
Městský úřad Varnsdorť
oSMI _ oDDĚLENi úzEivNixo pI-ÁNovÁNi

nám, E. Beneše 470
407 47 VARNsDoRF

Te|: +420 412312241 244
Fax: +420 4l2 37l 05l

vamsdorf@vamsdotf.cz

vEŘEJNÁ vyHrÁŠru
oznámení o zahájení řízení o návrhu změny č.l1 územního plánu sídelního útvaru varnsdorf

Městský úřad vamsdorf - odbor správy majetku a investic, úřad územního
plánování - j ako pořizovatel

Zmény č. 11 územního plánu sídelního útvaru Varnsdorf ÚPNSÚ
Varnsdorí)

oznamuje zahájeni iízeni o návrhu změny č. 11 ÚpNsú varnsdorf a konání
veřejného projednání v souladu s § 52 odst. (1) zákona č. 183/2006 Sb. o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), vplatném zněni a
sustanovením § 172 odst. 3 zákona č. 50012004 Sb. správní řád, vplatném
zněni,
Návrh Změny č. 11 ÚPNSÚ Vamsdorf - návrh opatření obecné povahy
s odůvodněním - bude k veřejnému nahlédnutí

od 27. června 2014 1patep do 30. července2014 (středa)

(doporučujeme úřední dny pondělí a středa)
u pořizovatele - Městský úřad Vamsdorf (Náměstí E. Beneše 470, kancelář č.
27), dále na webových stránkách

rf .czld d/un nav zml orf,

://www,varnsdoíf.cz

dle rozdělovníku

Váš dopis či.:
Ze dne:
Naše čj.: MUVA l7737120l4Nechv

Vyřizuje: Ing_ Václav Nechvíle
Linka: 163
Datum: 26.06.2014
E-mail: vaclav.nechvile@varnsdoífcz

O návrhu Zmény č. 1 1 ÚPNSÚ Vamsdorf se bude konat podle ustanovení
§ 52 odst, (1) zákona č. 18312006 Sb., v platném znění, veřejné projednání

ve středu 30. července 2014 v 10:00 hodin

Námitky proti návrhu změny č, l l upNsu varnsdorf mohou podat pouze vlastníci pozemkůa staveb dotčených návrhern veřejně prospěšných staveb, veřejně piospěšných oputř"ni u
ZastavitelnÝch ploch a dále oprávněný investor a zástupce veřejnosti (§ 5i odit.2 žat, e."ts:l:ooo
Sb. ),

_ Nejpozději přr ,eřejném projednání může každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby
Podle § 52 odst.(2) zákona č.l83/2006 Sb, námitky. ve kteďch í]]usí uvést odůvódnění. úclaje podle
katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a il,mezit území clotčené nárnitkou. Dotčené orgány

Banla Cc.Lá .poiilelra. a ,. poboc|a \ arnsdorl, ("1,1o úcIu lq_Oq2l ]88 r:ooróÓ. ri ou:or.l8, D|( ,( /002;|-l8 @9r,



uplatní na závěr veřejného projednání své stanovisko k připomínkám a námitkám. k později
uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se neprihiízi. Dotčené osoby oprávněné k podání
námitek musí b]ýt na tuto skutečnost upozoměny (§ 52 odsi. (3) zákona č, l83i2Oó6 Šb.).

ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých by|o rozhodnuto při q,dání
ásad územního rozvoje, se nepřihlíží (§ 52 odst. (4) zákona č. lS3/2006 Sbj.

vyvěšeno dne: 27 .06.2014

Ing. Václav Nechvíle
odbor správy majetku a investic / uřad územního planování

sejmuto dne:

