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VEŘEJNÁ

VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY
VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
Dne 4. 11. 2015 podala Obec Noviny pod Ralskem (IČO - 00672904), Noviny pod Ralskem 116,
471 24 Noviny pod Ralskem, zastoupena společností PREMO Majliš, s.r.o. Nový Domov 176, 471 24
Mimoň, pan Lubomír Majliš IČ: 28686730, žádost o územní souhlas pro stavbu: „Rozšíření veřejného
osvětlení v obci Noviny pod Ralskem“ na pozemcích: p.p.č. 240/2 (ostatní plocha/sportoviště a rekreační
plocha), p.p.č. 475/17 (orná půda), p.p.č. 124/8 (ostatní plocha/neplodná půda), p.p.č. 128/1 (ostatní
plocha/jiná plocha), p.p.č. 20/4 (trvalý travní porost), p.p.č. 960 (ostatní plocha/ostatní komunikace), p.p.č.
830 (ostatní plocha/ostatní komunikace), p.p.č. 941/1 (vodní plocha/koryto vodního toku přirozené nebo
upravené) p.p.č. 855/1 (ostatní plocha/ostatní komunikace), p.p.č. 835/1 (ostatní plocha/ostatní komunikace),
p.p.č. 838/7 (ostatní plocha/ostatní komunikace), p.p.č. 838/1 (ostatní plocha/ostatní komunikace), st.p.č. 138
(zastavěná plocha a nádvoří), p.p.č. 47/2 (trvalý travní porost), p.p.č. 36/1 (ostatní plocha/jiná plocha), p.p.č.
28/1 (ostatní plocha/neplocdná půda) a st.p.č. 27 (zastavěná plocha a nádvoří) vše v kat. území Noviny pod
Ralskem. Žádost o územní souhlas se považuje za žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby.
Popis stavby:
Stavba je rozčleněna do šesti samostatných částí
Část 1.
Osvětlení části 1. (sportovního hřiště) bude provedeno na pozemcích p.p.č. 240/2 (ostatní
plocha/sportoviště a rekreační plocha), p.p.č. 475/17 (orná půda) a st.p.č. 138 (zastavěná plocha a nádvoří)
v k.ú. Noviny pod Ralskem. Navržena jsou svítidla LED OK200A, celkem 8 ks umístěná na 4 sloupech
vysokých 10 m. Připojení bude provedeno na stávající rozvaděč RH v prodejně na st.p.č. 138 (zastavěná
plocha a nádvoří) v k.ú. Noviny pod Ralskem kabelem AYKY 5x4. Kabel bude veden ve venkovní části
v zemi, uvnitř prodejny bude veden v liště PVC. Ovládání osvětlení bude provedeno v uzamykatelném
plastovém rozvaděči, umístěném u vchodu do oploceného sportoviště. Rozvody k jednotlivým sloupům od
rozvaděče budou provedeny kabelem CYKY 3x2,5, uloženým v zemi.
Celková délka trasy kabelového vedení AYKY 5x4 bude 65 m a celková délka trasy kabelového
vedení CYKY 3x2,5 bude 84 m.
Část 2.
Osvětlení části 2. bude provedeno na pozemcích p.p.č. 124/8 (ostatní plocha/neplodná půda) a p.p.č.
128/1 (ostatní plocha/jiná plocha) v k.ú. Noviny pod Ralskem. Navržena je jednostranná osvětlovací
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soustava parkovými svítidly Park ECO LED 33/14, 33W. Svítidla budou místěna na sloupech vysokých 6 m
přes stožárovou výzbroj a připojena kabelem CYKY 3x1,5 poj.10A. Rozvody budou provedeny v zemi
kabelem AYKY 4x16 v hloubce 70 cm v kabelovém loži s označením výstražnou folií a pod komunikací
chráněným chráničkou. Souběžně s kabelem VO bude vedena páska FeZn 120 mm. Křižování a souběh
s ostatními inženýrskými sítěmi (voda) a pod komunikací bude provedeno protlakem. Výkopy kabelové rýhy
u stávajících vzrostlých stromů bude prováděno ručně s důrazem na ochranu kořenů.
Celková délka trasy kabelového vedení AYKY 4x16 bude 102 m.
Část 3.
