
IVIěstský úřad Varnsdorf
stavební úřad

Nárrr. E. Breneše 470,Yarnsdorf
Spis, zn,: Z: O g/20 t Z/Stj-No
Čj., MUv A 1644512017Novil4a
Vyřizuje: Marcela Nov,rtná
Tel.: 417 545 1'71
E-nrail: marcela.novotna@vat trsdolf.cz

Varnsdorf, dne 19.6.2017

OtZNAMENI
zA HÁJ[]Ní úzanrNíuo Řízri,li

Město Chřibská, tČo rlozdlsls, Chřib,skri č.p. I97, 407 44 Chřibskú,
kteíé zastuplie YotloItospotlá,řské projek4), Ing. Josef Fotbrecht, IČo 2slg28qs, Žižttova č.p. 205, 473
01 Nový Bor

(dálejen "žadatel") podal dne 16.6.2011 žádost o \ydání ítzetnnílro rozlrodnutí o umístění stavby:

splaškovú kanali.eace, stoky Al, A3, A5 Cltřibskci
na pozemku parc. č. 324/1, 3;|1/2, 14/1, 2r)8/ 1, 368/ ] y katastrálním úzeni Doltlí Chřibska, parc. č. 2 39,

256 ý kutasíráIníIn území Chřibská.

Uvedenýrn dnem bylo zalrájeno územtrí řízení.

Stavba obsahúe:

- llavržetrá stavba splaškové katralizlce. stoky A1, A3, A,5, Chřibskáje členěna na inženýrské objekty
IO 01 _ splašková stoka A1, IO 02 - splašková sto]<a 43 a IO 03 - splašková stoka A5.

- splašková stoka Al řeší odkana]izování 4 rrerrrovitostí pornocí karralizačnílro hrdlového
kameninovél,to potfubí KTH 300 nrrn délky 147 nr. Splašková stoka 43 řeší odkarralizování 4
nemovitostí pomocí kanaLizačrrího hrdlového ]<anreninovélro potrubí KTH 300 mm délky 68,5 rrr.
SpJašková stoka 'A5 ieší odkarraiizování 3 nemovitostí pomocí kanalizačníIlo hrdlovélro
kameninového potrubí K't'H 300 mm déIky 24 m.

Městský úřad Vamsdorf, Stavební úřad, jako stavební ťrřad příslušný podle § l3 odst. 1 písrn. c) zákona
é, 18312006 Sb., o úzernrrím plánování a stavebtrítn řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dálejetr "stavebrrí zákon"), oztlamuje podle § 87 odst. 1 stavebnílro zákona zahájení územníl-to řízerrí, ve
kterém upouští od ústnílro jednárrí. Dot,šené orgány nlohou ttplatnit závazlá stanoviska a írčastníci řízení
své námitky do

15 dnů od doručení tohoto oznámení.
K Později uplatněným závazným stanoviskůn, námitkárrr nebude přililédnuto. Účastníci řízerrí nolrotr
nalrlíŽet do podkladů rozhodnutí (Městský ťrřad Varnsdorf, Stavebrrí úřad, úřední dny poridělí a středa od
8:00 do 17:00 lrodin).

Poučení:

K závaznýn stanoviskům a niirnitkáIn k r,ěcenr, o kterých bylo rozlrodnuto při vydání územnílro nebo
regulaČnílro plánu, se nepřihlíží. K,nánitklrm, které překlačují rozsalr a nesplňují požadavky § 89 odst. 4
stavebnílro zákona, se nepřililíži. Učastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají
jeho postaveníjako účastrríka řízerrí, a důvody podání nánitek.
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C.i. MUVA 16445/2017NovMa stř. 2

Obec rnůže uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo stavby,
na kte{Ích má b}t požadovaný záměť uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo tel1, kdo má.iiné věcné
právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním
stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbárn na nich může být úzernním rozlrodnutím přímo
dotčeno, rnůže uplatriovat námitky proti projednávanému záměru v rozsalru, jakým je její právo přímo
dotČeno, Osoba, kteráje účastníkem řízení podIe zvláštrrího právnílro předpisu, může uplatriovat nárnitky
Pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejrrý zájem, jehož oclrranou se podle
zvláštního právního předpisu zabývá.

NecháJi se někteqý z účastníků zastupovat, předložíjeho zástupce písemnou pInou moc.

Ing. Martirr Togner v.r.
vedoucí stavebního úřadu

otisk úředrrího razítka

Toto oznámení musí být lyvěšeno po dobu 15 dnů.

