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oZNAMENI
ZAHAJENI UZEMNIHO RIZENI

ČEZ Distriboce, a.s.,lČo 24729035, Teplická č. p. 874/8, Děčín lV-Podmokly,405 02 Děčín 2,
kterou zastupuje ENPRO Energo s.r.o.,IČo 28628250, Sokolská č. p,l37/45,757 01 Vatašské
Meziříčí 1

(dálejen "žadatel") podal dne 08. 06. 2018 žádost o qldání územního rozhodnutí o umístění stavby:

DC Varnsdorí Žilinská, nové kNN
na pozemku parc. č. 1624, 1626, 1627, 1628, 1629/1, 1634, 1637, 1640/1, l641, 1709/1, l709/4,

1733, 1735, 1736, ]737, ]740, ]74], ]742, 1743, 1747, 1748, ]749, ]750, 175], 1752, 1753, 1754/1,
1756, 1761, ]763/], 1763/2, 1766, 1767, ]768, ]770/1, ]770/3, 1770/4, 1770/5, 1770/6, 1770/7,
I770/8, ]770/10, 177], 1772, 1773, 1775/1, 1775/5, 1780/1, 1780/2, 1784, ]785, 1790, 1791y

kat astr á Iním úz e m í Varns do rf.

Uvedeným dnem byio zahájeno územní řízení.

Urč en í prostorového řešení s tavb.v :

SO 01 - Zemní kabelové rozvody NN
- Ze siávající rozpojovací skříně S_D 122lR70, FU2 umístěné nap. p. č. 1709l1 vk. ú. Varnsdorfv u].

Zilinská u objektu restaurace U Simků bude vyveden 1 kabel AYKY-J 3x240+1,20 mm ve směru do
ul, Žilinská, kde smyěkově propojí nové pojistkové skříně v pilířích u jednotlivých objektů této

. ulice, Nový kabel bude ukončen na rozhraní ul. Žilinská a Náchoclská v nové rozpojovací skříni SR
522lRI71 umístěné na p. p. č. l709l1 v k. ú. Varnsdorf. Z této rozpojovací skříně bude napojen
objekt č, p, 1980, dále budou z této rozpojovací skříně lryvedeny 2 kabely AYKY-J 3x120+70 mm a
to:

- Jeden kabel ve směru do ul. Náchodská, kde smyčkově propojí nové pojistkové skříně SS l00 v
pilířích umístěných v oplocení jednotlilrych objektů této ulice. Kabel bude ukončen ve stávající
rozpojovací skřírri SR 422lR1 5, umístěné na p. p, č, 176l v k. ú. Varrrsdoď v ul. Klostermanova na
pojistkách FU2.

- Druhý kabel bude veden dále ul. Žilinskou a to na úroveň křižovatky l č. p.2474 a é, p,2.473,kde
bude zaveden do nově zbudované rozpojovací skříně SR 422lRl72 umístěné na p, p. č. l709l1 v k.
ú. Vamsdorf na rozhraní této ulice. Ze stávajícího distribučního rozvaděče trafostanice LrC 2043-
R79 Varnsdorfje lyveden stávající kabel AÝKY-J 3xl20+70 mm clo ul. Žilinská, kteqý bude na
konci p. p. č. 1763l1 v k. ú, Varnsdorf porr-rocí spojky SSU-3L naspojkován rra nový kabel AYKY-J
3x120+70 mm, ktený smyčkově propojí nové pojistkové skříně v oplocení jednotliqich ob.iektů této
ulice Zilinská. Kabel bude ukončen v nové rozpojovací skříni SR 422lR172 umístěné na p. p. č.
I709l1 v k. ú. Varnsdorf na rozhraní této ulice,

