
 

 

MĚSTSKÝ  ÚŘAD  RUMBURK 

STAVEBNÍ ÚŘAD 

Třída 9. května 1366/48, 408 01  Rumburk, tel.: 412 356 228 

Č. j.: OSÚ/5282-17/novm OSÚ/1145-2017 Rumburk, 21. dubna 2017 

Oprávněná úřední osoba: Ing. Michaela Novotná  

E-mail: michaela.novotna@rumburk.cz 

                      
Žadatel: 

Lesy České republiky, s.p., IČ 421 96 451, Přemyslova čp. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08  Hradec 

Králové 8 

zast.: NDCON s.r.o., IČ 649 39 511, Zlatnická čp. 1582/10, Nové Město, 110 00  Praha 1 

 

Územní rozhodnutí  
Výroková část: 

Dne 06.02.2017 podaly Lesy České republiky, s.p., IČ 421 96 451, Přemyslova čp. 1106/19, Nový 

Hradec Králové, 500 08  Hradec Králové 8, zast.: NDCON s.r.o., IČ 649 39 511, Zlatnická čp. 1582/10, 

Nové Město, 110 00  Praha 1 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: "RN Vlčí, IDVT: 

10220076, ČHP: 1-15-01-0470-0-00, ř. km. 1,4“ na pozemcích pozemková parcela číslo 3296/1 v 

katastrálním území Staré Křečany a pozemkové parcely číslo 2181/1, 2181/2, 2181/5, 2187, 2188, 

2193/1, 2211, 2218, 2818 v katastrálním území Šluknov.  

Jedná se o záměr zasahující do území několik obcí, proto v souladu s ustanovením § 87 odst. 3 stavebního 

zákona se doručuje oznámení o zahájení řízení a další úkony v řízení vyvěšením na úředních deskách 

příslušných obecních úřadů. 

Městský úřad Rumburk, odbor stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen "stavební zákon"), posoudil žádost podle § 84 až 91 stavebního zákona a na základě tohoto posouzení 

vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního 

rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů 

rozhodnutí o umístění stavby: 

"RN Vlčí, IDVT: 10220076, ČHP: 1-15-01-0470-0-00, ř. km. 1,4“ na pozemcích pozemková parcela číslo 

3296/1 v katastrálním území Staré Křečany a pozemkové parcely číslo 2181/1, 2181/2, 2181/5, 2187, 

2188, 2193/1, 2211, 2218, 2818 v katastrálním území Šluknov. 

Popis: 

Jedná se o rekonstrukci retenční nádrže v ř. km 1,4 na vodním toku LP Lesního potoka 10, která spočívá 

ve vybudování hráze, odtěžení retenčního prostoru, vybudování vypouštěcího zařízení a bezpečnostního 

přelivu. Retenční nádrž bude sloužit ke zvýšení retence a akumulace vody v krajině. Nově navržený stav 

bude mít při provozní hladině zatopenou plochu o rozloze 1,0038 ha a objem 21 695 m³. Při maximální 

hladině vody bude zatopená plocha 1,0623 ha a objem 25 803 m³.  

Členění stavby: 

SO 01 Těleso hráze 

SO 02 Retenční prostor 

SO 03 Spodní výpust 

SO 04 Bezpečností přeliv 

SO 05 Kácení dřevin 
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Stavební úřad stanovuje podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba bude umístěna na pozemcích pozemková parcela číslo 3296/1 v katastrálním území Staré 

Křečany a pozemkové parcely číslo 2181/1, 2181/2, 2181/5, 2187, 2188, 2193/1, 2211, 2218, 2818 v 

katastrálním území Šluknov, jak je zakresleno v situačním výkresu v měřítku 1:750, který je 

nedílnou součástí tohoto rozhodnutí. 

2. Pro uskutečnění navrhované stavby se jako stavební pozemek vymezuje část pozemku pozemková 

parcela číslo 3296/1 (lesní pozemek) v katastrálním území Staré Křečany a část pozemků pozemkové 

parcely číslo 2181/1 (lesní pozemek), 2181/2 (orná půda), 2181/5 (lesní pozemek), 2187 (ostatní 

plocha), 2188 (lesní pozemek), 2193/1 (lesní pozemek), 2211 (ostatní plocha), 2218 (lesní pozemek), 

2818 (vodní plocha) v katastrálním území Šluknov, jak je zakresleno v situačním výkresu v měřítku 

1:750.  

