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VEREJNA VYHLASKA
OZNÁMENÍ O ZAHÁ.rENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZnNÍ

státní pozcmkový úřatl, kra.jský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, pobočka Děčín, Ičo
0l3I2711,28.října č.P. 979lI9,405 0l Dččín (dále jcn "stavebrrik") dne 09,07.202l podal žádost
o vydání stavebního povolení na stavbu:

,,Polní cesty k, ú, Dolní Chřibská..

stavební objekty:
SO 0l VPCl na pozetncích parc. č, 2793. 2760, 2833,29l0, 2959, 2918,2991,2992 v katastrá]níln
ťrzern í Dolní chřibská
SO 02 VPC3 rla pozetncíclr parc, č.2673. 2919.2121.28]{i. 2895 v katastrálním úzcnríD,llníCbřrbská
SO 03 VPC1 na pozenrcíclr parc. č.2658. 2699,2698, Z73l 

^ 
2694 v katastrálním úzerní Dolní Chřibsl<á

SO 20l:
most na polní ccstě VPC3 tra pozetncích parc. č. 2679. 2869,2123,2674 v katastrálnínr írzerní Dolní
Chřibská
mo§t na polní cestě VPC.I na pozetncích parc, č. 2658. 2657, 2698, 2655, 2692, 2696, 2691 v
katastrálnínr ťrzerní Dolní chřibská

UvedenÝnr dnenl bylo zahájeno stavební řízellí.

Stavba obsahLrje:

SO 0l - výstavba vedlejši polní ccsty VPCl:jedná se o rekonstrukci stávající cesty (vedlejší polní
cestu), která vede z místrrí komurrikace podél kostela, Jde o příjezdovoLr kornr.rnikaci k místnírlu hřbitovu
a Příjezdovou komunikaci rra zernědělské pozenlky. Celková délka navržené cesty je l630rrr.
k rekonstlukci je urČeno l493 m, Na trase jsou navrženv 2 výhybny a v ostatníclr rlístech budou sloužit
.jako výhybny navržené sjezdy na pozentky i2ks. Cesra _ie navržena jako P4,0/20 s povrcitenr
z penetraČního rnakadamu. Šíře.jizaníno pruhu ciní j.Orn + 2x 0.5 m krajnice. iodélný sklon koinLrnikace
činí 1,2- l8,8%. Komunikace bude odvodněna pornocí zcmních příkopů a 49 ks svodnic.

SO 02 - výstavba vedlejší p<llní cesty VPC3: jedná se o vedlejší polní cestu, která vede z nrístní
komrrnikace Podél finny AMANN. Celková délka navt,žené cesty k rckonstrukci 1e l':'44 m, Na trase.jsou
navrŽeny 3 výhybny, v ostatních rnístech bLtdoLr sloužirjako výliybny navržené sjezdy na pozemky l4ks.
se závorou, Cesta je navržena jako P4.0/20 s povrchem z penetračníl]o makadamu a v lesni části
z vibrovanéI1o Štčrku. ŠÍře jíZdního pruhu činí j,0 m + 2x 0,5 m krajnice, Podólriý sklon komunikace činí
,1,23 aŽ + 8,24%. Komunikace bude odvodněna pomocí v úseku km 0.35-0,87 pomocí zemnich příkopů a
v ostah]í části pornocí lSks svodnic do okolního terénu.
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SO 03 - výstavba vedlejší polní cesty VPC4: jedná se o vedlejší polní cestu, která vede zmístní
komunikace přes Doubický potok k silnici č. II|2653 směr Doubice. Celková délka navížené cesty
k rekonstrukci je 345 m. Na trase není navržená žádná výhybna, v ostatních místech budou sorržit jako
výhybny navržené 4ks sjezdy na pozemky. Cesta zůstane ve své úvozové části v šíři 2,0 nr, v další částije
navržena základní šíře 3,0m. Cesta je navržena v km 0,240-0,345 jako P 4,0120 s povrchem z vibrovanélio
štěrku. Před napojeníIn na silnici III. třídy bude provedeno min 20 m ze stmeleným povrchem ACO.
Podélný sklon komunikace ěiní 0,3-13,37 oÁ.

