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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZBNÍ

obec Dolní Podluží, Ičo 00261271, DoIní Podluží ě.p. 6,407 55 Dolní Podluži, kterou zastupuje lng,

il;fiilřtň;i,,1éó tstqz.'qá, skalická č.p, 
,ljs, lll 01 Nový Bor (dále jen "stavebník") d:re

25.09. Z0|'1 podala žádost o vydání stavebního povolení na stavbu:

,,Dolní Podluží - chodník L etapa" (dále jen 
"stavba")

napozemkust.p'383'parc,č,5612'5712,85,583'584/2,587l1,581lz'58713,209416'2095,2096,
ilďitt, iloltz"zrc1l4,^2192118,23'41l1, z3,14, z380l1,238012 v katastrálnim území Dolní podluží,

Uvedeným dnem bylo zahájeno stavebni řízerlí,

Stavba obsahuje:

Jedná se o výstavbu chodníku podél silnice tIIl2643 a I/9 v obci Dolní Podluží. Trasa chodníku .ie

rozdělena do tří tras. povrch choáníku bude z betonové zámkové dlažby s pr_vky pro nevidomé kontrastní

barvy od balvy krytu chodníku.

Trasal-novýchodník,délkytrasy442,49m.DélkatrasyjemístypřeruŠenapropřecházeníč.ldélky8'1
,rr, O. Z aerry Z* a č. 3 délky Sr. Souja,ti trasy je opěrná zed' déLky 29,7 m a výšky cca 1rn, Zed' bude

prou"denuláko kombinace železobetonové zdi s kamenným obkladem,

Trasa 2 _ nový chodník, délka trasy 26,54m. Součástí trasy je úprava Stávajícího chodníku o ploše 3,8m2,

Trasa 3 - nový chodník, délka trasy 25,05m,

oclsilnice.jsouchodníkyoddělenybetonovouobrubou.umístěnou]5cmnadniveletousilnice.Zdruhé
.t.uny bud" chodník lemován ná tra.. l vpravo, sadovou obrubou umístěnou 0,06m nad niveletu

ctiodníku, mostním zábradlím, stávající zástávbou a římsou opěrné zdi, Na trase 2 vpravo, sadovou

betonovouobrubouumístěnou0,06mnadniveletouchodníkuanatrase3vlevo,sadovouobrubort
umístěnou 0,06m nad niveletou cúodníku jako vodící linie pro nevidomé. V místech ukončení chodníku,

v místech pio přecházení a v místech sje)dů k nemovitostem bude hrana obruby snižena na 2crn nad

niveletu komunikace.

šířkové uspořádání chodníku je navrženo o základní šířce 1,5m s příčným klopelím 1,50lo slněrem do

silnice. Lotální zúžení chodníku bude na trase jedna, a to v úseku km 0,033 10, na 1,36m zdůvodu

vyústění trubního propustku pod silnici l lI. třídy. bále v úseku krrr 0, l00 25, bude chodník zúžen na l ,3 0

m z důvodu stávajiciúo příhiadového pilite spól. CE7, Distribuce, v úseku km 0,171 10, bude 7.úžen na

i,:o r ar,,,oau stávajícíňo betonovéhó sloupu spol. čEZ Dirtribu"" a v úseku km 0,235 l8 dojde na

ziženi 1,36m z důvodu stávajíci zástavby objektu č,p,39,

Dešťové vody z povrchu cliodníků budou odvedeny příčným spádem přes.obrubu do silnice a nově

nu*z"nýnl; piipojtu,r]i pro odvod dešťových vod Větev l a Větev II. Větev I je navržena délky 148,80m,

šouea.tí pripo3ý jsou nové revizní šacňty v počtu 6ks šl_š7 umístěných vtěIese chodníku a místní

{f,il



komunikaci a 6 kusů uličních vpustí uv l- uv6. zaústění přípojky pro odvod dešt,ovýclr vod je do potoka

Lužnička. Větev II je navržena vdélce l92,18m a je umístěna vtělese kornunikace podél chodníku.

Součástí přípojky prá odvod dešťových vod jsou nové revizní šachry š8_š16 a nové uliční vpusti [IV7_

UV15. Z;úsiě;í-Větve II bude do siávající dešťové kanalizace, V úsecích opačného spádr: zemní pláně

chodníku a komunikace bude osazen trativod DN l00, obsypaný dftí 8/16 pro odvod vody zpláně,

Zaústění trativodu bude do nové přípojky pro odvod dešťových vod,

Městský úřad varnsdori osMI oddělení dopravy a silničního hospodářství, jako příďušný speciální

stavebŇ úřad podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 1311997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění

pozdějších přápisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), jakož i podle § 15 odst, l zákona č.

\1.;,72ó06 Sb,, o úz",rrnim plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve mění pozdějších_ předpisů

(dále jen ,,stavební zákon,,), oznamuje podle § 112 odst. l stavebního zákona zahájení stavebního řízenÍ,

u" noern podle § l12 odst, 2 stavebního zákona uporrští od ohledání na místě a ústníhojednání.

Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy do

10 dnů od doručeni tohoto oznámeni.

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě dŮkazŮm nebude přihlédnuto,

úrá.tni"i řízení rrroňou nahlížei do podkladů rozhodnuti (Městský úřad Varnsdorf, OSMI, úřední dny:

pondělí a středa od 8,00 - l7,00 hodin).

