140,5177,5178.5180,5l82ll,
5l8Zl2,5l83,530712,530713,530711,5307l8,5202 v katastrálním území Vamsdorf

Osoby s vlastnickými nebojinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Varnsdorfč. p.2175, č. p.3475, ě. p. 1571, č. p,2466, č. p. 803, č. p.2442, ě, p.2441, č. p. 2108 a

ě.p. Zl01
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dotč9né snrávní úřadJ:
MěU Varnsdoď- OZP, Nám. E. Beneše č. p.470,407 47 Varnsdorf 1

MěÚ Vamsdorf - OSMIiDoprava, Nám. E. Beneše č. p. 470, 407 47 Varnsdorf
HZS Usteckého kraje,odbor požární prevence, územní odbor Děěín, IDDS: auyaa6n

sídlo: Provaznickáě. p. 1394110, Děčín I-Děčín, 405 02 Déěin 2

tra* pro wvaSeni a poaa
MěU Varnsdorf - ORG, Nám. E, Beneše ě. p.470,407 47 Varnsdorf 1

ostatní:
MěÚ Varnsdorf OSMI/úřad územního plánováni, Nám.E. Beneše č. p.470,40'7 47 Varnsdorf l
vlastní
Technické služby města Varnsdorf, s.r.o., IDDS: zaj6jey

sídlo: Sv. Cecha č, p. lZ77,407 47 Varnsdorf 1

Příloha:
situace
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