1. část – osvětlení místní komunikace na pozemcích p.p.č. 20/4 (trvalý travní porost) a p.p.č. 960
(ostatní plocha/ostatní komunikace) v k.ú Noviny pod Ralskem - svítidla č. 3 až č. 7. Svítidla budou
umístěna osvětlovací soustavou se svítidly ZEUS75 ECO LED 75W, na výložník. Svítidla budou místěna na
pozinkovaných sloupech vysokých 8 m přes stožárovou výzbroj a připojena kabelem CYKY 3x1,5 poj.10A.
2. část – osvětlení cesty a cyklotrasy na pozemcích p.p.č. 941/1 (vodní plocha/koryto vodního toku
přirozené nebo upravené), p.p.č. 830 (ostatní plocha/ostatní komunikace) a p.p.č. 20/4 (trvalý travní porost)
vše v k.ú. Noviny pod Ralskem - svítidla č.1, č. 2 a č. 8. Osvětlení bude zajištěno svítidly ZEUS75 ECO
LED 75W, na výložník. Svítila č. 1 a č. 2 budou osazena na stávající železobetonové sloupy a svítidlo č. 8
bude osazeno na pozinkovaném sloupu vysokém 8 m přes stožárovou výzbroj a bude připojeno kabelem
CYKY 3x1,5 poj.10A.
Rozvody v zemi budou provedeny v krajnici a komunikaci kabelem AYKY 4x16 v hloubce 100 cm
v kabelovém loži s označením výstražnou folií. Souběžně s kabelem VO bude vedena páska FeZn 120 mm.
U vzrostlého stromu v trase bude uložení kabelu provedeno v kořenové zóně protlakem. Část rozvodů se
nachází v aktivní záplavové zóně řeky Ploučnice.
Napojení na stávající rozvod VO bude proveden přes pojistkové skříně, umístěné na stávajícím
železobetonovém sloupu a příhradovém sloupu. Kabel, uložený v cestě na p.p.č. 830 (ostatní plocha/ostatní
komunikace) v k.ú Noviny pod Ralskem a u vjezdů na sousední pozemky bude chráněn před mechanickým
poškozením chráničkou.
Celková délka trasy kabelového vedení AYKY 4x16 bude 342 m.
Část 4.
Osvětlení části 4. (komunikace) bude umístěno na pozemcích p.p.č. 941/1 (vodní plocha/koryto
vodního toku přirozené nebo upravené), p.p.č. 47/2 (trvalý travní porost), p.p.č. 36/1 (ostatní plocha/jiná
plocha), p.p.č. 28/1 (ostatní plocha/neplodná půda) vše v k.ú. Noviny pod Ralskem. Osvětlení bude
provedeno jednostrannou osvětlovací soustavou svítidly ZEUS50 ECO LED 50W, na výložník. Svítidla
budou umístěna na pozinkovaných sloupech vysokých 8 m přes stožárovou výzbroj a připojena kabelem
CYKY 3x1,5 poj.10A. Nadzemní rozvody budou provedeny lanem AlFe 25 mm2 na stávajících
železobetonových sloupech ČEZ. Propojení na stávající rozvod VO bude proveden u stožárové TS. Připojení
svítidla č. 3 bude provedeno závěsným kabelem AYKY 4x16 přes pojistkovou skříň PS 100 3x32A.
Rozvody budou vedeny v zemi a budou provedeny kabelem AYKY 4x16 v hloubce 100 cm v kabelovém
loži s označením výstražnou folií a pod komunikací chráněným chráničkou. Souběžně s kabelem VO bude
vedena páska FeZn 120 mm. Rozvod VO se nachází v aktivní záplavové zóně řeky Ploučnice.
Celková délka trasy kabelového vedení AYKY 4x16 vedeného v zemi bude 556 m, celková délka
nadzemního kabelového vedení AYKYy 4x16 bude 46 m a celková délka trasy kabelového vrchního vedení
AlFe 25 bude 126 m.
Část 5.
Osvětlení části 5. (komunikace) bude umístěno na pozemku 855/1 (ostatní plocha/ostatní
komunikace) a bude provedeno jednostrannou osvětlovací soustavou svítidlem ZEUS 75 na výložník na
železobetonovém stožáru vysokém 9 m. Připojení na stávající rozvod bude provedeno lanem 2 x AlFe 25
