
Městský úřad Varnsdorf
stavební úřad

Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf

Spis. zn.:

čj.,
Vyřizuje:
Tel.:

E-mail:

397312014/SÚ-Sch
MIIVA 3l672120l4SchiA
Anna Schillingová
412 372 241kl.: 136
anna.schillingova@varnsdoď.cz

Varnsdoď, dne 08,12.2014

oZNÁMENÍ
ZAHAJENI UZEMNIHO RIZENI

obec Horní Podluží, IČo 00524221, Horní Podluží 2,4o7 57 Horní Podluží (dále jen "žadatel")
podal dne 2.12.2014 žádost o lydání územního roáodnutí o umístění stavby:

SKI Aredl Horní Podluží - přivaděč vody pro zasněžovdní a kabelouý přivaděč z
trafostanice, čerpací stanice na pozemku st. p. 448, parc. č. 397/1,403, 435/1,

435/4,435/8,461/1,461/2,461/4,464/2,475,48l, 516/1, 516/9, 603,610/1,614,
615, 636, 1460/5, 1599, 1600, 1601, 2001, 2059, 2127, 2172, 2199/2, 220I,

2204/2, 2214 v katastrálním území Horní Podluží.
Uvedeným dnem bylo zahájeno ízemní íízení.

Stavba obsahuje:

vodovodní nřivaděč:

Vodovodní potrubí bude procházet v délce 2,05 km přes údoli potoka Lužnička z levého břehu od rybníka
Světlík na praqý břeh k lyžařskému areálu. Bude procházet před pozemky ostatních ploch, trvalých
travních porostu, vodních ploch a zastavěných ploch a nádvoří. Stavba bude Kížit vodní toky a liniové
stavby (silnice, železniční trat). Bude také procházet přes zastavěné území v uliční trati vozovkou, kde
bude potrubí uloženo paralelně vedle stávajících inženýrských sítí. Odběr vody bude realízován z
akumulace rybníka Světlík na bezejmennérn levostranném přítoku potoka Lužnička. V hrázi vodní nádrže
se nachazí stávajíc í odběmé zaíizeni. Jedná se o otevřený požerák a trubní prostup přes těleso hráze.

Koryto vodního toku Lužinička je zahloubené a sevřené mezi opěmými zdmi. Kory,to je v místě křížení s
potrubím opřeno o le,lil,svah, plochy okolo pravého břehu jsou rovinné. Křížení s korytem vodního toku
Lužnička bude provedeno trubním nadchodem, potrubí i konstrukce nadchodu budou uloženy vedle
mostovky v zákrytu po proudu vodního toku tak, aby nezasahovaly do prutočného profilu koryta.
Nadchod bude tvořit samostatná nosná konstrukce na samostatném nosném ákladu.
čerpací stanice:

Čerpací stanice bude postavena ve spodní části lyžařského areálu. Jedná se o drobný zděný objekt se
zastavěnou plochou cca 35m'. Střecha bude sedlová a stěny budou obloženy dřevěnými paluboqými
deskami

Z pohledu zasněžovacího systému lyářského areálu se jedná o napojení nového zdroje vody a nové
čerpací stanice včetně nové technologie na sávající rozvody ve svahu.

kabelový přivaděč z trafostanice:

Ve vzdálenosti cca 20m od navrhované čerpací stanice se nachází stávající trafostanice, z této trafostanice
bude napojena nová čerpací stanice. Do výkopu, hlubokého 1,0m a širokého 0,6m budou uložený dva
silové kabely AYKY 3x240+l20 v chráničkáih průměru 90 mm a zemnící pásek FeZn 30x4 mm. Kabely
budou dotaženy do pňpojkové sKíně RIS402, umístěné na objektu čerpací stanice.
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Městslcý úřad Varnsdorí] Stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona
č. 18312006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "stavebni zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zabájeni izemního řízení, ve
kterém upouští od ústního jednaní. Dotčené orgány mohou up|aínít závazná stanoviska a úěastníci řízení
své námitky do

15 dnů od doručení tohoto oznámení.

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám nebude přihlédnuto. Úěastníci řízení mohou
nahližet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Varnsdorf, Stavební úřad, úřední dny pondělí a středa od
8:00 do 17:00 hodin).