SO 201 - most na polni ccstě VPC3: mostní konstrukce slouží k převedení polní cesty přes
bezejmennou vodoteč. Součástí rekonstn:kce mostu na polní cestě bude obnova povrchu odvodnění,
konstrukce a kry,trr vozovky polní cesty a osazení ocelového zábradlí,

SO 201 - most na polní cestě VPC4: mostní konstrukce slouží k převedení polní cesty přes Doubický
potok. Součástí rekonstrukce mostu na polrií cestě bude sanace stávajících opěr mostu, obnoveny budou
rovnoběŽná křídla mostu, dáIe obnova povrclru odvodrrění, konstrukce a krytu vozovky polní cesty a
osazení ocelového zábradlí,

Městský úřad Varnsdorf, OSMI - oddělení dopravy a silničnílio hospodářství, jako příslušný speciální
stavební úřad podle § 40 odst.4 písm. a) zákona č, I3l1991 Sb., o pozemníclr komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů (dá|e jen ,,zákon o pozemníclr kornunikacích"), jakož i podle § l5 odst. 1 zákona č.
l83/2006 Sb., o úzernním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisťr
(dálejen,,stavební zákon"), oznamuje pod|e § 1l2 odst. l stavebního zákona zahájení stavebního řízení,
ve kteréIn podle § 1 12 odst. 2 stavebního zákona upouští od ohledání na místě a ústního jednání.

DotČené orgány rlohou r"rplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy do

l5 dnů od doručení tohoto oznámení.

K později uplatněným závazným stanoviskůrl, námitkám, popřípadě důkazrjm nebude přihlédnuto,
UČastníci řízení rnohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Varnsdorf, oSMI, úřední dny:
pondělí a středa od 8,00 - 17,00 hodin),

Poučeni:
účastník řízení může podle § l14 odst. l stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové
dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi
přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvott provést stavbu nebo opatření nebo
právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě.

K námitkárn ÚčastníkŮ řízení, které byly nebo rnohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování
regulaČního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření
o asanaci území, se podle § l14 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.

Nechá-Ii se některý z účashríků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Ing. Jaroslav Beránek, v.r.
vedoucí odboru správy majetku

a investic

Toto oznámení musi být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

0 3 rl8. 20?1
Vyvěšeno dne: Se jmuto dne:

Razítko, podpis olgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
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Obdrží:
írčastníci řízení (datová sclrránka a dopor.učeně):
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad p.o Ústecky kraj, Pobočka Děčín, IDDS: z49per3

síd)o: 28.října č.p.979l19,405 0] Děčín 2
Město Chřibská, IDDS: xcsa38b

sídlo: Chřibská ě.p. 197,407 44 Chřibská
Jaronrír Cirnpl, Žitná č.p.2152, 407 47 Varnsdori l
Jiří Cirnpl, Sluneční č,p. 889, 473 0 ] Nový Bor
Marie,Dvořáková, PI.ácher-r č.p. 10, 47 ] I 4 Kamenický Šenov
Lesy CR s.p., IDDS: e8jcfsn

sídio: Přernvslova č.p. li()ó/l9,50] 68 Hrarlcc Králové
lng, Jarr Machač, IDDS: ju2tlzb

trvalý pobyt: Chřibská č,p.233,407 44 Chřibská
Veronika Halanrková, Dolní Chřibská č,p, l86, 407 4,1 Chřibská
Ustecký kraj, IDDS: t9zbsva

sídIo: VeIká Hradebrtí č.p. j ] l8 48. Ústi nrd Labctlt-centlutn. a00 02 Úsri nad LabeIn l

Jan Syrovátka, Dolní Chřibská č.p. z93,407 44 Chřibská
Jan KorbeI, Rybniště č.p. l], 407 5l Rybniště
PROSERVlS BOHEMIA s.r,o,, IDDS: iqy6pxx

sídlo: Družstcvní č,p. 336. 382 8 i Besednice
Jan Severin Solar, Nová Chřibská č,p. l ll, Rybniště,407;17 Varnsdorf ]

CETIN a.s., IDDS: qa742 5t
sídlo: Českonloravská č.p, 25l0/19, l90 00 Praha 9_Libcri

ČEZ Distribuce, a, s,, IDDS: v9iuqly
sídIo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podrrrokly, 405 02 Děčín 2

GasNet Služby s,r,o., IDDS: jnnyjs6
sídlo: Plynárenská ě,p. 499/1, Brno-střed, Zábrdovice, 602 00 Brno 2

SčVK a,s., IDDS: f7rí9ns
sídlo: Přítkovská č,p, l 689. 4l5 50 Teplice

Správa a údržba silrric Ústcckého kraje, IDDS: 6hevxje
sídlo: Krokova č.p, 3 l, 105 02 Děčín 2

účastníci řízcní (oznárleno veřejrioLr vvhláškou):
,!gr, 

_Pavel 
Bartošek, Ph,D,, ohradské náměstí č.p. 1ó2l15, Stodůlky, l55 00 Praha 5l5

Rímskokatolická fa.nost Chřibská, Kostelní vrch č,p, l0/3, 407 46 krásná Lípa u Rtlmburka
František Adánrek, Františkov nad PloLrčnicí č.p. 95,407 23 Františkov nad Ploučnicí
Jana Adámková, Františkov nad PloLrčnicí č.p.95, 401 23 Františkov nad PloLrčnicí
Bohumil Kudla, Komenského č.p.2322.,407 47 Varnsdorf l
Marcel Škvor, Nová Chřibská č.p, 36, Rybniště,407 47 Varnsdorf ]

