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vEŘEJNÁ vyrrr.,ÁŠxa
Oznámení o zahájení řizení o návrhu Územního plánu Chřibská

Městský úřad vamsdorf - odbor správy majetku a investic, úřad územního

návrhu t ^-Ťiilffi "'.iTffÍlffi'ib" . on,o.uu)
oznamuje zahájenííízeni o ruívrhu Územního ptanu ihribst á akonáni veřejného
projednání v souladu s § 52 odst. (1) zákona č. 183/2006 Sb. o územním
plánování a stavebním řádu (stavebni zákon) v platném znéni as ustanovením §
172 odst, 3 zákona č. 500/2004 Sb. správni řád, v platném znění.
Ná",1h Územního plánu Chřibská - návri opatření obecné povahy
s odůvodněním - bude k veřejnému nahlédnutí

od 24. srpna 2015 (pondětí) do23.září2015 (středa)
(doporučujeme úředni dny pondělí a středa)

u pořizovatele - Městský úřad Vamsdo,f (Nárněstí E. Beneše 470, kancelář č.
27), dále na webových stránkách
http://w rvrv.ch ri bska.cz
httrr://w,w.va rnsdorf.czldown |oad/u rr n avrh u rr ch ribs kaS2.zitl

^ ,o návrhu uzemního plánu chřibská se bude konat podle ustanoveni
§ 52 odst. (I) zákona č. 183/2006 Sb., v platnérn znění, veřejné projednání

ve středu 23. září 2015 v 15:00 hodin

Námitky proti návrhu Územního plánu chřibská molrou podat pouze vlastníci pozernků a
staveb dotČených návrhetrr veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšnýclr opatření a zastavitelných
ploch a dále oprávněný investor a zástupce veř.ejlrosti (§ 52 oist.i zák č. l83/2b06 Sb,).

Nejpozději do 7 dnů ode dne veře.jného projeclnání nrůže každý uplatnit sú připornínky a
dotČené osob1'Podle § 52 odst,(2) zákona č.l8]/2006 Sb. námitkv. re kterých nrusí Lrvést odůvoclněni.
Údaje Podlc kala5lru llťll]o\ito5ll (lok]ldtúici dolcettá 1lt,ára u ',1,,,",,ii u,,. ,, an,t]",,J-uo,,Jrtou
DotČelé_orgárrY a kra.jskj'úřad.jako nadřízeni ortán uplaitlír,e stcjtlc ttl,ite .tu,,..,., iri" i carr",ll ,"s"nl.
U'."'i 9i'} od sPoleČného.jednánÍ.(rs 50) ztněrlěnr,, K pozdě.ii LrpIatněrlin stano\ iskůnl. připornínkárir a
nárnitkárn se nePřihlíŽÍ, Dotčené osobr opiárnéné t pouani nánlitek rllusí bit na tuttl skulečnost
ttpozolněn1 (§ 52 odst. (3) stavebnillo zákona).

i}anka: ť'eská spořite lna. a, s,. pobočka Yaínsrlort] Čís]o ú ttLr: t s-09] l : i s :iq osuu. ra , Ň, r l r 

"
Dlť, {,/llil2ť,l7l8 r* \

(!l,t":l



Ke stanoviskŮm, nárnitkáln a připonlínkám ve věcech, o kter,ých b1,Io rozhoclnuto při vl,clání
zásad ítzemního rozvo.je, se nepřihliží (§ 52 odst. (4) stavebniho zákona),

Ing. Václav Nechvile
odbor sprál,y niajetku a inr.estic / úřad územniho plánování

vlv ěš e no d ne : 24.08.20 l 5 Sejmuto dne:
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Rozdělovník - ÚP Chřibská _ § 52 sZ
Minister§tvo ŽivotnÍho prostředí, odborckoloeie klaiin\ a lesa_ Vršo!ická 65. l00l0Píaha ll0. dato\á schránka 9gsaax,1
Ministerstvo Životního přostředi I'raha, odbor vjkonu státiri splá\\ lV přaco\lslč c,nt,nlutoL. Sl"tni :;.t:. +jij tli.
choInulo\. ddlo\ jL .ť,lránka Qtsrax I

