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MĚSTSKÝ ÚŘAD RUMBURK 
STAVEBNÍ ÚŘAD 

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

Č. j.: OSÚ/8588-11/1578-2011/zeml                        V Rumburku dne 13. července 2011 
Vyřizuje: Bc. Lenka Žemlová                                                            
E-mail: zemlova.stavu@rumburk.cz    
 

Žadatel:               
Paní           
Martina Plonerová            
Keplerova 709/24            
Ústí nad Labem-Neštěmice, Krásné Březno 
400 07 Ústí nad Labem 7    

 
 ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 

 
Stavební úřad MěÚ Rumburk obdržel dne 28.02.2011 žádost paní Martiny Plonerové, bytem 
Keplerova 709/24, Ústí nad Labem 7, o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: 
vodovodní přípojka a plot na pozemkové parcele číslo 1094/14 v katastrálním území Doubice.  

 
Výroková část  

 

Stavební úřad MěÚ Rumburk, jako stavební úřad příslušný podle § 13 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „stavební zákon“), přezkoumal v územním řízení podle § 90 stavebního zákona 
žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby a na základě tohoto přezkoumání vydává 
podle § 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření 
 

rozhodnutí o umístění stavby 
 

− vodovodní přípojka a plot, umístěné na pozemkové parcele číslo 1095/14 v katastrálním 
území Doubice. 

 
Popis stavby:  
Stavba nové vodovodní přípojky HDPE 32 mm o délce 2,4 m bude umístěna na části 
pozemkové parcely číslo 1095/14 v katastrálním území Doubice a bude zřízena za účelem 
zajištění vody pro zavlažování pozemku. Přípojka bude vedená ze stávajícího vodovodního 
řadu situovaného na p. p. č. 1095/14 v k. ú. Doubice. Stavba plotu bude umístěná na p. p. č. 
1095/14, při hranici s p. p. č. 1095/2, 1095/7, 1095/8 a 2157, vše v katastrálním území 
Doubice. Sloupky plotu budou ocelové, osazeny na základové patky z betonu, latě a rýgle 
budou dřevěné. V severní straně oplocení bude osazena branka o šířce 1,1 m. Celková délka 
plotu bude cca 93 m a maximální výška 1,6 m.   
 
Podrobné řešení umístění stavby je součástí dokumentace předložené k územnímu řízení.   
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Pro umístění stavby se stanoví tyto podmínky: 
1. Celá stavba bude umístěna v souladu se snímkem z katastrální mapy v měřítku 1 : 2880 a 

se zákresem v situačním výkresu v měřítku 1 : 250, které jsou součástí dokumentace 
potvrzené panem Ing. Jiřím Coblem (autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT 
0401607). 

Vodovodní přípojka, která bude sloužit k zajištění vody pro zavlažování pozemku, bude 
vedena jižním směrem ze stávajícího vodovodního řadu situovaného na p. p. č. 1095/14 
v k. ú. Doubice a po 2,4 m bude ukončena vodoměrnou šachtou. 

Plot bude umístěn na p. p. č. 1095/14, při hranici s p. p. č. 1095/2, 1095/7, 1095/8 a 
2157, vše v katastrálním území Doubice. Plot bude proveden z dřevěných latí a rýglů 
osazených mezi kovové sloupky. Celková délka plotu bude cca 93 m a maximální výška 
plotu bude 1,6 m.  

2. Pro uskutečnění navrhované stavby se jako stavební pozemek vymezuje část pozemkové 
parcely 1095/14 (trvalý travní porost) v prostoru pod stavbou - pracovní pruh maximální 
šíře 2 m, vše v katastrálním území Doubice tak, jak je vyznačeno v situačním výkresu 
v měřítku 1 : 250.  
 

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky: 
1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené v územním řízení. Případné změny 

nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. 

2. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce ochrany 
zdraví při práci. 

3. Pro stavbu smí být použity pouze materiály a zařízení s příslušnými atesty (atesty státní 
zkušebny, osvědčení ITI, prohlášení o shodě apod.).  