mm ze stávajícího sloupu umístěném na pozemku p.p.č. 855/1 (ostatní plocha/ostatní komunikace) v k.ú.
Noviny pod Ralskem, v blízkosti pozemků p.p.č. 157/2 (zahrada) a p.p.č. 502/13 (vodní plocha/zamokřelá
plocha) vše v k.ú. Noviny pod Ralskem.
Celková délka trasy kabelového vedení 2 x AlFe 25 bude 40 m.
Část 6.
Osvětlení části 6. (komunikace) bude provedeno na pozemcích p.p.č 835/1 (ostatní plocha/ostatní
komunikace), p.p.č.
838/7 (ostatní plocha/ostatní komunikace), p.č.838/1 (ostatní plocha/ostatní
komunikace) a st.p.č. 27 (zastavěná plocha a nádvoří) vše v k.ú. Noviny pod Ralskem. Osvětlení bude
provedeno jednostrannou osvětlovací soustavou parkovými svítidly Park ECO LED ZEUS 50 50W. Svítidla
budou místěna na pozinkovaných sloupech vysokých 6 m přes stožárovou výzbroj a připojena kabelem
CYKY 3x1,5 poj.10A. Rozvody v zemi budou provedeny kabelem AYKY 4x16 v hloubce 100 cm v
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kabelovém loži s označením výstražnou folií a pod komunikací chráněným chráničkou. Souběžně s
kabelem VO bude vedena páska FeZn 120 mm. Výkopy kabelové rýhy u stávající zeleně bude prováděno
ručně, u vzrostlých stromů v trase bude uložení kabelu provedeno protlakem s důrazem na ochranu kořenů.
Připojení na stávající rozvod bude provedeno lanem AlFe ze stávajícího svítidla na sloupu přes pojistkovou
skříň PS 100 3x32A. Rozvod VO se částečně nachází v aktivní záplavové zóně řeky Ploučnice.
Celková délka trasy kabelového vedení AYKY 4x16 bude 350 m. Celková délka trasy vrchního
kabelového vedení 2 x AlFe 25 bude 42 m.
Městský úřad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm.
e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona
zahájení územního řízení a současně nařizuje ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den
19. 1. 2016 (úterý) v 10:00 hodin.
Místo konání: Městský úřad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby - kancelář č.17.
Městský úřad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby sděluje účastníkům řízení, že v uvedené věci byly
shromážděny podklady pro rozhodnutí. V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu, je účastníkům
řízení poskytnuta možnost uplatnění práva vyjádřit se k těmto podkladům, a to při ústním jednání.
Účastníci řízení a jejich zástupci mohou po celou dobu řízení nahlédnout do spisu, pořizovat si z něho výpisy
a uplatnit své námitky. Taktéž po celou dobu řízení mohou dotčené orgány sdělit svá stanoviska. K
závazným stanoviskům dotčených orgánů a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání
územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které
zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah
stanovený v § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží.
Obec uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce.
Účastník řízení, kterým je 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, a dále
osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo
stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, může uplatňovat námitky proti
projednávanému záměru v rozsahu, jakým je jeho právo přímo dotčeno.
Účastník řízení, kterým je osoba dle zvláštního právního předpisu, může v územním řízení
uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož
ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá.