- Z nové rozpojovací skříně SR 422lR1 72 umístěrré na p. p. ě. 1709ll v k, ú. Varnsdorf na rozhraní ul,
Zilinská bude vyveden kabel AYKY-J 3xI20+70 rnm, který bude veden po pravé straně této ulice a
propoj í nově zbudované pojistkové skříně v pilířích u jednotlivých nemovitostí. Kabel bude
zakončen v nové (vyměrrěné) rozpojovací skříni SR 422 NKW2/R80 urrrístěrré na p, p. č. 1784 v k.
ú. Varnsdorf na poj istkáctl FUl. Ze stávalíciho kabelu AYKY-J 3x240+l20 mm vedoucí z R81 do
SR 422 NKW2/R80 bude na úrovni objektu č. p.2355 vlevo vclrodové branky vybudován plastov.ý
pilíř SS 200 s pojistkovou skříní umístěný na p. p. č, 1790 v k. ú. Varnsdorf, ze kterélro bude
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připojen objekt č. p, 2355. Napojení nové pojistkové skříně SS 200 bude provedeno ze stávajícího
kabelu AYKY-J 3xZ40+),20 mm pomoci spojky SSU-4L a části nového kabelu.

- Na rozhraní ulic Žilinská a Brandýská bude zbudována nová pojistková skříň S5200 umístěná na p,
p. č. l784 v k. ú. Varnsdorfa která bude připojena z nových kabelových rozvodů tvořených kabelem
AYKY-J 3x120+70 mm v této ulici. Do této skříriě budou přepojeny 2 stávající kabelové přípojky
pro objekty č. p.2479 a č. p, 1505. Z vyměněrré rozpojovací skříně SR 422 NKW2/R80 bude v
souběhu s kabelem AYKY-J 3x120+70 nrm vyveden kabel AYKY-J 4x70 mm do ul, Brandýská,
kde propojí smyčkově nové pojistkové skříně v pilířích urnístěných v oplocení jednotlivých objektů,
Kabel bude ukončetr v pojistkové skříni pro objekt č. p, 2481 .

- V částech trasy (viz výkresová část projektové dokumentace) budou kabely uloženy do
samostatných PE-HD chrániček d= 1l0 mm (konce chráničky utěsněny ploti Vniknutí vody).

SO 02 - Domovní elektropřípojkv NN
- Z nově osazených pojistkových skřiní na jednotlivých objektech či v plastových nebo zděných

pitířích v rámci stavby bude provedeno připojení stávajících ER rozvaděčů kabely CYKY-J 4x10
( 16)mm.

Umístěni poj istkouých s kříní :
- Nová pojistltová skříň SSl00/PVElP-C bude osazena a umístěna v obvodovém plášti objektu č. p.

1293 Varnsdorf na st. p, č. 164l vedle stávaj ícího ER (propojení nové SS100 + stávajícího ER
kabelem CYKY-J 4xl6mm).

- Nová pojistková skříň SS10O,ĎJKE1P-C v plastovélT pilíři bude osazena a umístěna v oplocení
objektu č. p. l359 Varnsdorfu branky vlevo na p. p. č. 164011 (propojení nové SS100 + stávajícího
ER v obvodovóm plášti objektu č. p. 1359 Vanrsdolf na st. p. č. L639 u vchodu do objektu - kabelem
CYKY-J 4xl6mm umístěného podél objektu č. p. 1359 Varnsdorfl).

- Nová pojistková skříň SS1O0/PKE1P-C v plastovém pilíři bude osazena a umístěna v oplocení
objektu č, p. 1347 Varnsdorf u branky vlevo rra p, p. č. 1640lI (propojení nové SSl00 + stávajícího
ER v obvodovém plášti u vcliodu do objektu - kabelern CYKY-J 4xl6mm podél objektu č. p. 1359
Varnsdorf).

- Nová pojistková skříň SS1OO/PVEIP-C bude osazena a umístěna ve stávajícím zděném oplocení
objektu č, p. 1723 Varnsdorf na p, p. č. 1634 (propojení nové SS100 + výškově upraveného ER v
nadezděném pilíři - kabelem CYI(Y-J 4xl6mm).