4. Při umístění stavby budou dodrženy požadavky obsažené ve stanovisku / vyjádření: 
a) MěÚ Rumburk – odbor životního prostředí (orgán ochrany zemědělského půdního 

fondu) č. j.: OŽP/4130-11/1-2011/got,lot,ble,mat ze dne 23.02.2011: 

− jednotlivé dílčí zábory zemědělské půdy nebudou trvat déle než jeden rok, 
včetně doby potřebné k uvedení půdy do původního stavu. 

b) Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., Teplice, zn. TPCS/Ma/2010/25643 ze dne 
26.10.2010: 

− Požadujeme být přizváni ke každé činnosti v ochranném pásmu námi 
provozovaného vod. zařízení a ke kontrole provedených prací. Bude provedeno 
vytýčení stávajícího vod. zařízení v terénu, na základě objednávky investora 
provede středisko vod. 

− Po vydání územního rozhodnutí požadujeme provést sepsání žádosti o zřízení 
vodovodní přípojky na útvaru TPČ, stř. Děčín a uzavření smlouvy na odběr pitné 
vody na útvaru odbytu stř. v Děčíně. 

− Po dokončení stavby investor doloží: písemný zápis vod. provozu o provedené 
kontrole napojení (nebo potvrzení o stavu vod. přípojky), geodetické zaměření 
skutečného provedení přípojky do katastrální mapy v platném souřadnicovém a 
výškovém systému ve formátu dgn, včetně hloubek uložení, profilu materiálu 
(tzn., že sítě budou zaměřeny před zakrytím).      
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c) Telefónica O2 Czech Republic a. s., Praha, č.j.: 129314/10 ze dne 24.10.2010: 

− Stavebník nebo jím pověřená osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv 
činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a 
projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a 
odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru 
stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k 
tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací 
ve vlastnictví společnosti Telefónica O2 a je výslovně srozuměn s tím, že SEK 
jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a 
jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního 
komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení. 

− Stavebník nebo jím pověřená osoba, je povinen obrátit se na POS v každé 
situaci, kdy hrozí poškození vedení SEK, resp. kolize stavby se SEK. 

− Stavebník nebo jím pověřená osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK 
ihned oznámit POS. 

− Při jakékoliv činnosti v blízkosti SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí 
osoba, povinen respektovat ochranné pásmo PVSEK a NVSEK tak, aby nedošlo 
k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. 

− Ochranné pásmo PVSEK činí zpravidla 1,5 m po stranách krajního vedení. Na 
trasách PVSEK do vzdálenosti 1,5 m od krajního vedení trasy nesmí stavebník, 
nebo jím pověřená třetí osoba, provádět žádné terénní úpravy. Nad trasami 
SEK musí nechat volný prostor. 

− Stavebník nebo jím pověřená osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně 
ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty 
ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch. 

− Stavebník nebo jím pověřená osoba, je povinen výkopové práce v blízkosti sloupů 
NVSEK provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za 
dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem (včetně 
doporučených), správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů. 

− Stavebník nebo jím pověřená osoba, není oprávněn užívat, přemisťovat a 
odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK. 

5. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby, subjektem k  tomu oprávněným 
(oprávněným zeměměřičem).  

6. Staveniště bude po celou dobu výstavby vhodným způsobem ohrazeno tak, aby se 
zamezilo vstupu neoprávněných osob do staveniště. 

7. Vzhledem k malému rozsahu stavby se nebudou objekty zařízení staveniště realizovat. 
Výkopová zemina bude deponována podél výkopu a použita bude pro zpětný zához. 
Stavební materiál bude na staveniště průběžně dovážen. 

8. Stavba bude dokončena nejpozději do 31.08.2012. 

 
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního 
řádu): 
 Martina Plonerová, nar. 27.05.1969, Keplerova 709/24, 400 07 Ústí nad Labem 7  
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Rozhodnutí o námitkách 
 

Námitka účastníka řízení, obce Doubice, IČ: 472 74 212, Doubice 50, 407 47 Varnsdorf 1, 
kterou namítá: 

− „ZO projednalo žádost majitelky pozemku p. č. 1095/14 o povolení stavby vodovodní 
přípojky. Jde o pozemek, který ve všech ohledech nesplňuje podmínky pro povolování 
staveb. Nejedná se o pozemek stavební, resp. je zařazen do tzv. „rezervy“, kterou je 
podle Územního plánu obce Doubice možné použít pro nějaké stavební záměry až po 
využití všech ostatních pozemků určených k zástavbě. Kromě toho, pozemek o rozměru 
750 m2, nesplňuje další z podmínek ÚP obce Doubice, který pro stavby stanoví nejmenší 
možný rozměr 1.000 m2…“  

 

se zamítá. 

