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OZNÁMENÍ 

ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ 

VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU 
 
Správa Národního parku České Švýcarsko, IČO 06342477, Pražská č.p. 457/52, 407 46 
Krásná Lípa u Rumburka, kterou zastupuje spol. ProProjekt s.r.o., IČO 25487892, 
Starokřečanská č.p. 34/5, 408 01 Rumburk 3-Dolní Křečany 

(dále jen "žadatel") podal dne 16.05.2022 žádost o vydání společného povolení pro stavební 
záměr: 

oprava příjezdové komunikace na trase Tři prameny – Pravčická brána 

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 318/1, 359/3 v katastrálním území Hřensko. 
Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen "společné řízení"). 
Řízení bylo dne 25.05.2022 přerušeno s výzvou pro doplnění chybějících dokladů. Tyto již byly 
žadatelem doplněny a řízení tedy pokračuje. 
 
Stavební záměr řeší opravu komunikace pro pěší v délce 518 m směrem od komunikace 
III/25861 (Tři prameny) směrem K Pravčické bráně. Od začátku úseku v délce 59 m bude 
povrch asfaltový a dále do konce úpravy bude povrch tvořen štětováním z lomového kamene s 
následným provedením povrchu ze štěrkopísku. 

 
Stavební úřad Magistrátu města Děčín, jako příslušný speciální stavební úřad podle § 40 odst. 
4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), § 15 odst. 1 písm. c) a § 94j zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební 
zákon"), oznamuje podle § 94m odst. 1 stavebního zákona zahájení společného řízení a 
současně, protože jde o záměr umisťovaný v území, ve kterém nebyl vydán územní plán, 
nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 

19. srpna 2022 (pátek) v 10:00 hodin 

se schůzkou pozvaných na místě stavby (rozcestí Tři prameny). 

Konání veřejného ústního jednání se oznamuje veřejnosti veřejnou vyhláškou, která musí být 
vyvěšena nejméně 30 dnů předem. Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků 
řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak 
se k nim nepřihlíží. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí na stavebním úřadě 
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Magistrátu města Děčín (budova B1 – ul. 28. října 1155/2, Děčín I, kancelář č. dv. 212). Nechá-
li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.  

Žadatel zajistí, aby informace o žadateli, předmětu společného řízení a veřejném ústním 
jednání byla bezodkladně vyvěšena do doby konání veřejného ústní jednání na místě: stávající 
oplocení pozemku parc. č. 318/10 v katastrálním území Hřensko. 

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude podle  
§ 94m odst. 1 stavebního zákona přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů 
rozhodnutí na stavebním úřadu Magistrátu města Děčín (budova B1 - ul. 28. října 1155/2, Děčín 
I, kancelář č. dv. 212). Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce 
písemnou plnou moc. 

Poučení: 
 

Podle § 94n odst. 1 stavebního zákona musí být námitky účastníků řízení a závazná stanoviska 
dotčených orgánů uplatněny ve stanovené lhůtě, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným 
stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací 
dokumentace, se nepřihlíží. Osoba, která je účastníkem řízení podle § 94k písm. c) až e) 
stavebního zákona, může uplatňovat námitky proti projednávanému stavebnímu záměru, 
dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebního záměru nebo požadavkům dotčených 
orgánů, pokud jimi může být přímo dotčeno jeho vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemku 
nebo stavbě. Obec uplatňuje ve společném územním a stavebním řízení námitky k ochraně 
zájmů obce a zájmů občanů obce.  
 
 
 
 
 
Ivana Šejnohová  
pověřená zastupováním vedoucího odboru stavební úřad  
 

otisk úředního razítka 
podepsáno elektronicky 

 

 

Obdrží 
 

I. Účastníci řízení podle § 94k písm. a) až b) stavebního zákona (do vlastních rukou): 
ProProjekt s.r.o., IDDS: zzmvc4t 
 sídlo: Starokřečanská č.p. 34/5, 408 01  Rumburk 3-Dolní Křečany 
Obec Hřensko, IDDS: y4rbg7d 
 sídlo: Hřensko č.p. 71, 407 17  Hřensko 
  
II. Účastníci řízení podle § 94k písm. c) až e) stavebního zákona (do vlastních rukou): 
Severočeská vodárenská společnost a.s., Martina Kuncová, IDDS: 7egf9my 
 sídlo: Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany, 415 01  Teplice 1 
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: 6hevxje 
 sídlo: Ruská č.p. 260/13, Dubí-Pozorka, 417 03  Pozorka 
Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm 
 sídlo: Bezručova č.p. 4219, 430 03  Chomutov 3 
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns 
 sídlo: Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany, 415 01  Teplice 1 
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
 sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 
CETIN a.s., IDDS: qa7425t 
 sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00  Praha 9-Libeň 
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Dotčené orgány: 
Správa Národního parku České Švýcarsko, IDDS: u85x3zd 
 sídlo: Pražská č.p. 457/52, 407 46  Krásná Lípa u Rumburka 
Magistrát města Děčín, Odbor stavební úřad, oddělení Úřad územního plánování, Osu, Mírové 
nám. č.p. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 
Magistrát města Děčín, Odbor životního prostředí, Ožp, Mírové nám. č.p. 1175/5, Děčín IV-
Podmokly, 405 02  Děčín 2 
Magistrát města Děčín, OSČaŽÚ, odd. silničního správního a dopravního úřadu, Osc, Mírové 
nám. č.p. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 405 38  Děčín 2 
Magistrát města Děčín, Odbor stavební úřad, oddělení územního rozhodování, památkové péče 
a speciální stavební úřad, Osu, Mírové nám. č.p. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 405 38  Děčín 2 
Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Územní odbor Děčín, dopravní inspektorát, IDDS: 
a64ai6n 
 sídlo: Lidické náměstí č.p. 899/9, Ústí nad Labem-centrum, 400 01  Ústí nad Labem 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 
 
 
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 
 
 
 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
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