3. Vzhledem k malému rozsahu stavby se nebudou objekty zařízení staveniště realizovat.   

4. V projektové dokumentaci stavby, která se předkládá ke stavebnímu řízení, bude zpracován plán 

organizace výstavby.  

5. V projektové dokumentaci budou respektována ochranná pásma stávajících inženýrských sítí.  

6. V průvodní zprávě projektové dokumentace předkládané ke stavebnímu řízení bude uvedeno, jak 

byly splněny jednotlivé podmínky tohoto rozhodnutí. 

7. Pro stavbu vodního díla bude podána žádost o povolení k nakládání s vodami a stavební povolení na 

příslušný speciální stavební úřad, tj. vodoprávní úřad (MěÚ Rumburk – Odbor životního prostředí). 

8. Budou splněny podmínky obsažené v závazném stanovisku/stanovisku: 

a) MěÚ Rumburk, odbor životního prostředí – orgán ochrany ovzduší, čj.: OŽP/44388-16/1-

16/mat ze dne 20.12.2016: 

V době realizace záměru bude vhodnými prostředky minimalizována sekundární prašnost. 

Vznášení tuhých znečišťujících látek do ovzduší je třeba snižovat a vyloučit v maximální míře, 

která je prakticky dosažitelná, tj. na všech místech a při operacích, kde dochází k emisím tuhých 

znečišťujících látek do ovzduší (dle povahy procesu např. vodní clona, skrápění, odprašovací 

nebo mlžící zařízení atd.). Dopravní prostředky budou řádně očištěny před vjezdem na veřejnou 

komunikaci a přepravovaný materiál bude řádně zajištěn před vznosem do ovzduší (neplnit až po 

okraj, popř. zaplachtování).  

b) MěÚ Rumburk, odbor životního prostředí – orgán ochrany přírody, čj.: OŽP/44388-16/2-
16/mle ze dne 19.12.2016 

1. Stavbou nedojde k významnému omezení ekologicko-stabilizační funkce významného 

krajinného prvku ani k jeho výraznému poškození nebo zničení. 

2. Zásah do výše uvedeného významného krajinného prvku proběhne pouze v rozsahu nezbytně 

nutném k realizaci a existenci stavby „RN Vlčí“ a to dle průvodní dokumentace. 

3. Bude zabráněno jakékoli kontaminaci dotčeného území (např. pohonnými látkami, mazivy 

apod.) 

4. Bude postupováno podle § 5 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve 

znění pozdějších předpisů, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo 

úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky 

dostupnými prostředky. 
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c) MěÚ Rumburk, odbor životního prostředí – vodoprávní úřad, čj.: OŽP/44388-16/2-16/hon 
ze dne 27.12.2016 

1. V souladu s § 4 odst. 5 vyhlášky č. 471/2001 Sb., o technicko-bezpečnostním dohledu nad 

vodními díly, bude provedena kategorizace vodního díla. 

2. V dalším stupni PD bude doložen protipovodňový účel vodního díla (transformace 

povodňové vlny). Výchozím údajem stanovení míry protipovodňové funkce vodního díly by 

měla být hodnota neškodného průtoku pod vodním dílem. 

3. V dalším stupni PD bude hydrotechnicky posouzen skluz od bezpečnostního přelivu, zvláště 

jeho dolní úsek, kde může vlivem výrazné změny sklonu dna docházet ke vzniku vodního 

skoku.  

d) MěÚ Rumburk, odbor stavební úřad – úsek silniční správní úřad, čj.: OSÚ-SSÚ/236-
2017/Tu ze dne 06.04.2017 

1. Používáním veřejně přístupných účelových komunikací bude projednáno před započetím 

prací s jejich vlastníkem a bude zohledněna jejich únosnost, která nebude překračována. 

2. Při provádění prací nesmí docházet ke znečišťování či jinému poškození komunikace ani 

ostatního silničního příslušenství, nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů v dotčeném 

úseku, vč. přilehlých pozemků a staveb. 

3. V případě, že uvažovaná stavba vyvolá potřebu dopravního omezení, je Městský úřad 

Rumburk, odbor stavební úřad – silniční správní úřad, příslušný ke stanovení přechodné 

úpravy dopravního značení.  

e) Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství – orgán státní 
správy lesů, JID: 13232/2017/KUUK, čj.: 74/ZPZ/2017 ze dne 20.01.2017 

1. Před realizací akce (před vydáním stavebního nebo jiného posledního povolení podle zákona 

č. 183/2006 Sb., stavební zákon) požádá investor příslušný orgán státní správy lesů o vydání 

rozhodnutí o odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa v plošném rozsahu výše 

uvedené.  

