č.j.: 13/2022/VaŽP,M

Město Velký Šenov
Městský úřad Velký Šenov
Mírové náměstí 342, 407 78 Velký Šenov
tel.: 412391450, e-mail: mesto@velkysenov.cz
oznamuje
podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů,

záměr na zřízení věcného břemene – služebnost
– inženýrské sítě
Městský úřad ve Velkém Šenově zveřejňuje záměr, schválený na 94. zasedání Rady města
Velkého Šenova, konaného dne 8.6.2022, pod usnesením RM 94/I/14, na zřízení úplatného
věcného břemene – služebnosti na pozemku města Velký Šenov:
- na p.p.č. 841/1 v kat. území Staré Hraběcí a obci Velký Šenov, v rámci akce DC_Velký
Šenov, ppč. 841/16, nové kNN“, právo umístit, provozovat, opravovat a udržovat zařízení
distribuční soustavy, pro ČEZ Distribuce a.s., se sídlem: Teplická 8, Děčín.

Bližší informace obdržíte na
Městském úřadě Velký Šenov,
odbor VaŽP,M.
Tento záměr bude zveřejněn po
dobu 15 dní.
Občané města mají možnost se
ke zveřejněnému záměru
vyjádřit a předložit své
písemné žádosti poštou na výše
uvedenou adresu města nebo
do podatelny MěÚ Velký
Šenov.

…………………………………….
Mgr. Marcela Boháčová
starostka města Velký Šenov

č.j.: 14/2022/VaŽP,M

Město Velký Šenov
Městský úřad Velký Šenov
Mírové náměstí 342, 407 78 Velký Šenov
tel.: 412391450, e-mail: mesto@velkysenov.cz
oznamuje
podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů,

záměr na zřízení věcného břemene – služebnost
– inženýrské sítě
Městský úřad ve Velkém Šenově zveřejňuje záměr, schválený na 94. zasedání Rady města
Velkého Šenova, konaného dne 8.6.2022, pod usnesením RM 94/I/15, na zřízení úplatného
věcného břemene – služebnosti na pozemcích města Velký Šenov:
- na p.p.č. 2543 a p.p.č. 2793/3 v kat. území a obci Velký Šenov, v rámci akce DC_Velký
Šenov, ppč. 1923/5, přípojka kNN“, právo umístit, provozovat, opravovat a udržovat
zařízení distribuční soustavy, pro ČEZ Distribuce a.s., se sídlem: Teplická 8, Děčín.
Bližší informace obdržíte na Městském úřadě Velký Šenov, odbor VaŽP,M.
Tento záměr bude zveřejněn po dobu 15 dní.
Občané města mají možnost se ke zveřejněnému záměru vyjádřit a předložit své písemné
žádosti poštou na výše uvedenou adresu města nebo do podatelny MěÚ Velký Šenov.

…………………………………..
Mgr. Marcela Boháčová
starostka města Velký Šenov