Poučení:

účastník řízení může podle § 114 odst, 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové

dokumentaci, způsobu piovádění a užíváni stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi

přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo za|ožené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo

právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě,

K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly blýt uplatněny při Územním řízeni, při pořizování

regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření

o asanaci územi, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží,

Nechá-li se něktený z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc,

č,j, MUVA 28050/20l7BorSa str, 2

Ing. Jaroslav Beránek v.r,
vedoucí odboru správy majetku

a investic

Toto oznámení musí byt vyvěšeno po dobu 15ti dnů.

1 9. 
,l0, 

20í7
vyvěšeno dne: sejmuto dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí omámení,

Obdrží:
účastníci řízení (datová schránka a doporučeně):

Obec Dolní Podluží, IDDS: 8t6a4bh
sídlo: Dolní Podluží č,p. 6,407 55 Dolní Podluží _ prostřednictvím zástupce Ing. Martina

Hřebřinová, Skalická č.p. 736,473 0\ Nový Bor
Petr Jonáš, Kateřina č.p. 39,407 55 Dolní Podluží
Hana Jonášová, Kateřina č,p. 39,401 55 Dolní Podluží
Pavel Dohnal, Kateřina č,p, 41, 407 55 Dolní Podluži
Iveta Dohnalová, Kateřina č.p, 41, 407 55 Dolní PodIuží
lng. JosefSochor, Pražská č.p. 2804,407 47 Varnsdorf 1

Ludmila Sochorová, Pražská č.p. 2804, 407 47 Varnsdorf 1

Ing, Lukáš Edelmann, Dolní Podluží č,p. 326,407 55 Dolní Podluží
KoVoŠRoT GROUP CZ a.s., IDDS: hf5erpd

sídlo: Ke Kablu č.p. 28917, Dolní Měcholupy, l02 00 Praha l02

@r,,



Č.j, MUVA 28050/20l7Borsa str, 3

Správa a údržba silnic Ústeckého kaje, IDDS: 6hevxje

sídlo: Krokova č.p. 31,405 01 Děčín l
Ředitelswí silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz

sídlo: Na Pankráci č.p. 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4

Povodí Ohře - státní podnik, IDDS: 7ptt8gm

sídlo: Bezručova č.p,4219,430 03 Chomutov 3

Obec Jiřetín pod Jedlovou, IDDS: dd6bngb

sídlo: Vinařská č.p.32,407 56 Jiřetín pod Jedlovou

Československá obchodní banka, a.s., IDDS: 8qvdk3s

sídlo: Radlická č.p.333ll50,150 57 Praha 5

ČEZ Dist.ibuce, a. s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č.p, 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02

GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
sídlo: Plynarenská č.p. 499/1, Bmo-střed, Zábrdovice,602 00 Bmo 2

SČVK a.s,, IDDS: f7rf9ns
síjlo: Masarykova č.p. 368, ústí nad Labem_centrum, 400 ] 0 l,]stí nad Labem 10

Česká telekomunikační infrastruktura a.s,, IDDS: qa7425t

sídlo: Olšanská č. p.268116,130 00 Praha 3

účastnici řízení (oznámeno veřejnou lyhláškou):

@,726,731,440,441l1,441'l2,693,58,3,parc.č.584l4'585,
zďsqíz,l sti,7'512,.7 611, 7 612,2106,80/1, 83i 1 , 8312,234,113, 210713,2107l7 , 56ll, 5612, 5512, 57lz, 6012,

is, zth E,'zloli6, 21o8l^, 2347l1, 2347l13, 23,t7, 2379, 2381, 2373, 23;6, 8,7, 89l:., zlz7lI, 2094ll',

zobqts, ssbtl, 58giz, 2354 v katastrálním území Dolní Podluží, parc.č. 131]t 12, l3l2,212,7 v katastrálním

území Homí podluží

DolníPodlužíč.p.54,č'p.326,ó'p,5l,č.p.48,č,p.375,č.p.5l7,č'p.l94ač.p.l84,DolníPodluží'
Kateřina č.p.4l

Dotčené orgánv:
rrzs1-;rt""per,o nraje,odbor požární prevence, územní odbor Děčín, IDDS: auyaa6n

sídlo: Provaznick á č.p. 1394ll0, Děčín I-Děčín,405 02 Děčín 2

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje, ú.p, Děčín, IDDS: 8p3ai7n' 
siaio: Březinova č.p.3, Děčín I-Děčín, 405 02 Děčín 2

Krajský úřad ústeckého kraje, odbor dopravy a silniěního hospodrlřství, IDDS: t9zbsva

sídlo: Velká Hradební č.p.31J8/48,400 02 Ustí nad Labem

Obecní úřad DoIní Podluží, IDDS: 8t6a4bh

sídlo: Dolní Podluží č.p. 6,407 55 Dolní Podluží
MěI'] Vamsdorf - stavební úřaá, Nám. E. Beneše č.p. 470, 40'1 47 Varnsdorf 1

MěÚ Vamsdorf - OŽP, Nám. E. Beneše č.p.470,407 47 Vamsdorf l

úřady pro v},llěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmqtí:

MŇ Vu,rrido.f - ORG, Nám, E. Beneše č.p, 470, 401 47 Varnsdorf
obecní úřad Dolní Podluží, IDDS: 8t6a4bh

sídlo: Dolní Podluží č.p. 6,407 55 Dolní Podluží
ostatní:
vlastní

příloha: situace

Děčín 2

@ua
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