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VEREJNA VYHLASKA
Oznámení o zahájení řízení o návrhu Územního plánu Rybniště

Městský úřad Varnsdorf- o<1bor sprár,l,majetku a investic. úřad územního plánování -jako
pořizovatel

návrhu Územního pIánu Rybniště (ÚP Rybniště)
oznamuje z,ahálení řízení o návrhu Územního plánu Rybniště a konáňí veřejnéúo projednání
v souladu s § 52 odst. (1) zákona č, 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), v platném znění a s ustanovením § 172 odst. 3 zákona č.500/2004 Sb,
správní řád, v plalném zněni.
Návrh Uzemního plánu Rybniště - nťtyrll opatření obecné povahy s odůvodněním - bude
k veřej nému nalrlédnutí

od 22. záři 20l4 (pondělí) do 23. října 20l4 (č§,rtek)
(doporučujeme úřcdní dny, pondělí a středa)

u pořizovatelc - Městský ťlřad Varnsdorf (Náměstí E. Beneše 470, kancelář č. 27), dále na
r,vebových stránkách
h ttp://rllvrv.obecn, bn istc,czlohccni-u rad/uzcm n i-plan/
httD://rr,rlrr-.r,arnsdorf.czldorvn load/up n,bniste.zin

O návrhu Uzemniho plánu Rybniště se bude konat podle ustanovení
§ 52 odst. ( l ) zákona č, l 83/2006 Sb.' v platném znění, veřejné projednání

ve čtvrtek 23. říina 2014 v 15:00 hodin

lml becního úřadu

Námitk;,proti nár,rhu Uzemnílro plánu R1.,bniště mohou podat pouze vlastníci pozemkti a

staveb dotčených nár,rhem veřejnč prospěšnj,ch staveb, r,eře.jně prospěšných opatření a Zastavitelných
ploch a dále oprál něrlj il]vestor a zástLrpce r eře.jnosti (§ 52 odst,2 zák. č, 1 83/2006 Sb.).

Nc.jpozději cjo 7 dnú odc dnc reiejného pro.jednání nlirže každj trplatnit sré připomínk1 a

dotčenó osobr podIe § 52 odst.(2) zákona č.l83i2006 Sb. nánlitk). ve kterjch musi Ltvést odůr,oclnúrlr.
údaje podlc katastItl nem0\,itosti dokladLrjíci dotčcná prár,a a rymezit írzemi dotčené nátnitkoLt.
Dotčcné orgánv a krajskj úřad.jako nadřizení orlán uplalnír,e stejné lhůtě stanor.,iska k částern řešení.
kteró br l1 od spoIečného.jednání (§ 50) znlčněnr, K pozděii LrplatllěnÝnt stanoviskrinl. připornínkán a
námitkárrr se nepřihlíží. Dotčené osob1, opriivrlěné k podání nánlitek ntLtsi býI na ttlto skLltcčnost
upozorl]čn\ (§ 52 odst. (3) stalebního zákona).

B,,],,,,, j|,:,_l,, l,, ^l\ |,]l,,l,,-', ,,,,li,ll,_,|,]l i*^ ,l.,,,r,,,i ll l,,]l,|-|q j|l l/nl]í||\



Ke stanoriskťttn. rl/tntitkánt a připonlínkánl vc rčcech. o kterl,ch bvlo rozhoclnuto při ridáni
zásad úzenlllíllo rozr o.jc. se nepřihlíži (§ 52 odst, (-l) stai,ebního zákona),

Ing, Václav Necllr"íle
odbor sprár,1, rrrajctku a investic / ťlřad úzcrnniho plánor ání

v|věšťno dne: .scjtttttlo lne:



Rozdčlovník - tJP Rybniště - § 52 SZ
Lesy Ceské republiky. s.p, Přenr),slo\a l l0ó. 50l68 1lradec Krá]ové, DS: c8jclsn
Lesv Ceské republik\. \ p,Lesni spíiva Rumburk Suko\a 785]22A. ]08 0] Rumburk. DS:e8jcí\n
Les)'Ceské repUblik,Ý-_ s,p,. Sprá\ii Loku oblaslPo!odi ()hřc.Dl.\'rbcnského287]/I.4l50l -rcplice. 