- Do nové rozpojovací skřírrě SR 522lRI'71 umístěné na p. p, č. 110911 v k, ú, Varnsclorf bude
přepojena stávaj ící přípojka AYKY pro objekt č. p. 1980 Vamsdorf,

- Nová pojistková skříti SSl00/PKEJP-C v plastovérrr pilíři bude osazena a umístěna v oplocení
objektu č, p. 1976 Varnsdorf v roliu parcely p. p. č, 1 736 (propojení nové SS l00 + stávajícího ER v
obvodovém plášti objektu č. p. 1976 Varnsdorí na st. p. č. 1735 u vchodu do objektu - kabelem
CYKY-J 4xl6mm urrrístěným v přístupovém clrodníku podél objektu č. p. 1976 Varnsdorf).

- Nová pojistková skřiti SS1OO/PI(EIP-C v plastovém pilíři bude osazena a umístěna v oplocení
objektu č, p. l979 Varrrsdorf u branky vpravo na p, p, č. 1738 (propojení nové SS100 + stávajícího
ERv obvodovém plášti objektu ó.p. 1979 Varnsdorf na st. p. č. 1737 v zádveři objektu _ kabelern
CYKY-J 4xl6mm umístěným v přístupovém chodníku podél objektu a v obvodovém plášti objektu
č. p. I979 Vanrsdorf).

- Nová pojistková skříli SS1O0ArIVEIP-C bude osazena a umístěna v riově vyzděném pilíři z KB
bloků v posledním poli vlevo v oplocení objektu č. p. 1982 Varnsdol,f na p. p. č. 1740 (propojení
nové SS l00 + stávající přípojka AYKY pro objekt č. p. 1982 Varnsdorf).

- Nová pojistková skříň SS100/PKEIP-C v plastovém pilíři bude osazena a umístěna v oplocení
objektu ě. p. 1977 Varnsdorf u branky vlevo na p. p. č. 1142 (propojení nové SS100 + stávajícího
ER v obvodovém plášti objektu č. p. 1917 Varnsdolf na st. p. č. 1741- kabelem CYKY-J 4xl6mm
umístěrrým podél přístupového sclrodiště a v obvodovém plášti objektu č. p. 1977 Varnsdorfl.

- Nová pojistková skříň SSI00/PKE1P-C v plastovém pilíři bude osazena a umístěna v oplocení
objektu č, p. l 853 Varnsdorf u brarrky vlevo na p. p. č. 1 748 (propojení nové SS 100 + stávajícího
ER v zádveří objektu č. p. 1853 Varrrsdorf na st. p. č, 1747- kabelem CYKY-J 4xl6mm umístěným
v předzahrádce podél přístupového schodiště a sklepem do objektu č, p. 1853 Varnsdorf).

- Nová pojistková skříň SSIO0/PKEIP-C v plastovém pilíři bude osazena a umístěna v oplocení
objektu č. p. l851 Varnsdorf u branky vlevo na p. p, č, 1750 (propojení nové SS100 + stávajícího
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ER v obvodovém plášti objektu č. p. 1 85 1 Varnsdorf na st. p. č. 1749 Varnsdorf- kabelem CYKY-J
4xl6mm umístěnýrn v předzahrádce podél přístupového schodiště a v obvodovém plášti objektu č.
p. l851 Varnsdorf),

Nová pojistková skříň SSIOO/PKEIP-C v plastovém pilíři bude osazena a umístěna v oplocení
objektu ě. p. 1867 Varnsdorf u branky vlevo na p, p. č. 1752 (propojení nové SS100 + stávajícího
ER v obvodovém plášti objektu č. p. i867 Varnsdorf na st. p. ě. l751 Varnsdorf- kabelem CYKY-J
4xl6mm umístěným v předzalirádce podél přístupového schodiště a v obvodovém plášti objektu č.
p. 1867 Varnsdorf).