-

-

Účastníci řízení podle § 27, odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.
Obec Noviny pod Ralskem (IČO - 00672904), Noviny pod Ralskem 116, 471 24 Noviny pod
Ralskem
Účastníci řízení podle § 27, odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb.
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02, Děčín IV, (IČO: 247290035)
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (IČO - 49099451), Sladovnická 1082, 463 11 Liberec
DIAMO s.p., o.z. Těžba a úprava uranu (IČ - 00002739), Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem
Vojenské lesy a statky ČR, s.p., Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 16000 Praha
Brantalová Blažena, Na loukoti 247/3, Vokovice, 16000 Praha 6
Maryšková Jana, Vojanova 607/37, Krásné Březno, 40007 Ústí nad Labem
Šimonová Jaroslava, č. p. 30, 47124 Noviny pod Ralskem
Šimon Štěpán, č. p. 30, 47124 Noviny pod Ralskem
osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním pozemkům nebo stavbám na nich, může
být územním rozhodnutím přímo dotčeno; identifikace označením pozemků a staveb evidovaných v
katastru nemovitostí (v blízkosti s hranicí s tímto pozemkem bude umístěna trasa kabelového vedení):
Část 3.
Vlastníci pozemků:
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p.p.č. 997/1(ostatní plocha/jiná plocha),
st.p.č. 4 (zastavěná plocha a nádvoří),
p.p.č. 4 (zahrada),
p.p.č. 6 (trvalý travní porost),
st.p.č. 103/1 (zastavěná plocha a nádvoří),
p.p.č. 15/1 (trvalý travní porost),
p.p.č. 15/2 (trvalý travní porost),
p.p.č. 2 (zahrada),
p.p.č. 1862 (ostatní plocha/ostatní komunikace)
vše v k.ú Noviny pod Ralskem.
Část 4.
Vlastníci pozemků:
p.p.č. 57/1 (trvalý travní porost),
p.p.č. 57/4 (trvalý travní porost),
p.p.č. 57/5 (trvalý travní porost),
p.p.č. 57/2 (trvalý travní porost),
p.p.č. 53/2 (trvalý travní porost),
p.p.č. 53/1 (trvalý travní porost),
p.p.č. 47/3 (trvalý travní porost)
p.p.č. 47/5 (trvalý travní porost)
p.p.č. 47/1 (trvalý travní porost)
vše v k.ú Noviny pod Ralskem.
Část 5.
Vlastníci pozemků:
p.p.č. 157/3 (trvalý travní porost),
p.p.č. 157/2 (zahrada)
vše v k.ú Noviny pod Ralskem.
Část 6.
Vlastníci pozemků:
p.p.č. 761/3 (ostatní plocha/neplodná půda),
p.p.č. 30/2 (ostatní plocha/neplodná půda),
st.p.č. 29 (zastavěná plocha a nádvoří/zbořeniště),
st.p.č. 28 (zastavěná plocha a nádvoří),
p.p.č. 66/1 (ostatní plocha/neplodná půda)
vše v k.ú Noviny pod Ralskem.