dato\'i schránka
eltict'.sn (paní llradccká)
Po\odíohře. státnipodnik l]ezručo\a42l9 4]00] Chomutov ]. Ds] 7p1l8Pín
Krajské,ředitelst\,í policie Ústeckého kraje. Lldlrkc Nanlť\l] 8qq q. ]UOUl Usli ntcl Labcm l. DS: a6_lai6n
Po|icie CR, pobočka Děčín. odbor rnějši slUžb}. Kašlano\á 30l12. ,10502 Dččín. Ds: a64ai6n
Centrum dopravního vÝzkuínu. v,r,i,, Lišeňská 2657_ 6j600 Brno .i6. DS: pzkglvS7
l\íini5terstv0 dopravy. Nábřeži L, S\obod) l222l12. ll0l5 Praha. DS:n75aauJ
Sprár,a železniční doprayníccst],. stiitníorqanizacc. DIáždčná l003/7_ ll0 00 Praha l. Ds: uccchim
Ccské dráhr,. a s . Nlrbřcži l. Sroboril l222. lI0 l5 í'raha0I5. DS] e52cdsl'
ce§ké dřáhy. a,s,. rcgionální sprá\a ma|ťllu. \ |lrLh,ril!hbU,6.4n0 0] | \l íl,td l_abem 2. DS: e52cC]sť
sprála a údřžba silnic UK. p.o. Dubí. Krokclla 3l. 405 0l I)ččín l

HásiČskÝ záchranný sbor Usteckého kraje. llor,,ra l]]l)'llJ. 1(l()(lll\ll nJd [,ab.m l. ú,o, Děčín. ProYaZnická ]391/l0.
40502 Dččin 2. DS: aLrvaa6n
Státní energetická inspckc€. (;orazdora l969i2-1 l2I]00t)raha2_ťrzenlni inspe(t,rratplo Ij\tcck} Lrej \\ rnttona
('hurchilla l2.,l00 0I L]slí nad L.abcn]. DS: hq2aer-1
Krajská veterinárníspráva pro Ústeckj kraj. sťhU7ln5kr l8. 40]2 | l;stI rr.rcl Labem l7. DS:7ri8b5i
Kraj§ká h)'gicnická stanice tlsteckého krajc sc sídlem r i]sli ni'l.. Nloskclská li]l l5, _l(ll)0l L§lí nr,l li]hťnl l.tl,p,
l)ččin. l:}iczino\a ]. I).().llo\ 12..,l()68] I)ččín. I)s: 8F3ai7n
státní úřád pro,iadernou bezpečnost. Seno!ážné nám, l585/9. l l0 0() l]raha l_ DS: me7aazb
Národní památko\ý ústa\,, úZemni odhiJrné pra(o\ i\té r t'lstr n t , Nllsarrkora 6J3.
400 0l l]sti nad l,abefi_ Ds] 2c\8h6l
]\'lo - \'[JSS Praha. |lradebni l21772. P,o. t]ox č,.15. ll0l5 Praha l. Ds na N,lo: hi),aa\k
slálnipoz€mkori úřad, lIu,inccka l02 ltla. t]OuOPrah]],KrJjsk\ r,,,,errkorl ůlld pru l .L.cn1 kIit,luho.k1 Dain.
28. října 979i l9. Děčin l. 4050l Dččin 2. dalo\,á schránka zJ9per3
Celní ředitelství Ústí nad Labem. Elišk) Krá\nohurski 2]?8,21. 100l l L 5ri nad I-abem l l. odci, l3,1,8. k rukáIl lng.
sedláčka. DS: pcbahmt
l\tini5terstYo životniho pro§tředí, odbor ekologie krajiny a lesa. Vršol,ická 6j. I0() l0 }'raha I l 0. DS: ggsaax1
l\'linistefstvo životního prostřcdí Praha, Odbor výkonu §tátní správy Iv prac()\ iitť L'holnuLor_ Školn, j]j5. l ]0 0].
C]hornuto\ _ I)S: ggslta\-l