Nová pojistková skříň ss100/pkElp-c v plastovém pilíii bude osazena a umístěna v oplocení
objektu č, p. 1892 Varnsdorf u branky vlevo na p, p. č. 175411 (propojení nové SSl00 + stávajícího
ER v zádveří objektu č. p. 1892 Varnsdorf na st, p. č. 1753- kabelem CYKY-J 4x1 6mm umístěným
v předzahrádce v přístupovém chodníku podél schodiště a v obvodovém plášti objektu č. p. 1892
Varnsdorf).

Nová pojistková skříň SS10O/PKE1P-C v plastovém pilíři bude osazena a umístěna v oplocení
objektu č. p. 2l 53 Varnsdorf u branky vlevo na p. p. č. 162911 (propojení nové SS l00 + stávajícího
ER v zádveří objektu č, p.2l53 Varnsdorf na st. p. č. l628- kabelem CYKY-J 4xl6mm umístěným
v přístupovém chodníku a v obvodovém plášti objektu č. p. 2153 Varnsdorf).
Nová pojistková skříň SS100/PKE1P-C v plastovém pilíři bude osazena a umístěna v oplocení
objektu č. p.2472 Y arnsdotf u branky vlevo na p. p. č. 1156 (propojení nové SS100 + stávajícího
ER ve zděném pilíři v oplocení na p. p. č. 1756- kabelem CYKY-J 4xl6mm).
Nová pojistková skříň SS2O0/PKE1P-C v plastovém pilíři bude osazena a umístěna v op|oceni
objektu č. p.2222 Y arnsdorf u branky vlevo na p. p. č. 1627 (propojení nové SSl00 + stávajícího
ER v obvodovém plášti objektu č. p.2222 Vanrsdorf na st. p. č. l626- kabelem CYKY-J 4xl6mm
urnístěrrým v předzahrádce v přístupovém chodrríku a v obvodovém plášti objektu č. p.2222
Varnsdorť).

Nová pojistková skříň SS1O0/PKEIP-C v plastovém pilíři bude osazena a umístěna v dřevěném
oplocení vpravo u přístřešku objektu č. p. 2473 Varnsdorf na p. p. ě. 177011 (propojení nové SS100
+ stávajícího ER v obvodovém plášti objektu č. p,2473 Varnsdorfna st. p. č. l767- kabelem CYKY-
J 4xl6mm umístěným v okapovém chodrríku podél a v obvodovérn plášti objektu č. p. 2413
V arn sdort").

Nová pojistková skříň ss1OOip](Elp-c v plastovém pilíři bude osazena a umístěna v oplocení
objektu č, p. 2475 Varnsdorf u vjezdoqých vrat vplavo na p. p, č. 177013 (plopojení nové SS100 +
stávajícího ERv obvodovém plášti objektu ě.p.2475 Varnsdorf nast. p.č. 1766- kabelem CYKY-J
4xl6mm umístěrrým v zeleném pásu podél a v obvodovém plášti objektu ě. p.247 5 Varnsdorf).
Nová pojistková skříň ss100/pkElp-c v plastovém pilíři bude osazena a umístěna před oplocením
objektu č. p.2476 Y arnsdorf vpravo u zděrróho společrrého pilíře na p. p. č. l770lI0 (propojení nové
SS 100 + stávajícího ER ve zděnéln společném pilíři- kabelem CYKY-J 4xl6mm).
Nová pojistková skříň SS 100,4,,iVE lP-C bude osazena a umístěna v nově vyzděném pilíři z KB
bloků vlevo stávajícího sloupku oplocerií objektu č, p. 3180 Varnsdorf na p. p. ě. 176312 (propojení
nové SS 100 + stávajícího ER ve zděném pilíři- kabelem CYKY-J 4xl6mm).
Nová rozpojovací skříň SR 4z2lR172 bude osazena a umístěna před oplocerrím objektu č. p. 2474
Varnsdorf na p. p. č, 1709/1 (propojení nové SR 422lR|72 + stávajícího ER v obvodovém plášti
objektu č. p.2474 Y arnsdorf na st. p. č. 1768- kabelern CYKY-J 4xl6mm umístěným v zelěném
pásu podél a v obvodovém plášti objektu č. p. 2474 Varnsdort).
Do stávající pojistkové skříně SS100/X195 + ER urnístěné na p. p. č. 162515 v k. ú. Vamsdorf bude
připojen nový kabel AYKY-J 3x120+70 mm, stávající připojení ER pro objekt č. p. 1980 Varnsdorf
zůstane zaclrováno ve stávající pojistkové skříni SSl00/X195 + ER umístěné na p. p. č. 1625/5 v k.
ú. Varnsdorf.