Minister§tvo obrany ČR Voienská ubytovací a stavebni spúva Praha. odd, ochlan!,úzenních Zájmů. IJradcbni l2,/772.
P.o, Box č, 45. 1l0l5 Praha l , DS na Mo: hiyaaYk
Ministerstvo prů myslu a obchod u. ()dbor hornictví a stavebn ictvi. Na |rantišku 32, ] l 0l 5 Praha ], daloVá schránka
bxtaaw4
obvodní báňský úřad pro území Ústeckého kraje. l] mčsta Chersonu. l429 4346l Most. dato\á schíánka 4huaclu8
Ministeřstvo dopr{vy. Nábřeži l-, Svobod} 1222112. ] I0l5 Praha. dato\,á schránka n75aau]
slátní po7cmLoli úřad. lIrr.rne.,ka l0]l lIa ltO,J0 Prrha ], K_a,s.,l pnzcrn| ,,l. r,la,lpru l ,r..cli k1.1,, P,,b,,akd Déčln
28, řij na 979/ ] 9. Děčin I. 4050l Děóín 2. datová schťánka 249pcr]

9Š - 9|:.h i ^*::c"ll"ká 
in§pekce. Corazdova l969i24. l2000 Praha 2. ťlzomní inspektorát plo t]stecký kraj. Winstona

í-hurchtIla l2. l000l l str nJJ l abcm. da.nva s.hranka hq2aer.]
Ústecký kraj, Krajský Úřad Ústeckého kraje, Velká Hradebni j l l8/48 40002 L_rstr nacl Labem 2. (Jdbur dopra\) a srlrličniho
hospodářství, datová schránka t9ZbSva
Ust€cký kraj, Krajský úřad Ústeckého kraie, Velká Hradebni 3 l l8/48
a stavebního řádu. datová schránka t9zbsva
Ústecký kraj, Kraiský úřad Ústeckého kraje, Velká | Iradcbni ] l I8/48
zemědčlslvi, datová schránka t9zbsvá

40002 U5ti l)ad l,abem 2. odbor územního plánováni

40002 Ústi narl Labeli 2. odbor ži\'otniho prostřcdi a

Kř4j§ká veterinární správa pro Ústecký_ křaj, Sebuzínská 38. 4032l Ústí nad l-abenl l ?. Clatová schíiinka 7ťi8bjiPolici€(R- Krajské ieditclstrí policie Ústeckého kraje. lidlclc \ámč,ll8qgq t(l00| l\li n3dr.,u.. r a.i",.
schránka a64ai6n
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje sesidlem r,Ústi n/L. Moskersk.I l51],lj.,1000l L)str rrar1 Laberrrl.u,p,
Děčin. Březinova 3, P.o,Box :12. 40683 Děčin. datová schránka 8p3ai7n
Hasič§ký zách řa nný sbor Ú§tec kého kraj e. |Iorova l ]40/ l 0. +ó00 t ťlsti naa Labem l . ú,o, Děč ín. Prola7n ická l ] 94/ ] 0,
40502 Děčin 2. dato\,á schránka au},aa6n
správa CHKo Lužické hořy (Agentura ochrany a přirod} a kra]inl,Čcské rcpublrk) ). Skolnr l2. -l7l 2j ]3blOnnť
v Podještědi. datová schránka zqnrdynq
správa cHKo Labské pi§kovce (Agcntura ochrany přirod} a krajinY Čcské rcpublik) ),Tcplická 424/69. _l05 02 Děčin 2.
di1to\ á schranka ónpd}i\
CR - Sprála \árodniho parLu Čcrké Šrjcarlko.

Q;pbně:

]).i]i|i.i] s]. 1(j:1i'r l!lJ\]}il í,ii.r, datová schránka 8dxaa7n

lVě§tský úřad Varnsdorf- OŽP - ochrana přirody
vodni hospodářst!i
lesy a Zcmědělstvi

Městský úřad varnsdorf - oSMl - památkoýá péče
Městský úřad vařnsdorf osN,tl - doprava
I\těstský úřad varnsdořf slavebni úřad

