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VEREJNIA VYHLASKA
Oznámení o zahájení řízeni o návrhu Změny č. l Uzemního plánu Chřibská

Městský úřad Vamsdorf stavební úřad. úřad územního plánování-jako pořizovatel
návrhu Změny č. l Územního plánu Chřibská

oznamuje Zahájení říZení o návrhu Změny č, l Uzernního plánu Chřibská a konání veřejného pro.jednáni
vsouladu s 

"s 
52 odst. (l)Zákona č. l83/2006 Sb. o úzernním plánování a stavebním řádu (stavebni Zákon)

v platném Zněni a s.ustanovením § l7] odst, j zákona č. 500/2004 Sb, spráVni řád. v platnétn Znění,
Návrh Změny č. l Uzemního plánu Chřibská - nú\,rh opulíefií obecné potuhl, s otluyothěnín - bude k veřejnernu
nahlédnutí

od 1. dubna 2020 (středa) do 23. dubna 2020 (čtvrtek)
(doporučujeme úřední dny pondělí a středa)

u pořizovatele - MěstSký úřad Varnsdorf (Náměsti E, Beneše 470. kancelář č. 27). dáIe na webových stránkách
lrttp:, w w w,chribska.cz
lr(tp: ' 'rv rv w, varnsdort.czi do w n Ioad, ztrr 1 up chribslia.zit,l

o návrhu Změny č, I Úzernniho planu Chřibska se bude konat podle ustanoveni

"s 
52 odý. ( | ) zákona č, l83/2006 Sb.. v platném znění. veře.jné projednáni

ve čtvrtek 16. dubna 2020 v 10:00 hodin
v Zasedací míStnosti Městského úřadu ve chřibské č.p. l97

Námitky proti návrhu Změny č. l UZemniho planu Chribská mohou podat pouze vlastníci pozemků a
staveb dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb. veřejně proSpěšných opatření a zastavitelných ploch a
dále oprávněný in vestor a zástttpce veřej nosti ( § 5 2 odst, 2 zák. č. l 8]/2006 Sb. ).

Ne.jpozdějido 7 dnů ode dne veřejného projednání může každli uplatnit své připomínky a dotčené osoby
podle is 52 odst, (2) Zákona č.l8j/2006 Sb, námitky. ve kterých musí uvést odůvodnění. údaje podle katastru
nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit územi dotčené námitkou. Dotčené orgány a krajský úřad.lako
nadřízený orgán uplatní ve stejné lhůtě stanoviska kčástem řešeni. které byly od společného jednání (!s 50)
změněny. K později uplatněným stanoviskům. připominkám a námitkárn se nepřihlíží, Dotčené osoby oprávnene
k podání námitek musí být na tuto skutečnost upozoměny (.s 52 odst. (3)stavebního zákona).

Ke stanoviskům. nárnitkárn a připomínkám ve věcech. o kterých bylo rozhodnuto při vydání zásad
územního rozvoje. se nepřihliží (.s 52 odst, (.l)stavebního zákona).

lng, Václav Nechvile
stavební úřad,l úřad územního plánováni
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Rozdělovník - změna č. l ÚP chřibská - návrh § 52 SZ

Mini§terstvo životního pro§tř.dí, odborekologie krqjiny a l€sa, vršovická 65, l00l0 Přaha 110, datová schránka 9gsaa,x4
Mini§ter§fvo životního proštředí Praha, odboí ťkonu státní spíávy IV - píacoviště chomutov, Školni 5335,430 ol, chomutov, datová
schíánka 9gsaax4
Minister§tvo obrsny ČR_ vojen§ká ubytovscí a staÝební §práva Praha, odd. ochíany územnich zájmů, Hradebni l21772, P.o. Box č,
45, l l0l5 Píáa l, DS na Mo: hjyaavk
obvodní báň§ký úřid pro území Usteckého kťaje, U města cheísonu, 1429 43461 Most, datová schíánka4huadu8
státní pozemkový liřad, Hu§in€cká l024ll 1a" l3000 Píaha 3, Krajský pozemkový úřad pro Úslecký kraj, Pobočka Děčin , z8.|ijna919l|9,
Děčin I,4050l Dččín 2, datová schránka z49per3
ČR - státní energetická in§pekce, Gorazdova l969124, 120oo Píaha2,územni inspektorát pro Ústeclcý kraj, winstona churchilla l2,400
0I Ústi nad Labem. datová schrlinka hq2aev4
Ust€cký kraj. Kíajsry úiad Usteckého kraje. Velká HradebniJl l8/48
datová schíánka t9zbsva
Ú§tecký křaj, Kía.iský úřad Ústeckého kra,j€, velká Hradebni 31 18/48
řádu, datová schránka 9zbsva
Ústocký kíai, Kíajský úřad Ústeckého kr4j€, velká Híadebnl3118/48