 
Odůvodnění  

 

Žadatel, paní Martina Plonerová, nar. 27.05.1969, bytem Keplerova 709/24, Ústí nad Labem 
7, podala dne 28.02.2011 u zdejšího stavebního úřadu návrh na vydání územního rozhodnutí 
o umístění výše uvedené stavby. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.    

Stavební úřad MěÚ Rumburk dne 9.03.2011 informoval Spolek občanské solidarity Rumburk, 
občanské sdružení, IČ: 26614651, se sídlem Zelená 797/7a, Rumburk a Sdružení evropské a 
globální spolupráce Ústí nad Labem, IČ: 26556111, se sídlem Revoluční 86, Ústí nad Labem 
(doručovací adresa: SEGS, pan Miloslav Čapík, Lužické náměstí 211, Rumburk) o tom, že 
obdržel žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění výše uvedené stavby a dal jim 
možnost se do 8 dnů přihlásit jako účastníci řízení. Občanská sdružení se v zákonem daném 
termínu jako účastníci řízení nepřihlásila. 

Stavební úřad MěÚ Rumburk opatřením ze dne 29.03.2011 oznámil podle § 87 odst. 1 
stavebního zákona zahájení územního řízení o umístění stavby a nařídil veřejné ústní jednání 
na den 03.05.2011. Námitky účastníků řízení, připomínky veřejnosti a závazná stanoviska 
dotčených orgánů mohly být uplatněny nejpozději při tomto ústním jednání. K ústnímu 
jednání se dostavil pouze starosta obce Doubice, pan Martin Schulz. Z ústního jednání byl 
sepsán protokol. 

V termínu stanoveném pro uplatnění námitek a stanovisek, tj. nejpozději do konání 
veřejného jednání, uplatnil námitky účastník řízení, obec Doubice, která ve svém 
nesouhlasném stanovisku ze dne 13.04.2011 uvedla, že:       

1) „ZO projednalo žádost majitelky pozemku p. č. 1095/14 o povolení stavby vodovodní 
přípojky. Jde o pozemek, který ve všech ohledech nesplňuje podmínky pro povolování 
staveb. Nejedná se o pozemek stavební, resp. je zařazen do tzv. „rezervy“, kterou je 
podle Územního plánu obce Doubice možné použít pro nějaké stavební záměry až po 
využití všech ostatních pozemků určených k zástavbě. Kromě toho, pozemek o rozměru 
750 m2, nesplňuje další z podmínek ÚP obce Doubice, který pro stavby stanoví nejmenší 
možný rozměr 1.000 m2…“. 
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2) „Majitelka pozemku navíc zahájila (v průběhu roku 2010) bez jakékoli konzultace 
s obecním úřadem jakési práce na zmíněném pozemku, což vedlo k tomu, že jí 
rozhodnutím stavebního úřadu v Rumburku bylo nařízeno veškeré práce na tomto 
pozemku zastavit. ZO Doubice proto nevidí důvod schvalovat žádost o stavbu 
vodovodního kohoutku na trvalém travním porostu…“. 

3) „Již nejméně rok stojí na pozemku p. č. 1095/14 dvě maringotky, které - slušně řečeno - 
nenabízejí obyvatelům a návštěvníkům obce nijak zvlášť libý pohled ve srovnání 
s převažující podstávkovou zástavbou…“.  