. 21. 06. 20]7
Vyveseno dne: ...................,.......... Sejmuto drre:

Razítko, podpis orgánu, kierlý potvrzr.rje r,yvěšenía sejmutí oznámení.

Obdrží:
účastníci řízení pqW 85 odst. ] stavebního zákona;
Město Chřibská, IDDS: xcsa38b

sídIo: Chřibská Č.P . l9'l, 407 44 Chřibská - prostřednictvím zástupce Vodohospodářské projekty,
tDDS: jpua5.j8

sídlo: Žižkova č.p.205,473 01 Noqy' Bor
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Distribuce, a. s., IDDS: v95uq§,

Čj. MUVA 16445/20l7NovMa str. 3

sídlo: Teplická č.p. 87418, Děčín lV-Podnrokly, 405 0Z Děěin 2
GridServices, s.r.o,, IDDS: jrrnyjs6

_ sídlo: Plynárenská č.p.49911, ]]rno-střed, Zábtdovice,602 00 Brno 2
SCVK a.s., IDDS: fl/r8ns
_ sídlo: Masarykova č.p. 368, Ús;tí nad Labem-centrum, 400 10 Ústí rrad Labem 10
Ceská telekornunikační irifrastruktura a.s., lDDS: qa7425t

sídlo: Olšanská č.p.2li8ll6,130 00 Praha 3
Správa a údržba silnic Ústeckrjho kraje, příspěvková o rgatizace,IDDS: 6hevxje
. sídlo: Ruská č.p. 260,417 03 Dubí u Teplic 3

Ustecký kraj, rnajetkový odbor, IDDS: t9zbsva
sídlo: Velká Hradební č.p. 3l 18/43, Ústí nad Labern-centrum, 400 02 Ústí nad Labem 1

Osoby s vlastrrickými nebo jinýrni věcrrýrrri právy k sousedllím pozemkům:
parc. ě, 3l6, 315, 3l4l1,1\I4l2,313,312,31 1, 310, 309, z98l3,297/4,3l7,321,3?3,325,327,328,
373,374,375,376,3'19,'.\71,386,385,384,383,382,380 v katastrálrrím ťrzemí Dolní Cliřibská,
parc. č.25I,252,247 v katastr.álnjh rrzemí Chřibská

Osoby s vlastrric\ý,mi nebojinýrni věcnýnri právy k sorrsedním stavbám:
Dohrí 

_Clrřibská č.p. 3 04, č.p. 235, č.p. 17 4, č.p. 175, č.p. 172, č.p.212, č.p. 3 18 a č,p. 270, Clrřibská
č.p. 167 a ě.p. 166

clotčené liřady:
AOPK ČR, Správa CHKO Lužické hory, IDDS: zqmdynq

, sídIo: školni č,p. 12.41| 25 JÁlonné u lóo.j.iteŮi
MéU Valnsdorf - OŽP, Nam. li, Beneše č.1l. 470,40i 4-t Varnsdorf 1

MěU Vanrsdorf - OSMI/Doprava, Nánl, E. Beneše ě.p.410,407 47 Varnsdorf
HZS Usteckého kaje,odbor požární preveitce, úzenrní odbor Děčílr, IDDS: auyaadn

sídlo: Provaznická ě.p, 1394/10, D,!čírr I-Děčírr, 405 02 Děčírr 2
Městský úřad Chřibská, IDDS: xcsa38b

sídlo: Clrřibská ě.p. 197, 407 44. Chřibská

t?řad! p:p lylěšení a nodání zptlzl! o dan ytyěšení a se.innttí:
MěU Varnsdolf - ORG, Nárn, E. Beneše č:.p. 470,407 47 Varnsdorf l
Městshý úřad Chřibská, IDDS: xcsa38b

sídlo: Chřibská č.p , 191, 407 44 C)rřibská

a§!s!!i:
MěU Varnsdorf oSMI/úřad úz:errrnílro plánování, Nárn.E. Beneše č.p. 470,407 4.7 Varrrsdorf l
vlastní 2x

PříIoha:
s ituace
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VYPRAcOVAL VoDoHosPoDÁŘSKÉ PRoJEKTY NoVÝ BoR s.r.o.
NoVÝ BoR, žlžKov^ 2o5, PSč 473 01. lčo 25492845Tř\,w.i\rA,/

lNVEsToR MĚsío cHŘlBsKÁ, cHŘlBsKÁ ]77, 407 44 cHŘlBsKÁ FoRMÁT A3
MÍSTO STAVBY cHŘlBsKÁ DATUM 1.2017
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