40002 Ústi nad Labem 2, odbor dopralry a silničního hospodái§tvi,

40oo2 Ústi nad Labem 2, odbor územního ptánováni a stavebniho

40002 Ústi nad Labem 2, odbor živohiho prostředi a zemčdělství,
datová schnánka t9zbsva
Krrj ská veteri ná rní správa pro Ústec ký kraj, sebuzinski 3 8, 4032 l Ústi nad Labem 1 7, datová §chřanka 7ri8b5i
Policie ČR - Krsj ské ředi telství pol iC ie Ú §tec ké ho kraj e. Lid ické N ámestl 899/9. 40oo l Ústi nad Labem l . datová sch l iim ka a64ai6n
Kraj§ká hygienická §ta nice ť]§teckého kraj e se sídlem v Ústi n/L, Moskevská l 53 1 /l 5, 4000 t Ústi nad Labem 1 , ú.p, Děčin, Březinova 3,
P.o,Box 42,40683 Děčin, datoýá schíánka 8p3ai7n
Ha§ič§ký záchranný §bor U§teckého kraj€, Hoíova l340ll0, 40001 Ustl nad Labem l,ú.o. Děčín, Provaznická l394ll0,40502 Déaín 2,
datová schnánka auyaa6n
správa cHKo Lužické hořy (Agentuía ochrany a přírody a krajiny České íepubliky), Školni 12, 471 25 Jablonné v Podještědí, darová
schíánka zqmdynq

Osobně:
Mě§t§ký úřad varn§dorf- oŽP - ochíana přirody

vodni hospodařstvi
lesy a zemědělstvi

Městský úřad varn§dorf-osMl - památková péče

Městský úřad vsrnsdorf-osMl - doprava
Mě§tský úřad varn§dorf- stavební úřad

Další oqáný a oreanizace. sDráyci lechnické infřastrukíuft:
státní úřad pro jadernou b€zpečno§t, senovžné náín. 1585/9, l l0 00 Praha l, datová schíánka me7aazb
Národní památko\.ý ú§tav, územní odbomé píacoviště v Ústí n/L, Masarykova 633,
400 0l Uslí nad Labem, datová schránka 2cy8h6t
Uřad pro za§tupováni slálu ve věCech n.jetkových ú,p.. Usti rýL. Miíove náíněstí J6. 400 0l Usti nad Labem. datová schráLnka va2fsxs
Polici€ ČR, pobočka Děčín, odbor vnějši služby, Kaštanova 30l2,40502 Děěín, datová schránka a64ai6n
Lesy Českó r.publiky, s.p., Přemys|ova l 106, 50168 Hradec Kíálové, datová sohriinka e8jcfsn
Lesy České republiky, s.p., Lesnl spíáva Rumburk sukova 785/22A,40801 Rumbuík, datová schránkae8jcfsn
Lesy České republiky, s.p., spíáýa tokú - oblast Povodí ohře, Dr. víbenského 287411,4l50l Teplice, datová schránka e8jcfsn
(paíí Hradecká)
Povodí ohře, státni podnik Bezn čova 4219 43003 Chomutov 3, datová schránka 7ptt8gm
scÝoloč€ská Ýodárenská §polečno§t, a.s,, Přitkoýská l689, 4I550 Teplice, datová schíanka 7eg§my
s€ve ročeské vodovody a ka ns liz&ce, a, s, Přitkovská l 689, 4 I 5 50 Teplice, datová schíanka ť/rpns
Če§ké Rádiokomunikac€, a.s,, U Nálkladového nádíaží 3|44/4, 13000 Praha3, datová schránka g74ug4f
RwE Energie, a,s, Klíšská 940, 401 l7 Ústi nad Labem, datová schránka cgtfsyí
RwE NET4GAS, s,r,o. Na Hřebenech 2 l718/8 l40 21 Píaha 4- Nusle, datová schíanka 8ecyjt9
ČEZ Distribuce, a. s, Teptická 874/8. 40502 Děčin 2. datová schíiinka v95uqry
ČEz lcT servi(e§, a. s. Duhová l53l/3, l4 053 Praha 4, d atová schránka zbsd k9i
CETIN, Č€ská telekonunikační infíastluktura, a,s,, olšanská 268l16, t30 00 Praha 3 - Žižkov, datová schíánka qa7425t

sousedhí obce:
obcc Kúnratice u Če§ké Kamenice, obecní Úřad, 40502 Děčín 2, datová schránka 7yqbw9v
oboc Kytlice, obecní Uřad K\alice, č.p.24,40145 K},tlice, datová schránka fuubs7v
ob€c Jetřichovice, Jetřichovice 24, 40716 Jetřicovic€ u Děčina, datová schránka 6ryarph
ob€c Rybniště, Rybniště33, 40751 Rybniště, datová schránka žfbx48
obec Doubice, obecni Uřad Doubic€, Doubice č,p, 50, 40746 Knisná Lipa, datová schíánka
Mě§to l<fá§ná Lípa, Masarykoya24616, 40746 Krásná Lipa u Rumburku, datová schíánkaupqbde3
Mě§to Če§ká Kamcnice, MěÚ Česká Kamenice, Náměsti M iru 2 ] 9, 40?21 Česká Kamenice, datová schíánka cusbsdq

obec nro krenu ie IiP Dořizován:
Mě§to chřib§kÁ, MěU Chřibská č,p, 197, 40744 chřibská, datová schíínka xcsa38b

občanské sdružení,,ochrana krajinného rázu - Krásné Pole, Horníchřibská":
Přemysl chlad Krfuné Pole 55, Kíásné Pole 407 44 chřibská

zoracoyalel:
Ing. vladivoj Řemik, urbanistický atelier, Jiťaskova 98l, 25l ó4 Mnichovice
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