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vnŘn.rNÁ vyHLÁŠKA
oZNÁMENÍ

O ZAHÁJENÍ ŘiZBNÍ

obec Horní Podl \ží,IČo 0052422l, Horní Podluží 2,407 57 Horni Podluží
(dálejen "stavebník") dne l0.6.2015 podal žádost o vydání stavebního povolení ke zřízerlí vodního díla:

,, SKI Areál Horní Podluží - přivaděč vody pro zasněžování a čerpací stanice.'

na pozentku st, p, 448, 48l, parc. č,39711,,103, 435/l. 43514,43518,46lll,46l12,46l14,46412,475,
516l).5]619,603,6l0/I,6l4,6l5, ó36, l4ó0/5, l599. ]600, ]60l,2001,2059,2127,2172,2tg9l2,
2201,220412,2214 v katastrálnín území Horní PodlLrží.

Uvedeným dnem bylo zahájeno iizeni.

Stavební objekty:

SO0I.0l Napojení na stávající potrubí
SO0 ].02 Armaturní šachta

SO0 1.03 Vodovodní potrubí
SO01.04 Křížení s drobným vodním tokem

SO01.05 Křížcni s tělesem železnice

SO0].06 Krížení s tělesem konlunikace III. třídv

SO01.07 Křížení ,s vodotečí

SO0 1.08 Odkalovac, í,šachta

SO01.09 Křížení s íělesem kontunikace ]1. Tř.ídv

SO0 l. 1 0 Kabeloyj přivaděč
SO02 Čerpací stanice

Údaje o předmětu rozhodnutí;

Vodovodní potrubí bude v délce 2,05 km a povede přes úLdolí LužničlE z levého břehu oc] rybníka Světlík
na praty břeh k lyžařskému areálu. Odběrné zařízeníje tvořeno šachtou požerákového b)pu a trubním
prostupem přes zemní těleso hráze. Na toto potrubí bude osazen přechodový kus na potrubí PVC. Pod.
hrází rybníka bude osazena armaturní šachía. Yodoyodní potrubní bude z trub tlakových PVC, PN 10
déllry cca 2,05 kn. Potrubí bude uloženo v nezámrzné hloubce. Potrubí bude křížit drobní vodní tok a
pode podcházet min. 1,2 ttt pode dnem koryta s klesajícím sklonem a obetonoyáno. Křížení s tělesem
drálry bude provedeno za prot,ozu zemním protlakem vedené v chráničce a na konci se osadí reyizní
šOchta. Potrubí pod komunikací bude pťotaženo ocelovou chráničkou bezvýkopolou technologií. Křížení



čj, MUvA l5064/20I5Simll str. 2

yodovodního řadu s yodním tokem se provede v místě přemostění vodního toku lávkou pro pěší a uloží
se nad tokem ý zákrytu po proudu vedle mostovlgl lávlql. V nejnižším místě trubního řadu bude provedena
odkalovací odbočka DN 50 s ručním uzáyěrem. Potrubí pod komunikací lltřídy se protáhne ocelovou
chráničkou. Čerpací stanice bude napojena silovým kabelem. Jeclná se pozemní stai,bu o rozměrech 4,0 x
5,5 m, sýětlá yiška 2,8 m. Stavba zděná z blokového zdiya, sířecha sedloyá z dřevěných vazníků. Čerpací
stanice bude vybavena čerpachtli soustrojími, technologiífiltrace vody, vodovoclním potrubím,
armaturami na potrubÍ, kompresorem na stlačený vzduch, potrubím stlačeného vzduchu, elektťickymi
lozyaděči a e le ktroin s íal ac í.

Městský úřad Varnsdoď, odbor živomího plostředí,.jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104
odst. l písrn.c a § 106 odst, l zákona č.2541200l Sb,, o vodách a o změně některých zákonů (vodní
zákon), ve znění pozdějšíclr předpisLi (dále jeIr "vodní zákon"), a speciální stavební úřad přís|ušný podle
§ l 5 odst, 4 vodního zákona a § l 5 odst. l zákona č, l 83/2006 Sb., o ílzemn ím plánování a stavebnírn
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákorr"), rr-rístně přís|ušný správní
orgán podle § l1 zák. č.50012004 S., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje podle § 1l5
odst. 1 vodního zákona a § l 12 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení veřejnou lryhláškou,
ve kterém podle § l12 odst,2 stavebního zákona upouští od ohledání na místě a ústníhojednání. Dotčené
orgány mohou uplatnit záVazná stanoviska a účastníci říZení své námitky, popřípadě důkazy do

10 dnů od doručení tohoto oznámení.

K později uplatněným závanlým stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.
Učastrríci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodriutí (Městský úřad Vamsdorf, odbor životního
prostředí, úřední dny pondělí a středa od 8,00 - l7,00 hodin).

Poučení:

účastriík řízení rnůže podle .§ l]4 odst, l stavebního zákona Lrplatnit nárnitky proti projektové
dokumentaci, způsobu provádění a užívá1-:í stavby nebo požadavkům dotěených orgánů, pokud je jilni
přímo dotčeno jelio vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření rrebo
právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě, Předpokládaný termín pro vydání
rozhodnutí je po 16.'7.2015.

K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování
regulačního plánu nebo při vydání územnílro opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření
o asanaci území, se podle § ll4 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží,

Nechá-li se některy z účastníkťr zastupovat, předložíj9ho_1ástuPce 
9ísem}rou 

pllou moc.