2. Do doby vydání pravomocného rozhodnutí o dočasném odnětí výše uvedených pozemků 

plnění funkcí lesa, nesmí být na předmětných lesních pozemcích provádění stavební činnost 

a v lesním porostu prováděno odlesnění. 

 

Označení účastníků řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen "správní řád"): 

Lesy České republiky, s.p., IČ 421 96 451, Přemyslova čp. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08  Hradec 

Králové 8 

 

Odůvodnění: 

Dne 06.02.2017 obdržel stavební úřad usnesení pod JID: 20477/2017/KUUK/Miš a čj.: 10/UPS/2017-3 ze 

dne 01.02.2017 vydané Krajským úřadem Ústeckého kraje – odborem územního plánování a stavebního 

řádu, Velká Hradební čp. 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 2, o určení, že stavebním úřadem, příslušným 

k provedení územní řízení a vydání rozhodnutí pro výše uvedenou stavbu, bude Městský úřad Rumburk. 

Uvedeným dnem, kdy stavební úřad obdržel toto usnesení, bylo územní řízení zahájeno. 

Stavební úřad dne 22.02.2017 a dne 23.02.2017 informoval občanské spolky, o tom, že obdržel žádost o 

vydání územního rozhodnutí o umístění výše uvedené stavby a dal jim možnost se do 8 dnů přihlásit jako 

účastník řízení. Jako účastník řízení se žádný občanský spolek nepřihlásil. 

Stavební úřad opatřením ze dne 15.3.2017 oznámil zahájení řízení všem známým účastníkům řízení, 

dotčeným orgánům a upozornil je v souladu s § 89 odst. 1 stavebního zákona na lhůtu pro podání závazných 

stanovisek, námitek a připomínek. 
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Vzhledem k tomu, že se jedná o záměr zasahující do území několika obcí, proto v souladu s ust. § 87 odst. 3 

stavebního zákona se doručuje oznámení o zahájení řízení a další úkony v řízení vyvěšením na úředních 

deskách příslušných obecních úřadů; obci, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 1 písm. b), se doručuje 

jednotlivě a účastníkům řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) se oznámení o zahájení řízení a další úkony 

doručují veřejnou vyhláškou. 

 

Okruh účastníků řízení byl vymezen následovně: 

podle § 85 odst. 1 stavebního zákona  

a) žadatel 

Lesy České republiky, s.p., Přemyslova čp. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08  Hradec Králové 8 

b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn 

Město Šluknov, nám. Míru čp. 1, 407 77 Šluknov 

Obec Staré Křečany, Staré Křečany čp. 38, 407 61 Staré Křečany 

podle § 85 odst. 2 stavebního zákona  

a) vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, 

nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě 

// 

b) osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo 

stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno 

ZEMSPOL s.r.o., Brtnická čp. 595, 407 78 Velký Šenov 

Petr Houdek, Smetanova čp. 1252/4, Rumburk 1, 408 01 Rumburk 

c) osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis 

// 

 

Při stanovení okruhu účastníků územního řízení posoudil stavební úřad rozsah stavby a velikost dotčených 

pozemků a určil, že účastníkem řízení je pouze žadatel a obce, na jejichž území se má záměr uskutečnit. 

Žádost byla doložena dokumentací vypracovanou oprávněnou osobou, doklady, prokazujícími vlastnické 

nebo jiné právo provést stavbu a těmito stanovisky dotčených orgánů, správců inženýrských sítí a účastníků 

řízení: 

˗ Dokumentace pro územní řízení z října 2016, vypracována firmou NDCON s.r.o., IČ 649 39 511, 

Zlatnická čp. 1582/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, zodpovědný projektant: Ing. Lukáš Jaroš, 

autorizovaný inženýr pro stavby vodních hospodářství a krajinného inženýrství ČKAIT – 0011757. 

˗ Inženýrskogeologický průzkum vypracovaný GEO zkušební laboratoří mechaniky zemin a rozbory vod 

IČ 151 73 127, Vlastou Noskovou, Hilarova 2424/1, 400 11 Ústí nad Labem, z prosince 2016. 

˗ Hydrologické údaje povrchových vod, které vydal Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ústí nad 

Labem, zn.: P16012239/514/OH ze dne 19.10.2016. 