Pavel Gánner, Dvořákova č,p, 662112, 419 0l Duchcov
Ing. Petr Glonát, M.Sc.,Ph.D, lDDS: alrkdhklr

tnvalý pobyt: Odlehlá č.p. 557ll3, Vysočany. l90 00 Praha 9
JosefJantula, Anny Bayerové č.p.4|2,276 0l Mělník l
AMANN s, r,o., IDDS: hzfusas

sídlo: DoIníChřibská č.p, 110,407 44 Chřibská
Veronika Halamková, Dolní Chřibská č.p, l86. 407 44 Chřibská
Pavel Macháč, Rolnická č-p 6lll6, 408 0l Runrburk 2-Horní Jindřiclrov
Robert Walter, Malobřevnovská č.p,66514l, Břevnov, l69 00 Praha ó9
Miclral KLrdrna, Počernická č,p, l59, Radonice,250 73 Jenštejn
Jan Kudrna. Růžičkova č.p. I l, Radonice, 250 73 Jenštejn
Ing. Ladislav Řehák, Zrzavého č.p. l705l4, Řepy, l63 0d Praha 6l8
Pavel Rehák, Počernická č.p. l59, Radonice, 250 73 Jenštejn
Magda Vojtíšková, Varnsdorfská č.p. l083/l 13,40't 46 Krásná Lípa u Rrimburka
Ing. Ondřej Hofineister, IDDS: 3gb4slrn

trvalý pobyt: Ve svahu č,p,53 l/l, Podolí, ]47 00 Praha 47
Jana Brodská, Dolní Chřibská ě.p. l75,407 44 Chřibská
Václav Brodský, U jezera č.p. 2032132, Stodůlky, l 55 00 Praha 5 l 5
Hana Fenclová, Příbramská č,p. 20l 5, 470 0l Česká Lípa l
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Jiři Brodský, Janského č.p.2367l97. Stodůlky. l55 00 Praha 5 l5
Vladimíra Šafařiková. Homi Habartice č.p. 35.405 02 Děčín 2
Petr Brodský, náměstí T. G, Masaryka é.p,ll1,470 0l ČeskáLíoa ]
Pavel Brodský. Hradecká č,p, 2658.470 0ó Česká Lipa 6
Ing. Miroslav Chroust, Mba, L] Zátnecké zahrady č.p.a105216,4l5 0J Teplice I

Ing. Zdeněk Svoboda, Fibichova č.p. 1665,676 02 Moravské Budějovicó 2
Přírodní park Česká Kanada s.r.o., iDDS: pr.ivk97

sídlo: Star,é Město pod Landštejnem č.p. 4,378 82
MSQ OUTDOOR s.r.o,, IDDS: xcsn2mt

sídlo: Vysoká Lípa č,e, l, 407 l6 Jetřichovice u Děěína

Dotčené orsánv:
MěU Chřibská, IDDS: xcsa38b

sídlo: Chřibská č,p. 197, 407 44 Chřibská
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje. lDDS: 8p3ai7n

_ _. . sídlo: Moskevská č.p. l5. P.o,Box 78-Ústí nad Labem. 400 0l Ústí rrad Labem l
Policie Ceské repubIiky. Krajské ředitelství policie, Dopravní inspektorát Děčín, IDDS: a64ai6n

, sídlo: Husovo nám. č.p. lll/l2,405 58 Děčín 4
MěU Varnsdorf- stavebni úřad, Nám, E. Beneše č.p.470,407 47 Varnsdorf I

MéU Varnsdorť- OZP, Nám. E. Beneše č.p. 470,40.7 47 Varnsdorf 1

MěU Vanrsdorf - OSMI/Doprava, Nárn. E. Beneše č .p. 470,4O7 47 Vamsdorf
HZS Usteckého kraje, IDDS: auyaa6n

sídlo: Provaznická č,p. )394/l0, Děčín l-Děčín, 405 02 Děčín 2
krajský úřad usteckého kraje - odbor životnílio prostředí a zerlědělství, IDDs: t9zbsva

sídIo: Velká hradební č.p, 3l l8/48, 400 02 Ústí nad Labem 2
Správa CHKo Lužické hory, Škoiní o.p. 12,47125 Jablonné v Podještědí

ostatní:
vlastní

úř4d,v pro v},věšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí:
MěU Varnsdorf - ORG, Nám, E. Beneše č.p. 170,4a7 4," Úrnsc]orf
MěU Chřibská, IDDS: xcsa38b

sídlo: Clrřibská č. p. I97, 407 44 Chřibská

příloha: situace

Staré Město pod Landštejnem
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