Osobv s vlastnickvmi nebo.íiqlmi věmými právv k sousedním ppzeukůu:

st.p, 119, 120,122,2l711,217/3,219/2,260,368,402,403,404,405,406,407,418,425,426,430,
446/4,44615, 446/6, 453,473, 565, 57l, parc. č.31314,3l3l12,387,395,39713,40Z,43512,43515,
43519,45812,46l/3, 46413,480,49|,51615, 611,612,63312, 1603, l604, 1627lz,162811,162812,
163312,1633/3, 1633/4, 1633l5, 163316, 163318, 1633/9, 1633l|0, 163411, 163412,163413, 1635,
163611, 163616, 1636/10, 1636l12, 1636/17, 1636123, 1636124, 1636129,2044/1, z0,I6ll, 2183l1,
2184lZ,2186,2199l1 v katasírálním území Horní Podluží

Osobv s vlastnickvmi nebo íinými věcnými púiw&,§9!§9d!Ib4;]lafoiu;
Homí Podluží č.p.27, č.p.28, č.p.252, č.p.271, ě.p.27Z, č.p. 270, č.p. 273, č.p,279, č.p.278, č.p.
286, č.p. 29 l, č.p. 292, č.p. 1 3 5 a č.p. 3 53, Horní Podlu ží, Žofín č.p. 1

Poučení:

Účastníci mají právo q,jádřit v řízení své stanovisko, Účastníci se mohou před vydáním rozlrodnutí
vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých byIo rozhodnuto při lydání územního nebo
regulačního plánu, se nepřihlíží. K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4
stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají
jeho postaveníjako účastníka řízení, a důvody podárrí námitek.

Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo stavby,
na kter,ých má b;ýt požadovaný záměr uskutečněn, nenlli sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné
právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním
stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo
dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo
dotčeno. Osoba, kteráje účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky
pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle
zvláštního právního předpisu zabývá.

Nechá-li se některý z účastníků Zastupovat, předložíjeho zástupce písemnou plnou moc.

lng. Martin Togner v.r.
vedoucí stavebního úřadu

otisk úředního razítka
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Toto oznámení musí být rryvěšeno po dobu 15 dnů.

Vl.věšeno dne:
i',, '_' ,' il

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje qvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrži:
Účastníci tlzemního řbení dle ustanovení § 85 odst. ] stavebního zókona (do dat.schráiků:
Obec Homí Podluží, IDDS: wggbzxy

sídlo: Homí Podluži č.p.2, 4O7 57 Horní Podluží

účastníci územního řízení dle ustanovení 6 85 odst.2 nísm.d stcmebního zákona (doručenkv nebo
dat. sc]tránlql.):
Bohumil Kudla, Komenského č.p. 2322, 407 47 Vamsdorf 1

Luboš Kudla, Homí Podluží č.p , 304, 407 57 Horní Podluží
Správa železniční dopravní cesty, s.o., IDDS: uccchjm

" sídlo: Dtažděná č.p. 1003/7, Praha-Nové Město, l10 00 PRAHA
SZDC, s.o., Oblastní ředitelství Ustí nad Labem, IDDS: uccchjm

sídlo: Želemičařská č.p. 1386/31, Ústí nad Labem-Střekov, 400 03 Ústí nad Labem 3

Správa a údržba silnic Usteckého kaje p.o., Krokova ě.p. 1,439/16,405 01 Děčín l
Povodí Ohře - státní podnik, IDDS: 7ptt8gm

sídlo: Bezručova č -p.4219,430 26 Chomutov
Petr Hovorka, Žofin č.p. 18,407 57 Homí Podluži
CD-Te[ematika a.s., servis kabeloqých sítí Ustí nad Labem, skupina ochrany a dokumentace, IDDS:
dgzdj rp

. sídlo: Bílinská č.p. 3449/30,400 01 Ústí nad Labem
CEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uqfu

sídlo: Teplická č.p. 87418, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Déčín 2
RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

_ sídlo: Plynárenská č.p.499ll, Brno-střed, Zábrdovice,602 00 Bmo 2
SCVK a.s., IDDS: í7rf9ns

sídlo: Masarykova č.p. 368, Ústí nad Labem-centrum, 400 l0 Ústí nad Labem l0
02 Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h

sídlo: Za Brumlovkou č.p.26612, 140 22 Praha 4

Účastníci územního řbení dle ustanovení § 85 oc]st.2 písm. H a c) stavebního zákona ( veře_inou
whláškou):
Božena Múllerová, Horní Podluží č,p. 135,407 57 Homí Podluží
Miloslav Lojek, Homí Podluží č.p. |35,407 57 Homí Podluží
Zdeňka Rigová, Homí Podluží č.p.273,401 57 Homí Podluží
Dagmar Heřmánková, Horní Podluží ě.p.270,401 57 Homí Podluží
Ing. Vladimír Prokeš, Purlqniova č.p. l068/63, Liberec XlV-Ruprechtice, 460 l4 Liberec 14
Mgr. Olga Dvořáková, Na Dionysce č.p.175416, Dejvice, l60 00 Praha 6
Anita Hermannová, Homí Podluži č .p, 272, 407 57 Homí Podluží
Ruth Hermannová, Horní Podluží č.p.291,407 57 Horní Podluží
Marcelin Hermann, Libá č.p.247,35| 3| Libá
Michal Herman, Homí Podluží č.p .326,407 57 Homí Podluží
Věra Tlapáková, Horní Podluží č,p. Z92, 40'I 57 Homí Podluží
Jiří Ulrich, Homí Podluží č.p.278, 401 57 Homí Podluží