Odůvodnění zamítnutí námitky číslo 1): 
K námitce, že „…Jde o pozemek, který ve všech ohledech nesplňuje podmínky pro povolování 
staveb. Nejedná se o pozemek stavební, resp. je zařazen do tzv. „rezervy“, kterou je podle 
Územního plánu obce Doubice možné použít pro nějaké stavební záměry až po využití všech 
ostatních pozemků určených k zástavbě. Kromě toho, pozemek o rozměru 750 m2, nesplňuje 
další z podmínek ÚP obce Doubice, který pro stavby stanoví nejmenší možný rozměr 1.000 
m2…“ stavební úřad uvádí následující: Předmětná stavba vodovodní přípojky bude umístěna 
na pozemkové parcele číslo 1095/14 v katastrálním území Doubice, tj. mimo zastavěné 
území obce a současně na nezastavitelné ploše, tj. na zemědělské ploše (trvalé travní 
porosty), která je i plochou územních rezerv (budoucí využití - plochy bydlení venkovského 
charakteru). V „opatření obecné povahy č. 1/2008, Územní plán Doubice“, v článku 6 je 
uvedeno, že nezastavitelné plochy je podmíněně přípustné využít pro umístění nezbytně 
nutné technické a dopravní infrastruktury. Vodovodní přípojka bude sloužit k zavlažování 
stávajícího travního porostu a zároveň neznemožní nebo podstatně neztíží budoucí využití 
pozemku pro výstavbu objektů bydlení venkovského charakteru. Z výše uvedeného vyplývá, 
že umístění stavby vodovodní přípojky na p. p. č. 1095/14, která je napojena na stávající 
vodovodní řad umístěný na p. p. č. 1095/14 v k. ú. Doubice, je v souladu s Územním plánem 
Doubice. Obec Doubice má v územním řízení postavení účastníka řízení podle § 85 odst. 1 
písm. b) stavebního zákona a v souladu s ustanovením § 89 odst. 4 obec uplatňuje 
v územním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Nesouhlas obce se 
záměrem, který je v souladu s jejím územním plánem, a není jím dotčen pozemek ve 
vlastnictví obce, není důvodem k zamítnutí žádosti o vydání územního rozhodnutí.  

O námitkách uvedených pod čísly 2) a 3) stavební úřad nerozhodoval, protože se netýkají 
tohoto územního řízení. 

Před zahájením územního řízení uplatnil připomínku dotčený orgán, odbor životního 
prostředí MěÚ Rumburk - orgán ochrany zemědělského půdního fondu, pod č. j.: OŽP/4130-
11/1-2011/got,lot,ble,mat ze dne 23.02.2011, jeho připomínka byla zapracována do výroku 
tohoto rozhodnutí. Dále žadatel předložil vyjádření s podmínkami od vlastníků technické 
infrastruktury, tj. Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., Teplice, zn. TPCS/Ma/2010/ 
25643 ze dne 26.10.2010 a Telefónica O2 Czech Republic a. s., Praha, č. j.: 129314/10 ze dne 
24.10.2010,  jejichž podmínky byly také zapracovány do výroku rozhodnutí. 
 
Ke stavbě se kladně vyjádřil dotčený orgán veřejné správy v oblasti odpadového 
hospodářství a vodoprávní úřad (MěÚ Rumburk – odbor životního prostředí), dále dotčený 
orgán ochrany přírody, tj. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Správa 
chráněné krajinné oblasti Lužické hory. Vlastníci technické infrastruktury, tj. ČEZ Distribuce, 
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a. s., Děčín, ČEZ ICT Services, a. s., Praha a RWE Distribuční služby, s.r.o., Brno se vyjádřili, že 
se v zájmovém území nenachází žádné jejich zařízení.  
 
Výše uvedené stavby jsou stavbami uvedenými v § 103 odst. 1 písm. b) bod 8 (vodovodní 
přípojka) a v § 103 odst. 1 písm. d) bod 6 (plot) stavebního zákona, které nevyžadují vydání 
stavebního povolení nebo ohlášení a ani oznámení záměru o užívání stavby nebo vydání 
kolaudačního souhlasu. I přesto je stavebník povinen, v souladu s § 152 odst. 1 stavebního 
zákona, dbát na řádnou přípravu a provádění stavby, zejména ochranu života a zdraví osob 
nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku a šetrnost k sousedství. 
 