˗ Hydrotechnický výpočet délky přelivné hrany „RN Vlčí“, vypracovaný panem Ing. Lukášem Jarošem, 

autorizovaným inženýrem pro stavby vodních hospodářství a krajinného inženýrství ČKAIT – 0011757. 

˗ Hydrotechnický výpočet odtokového koryta „RN Vlčí“, vypracovaný panem Ing. Lukášem Jarošem, 

autorizovaným inženýrem pro stavby vodních hospodářství a krajinného inženýrství ČKAIT – 0011757. 

˗ Vyjádření vlastníků technické infrastruktury: 

˗ Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ze dne 18.11.2016 pod čj.: 759103/16. 
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˗ ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 18.11.2016 pod zn.: 0100659916. 

˗ ČEZ ICT Services, a.s., ze dne 18.11.2016 pod zn.: 0200525009. 

˗ GridServices, s.r.o., ze dne 18.11.2016 pod zn.: 5001412338. 

˗ Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., ze dne 27.12.2016 pod zn.: O16610212597/UTPCUL/Vr. 

˗ Koordinované závazné stanovisko k územnímu řízení pod čj.: OŽP/47843-16/6093-16/kol, lat ze dne 

29.12.2016, vydané MěÚ Rumburk, odborem životního prostředí – orgán ochrany ovzduší čj.: 

OŽP/44388-16/1-16/mat ze dne 20.12.2016, orgán státní správy lesů čj.: OŽP/44388-16/2-16/raus ze dne 

20.12.2016, orgán státní správy myslivosti čj.: OŽP/44388-16/2-16/raus ze dne 20.12.2016, vodoprávní 

úřad čj.: OŽP/44388-16/2-16/ho ze dne 27.12.2016, orgán ochrany přírody čj.: OŽP/44388-16/2-16/mle 

ze dne 19.12.2016, orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství čj.: OŽP/44388-16/2-16/got 

ze dne 05.12.2016, orgán ochrany zemědělského půdního fondu čj.: OŹP/44388-16/1-16/mat ze dne 

20.12.2016, státní památková péče čj.: OSÚ/44991-16/6426-2016-2016/jahk ze dne 06.12.2016, úřad 

územního plánování čj.: ORRI/45789-16/neim ORRI/401-2016/220, úsek silniční správní úřad čj.: OSÚ-

SSÚ/45530-16/199-2016/Tu ze dne 08.12.2016. 

˗ Závazné stanovisko Krajského úřadu ÚK, odboru životního prostředí a zemědělství, orgánu státní správy 

lesů, čj.:74/ZPZ/2017 ze dne 20.01.2017. 

˗ Stanovisko Krajského úřadu ÚK, odboru životního prostředí a zemědělství, orgánu ochrany přírody a 

krajiny, čj.:1526/ZPZ/2017/Růz-1792 ze dne 21.03.2017 

˗ Stanovisko Městského úřadu Rumburk, odboru stavebního úřadu – úseku silničního správního úřadu, čj.: 

OSÚ-SSÚ/236-2017/Tu ze dne 06.04.2017. 

˗ Vyjádření Ústavu archeologické památkové péče, v. v. i., čj.: 2432/2016 ze dne 02.12.2016. 

˗ Sdělení MěÚ Šluknov, odboru stavební úřad, čj.: OSÚ/768/1477/2017/10/2017/mas ze dne 15.02.2017. 

˗ Vyjádření města Šluknov, zn.: ORZP/9971/2016/100/2016/nab ze dne 12.11.2016. 

˗ Souhlas Ministerstva obrany – SEM Praha, oddělení ochrany územních zájmů, zn.: ÚP-497/3-239-2016 

ze dne 21.12.2016. 

 

K žádosti bylo dále doloženo: 

˗ Pověření vydané Lesy České republiky, s. p., IČ 421 96 451, Přemyslova čp. 1106/19, Nový Hradec 

Králové, 500 08 Hradec Králové 8, pro vedoucí Správy toků oblast povodí Ohře, Teplice, Ing. Ivanu 

Kučerovou, aby za Lesy ČR jednala dle směrnic, ze dne 19.12.2015. 

˗ Plná moc udělená Lesy České republiky, s. p., IČ 421 96 451, Přemyslova čp. 1106/19, Nový Hradec 

Králové, 500 08 Hradec Králové 8 pro firmou NDCON s.r.o., IČ 649 39 511, Zlatnická čp. 1582/10, 

Nové Město, 110 00 Praha 1, k zastupování ve správním řízení, ze dne 08.02.2017. 