( i' Il
. -yr'x \f

lng. Přemysl Brzák
vedoucí odboru životní prostředí

Toto oznámeni musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů,

v vveseno one: Sejmr.rto dne:

: ,,,. i

Razítko, podpis orgánu, kte4/ potvrzuje r,yvěšení a sejmutí oznámení.
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Obdrží:

Obec Homí Podluží, lDDS: wggbzxy

Božena Múllerová, Horní Podluží č. p. l35,407 57 Horní Podluží
Miloslav Lojek, Horní Podluží č.p. t35,40.7 57 Horní Podluží
Zdeňka Rigová, Horní Podluží č.p .273,407 57 Horní PodIuží
Dagmar Heřmánková, Horní Podluží č.p. 270,407 51 Horní Podluží
Ing, Vladimír Prokeš, PLrrkyňova č.p, l068/63,460 l4 Liberec l4
Mgr, Olga Dvořáková, Na Dionysce ě,p.115416,l60 00 Praha 6-Dejvice
Anita Hermannová, Horní Podluží č.p.272,407 57 HorníPod|uží
Ruth Hermannová, Horní Podluží č.p.291,407 57 HorníPodIuži
Marcelin Herrnantl, Libá č,p, 241,35l 3l Libá
Michal Hermann, Horní Podluží č.p .326, 407 57 Homí Podluží
Věra Tlapáková, Horní Podluží č.p.292, 407 57 Horní Podluží
Jiří Ulrich, Horní Podluží č,p . 278, 401 57 Horní Podluží
Ing Antonín Hájek, Horní Podluží č.p.286,40? 57 Horní Podluží
Sarlota Jahodářová, DoIníPodluží č.p. l51,407 55 Dolní Podluží
Petr Brož, Michnovač.p. 162017,Praha ll-Chodov, 149 00 Praha4l5
Kateřina Brožová, Praha - Chodov, Michnova č.p. 16201.1 , Praha
Marcela Boháčov á, č.p. 252, Horní Podluží,40i57 Horní Podluží
Vác|av Boháč, č.p.252, Horní Podluží, 407 57 Horní Podluží
Martin Holas, Svatojiřská č.p. 5, 273 0ó Libušín
Marcela Holasová, Svatojiřská č.p.5,273 06 Libušín
Marian Chládek, Homí Podluží ě.p.353, 407 57 Homí Podluží
Zdeňka Chládková, Horní Podluží č.p.353.407 57 Horní Podluží
František Paul, č,p. 2], Horní Podluží,40'7 57 Horní PocllLrží
Pavel Hanykýř, Horní Podluží č,p, 308,407 57 HorníPodluží
Milan Skořepa, Plajrrerova č.p. 429lB, Čakovice, l96 00 Praha
Jan Havelka, Ke Klirnentce č.p,2103/l8, Smíchov, l50 00 Praha 5
Milan Krajčovič, Chotěšov č.p. 154,4I0 02 Lovosice 2
Ing. Hyrrek Lauschmann, CSc., Šubertova č.p. l273l6,Praha2 Vinohrady
Zdena Frančová, řIrudičkova č.p.2,106ll, Praha l l-Chodov, 148 00 Praha 414
Státnípozemkorj úřad. KPU pro Ústecký kraj. IDDS: z49per3
02 Czech Republic, a,s,, IDDS: d79ch2h
SCVK a,s., IDDS: ť7rĎns
RWE Distribuční s|užby, s.r.o., IDDS:jnnyjs6
CEZ Distribuce, a.s,, IDDS: v95uqfy
CD-Telematika a.s., servis kabelových sítí Ústí nad Labem, skupirra ochrany a dokumentace, IDDS:
dgzdjrp
SZDC, s.o., Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, IDDS: uccchjm
Správa železničrií dopravnícesty, s.o., lDDS: uccchjm
Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8grn
Správa a írdržba silnic Ústeckého kraje, Krokova č.p. 31,405 0l Děčín I

dotčené správn í úřady
I(rajský úiad usteckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDs: t9zbsva
Krajská hygienická stanice Ústeckého kaje, ú,p. Děčín, IDDS: 8p3ai7n
Drážní írřad, sekce stavební - Ob|ast Praha, IDDS: 5mjaatd
AOPK ČR, Správa CHKO Lužické hory, IblS: zqmjynq
MěU Varnsdorf- stavební úřad, Nám. E, Beneše č.p.470,407 47 Varnsdoď l

*Člstníq++]j§2 ] q!§!_2 §práVního řádu (Veřeinou Vvhláškou):
Bohumil Kudla. Komenského č,p, 2322,40] 47 V"r.d-f i-
Luboš Kudla. Horni Podluži č.p. 4,4O75'17 Horní Podluži
Petr Hoiorka. Žofin č,p. t8,407 51 Horni Podluží
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MěU Vamsdorf - oŽp, Nam. E. Beneše č.p. 470,407 47 Vamsdorf l
MěU Varnsdorf - OSMI/Doprava, Nám.E.beneše č.p. 470,407 47 Varnsdoď

Uřad pro lyvěšení a sejmutí veřejné vyhlášky:
Městský riřad Vamsdoď- org., nám. E.Beneše 470, 407 47 Y amsdorf
Obecní úřad Homí Podluží, IDDS: wggbzxy

ostatní
Vlastní
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