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VEREJNA VYHLASKA
oznámení o zahájení řízení o návrhu změny č. 2 Územního plánu Jiřetín pod Jedlovou

Městský úřad varnsdorf - odbor správy majetku a investic, úřad územního plánování -jako
pořizovatel

Změny č. 2 Územního plánu Jiřetín pod Jedlovou
oznamuje zahájení řízení o návrhu zmény č.2územnlho planu JiŤetin pod Jedlovou a konrání
veřejného projednání v souladu s § 52 odst. (1) zakona t.isltzooa Sb.'o územním plÁovrini
a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a s ustanovením § 172 odst. 3'zákona č.
500/2004 Sb. správní řád, v platném znění,
Návrh změny č. 2 Územního plánu Jiřetín pod Jedlovou - návrh opatření obecné povahy
s odůvodněním - bude k veřejnému nahlédnutí

od 3. dubna 2017 (pondělí) do 12. května 2017 (pátek)
(doporučujeme úřední dny pondělí a středa)

u _pořizovatele - Městský úřad Vamsdorf (Náměstí E. Beneše 470, kancelář č. 27) a na
obecním úřadě v Jiřetín pod Jedlovou (Vinařská č.p. 32), dále na webovÝch strárrkách
http://www. iiretin.cz
www.vamsdorf,czldowrrload/up znrena 2up_i ireti n.zip

o náwhu změny ě. 2 Územního planu Jiřetin pod Jedlovou se bude konat podle ustanovení §
52 odst. (1) zákona ě. 18312006 Sb., v platném znění, veřejné p.Ó3edo,iní

Námitky proti návrhu zmény ě. 2 Územního plánu Jiřetín pod Jedlovou mohou podat
pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zásiupce
veřejnosti (§ 52 odst.2 zak. ě. 18312006 Sb. v platném znění).

Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit své
připomínky a dotčené osoby podle § 52 odst. 1z1 zakóni r,.rcz/2006 Sb. namitky, ve kteryctr
musí uvést odŮvodněnÍ, Údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit
území dotčené námitkou. Dotčené orgány a kraj slaý uřad jako nadřízený oigan uplátni ve
stejné lhůtě stanoviska k částem řešení, které uýty oa spoteeného jednání 15-io .iáu"tnirro
zrikona) změněny. I( později uplatněným stanoviskům, připomíŇrám a nrimitkrím se
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nepřihlíži. Dotěené osoby oprávněné k podání nrámitek musí byt na tuto skuteěnost
upozoměny (§ 52 odst. (3) zákona č. l83/2006 Sb.).

ke stanoviskům, námitkám a připomintrim ve věcech, o kterych bylo rozhodnuto pŤi
lry,ďéní zásad územního rozvoje nebo regulačního plrinu vydaného trá.iem, se nepřihlíží (§ 52
odst. (4) zékona č. 183/2006 Sb,),

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

tyvěšeno dne: 3 1. ils. 2017 sejmuto dne:

Příloha: Komentéř k Řízení o Návrhu Změny č. 2 územního plánu Jiřetín pod Jedlovou
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Dotčené orgóql:
Policie cR, Krajské ředitelstvi Policie Severočeského kraje. ú,o. vnějši služby Děčín, Kaštanová 30l/2,405 58 Děčín l,
DS a64ai6n
Ministerstvo životního pro§tředí, odbor ekologie kajiny a les4 Vršovická 65, l00 l0 Praha l0, DS 9gsaax4
Mini§ter§tvo Životního pro§tř€dí Praha, odbor výkonu státní správy IV - pracoviště Chomutov, škol;i 5335, 430 0l
Chomutov, DS 9gsaax4
státni pozemkový úřad. Flusinecká l024 lla_ lJ000 Praha]. Krajskj pozemko\i úřad pro Úslecký kJaj. Pobočka Děčin,
28. íijna979/19, Děčin I,4050l Děěín 2, DS z49per3
M inister§tvo dopravy a spol ů ČR. Nábteží L. Svobody t222lt2, 1l0 l5 Praha l5, DS n75aau3
Ustecký,kraj - Krajský úřad U§teckého kraj€ - odbor územniho plánování a Stavgbního řádu, V9lká Hladgbní 3l l8/48.
400 02 Ústí nad Labem, DS tgzbsva
Ústecký kraj - Krajský úřad Ústeckého křaje - odbor životniho prostředí a zemědělstvi, VeIká Hradebni 31 l8/48, 40o 02
Usti nad Labem. Ds tgzbsva
Ústecký kraj - Krajský úřad Ú§teckého kraje odbor dopravy a silničniho hospodářství, Velká Hradebni 3l l8/48, 400 02
Ustí nad Labem, Ds t9zbsva
Kraj§ká hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústi n{-, ú,p. Déčin, P.o.Box 42, Březinova 3, 406 83 Děčín l,
DS 8pjai7n
Národní památkový Ú§tav, územní odbomé pracoviště v Ústi rVL, Masarykova 633, 400 0l Ústí nad Labem. DS 2cy8h6t
AoPK, správa cHKo Lužické hory. Školni l2. 47l 25 Jablonne V Po ještédí, DS zqmdynq
Povod"í ohře. siátni podnik, BezručoVa 42l9, 430 03 Chomutov 3, Ds 7ptt8gm
Lesy ceské republiky. s,p, Krajs[e reditelství Teplica. Dr. Vrbenského 287,1/l,4l5 0l Teplice, Ds e8jcfsn
Lesy Ceské repub|iky, s.p., Správa toků - oblast Povodi ohře, Dr. Vrbenského 2874/l, 4l50l Teplice, Ds e8jcfsn
Minister§tvo prŮínyslu a otlcho_du. odbor homictvi a stavebnictvi, Na Františku 32, l l0l5 Praná l, Ds bxtaaw4
Redit€l§tví §ilnic a dálnic CR, Čeróanská 2023ll2, l40 00 PÉha 4 Nusle, Ds zjq4rhz
správa a údržba §i|nic ÚK, p,o., Dubi, Krokova 3l, 405 0l Děčín 1.
obvodní báňský úřadvMo§tě, U města chersonu č.p. 1429,434 6l Most,4hlladu8
Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, ú,o. Děčin, Provaznická l394l10, 405 02 Děčin 2, DS auyaa6n
cR - státní energ€tická inspekce, územní inspeLlorát pro Ústecký kraj. Winstona churchilIa l2, 400bl Ústí nad Labem,
DS hq2aev4

Osobně:
Městský úřad varnsdorf- OŽP - ochrana přírody

- vodní hospodriřstvi
- lesy a zemědě]ství

Městský úřad varnsdorf- osMI - památková péče
Mě§tský úřad varn§dorf- osMl - doplava
Měst§ký úřad varn§dořf- stavební úř8d
sP f óý ci' e c h ni c k é i nít asrf u ktu ry :
Ceské Radiokomunikace, a.s., U Nákladového nádrazi 3l44, l30 00 Pra}ra 3, DS g74ug4f
severoČ€§ké vodovody a kanalizace, a.s.. záVod Ú5ti nad Labem. MasarykoVa l25i368,400 l0 Ústí nad Labem, DS f7rpns
seYeročeská vodářenská společnost, a,§,, Přítkovská ló89,4l5 50 Teplic€, DS 7egí9my
RWE Energie, a.s., Klišská 940, 40l l7 Ustí nad Labem, cgtf5yr
CEZ Disaribuce, a,s., Teplická 874/8.405 02 Dečin 4. DS v95uq$l
c Ez IcT s€řvi(es. a, s.. Fugnerovo nám. l8ó6/5, l 20 00 Praha 2, DS zbsdk9 i
Telefonica 02 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 26612, l40 22 Praha 4, DS d79ch2h
Sousedlí obce - sousední ofgdny územrriho plónování:
obec Horní Podluží, obecní úřad č.p. 2, 407 57 Homí Podluži, DS wggbzxy
obec Dolní Podluží, ob€cní úřad č,p. 6, 407 55 Dolni Podluži, Ds 8t6a4bh
obec Rybniště, obecni úřad č.p.33,407 51 Rybniště, DS a2fbx48
obec Kytlice, obecni úlad ě,p.24, 4o7 45 K}tlice, Ds ťwubs7v
Obec Svor, obecni úřad č.p. 195,471 5l SvoI, DS n7ťbj8c

obec, pío kteruu je změna ÚP pořizouóna:
obec Jiřetín pod J€dlovou, obecní úřad, Vinařská 32, 407 56 Jiřetin pod Jedlovou, DS dd6bngb
Zpracova!eI:
AUA - Agrourbanistický ateli€r, Ing, Stanislav Zeman, Na okaji 42, ló2 00 Praha 616
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