Nová pojistková skříň SSlOO,AIKEIP-C v plastovérn pilíři bude osazena a umístěna v oplocení
objektu č. p. 2478 Varnsdorfvlevo u zděného pilíře s ER na p. p. ě. I770l5 (propojení nové SS 100 +
stávajícího ER ve zděném pilíři- kabelern CYKY-J 4xl6mm),
Nová pojistková skříň SS1O0,AJKElP-C v plastovém pilíři bude osazena a umístěna v oplocení
objektu ě. p. 2477 Y arnsdorf u branky vpravo na p. p. č. 177016 (propojení nové SS 100 + stávaj ícího
ER v obvodovém plášti objektu č. p.2477 Varnsdorf na st. p. č, l77l- kabelem CYKY-J 4xl6mm
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umístěným podéI přístupového chodníku objektu a V obvodovém plášti objektu ó. p. 2477
Varnsdorf).

- Nová pojistková skříň SS IO0,AJKE1 P-C v plastovém pilíři bude osazena a umístěna v oplocení
objektu č. p. 2480 Varnsdorf vlevo od zdi garáže na p. p. č. 177017 (propojení nové SS100 +

stávajícího ER v obvodovém _Zatepleném plášti objektu č. p. 2480 Vamsdorf na st. p. ě. 1772-
kabelem CYKY-J 4xl6mm umístěným v zeleném pásr,r, v přístupovém chodníku a v obvodovém
plášti objektu č. p. 2480 Varnsdorf).

- Nová pojistková skříň SS100/PVE1P-C bude osazena a umístěna ve stávajícím zděném pilíři z KB
bloků vpravo vchodové branky v oplocení objektu č. p, 248l Varnsdorf na p. p, č. I77 515 (propojení
nové SS100 + stávajícího ER v obvodovém plášti objektu ě. p. Z48I Vamsdorf na st. p. ě. 1773-
kabelem CYKY-J 4xl6mm umístěným v zelenóm pásu, v přístupovém chodníku a v obvodovém
plášti objektu ě. p.248I Varnsdort).

- Nová pojistková skříň SS100,A.IKE1P-C v plastovérr-r pilíři bude osazena a umístěna v oplocení
předzahrádky objektu č. p. 1486 Varnsdorf na p. p. č. l780lz (propojení nové SS100 + stávajícího
ERv obvodovém plášti objektu č. p, 1486 Varnsdorf na st. p. č. 1780/1- kabelem CYKY-J 4xl6mm
umístěným podél obvodové zdi objektu a v obvodovém plášti objektu č. p. 1486 Vanrsdorf).

- Nová pojistková skříri SS200/Ť.IKElP-C v plastovérn pilíŤi bude osazena a umístěna na p. p, č, l784
před oplocenírn pozemku p. č, 1785 a do které budou přepojeny stávající přípojky AYKY pro objekt
č. p, l505 a č, p. 2479 Varnsdorf.