sprá\a( llKoLužickéhor] l \9ť,1, 1ta,,cl Iál \ n]"l,.od) alr_l:nr r't,k.,r.l.r.',li"r r iL,,tp 1' 1'1]. |.rol,,,lnt
! Pod]eštčdi. I)S: bzhdx,l ]

obvodní báň§k! úřad pro územíÚsteckého kíaje. [] města Chersonu_ t129 4]16l Mos1, DS:4huadLlll
tjstecký kraj, Vrlká llraclcbni Jll8,]8 1U00][5lr nJJl3hťml udborrllrpravrasilničnihoho5podářst\i.Ds:t9ZbS\a
l,r stecký kraj, Ve lká Hfudebn í ] l l lJ/48 '10002 tjsl i nad [.aben 2. odbor úzeIln iho plánovái í a sta\ cbn ího řád u. I)s: t97b5r,a
Ustecký kraj. \/clká li.adební ]ll13l]8 40002 Uslí nrrdLabťm2, odborži\otnihoprostředi azcmčdělst\í. DS: t9Zbs\a
D() tlsohn!,
Nlěst§ký úř.d varnsdorf - oŽ1' _ ochrana přirod)

- \ o.lni hospod'lřsl\ í

- Ics) a zeinčdčlsl\ i
]Věstský úřad Yarnsdorf oS\1l - pamálko!,á péče
MěstskÝ úřad Yarnsdorf 0SI\4l rloprata

S p r á v c i t e c h n i c k é i n fr a s t r u k t u n^ :
severočeská vodárenská společnost. a s. l)ritko\ská l689. 4l550'fepiicc. DS: 7egl9nr1
sereročeské \odovod]- a kanalizáce. irs Přilko\ská l689. ]lj50 leplice. DS: l7r19ns
Ceské Radiokomunikace_ a,s,. U Náklado\ého nádraží 31-1,1/.l. l3000Praha_]. DS: e74up.lf
R\\L Fnergie, as KIr .kealrr Ji]l1-1tl n.*] 1,Ihťn l}s ť.,l j\-
cEZ Distribuce. il, s, leplická 87-1/l]. .10502 Dččin 2. t)s: v95!rqti
CEZ lCT Services. a. s Duho\á l5]l]]. l]05] l'raha.l. DS:zbsLlk9i
Tclelonica (J2 Czech Republic. a s,. za Brum]rrrkou 26ó 2, l 10 22 l'raha ]. l)S: dj9ch2h

souselní obcc:

]\těsto \'arnsdoíf. \ánr l-], I]encše.l70. ]0]-17 \'arnsdoríl lls: kabblUj
\lč\to( hitb\ká \I.,l l hri-..,la I lo- .ll1-IlIltL,.l l, |)\ \.,,Iih.
obec Horní PodlUží. lIorniP()dlUž' 2. ](]757 llorni Pod]Llži_ DS: wggbzrr
Obec Jiřetín pod Jedlovou. \'inaijlli ]]..l(]7 56.Iii'.tin pod JedloroLl. DS ddtjbn9lr
i\lěsto Krlisná l,íplr \]lrsílr\ko\i _2_1{r 6. _101_1í) Krásná l_]pa U l{Lrmburku. DS: upqbric3
obec K\tlice. Ol.ťcni t řld K\lli.e, č p 2-1..l()7]5 K}1l]cť, DS: 1\rubs7r

Obec. pro kttlou ie ÚP Dořiao|,án:
()bcc Rlbništč. R\bnišlě ]], 11)7_5l R]hništa. l)S:a2lb\.l8

ZDí C,oIaítl:
A[,,\ * {erourbttnistickj atclieí. lll! slilni\ il\ Zemln, Nlr ()l,rlii_l]. lí)] 1)t) I'rahi 6la)

!!'t) lr,,