-

-

-

-

-

-

Účastníkem územního řízení dle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona je:
Obec Noviny pod Ralskem (IČO - 00672904), Noviny pod Ralskem 116, 471 24 Noviny pod
Ralskem – žadatel
Účastníkem územního řízení dle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona je:
Obec Noviny pod Ralskem (IČO - 00672904), Noviny pod Ralskem 116, 471 24 Noviny pod
Ralskem – obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn
Účastníci územního řízení dle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona jsou:
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02, Děčín IV, (IČO: 247290035) - vlastník energetického
zařízení na pozemcích, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn a vlastník zařízení
(podpěrných bodů) na které se budou umísťovat lampy veřejného osvětlení
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 - vlastník sítě
elektronických komunikací na pozemcích, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (IČO - 49099451), Sladovnická 1082, 463 11 Liberec vlastník podzemní technické infrastruktury na pozemcích, na kterých má být požadovaný záměr
uskutečněn
DIAMO s.p., o.z. Těžba a úprava uranu (IČ - 00002739), Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem
- vlastník pozemku p.p.č. 941/1 (vodní plocha/koryto vodního toku přirozené nebo upravené), na
kterém má být požadovaný záměr uskutečněn
Vojenské lesy a statky ČR, s.p., Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 16000 Praha - vlastník pozemku
p.p.č. 838/7 (ostatní plocha/ostatní komunikace), na kterém má být požadovaný záměr uskutečněn
Brantalová Blažena, Na loukoti 247/3, Vokovice, 16000 Praha 6 - vlastník pozemku p.p.č. 47/2
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-

-

(trvalý travní porost) v k.ú. Noviny pod Ralskem, na kterém má být požadovaný záměr uskutečněn
Maryšková Jana, Vojanova 607/37, Krásné Březno, 40007 Ústí nad Labem – vlastník pozemku p.p.č.
47/2 (trvalý travní porost) v k.ú. Noviny pod Ralskem, na kterém má být požadovaný záměr
uskutečněn
Šimonová Jaroslava, č. p. 30, 47124 Noviny pod Ralskem – vlastník pozemku st.p.č. 27 (zastavěná
plocha a nádvoří) v k.ú Noviny pod Ralskem, na kterém má být požadovaný záměr uskutečněn
Šimon Štěpán, č. p. 30, 47124 Noviny pod Ralskem – vlastník pozemku st.p.č. 27 (zastavěná plocha
a nádvoří) v k.ú Noviny pod Ralskem, na kterém má být požadovaný záměr uskutečněn
Účastníci územního řízení dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona jsou:
osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může
být územním rozhodnutím přímo dotčeno; identifikace označením pozemků a staveb evidovaných v
katastru nemovitostí (v blízkosti s hranicemi těchto pozemků bude umístěna trasa kabelového
vedení):
Část 3.
Vlastníci pozemků:
p.p.č. 997/1(ostatní plocha/jiná plocha),
st.p.č. 4 (zastavěná plocha a nádvoří),
p.p.č. 4 (zahrada),
p.p.č. 6 (trvalý travní porost),
st.p.č. 103/1 (zastavěná plocha a nádvoří),
p.p.č. 15/1 (trvalý travní porost),
p.p.č. 15/2 (trvalý travní porost),
p.p.č. 2 (zahrada),
p.p.č. 1862 (ostatní plocha/ostatní komunikace)
vše v k.ú Noviny pod Ralskem.
Část 4.
Vlastníci pozemků:
p.p.č. 57/1 (trvalý travní porost),
p.p.č. 57/4 (trvalý travní porost),
p.p.č. 57/5 (trvalý travní porost),
p.p.č. 57/2 (trvalý travní porost),
p.p.č. 53/2 (trvalý travní porost),
p.p.č. 53/1 (trvalý travní porost),
p.p.č. 47/3 (trvalý travní porost)
p.p.č. 47/5 (trvalý travní porost)
p.p.č. 47/1 (trvalý travní porost)
vše v k.ú Noviny pod Ralskem.
Část 5.
Vlastníci pozemků:
p.p.č. 157/3 (trvalý travní porost),
p.p.č. 157/2 (zahrada)
vše v k.ú Noviny pod Ralskem.
Část 6.
Vlastníci pozemků:
p.p.č. 761/3 (ostatní plocha/neplodná půda),
p.p.č. 30/2 (ostatní plocha/neplodná půda),
st.p.č. 29 (zastavěná plocha a nádvoří/zbořeniště),
st.p.č. 28 (zastavěná plocha a nádvoří),
p.p.č. 66/1 (ostatní plocha/neplodná půda)
vše v k.ú Noviny pod Ralskem.