- Z nové (vyměněné) rozpojovací skříně SR 422 NKW2/R80 umístěné na p. p. č. 1784 v k. ú.
Varnsdorfbude vyvederi nový kabel CYKY do ER umístěném ve stávajícím zděném pilíři na p. p. č,
1785 v k. ú. Varnsdorf,

- Nová pojistková skříň SS2O0,tIKE1P-C v plastovérn pilíři bude osazena a umístěna v oplocení
vpravo vchodové branky objektu č. p.2355 Varnsdorf na p. p. č. 1790 (propojení nové SS200 +

stávajícího ER v obvodovérn plášti objektu ě. p. 2355 Varnsdorf na st. p, č. 1791- kabelem CYKY-J
4xl6mm umístěným podél přístupového chodníku a v obvodovém plášti objektu č, p. 2355
Varnsdorf),

SO 03 - Zádlažba
- Po provedení všech montážních a demontážních prací budou provedeny zpětné zásypy kabeloqých

rj'h dle vzorových řezů s řádným hutněním a narušené povrchy budou uvedeny do předešlého stavu
požadovaného jejich vlastníky či správci.

SO 04 - Demontáž volného vedení

- Po dokončení všech montážních prací spojených s pokládkou nových kabeloli!,ch rozvodů )\N dojde
k demontáži stávajícího volnélio vederrí NN, Konzole budou ze zdí vysekány a opravena dotčená
místa fasád po odstranění konzolí, podpěrné sloupy budou odkopány a vylaženy. Vzniklé járny po
odstranění podpěrných sloupů budou zasypány s řádným hutněním.

- Dotčené nezpevněné plocliy budou uvedeny do předešIého stavu požadovaného jejich vlastníky či
správci a osety travním semenem. Dotčené zpevněné plochy budou uvedeny do předešlého stavu
požadovaného jej ich vlastníky či správci.

Městs\ý úřad Varnsdorf, Stavební úřad, jako stavebni úřad příslušný podle § 13 odst. l písm. c) zákona
Č. 18312006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dálejen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst, 1 stavebního zákona zahájení územního Ťízení, ve
kterém upouští od ústnílro jednání, Dotčené orgány mohou uplat t závazná stanoviska, účastníci řízení
své námitky a veřejrrost připomírrky do

15 dnů od doručení tohoto oznámení.
K později uplatněnýrn závazným stanoviskům, námitkám a připomínkám nebude přihlédnuto. Účastníci
řízení mohou nahlížet do podkladů rozlrodnutí (Městský úřad Varnsdorf, Stavební úřad, úřední dny
pondělí a středa od 8:00 do 17:00 hodin).

(@,o"
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Poučení:

účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízeú až do rrydání
rozhodlrutí. Účastníci rnaj í právo vyjádřit v řízení své stanovislo, Účastníci se mohou před q,jáním
rozliodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhrrout jejich doplnění.

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterych bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací
dokumentace, se riepřihlíží. K námitkám, které překračqjí rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4
stavebriího zákona, se nepřihlíží. Učastník řízení ve svých nárnitkách uvede skutečnosti, které zakládají
jeho postavení jako účastrríka řízení, a důvody podálí námitek.

Obec mŮŽe uplatnit nánitky k ochrarrě zájmů obce a zájrnů občanů obce. Vlastník pozemku nebo stavby,
na kte{ých rná být požadovaný zárněr uskutočněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné
pfávo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastrrické nebojiné věcné právo k sousedním
stavbátrr anebo sousedním pozemkůtn nebo stavbátn na nich rnůže být územním rozhodnutím přímo
dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v r.ozsahu, jakým je její právo přímo
dotČeno. Osoba, která je účastníkern řízení podle zvláštního právriího předpisu, může uplatňovat námitky
Pouze v rozsalru, v jakém je projednávarrým záněrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se poclle
zvláštního právnílro předpisu zabývá.

Nechá-li se někteqi Z účastníků Zastupovat, předložíjeho ZáStupce pís.ennou plnou moc.