˗ Pověření, které udělil Ing. Robert Michek – jednatel firmy NDCON s.r.o., IČ 649 39 511, Zlatnická čp. 

1582/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 pro Ing. Lukáše Jaroše, zaměstnance firmy NDCON s.r.o., IČ 649 

39 511, Zlatnická čp. 1582/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, k jednání, ze dne 01.09.2016. 

˗ Pověření, které udělil pověřený Ing. Lukáš Jaroš - zaměstnanec firmy NDCON s.r.o., IČ 649 39 511, 

Zlatnická čp. 1582/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 pro Ing. Františka Vackáře, zaměstnance firmy 

NDCON s.r.o., IČ 649 39 511, Zlatnická čp. 1582/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, k jednání, ze dne 

01.09.2016. 

Ke stavbou dotčeným pozemkům má žadatel vlastnické právo. 

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných 

zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení (nedojde ke střetu) a 

podmínky závazných stanovisek zahrnul do podmínek tohoto rozhodnutí. 
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Podmínku ze závazného stanoviska dotčeného orgánu (MěÚ Rumburk - odbor životního prostředí, 

vodoprávní úřad), která se týkala předložení hydrotechnických výpočtů a nesouladu kót v projektové 

dokumentaci, stavební úřad nepřevzal do tohoto rozhodnutí, jelikož byly v plném rozsahu splněny. 

Do podmínek územního rozhodnutí nebyly zahrnuty rovněž ty podmínky, kde povinnost jejich plnění 

vyplývá přímo z platných právních předpisů a ty, které se týkají soukromoprávních vztahů účastníků. 

Z hledisek, uvedených v § 90 stavebního zákona posoudil stavební úřad záměr žadatele takto: 

Umísťovaná stavba je v souladu: 

- se schválenou územně plánovací dokumentací – (Dle schváleného územního plánu Staré Křečany, 

účinném od 31.08.2013, se navrhovaná stavba nachází v ploše lesní – NL, kde hlavním využitím jsou 

pozemky určené k plnění funkcí lesa. Dle schváleného územního plánu Šluknov, účinném od 

05.04.2011, se navrhovaná stavba nachází v ploše lesní PUPFL – veřejně přístupná zeleň mimo 

zastavěné území.).  

- s požadavky podle stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů - žádost obsahuje veškeré 

náležitosti, které upravuje § 86 stavebního zákona, § 3 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 

územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, 

dokumentace stavby je v souladu s přílohou č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, je v 

souladu s ustanovením vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění 

pozdějších předpisů, a dále je v souladu s obecnými požadavky na využívání území vyhlášky 

č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů. 

- s požadavky podle zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních 

právních předpisů - k umístění staveb byla vydána kladná stanoviska všech dotčených orgánů, hájících 

zájmy chráněné zvláštními právními předpisy - Městský úřad Šluknov - stavební úřad, Obecní úřad 

Staré Křečany, Krajský úřad Ústeckého kraje - odbor životn. prostředí a zeměd., MěÚ Rumburk - 

odbor životního prostředí (orgán ochrany ovzduší), MěÚ Rumburk - odbor životního prostředí (orgán 

ochrany přírody a krajiny), MěÚ Rumburk - odbor životního prostředí (orgán státní správy lesů), MěÚ 

Rumburk - odbor životního prostředí (orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství), MěÚ 

Rumburk - odbor životního prostředí (vodoprávní úřad), Ministerstvo obrany - Sekce ekonomická a 

majetková MO, Oddělení ochrany územních zájmů Praha, MěÚ Šluknov - odbor rozvoje a životního 

prostředí, MěÚ Rumburk - odbor stavební úřad (úsek silniční správní úřad). 

- s požadavky na dopravní a technickou infrastrukturu. 

Námitky účastníků nebyly v řízení uplatněny. 

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve 

výroku uvedených. 

 

Poučení: 

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky ode dne nabytí právní moci. Podmínky 

rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich 

konzumaci. 

Územní rozhodnutí pozbývá platnosti, nebyla-li ve lhůtě platnosti podána úplná žádost o stavební povolení, 

ohlášení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebylo-li 

započato s využitím území pro stanovený účel, nebo bylo-li stavební nebo jiné povolovací řízení zastaveno 

anebo byla-li podaná žádost zamítnuta po lhůtě platnosti územního rozhodnutí. 

Územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od 

záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje. To neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena. 
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Poučení o opravném prostředku: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odboru územního plánování a 

stavebního řádu, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení podáním u zdejšího správního orgánu.  