lng. Antonín Hájek, Homí Pod|uží č.p.786,407 57 Homí Podluží
Sarlota Jahodářová, Dolní Podluží č.p. l51,401 55 Dolní Podluží
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Petr Brož, Michnova č.p. 1620/7,149 00 Chodov-Praha
Kateřina Brožová, IDDS: ish7hvh

trvalý pobyt: Michnova č.p. 1620/7, Chodov,149 00 Praha 415
Marcela Boháčová, č.p. č.p. 252, Homí Podluží, 407 57 Homí Podluží
Václav Boháč, č.p.č.p,252, Homí Podluží,407 57 Horní Podluží
Martin Holas, Svatojiřská č.p. 5, 273 06 Libušín
Marcela Holasová, Svatoj iřská č.p. 5,273 06 Libušín
Marian Chládek, Homi Podluží č.p. 353, 407 57 Homí Podluží
Zdeňka Chládková, Horní Podluží č.p.353,407 57 Horní Podluží
František Paul, Horní Podluží č.p . 27, 407 57 Horní Podluží
Pavel Hanykýř, Horní Podluží č.p. 3 08, 407 57 Horní Podluží
Milan Skořepa, Plajnerova č.p. 429/13, Cakovice, l96 00 Praha 96
Ing. Jan Havelka, Ke Klimentce č.p.2103/|8, Smíchov, 150 00 Praha 5

Miroslav Krajčovič, Nádržní č.p. |54, 4l0 02 Chotěšov
Ing. Hynek Lauschmann, CSc., Šubertova č.p. 127316, l20 00 Vinohrady (Praha 2)
Státní pozemkový úřad, KPU pro Ust€chý kaj, IDDS: z49per3

sídlo: Husinecká č.p.1024t11,130 00 Praha3 -Žižkov
JUDr. Zdena Frančová, Hrudičkova ó.p.2106ll, Chodov, 148 00 Praha 414

Dotžené orgánv:
MěU Vamsdorf - OZP, Nám. E. Beneše č.p. 470,407 47 Vamsdoď 1

MěU Vamsdoď- OSMI/Doprava, Nám.E.Beneše č.p. 47O, 407 47 Vamsdorf
MěU VamsdoďOSMVúřad územního plánování, Nám.E, Beneše č.p.470,407 47 Vamsdoď l
Obecní úřad Horní Podluži, IDDS: wggbzxy

sídlo: Žofin č.p.2, 407 57 Homí Podluží
Správa chráněné krajinné oblasti Lužické hory, IDDS: bzhdx43

sídlo: Škohí č,p. 12,471 25 Jablonné v Podještědí
Drážni íňad, sekce stavební - Oblast Praha, IDDS: 5mjaatd

sídlo: Wilsonova č.g. 300/8, Vinohrady, 121 06 Ptaha2
Kraj ská hygienická stanice Usteckého kaje, ú.p. Děčín, IDDS: 8p3ai7n

sídlo: Březinova ě.p. 3, Děčín I-Děčín,405 02 Déčín2
Krajský úřad Usteckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: t9zbsva

sídlo: Velká hradební č.p. 3l 18/48, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem l

Úřa4 oro wvěšení a podání znráy, o datu ylvěšení a seimutí veře_iné whláštll:
MěU Vamsdorf - ORG, Nám. E. Beneše č.p. 470,407 47 Vamsdorf l
Obecní úřad Homi Podluží, IDDS: wggbzxy

sídlo: Žofin č.p. Z,407 57 Homí Podluží

Ostatní :
Občanské sdružení - Šance, lČ:26985063, se sídlem Děčínská 606, Benešov nad Ploučnicí, které
zastupuje Mgr. Helena Peychlová, Advokátní kancelář Peychlová & Jonáková & Partners, IDDS: rspgk7u

sídlo: Na Příkopě é.p. 1047l17,1l0000 Praha 1

vlastní 2x

Příloha:
Situace pro všechny
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SKl AREÁL HORN| PODLUŽÍ_ PŘNADĚČ VODY
PRo zAsNĚŽoVÁNÍ, ČERPACí sTANlcE -,'==
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