.))/1L-.../rt/ftj
lng. Manin l ogner 

' 
'/

vedoucí stavebního úřadu

iV!_č.u;ťil ký u Í':': r,

'ýr_, l:,r l ii ri c r"J]

,11;,,yq.1,1r:i 'i:l
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

V) věšeno dn., ...1.1...07,.,..?.0,[8.. . .. Sejrnr"rto dne:

Razítko, podpis orgálu, kteni potvlzuje vyvěšení a sejmutí oznáment.

Obdrží:
účastníci řízení ppl!]p § 85 odst. ] stavebního zákona (datová schránka a doporučeněL
ENPRO Eriergo s.r.o., iDDS: fvSsdau

sídlo: Sokolská č. p. 137l45,757 0l Valašské Meziříčí l
zastoupení pro: ČEZ Distribuce, a,s., Teplická č. p. 874/8, Děčín lV-Podmokly, 405 )ZDěčín 2

Město Varnsdorf, Nárn. E. Beneše č. p.470,407 41 Varnsdorf l

sídlo: Přítkovská č. p, i689, 4l5 50 Teplice
GridServices, s,r.o., IDDS: jnnyjs6

, sídlo: Plynárenská č. p. 49911, Brno-střed, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
Ceská telekomunikační infrastruktura a,s., IDDS: qa7425t

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

Ministerstvo obrany ČR, Oddělení ochrany územnícll zájmů Pralia, Sekce ekonomická a majetková Mo,
lDDS: hjyaavk

sídlo: T; chonova č. p, 22 l/ l . Hradčan;. l60 00 Praha b
Jiři Culek. Zilinská č, p. |2O3.407 4? Var.nsdor.l l

í':
(,

SčVI( a,s., IDDS: fl7rĎns

/la



č1, vuvn l87 64l20l8p|ezd. stť, 6

Dagmar Brůhová, Žilinská č, p. 1293,407 47 Varrrsdorf 1

MVDr. Miroslav I(raus, Varnsdorf č. p. l359,407 47 Vanrsdorf ,

MVDr. Jana Krausová, Žilinská č. p. 1359,407 47 Varnsdorf 1

Jan Srratecký. Ži]inská č. p.l341.407 41 Va.,lrsdorf ]

Petra Srratecká. Zilinská č, p. l341,407 47Varnsdorl]
SMK. spol, s r.o,. IDDS: hej2zob

sidlo: Zilinská c. p. l723,407 47 Vanrsdorl l

Jakub Špringl, Východní č. p. 1786, 407 47 Varnsdorf 1

MUDr. Václav Šablatura, IDDS: pvl,wve3
trvalý pob},t: Náchodská č. p. l9']6,407 47 Varnsdorf 1

Blanka Marcziová, Náchodská č. p. 1979,401 47 Varnsdorf 1

Maltin Marczi, Varnsdorf č. p. 1979,407 47 Varnsdorf 1

Robert Bečvář, Náchodská č. p. 1982, 407 47 Varrrsdorf 1

Jiřina Maclrková, Náchodská č. p. 1911, 401 47 Varnsdolf 1

Matin Kozák, Náchodská č. p. 1977, 407 47 Varnsdorf l
Hana Slintáková, Západni ě. p. Z73|, 407 47 Varnsdorf 1

František Pelikán, Varnsdoríč. p.I85i,401 47 Varnsdorf 1

Marie Pelikánová, Náchodská č. p. 1851,407 47 Valnsdorf 1

Zuzana Rmoutilová, Náchodská č. p. l&61, 407 47 Varnsdorf 1

Veleslav Hanousek, Náchodská č. p. 1867, 401 47 Varnsdorf 1

Evelyna Hanousková, Náchodská č. p. 1867, 407 47 Varnsdorf l
Libor Kabeláč, Nemocničrrí č. p. l551,407 47 Varnsdorf l
Jarrnil Kabeláč, Libušina č. p. 32917 , Líberec XIII-Nové Pavlovice, 460 0 l Liber.ec 1