Protože stavební úřad nebude vydávat pro výše uvedenou stavbu stavební povolení ani 
ohlášení, stanovil v tomto rozhodnutí v souladu s § 92 odst. 1 stavebního zákona rovněž 
podmínky pro provedení záměru. 
 
Ke stavbou dotčeným pozemkům prokázal žadatel vlastnické právo.  
 
Byla splněna podmínka daná ustanovením § 87 odst. 2 stavebního zákona o zveřejnění 
záměru stavebníkem na určeném, veřejně přístupném místě. 
 
 
V územním řízení bylo předloženo: 

− Dokumentace k územnímu řízení z října 2010, vypracovaná obchodní firmou 
ProProjekt, s.r.o. (IČ 25487892), Starokřečanská 34/5, Rumburk 3, zodpovědný 
projektant: pan Ing. Jiří Cobl, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby (ČKAIT 
0401607). 

− Snímek z katastrální mapy v měřítku 1 : 2880 ze dne 26.018.2011. 

− Informativní výpisy z katastru nemovitostí na vlastníky dotčených a sousedních 
nemovitostí ze dne 11.03.2011. 

− Závazné stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, Správy 
chráněné krajinné oblasti Lužické hory, zn. 1658/LH/10 ze dne 14.10.2010 a zn. 
1751/LH/2010 ze dne 03.11.2010.  

− Stanovisko Městského úřadu Rumburk, odboru životního prostředí, č. j.: OŽP/4130-
11/1-2011/got/lot/mle/mat ze dne 23.02.2011. 

− Vyjádření: 
- Sč. vodovody a kanalizace a. s., Ústí nad Labem, zn. TPCS/Ma/2010/25643 ze dne 

4.6.2010. 
- Telefónica O2 Czech Republik, a. s., Praha, č. j.: 129314/10 ze dne 24.10.2010. 
- ČEZ Distribuce, a. s., Děčín, zn. 1028204292 ze dne 13.07.2010. 
- ČEZ ICT Services, a. s., Praha, zn. P1A10000246157 ze dne 27.10.2010. 
- RWE Distribuční služby, s. r. o., Brno, zn. 2073/10/178 ze dne 24.05.2010.  

− Souhlas se stavbou plotu, vydaný dne 01.11.2010 obcí Doubice. 

− Nesouhlasné stanovisko ke stavbě vodovodní přípojky, vydané dne 13.04.2011 obcí 
Doubice. 

− Doklad o zaplacení správního poplatku ze dne 05.04.2011 
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Při stanovení okruhu účastníků územního řízení (§ 85 stavebního zákona) stavební úřad 
vycházel z charakteru a rozsahu stavby (vč. odstupových vzdáleností od okolních objektů) a 
jejího předpokládaného účinku na okolí. 
 
Stavební úřad MěÚ Rumburk posoudil umístění stavby podle § 90 stavebního zákona a 
shledal, že umístění stavby je navrženo v souladu s Územním plánem Doubice, stavba 
vodovodní přípojky bude umístěna mimo zastavěné území obce a současně na 
nezastavitelné ploše, tj. na zemědělské ploše (trvalé travní porosty), která je i plochou 
územních rezerv (budoucí využití - plochy bydlení venkovského charakteru). V „opatření 
obecné povahy č. 1/2008, Územní plán Doubice“, v článku 6 je uvedeno, že nezastavitelné 
plochy je podmíněně přípustné využít pro umístění nezbytně nutné technické a dopravní 
infrastruktury. Vodovodní přípojka bude sloužit k zavlažování stávajícího travního porostu a 
zároveň neznemožní nebo podstatně neztíží budoucí využití pozemku pro výstavbu objektů 
bydlení venkovského charakteru. Dále je ve výše uvedeném opatření obecné povahy 
uvedeno, že přípustné využití nezastavitelných ploch je: „činnosti a zařízení, které souvisí se 
zemědělskou prvovýrobou a lesní produkcí“. Navrhovaná stavba oplocení nenaruší stávající 
charakter území a bude sloužit pro potřeby zemědělství (zabezpečení trvalého travního 
porostu před znehodnocením lesní zvěří a cizími lidmi) a současně neznemožní nebo 
podstatně neztíží budoucí využití pozemku pro výstavbu objektů bydlení venkovského 
charakteru. 