Účastník řízení může uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání
stavby, nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo
založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku
nebo stavbě. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako
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účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah uvedený ve větě první, se
nepřihlíží.
K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při
pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního
opatření o asanaci území, se nepřihlíží.
K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.
Účastníci řízení a jejich zástupci mohou nahlédnout do spisu a pořizovat si z něho výpisy. Do spisu
je možné nahlédnout u Městského úřadu Stráž pod Ralskem, odboru výstavby (návštěvní dny: pondělí, středa
6:30 - 17 hod., úterý, čtvrtek 6:30 -14:30, pátek 6:30 – 11.30) a při ústním jednání. Nechá-li se některý z
účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Městský úřad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby současně v souladu s ustanovením § 36 odst. 3
správního řádu dává účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, a to ve lhůtě do 3
pracovních dnů od data konání ústního jednání. Po uplynutí této lhůty bude ve věci vydáno rozhodnutí,
které Vám bude v souladu s ustanovením § 72 správního řádu oznámeno. Do podkladů rozhodnutí mohou v
případě potřeby účastníci řízení a jejich zástupci nahlédnout u Městského úřadu Stráž pod Ralskem, odboru
výstavby. Jedná se o lhůtu pro seznámení se spisem před vydáním rozhodnutí ve věci, nikoli o další lhůtu pro
námitky. Námitky uplatněné v této lhůtě by byly námitkami opožděnými, k nimž stavební úřad nepřihlíží.
Účastník řízení nebo jeho zástupce je v souladu s ustanovením § 36 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") povinen předložit na výzvu oprávněné
úřední osoby průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je
uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České
republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat
osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele. Případně je třeba dále předložit doklad
opravňující k jednání za právnickou osobu.
Účastník řízení může podle § 14 odst. 2 správního řádu namítat podjatost úřední osoby, jakmile se o ní dozví.
K námitce se nepřihlédne, pokud účastník řízení o důvodu vyloučení prokazatelně věděl, ale bez zbytečného
odkladu námitku neuplatnil.
-

-

-

Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí vydal dne 21. 7. 2015 koordinované závazné
stanovisko, č.j.: MUCL/55920/2015.
Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí vydal dne 10. 8. 2015 pod.č.j.
MUCL/60886/2015 souhlasné závazné stanovisko (souhlas k umístění stavby v záplavovém území,
souhlas ke stavbám a zařízením na pozemcích, na nichž se naházejí koryta vodních toků, nebo na
pozemcích s takovými pozemky sousedících, pokud tyto stavby a zařízení ovlivní vodní poměry
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství vydal dne 16. 7. 2015, pod
č.j. KULK 51702/2015 OŽPZ 701/2015 souhlasné závazné stanovisko z hlediska ochrany a využití
horninového prostředí
Hasičským záchranným sborem bylo vydáno souhlasné závazné stanovisko dne 9. 9. 2015, zn:
HSLI-2364-2/CL-PS-2015.

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů, 15. den je posledním dnem
oznámení.

otisk razítka
Helena Bušová
vedoucí odboru výstavby
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Datum vyvěšení: ………………..

Datum sejmutí: ………………..

Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení

Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí

……………………………………….

……………………………………...

Razítko:

Razítko:

Potvrzení o zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup:

Z důvodů, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, se oznámení o zahájení řízení doručuje veřejnou
vyhláškou.