Další orgán! a organizace, sDrá|Ci technické úlrt-astrukhrrý;
státníúřad projadernou bezpečnost. Senoviážné nán', l585/9. ll0 00 Praha l. clatová schránka me7aazb
Národni_památkový ústav. úZelnni odhornc praťovlšlé \ U\tl n,L Nli\ar\ko\aóJ3.
|,lll0| UlIi|.lJ l al.ťT, dr'U\d.ch|anl,, _.\8llol
Celní úřad Ústí nad Labem. El, Krísnoh!,l5[é ]l78 ]J, lul) l l Usll na.l l abem. dafu\,á schlánka sabn\,7s
Llřadpro7a§tupováni§tá|u\cléccchmajetko\jch l1,o, | 5lllll. \4,ro\ť llilmč.ll jň ]00 l)l l ,,n"j l"b.,,, oator"
schránka va2fsxs
Policie ČR, pobočka Děčín, odbor vnější služb},. Kašlano!a 30l/2, 10502 Dččín. datová schránka a64aia}n
Centrum dopravního výzkumu. v.v,i.. Líšeňská 33a. 63600 Brno. datová schránka pzkglv87
správa ŽelezniČní dopravní c€sty, stíitni organizace, Dlážděná l003/7_ l |0 00 Praha l. datoVí schránka Llccchinl
ceskédráhy. a,s., Nábřcži l,. Slobodr- l222. ll015Praha0l5. C]ato\á schránka e52cdsl
ceskédráh1. ir,s,. regionjlnls|rr\a nl3ietkU, \r Jiťchářich 60/6.40002 ÚsrínadLabern2. dalo\ii schřánka e52cdsl
spráraaúdržbá silt}icl K Dub]. Krolo\,l 1l,40{0t Dičln l
Lesy České republik1,, s,p,. ['řem)slo\ il ll0(l. 50l6l] Hndec Králo\ó. dato\,á schránka e8iclsn
Lesy Ceské republiky. s,p,. Lesní sprlt\il Rumburk Sukora 78ji22A. 1080I Rurlburk. clator;i schránka e8]ct\n
L_esl'Ceské republiky. s,p,. Splá\,a tokú oblast Povodí Ohře.Dr,Vrbenského287.1/1.41501,I,eplic!. r]aior,á schránkae8jcfsn (paní llradccká)
Povodí Olrře. stáinípoclnik Bezručorir 42l9 ,l]003 c]hoinulo! ]. Cleto\á schr,ánka 7prt88rn
sevcročeská vodárenská společnost. a,s . Přitko\ ská l689. .1I55t) 'íeplice. 

dato\ á schránka 7cgĎň\
severoče§ké \,odovody a kttnalizace, a,s. l'řítkovsk1l l639, ]Ij5() l'ťpiicc. r.latora:elrr.Lnklllr,]../irls
Ceské Radiokornunikace. a,s,. l] Nikla.]orého nádlaži j1-1-1,1,]. l]()00 I'ralra]. dirlo\ ai schíilnka g74LlgJl,
R\\EEnergie.|| \ K||l\k.j oJi l0||-l ,l,nljlIl \l.|. ,i,,l,,\,| .l ,|-\,| ,Ll|).I
R\\ E \ L l JG \ S. . r, n \. llr,..h,.rrr, l,'|-l8slI,1,',l l,r rrl \r, tl ,|,,\,l .)l]|ll k:l XcL\1.1l
ČEZ Dist.ibrrc". a, s, leplickli871i3..l(]5()2Dččin]. dilo\áschli]nka\9juq1.\
ČEz lcl'ser\ices. l], 5, Duho\i I5]] ]. 1-105] Píi1l]a _l. .]alo\ii ,(hrilnke /b,;ll!,



Telefonica Czech Republic, a.s,, za Brumlovkou 26612, l4022Preha4, datová schránka d79ch2h

souseclní obce:
Obec Kunratice u České Kamenice, obecnl Úřad, 40502 Déčin 2. datoVá schránka 7yqbw9v
obec Kytlice, obecní Úřad Kytlice, č_p.24.40145 Kytlice. datová schránka lwubs7V
obec Jetřichovice, Jetřichovice 24. 407i6.1elřicovice u Děčina. datová schránka 6ryarph
obe( Rybnišlě, R)bništč J]. 4075l R)hnlšlú. datová schránld a2tb\4lí
Obec Doubice, Obecnt Uiad Doubrce, Doubice č,p. 50. 40746 Krásná Lipa, datová schránka
Město Krásná Lípa. Masarykov_a 24616, 40746 Krásná Lipa u Rumburku, datová §chránka upqbde3
Město ccská Kamenice, Mé tJ Ceská Kamenice, Náměstí M iíD 2l9, 40'721 Česká Kamenice, datová schránka cu5bsdq

Obec. pro kterouje ÚP pořizován:
Mě§to chřib§ká, MěÚ ctrribsu e.p, l9'7, 40'7 44 Chíibská. datová schránka xcsa3llb

ObčansW sdružení ,,Ochrtlntl krajinného rázu , Krásné Pole, Horní ChříbsM".
Přemysl Chlad Krásné Pole 55, Krásné Pole 407 44 Chřibská

zpracovatel:
Ing. stanislav Zeman, Na okraji 42, l62 00 Praha 6i6
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