Qt!so,1



Rozdělovník - Změna č. l l ÚPNSÚ Varnsdorf - § 52 SZ
Dotčené orgán!
Mini§t€rstvo životního prostředí, odbor ekologie krajiny a lesa. Vršovická65, l00]0 Praha ]l0, datová
schránka 9gsaax4
MinisterstYo Životního Prostředí Praha, Odbor výkonu státnísplávy lV - pracoviště Chomutov, školni 5335,430 01, chomutoV, datová schránka 9gsaax4
Ministerstvo dopravy, odbor inl}astruktury a ÚP, odd. územního plánu, Nábřeži L. Svobody |2, ll0l5 Prahal, datová schránka n75aau3
Ministerstyo vnitra, oddělení státních hranic, Nad Štolou 936/3, ]7034 Praha, datová schránka 6bnaawpstátní pozemkoYý Úřad, Husinecká l024, l3000 Praha 3, úZemni pracoviště Děčin, Sládkova 2, Děčin l,P.O.Box 79, datová schránka z49per3
CR - Státní energetická inspekc€, Gorazdova 1969/24, l20oo Pruha 2, úZemní inspektorát plo Ústecký kaj,
Winstona_ Church il]a l2.400Ol Ústi nad Labem, datová schránka hq2aev4
Ustecký kraj, Krajsky Úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3 l 18/48 40002 ústí nad Labem 2, odbor dopraly
a silničního hospodářství, datová schlánka t9zbsva
Ustecký kraj, Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3l l8/48 40002 Ústi nad Labem 2, odbor
územního plánování a stavebního řádu. dalová schránka tgZbsva
Ustecký kraj, Krajsloj úřad ÚSreckého kraje, Velká Hradební 3l l8/48 40002 Ústí nad Labem 2, odbor
živorniho prostředí a 7eměděl5lví. darová schránka t9zb§Va
Policie cR - Kraj§ké ředitelstvi policie Ústeckého kraje, Lidické Náměstí 899/9, 4000] ústí nad Labem l,
datová schránka a64aj6n
Kraj ská hygien ická stan ic€ Ústeckého kraje se sídlem v Ústí n/L, Moskevská l 5 3 l/ | 5, 4000l ústí nad
Labem l, ú,p, Děčín, Březinova 3, P.o.Box 42, 40683 Děčin, datová schránka 8p3ai7n
Hasičský Záchranný sbor Ústeckého kraj€, Horova l34oll0, 4000l Ústí nad Labem l. ú.o, Děčín,
Provaznická l394ll0,40502 Děčín 2. datová schránka auvaa6n
Osobné:
Městský úřad Varnsdorf - OŽP _ ochrana přírody

vodní hospodářství
lesy a ZeměděIství

Měst§ký úřad Varnsdorf oSMI - památková péče
Měst§ký úřad Varnsdorf OSMI - doprava
Městský úřad Varnsdořf- stavební úřad

rukl ury.
Policie CR, PoboČka Děčín, odbor vnější služby, Kaštanova 30l/rJď502 Děčín, datová schlánka a64ai6n
Správa ŽelezniČní dopraYní cesty, státní organizace, Dlúďéná 1003/1,1 10 00 Praha l. datová schránka
uccchjm
ceské dráhy, a,s., Nábřeží L, Svobody l222, l l0l5 Praha 0l5, datová schránka e52cdsf
ce-§ké dráhy. a,s., regionální Správa majetku, V Jirchářich 60/6,40002 Ústi nad Labem 2, datová schránka
e52cdsf
Správa a údržba si|nic ÚK Dubí, Krokova 3l, 405 0| Děčín l
Lesy Ceské republiky, s_p., Přemyslova ll06. 50l68 Hradec KráIové, datová schránka e8jcfsn
Lesy Ceské repu bliky. s. p,, Správa toků - ob last Povod í oh ře, Dr, Vrbenské ho 2814/l .4 l Š0 l Teplice, datová
schránka e8jcfsn (pani Hradecká)
Povodí Ohře, státní podnik Bezručova 4219 43003 Chomutov 3, datová schránka 7ptt8gm
Severočeská vodárenská společnost, a,s., Přitkovská l689, 41550 Teplice, datovi sch"ránka 7egí9my
s€veročeské vodovody a kanalizace, a.s, Přítkovská ]689, 4l550Tepiice, datová schránka ť7rĎ.-ns 

'
Ceské Radiokomunikace, a.s., U Nákladového nádraži3144/4, l300b Praha 3, datová schránka g74ug4f
RW_E 

_Energie, 
a,S. Klíšská 940, 40l l 7 ÚSri nad Labem. datova schránka cgtfsyl

9ll Pj*Ť"":,a. s, Teplická 8'74l8, 40502 Děčin 2, datová schránka V95uqfy
CEZ ICT Services, a. s, Duhová l53l/3, l4053 Praha 4, datová schlánka Zbsdkgi
Telefonica Czech Republic, a,s., za Brumlovkou 26612, l4022 Praha4, datová schránka d79ch2h

sousední obce:
obec Rybniště. Rybniště 33, 4075l Rybniště, datová schlánka a2íbx48
obec Horní Podluží. Homi Podlllží 2, 40757 Horní Podluži. datová schránka wggbzxy
obec Dolní Podluží. Dolni Pod]uží 6. ,10755 Do]ni Podluži. datová schránka 8t6a4bh
Město Rumburk. Třida 9, května ]3ó6'148. 4080l Runtburk. <Jatová schránka sdrbhgg
Město Krásná Lipa. Masaq,kova 116|6. 40716 Krásná Lípa u Rumburku. datová siňránka upqbde3

@u,