Rozdělovník
-

Účastníci řízení: § 85 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. (na doručenku)
Obec Noviny pod Ralskem (IČO - 00672904), Noviny pod Ralskem 116, 471 24 Noviny pod
Ralskem
Účastníci řízení: § 85 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. (veřejnou vyhláškou):
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02, Děčín IV, (IČO: 247290035)
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (IČO - 49099451), Sladovnická 1082, 463 11 Liberec
DIAMO s.p., o.z. Těžba a úprava uranu (IČ - 00002739), Pod Vinicí, 471 27 Stráž pod Ralskem
Vojenské lesy a statky ČR, s.p., Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 16000 Praha
Brantalová Blažena, Na loukoti 247/3, Vokovice, 16000 Praha 6
Maryšková Jana, Vojanova 607/37, Krásné Březno, 40007 Ústí nad Labem
Šimonová Jaroslava, č. p. 30, 47124 Noviny pod Ralskem
Šimon Štěpán, č. p. 30, 47124 Noviny pod Ralskem
osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může
být územním rozhodnutím přímo dotčeno; identifikace označením pozemků a staveb evidovaných v
katastru nemovitostí (v blízkosti s hranicemi těchto pozemků bude umístěna trasa kabelového
vedení):
Část 3.
Vlastníci pozemků:
p.p.č. 997/1(ostatní plocha/jiná plocha),
st.p.č. 4 (zastavěná plocha a nádvoří),
p.p.č. 4 (zahrada),
p.p.č. 6 (trvalý travní porost),
st.p.č. 103/1 (zastavěná plocha a nádvoří),
p.p.č. 15/1 (trvalý travní porost),
p.p.č. 15/2 (trvalý travní porost),
p.p.č. 2 (zahrada),
p.p.č. 1862 (ostatní plocha/ostatní komunikace)
vše v k.ú Noviny pod Ralskem.
Část 4.
Vlastníci pozemků:
p.p.č. 57/1 (trvalý travní porost),
p.p.č. 57/4 (trvalý travní porost),
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p.p.č. 57/5 (trvalý travní porost),
p.p.č. 57/2 (trvalý travní porost),
p.p.č. 53/2 (trvalý travní porost),
p.p.č. 53/1 (trvalý travní porost),
p.p.č. 47/3 (trvalý travní porost)
p.p.č. 47/5 (trvalý travní porost)
p.p.č. 47/1 (trvalý travní porost)
vše v k.ú Noviny pod Ralskem.
Část 5.
Vlastníci pozemků:
p.p.č. 157/3 (trvalý travní porost),
p.p.č. 157/2 (zahrada)
vše v k.ú Noviny pod Ralskem.
Část 6.
Vlastníci pozemků:
p.p.č. 761/3 (ostatní plocha/neplodná půda),
p.p.č. 30/2 (ostatní plocha/neplodná půda),
st.p.č. 29 (zastavěná plocha a nádvoří/zbořeniště),
st.p.č. 28 (zastavěná plocha a nádvoří),
p.p.č. 66/1 (ostatní plocha/neplodná půda)
vše v k.ú Noviny pod Ralskem.
Úřad pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí:
- Městský úřad Stráž pod Ralskem, Revoluční 164, 471 27 Stráž pod Ralskem
- Obecní úřad Noviny pod Ralskem, Noviny pod Ralskem 116, 471 24 Noviny pod Ralskem
Dotčené orgány (doručení jednotlivě)
- Hasičský záchranný sbor LK, územní odbor Česká Lípa, Poštovní přihrádka č. 26, 470 02 Česká
Lípa 2
- Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, nám. T.G. Masaryka 1, 470 01 Česká Lípa
- Městský úřad Česká Lípa, odbor územního plánování, nám. T.G. Masaryka 1, 470 01 Česká Lípa
- Krajský úřad Libereckého kraje - odbor životního prostředí a zemědělství, U jezu 642/2a, 461 80
Liberec 2
- Vojenský lesní úřad, Tychonova 1, Praha 6, 160 01
Na vědomí (veřejnou vyhláškou)
- Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČ: 00260967
IDDS: ifqba8b
www.strazpr.cz

Fax: 487 710 633
Tel.: 487 829 980
e-mail: tomasova@strazpr.cz
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