 
Umístění stavby vyhovuje obecným technickým požadavkům na výstavbu stanoveným 
vyhláškou č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na stavby, ve znění 
pozdějších předpisů, která stanoví technické požadavky na stavby a dále umístění stavby 
vyhovuje obecným požadavkům na využívání území stanovených vyhláškou č. 501/2006 Sb., 
o obecných požadavcích na využívání území ve znění pozdějších předpisů, která stanoví 
obecné požadavky na využívání území při vymezování ploch a pozemků, při stanovování 
podmínek jejich využití a umisťování staveb na nich a rozhodování o změně stavby a o změně 
vlivu stavby na využití území. 

 
Poučení  

 

Toto územní rozhodnutí platí 2 roky ode dne, kdy nabude právní moci. Nepozbude však 
platnosti, jestliže v této lhůtě bude stavba zahájena. Podmínky územního rozhodnutí o 
umístění stavby platí po dobu trvání výstavby. Územní rozhodnutí pozbývá platnosti také 
dnem, kdy stavební úřad obdrží sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se 
rozhodnutí vztahuje. 

 
Poučení o opravném prostředku  

 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému 
úřadu Ústeckého kraje podáním učiněným u zdejšího stavebního úřadu.  Odvolání se podává 
s potřebným počtem stejnopisů tak, aby 1 stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý 
účastník řízení dostal 1 stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je 
správní orgán na náklady účastníka. Za den doručení je v souladu s ustanovením § 25 odst. 2 
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zákona č. 500/2004, správní řád, ve znění pozdějších předpisů, považován 15. den vyvěšení 
veřejné vyhlášky na úřední desce. 
 
 
„Otisk úředního razítka.“ 
 
 
 
 
 
Bc. Lenka Žemlová v. r. 
vedoucí stavebního úřadu 
Městského úřadu Rumburk 
 

 

Příloha: 

− snímek katastrální mapy a situační výkres stavby 
 

Příloha pro navrhovatele: 

− ověřená dokumentace k umístění stavby bude zaslána (předána) až po nabytí právní 
moci tohoto rozhodnutí. 

 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno dne: …………………….           Sejmuto dne: …………………… 
 
Podpis a razítko osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení: 

 
 
 
 

……………………………… 
 
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce stavebního 
úřadu Městského úřadu Rumburk (pro informaci se rozhodnutí vyvěšuje též na úřední desce 
Obecního úřadu Doubice).  
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Rozdělovník: 

Účastníci řízení: 
doporučeně na doručenku: 
 Plonerová Martina, Keplerova 709/24, 400 07 Ústí nad Labem 7         
 Obec Doubice, Doubice 50, 407 47 Varnsdorf 1         

veřejnou vyhláškou:   
 Kočka Matěj, Školní 534/4, 407 46 Krásná Lípa 
 Jacíková Jana, Školní 534/4, 407 46 Krásná Lípa 
 Kočka Tomáš, Karoliny Světlé 220/20, 408 01 Rumburk 
 Rösler Václav, Roztoky 185, 270 23 Křivoklát 
 Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem 1 (doručí se: Správa a 

údržba silnic Ústeckého kraje, p. o., Krokova 31, 405 02 Děčín 2) 
 Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice   
 Telefónica O2 Czech Republic, a. s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle  
 ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4  

                 
Dotčené orgány: 
 Městský úřad Rumburk – státní památková péče, odbor životního prostředí (orgán 

ochrany ZPF, orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství, vodoprávní úřad)  
 Obecní úřad Doubice, Doubice 50, 407 47 Varnsdorf 1         
 Správa CHKO Lužické hory, Školní 12, 471 25 Jablonné v Podještědí   

                 
Ostatní: 
 Městský úřad Rumburk – pro vyvěšení na úřední desce         
 Obecní úřad Doubice – pro vyvěšení na úřední desce 
 ČEZ ICT Services, a. s., Fügnerovo nám 1866/5, 120 00 Praha 2 (doručí se: Zbrojnická 16, 

405 02 Děčín) 
 RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno         
 vlastní   
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