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. 

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

 

 

 

 

 

„otisk úředního razítka“ 

 

 

Bc. Lenka Žemlová v. r.  

vedoucí odboru stavební úřad 

 

 

Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, 

stanovený podle položky 17 odst. 1, písm. h) ve výši 3000,- Kč, sazebníku správních poplatků v celkové 

hodnotě 3000,- Kč byl uhrazen dne 20.04.2017. 

 

 

 

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů (na úřední desce stavebního úřadu MěÚ 

Rumburk a na úřední desce MěÚ Šluknov a Obecního úřadu Staré Křečany) a současně zveřejněn způsobem 

umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu 15. den je posledním dnem 

oznámení. 

  

 

 

 

 

 

Datum vyvěšení: …………………….          Datum sejmutí: …………………… 

 

 

 

 

 

 

……………………………………….................... ……………………………………….................... 

Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení  Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí 

Razítko:      Razítko: 
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V elektronické podobě     V elektronické podobě 

 zveřejněno od: …………………………………… zveřejněno do: …………………………………… 

 

 

 

 

 

 

……………………………………….................... ……………………………………….................... 

Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění  Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění 

Razítko:      Razítko: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha pro stavebníka 

Stejnopis písemného vyhotovení opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou dokumentací k územnímu 

řízení budou zaslány (předány) až po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.  

 

Příloha: situační výkres 

 

Rozdělovník: 

Účastníci řízení: 

Petr Houdek, Smetanova čp. 1252/4, Rumburk 1, 408 01 Rumburk 

Datová schránka: 

Lesy České republiky, s.p., Přemyslova čp. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08  Hradec Králové 8 

(doručí se zástupci: NDCON s.r.o., Zlatnická čp. 1582/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, DS: uagdcaa) 

Město Šluknov, nám. Míru čp. 1, 407 77 Šluknov, DS: 8jkbbf3 

Obec Staré Křečany, Staré Křečany čp. 38, 407 61 Staré Křečany, DS: 8y5bin2 

ZEMSPOL s.r.o., Brtnická čp. 595, 407 78 Velký Šenov, DS: d33tesj 

 

Dotčené orgány: 

MěÚ Rumburk - odbor životního prostředí (orgán ochrany ovzduší), Třída 9. května čp. 1366/48, 408 01 

Rumburk 

MěÚ Rumburk - odbor životního prostředí (orgán ochrany přírody a krajiny), Třída 9. května čp. 1366/48, 

408 01 Rumburk 

MěÚ Rumburk - odbor životního prostředí (orgán státní správy lesů), Třída 9. května čp. 1366/48, 408 01 

Rumburk 

MěÚ Rumburk - odbor životního prostředí (orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství), Třída 

9. května čp. 1366/48, 408 01 Rumburk 
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MěÚ Rumburk - odbor životního prostředí (vodoprávní úřad), Třída 9. května čp. 1366/48, 408 01 Rumburk 

MěÚ Rumburk - odbor stavební úřad (úsek silniční správní úřad), Třída 9. května čp. 1366/48, 408 01 

Rumburk 

Datová schránka: 

Městský úřad Šluknov - stavební úřad, Náměstí Míru 1, 407 77 Šluknov, DS: OVM, 8jkbbf3 

Obecní úřad Staré Křečany, Staré Křečany čp. 38, 407 61 Staré Křečany, DS: OVM, 8y5bin2 

Krajský úřad Ústeckého kraje - odbor životn. prostředí a zeměd., Velká Hradební čp. 3118/48, 400 02 Ústí 

nad Labem 2, DS: OVM, t9zbsva 

Ministerstvo obrany - Sekce ekonomická a majetková MO, Oddělení ochrany územních zájmů Praha, 

Hradební čp. 772/12, 110 05 Praha 05, DS: OVM, hjyaavk 

 

Na vědomí: 

MěÚ Rumburk - pro vyvěšení na úřední desce, Třída 9. května čp. 1366/48, 408 01 Rumburk 

Datová schránka: 

OÚ Staré Křečany - pro vyvěšení na ÚD, Staré Křečany čp. 38, 407 61 Staré Křečany, DS: OVM, 8y5bin2 

MěÚ Šluknov - pro vývěs na ÚD, nám. Míru čp. 1, 407 77 Šluknov, DS: 8jkbbf3 

 

 

 


		2017-04-24T08:34:55+0200
	Lenka Žemlová