Jiří Doležal, Pardubická č. p.3433, 401 47 Varnsdorf l
Mária Doležalor.á. Žilinská č. p.2412,40? 47 Varnsdorf l
františek Stolba. Zilinská č. p.2222.407 47 Varnsdorl ]

Pavel Stolba. ZiIinská e. p. 2222. 401 4 7 Varnsdorl l

Miroslav Hazdra, Žilinská č. p.2473.407 47 Varrtsdorl l

Zdena Hazdroiá. Žilinská č, p.2473,407 47 Varrrsdorl l

Radomír Grafek, IDDS: bc8gx2m
trvalý pobyt: Zilinská č. p.3180, 407 47 Varnsdorf l

Hana Slintáková, Západní č. p, 273I, 407 47 Varrrsdorf l
Karel Slinták, Západní ě. p. Z13I, 407 47 Y amsdorf 1

Manin Machek, Karolíny SVétlé č. p, 3022.401 47 Varnsdorf l

Zdenka Šindelářová. Žilinská č. p.2474.40? 47 Varnsdolf l

Bořivoj Šindelář, Žilinská č. p.i474,4O7 47 VarIrsdorf 1

Jan Nahácky, Brandýská č. p.2478, 407 47 Yarnsdorf 1

Dagmar Markovská, Blandýská č. p.2477 , 407 47 Varrisdorf l
JosefMarkovský, Brandýská č, p.2477,407 47 Varnsdorf 1

Marcela Hauserová, Brandýská č. p.2480,407 41 Varnsdorf 1

Mgr. Petr Friese, Blandýská č. p. Z48|, 401 47 Varnsdorí l
Ing. Jitka Frieseová, Brandýská č, p, 248I, 401 47 Vanlsdorf 1

Romana Maškorá. Brandýská č. p, l486.407 47 Varnsdorf ]

Era Satníková. Zilinská c. p.3lo2,401 47 Varnsdorf l
Roben Šatník. Žilinská č. p.3162.40147 Varnsdorf l

Alena Cechová Fidlerová, Zilinská č. p.2355, 407 47 Yarnsdorf 1

Ing. Aleš Matušek, Náchodská č, p. 1980,407 47 Varnsdorf 1

Libuše Matušková, Náchodská č. p. 1980, 407 47 Varnsdorf 1

Jaroslav Švii. Partyzánů č. p. l 6 l0. 407 47 Varrrsdorf l

Libuše Sviiová. lilinská č. p.2475,407 47 Varnsdorf l

účastníci řízenípodle § 85 odst. 2 Bísu,blllgvebního zákona (veřeinou vyhláškoú;
Osoby s vlastnickými nebo jinýrni věcnými právy k sousedním pozemkům:
parc,ě. 162512,1,z5l5,163012, 163211,1633,1636,164^t,1648, I7I0l1,171012,I,111l1,nw2,|,71513,
173l,l"I32, 1734,1746, 1762,1'16314, 11'7012, 1'781, 1"782, 1193,I']94 v katastrálním území Varnsdorf
Osoby s vlastnickými nebo jirrými věcnými právy k sousedním stavbám:
Varnsdorfč. p. 1723, ě. p. 1306, č. p. 1404 a č, p.2479

,ln5 )lL L,.
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dotčené spravní úřadv:

MéÚ Varnsdorf - OSMI/Doprava, Nám. E. Beneše č. p. 470,407 47 Varnsdorf
MěU Vamsdorf - OŽP, Nám. E. Beneše ě, p, 470, 407 47 Varnsdoď 1

úiady pro yvyěšen[ a oodání zorávv o dafu vvvě.šení:
MěU Vamsdorf - ORG, Nám. E. Beneše ě, p, 470,407 47 Yarnsdorf 1

ostatní:
vlastní
Technické služby města Vamsdorf, s.r,o., IDDS: zaj6jey

sídlo: Sv. Čecha č. p, 1277,407 47 Yarnsdori l

Příloha:
situace

r_
Wlt,n,
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