
 

 

MĚSTSKÝ  ÚŘAD  RUMBURK 

ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD 

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

Č. j.: OSÚ/10854-23/Wa OSÚ/1941-2023 Rumburk, 01.03.2023 

Oprávněná úřední osoba: Bc. Walter 

E-mail: zbynek.walter@rumburk.cz 

                      
Stavebník: 

Město Jiříkov, IČO 002 61 424, Náměstí č. p. 464/1, Starý Jiříkov, 407 53  Jiříkov 

zast.: ProProjekt s. r. o., IČO 254 87 892, Starokřečanská č. p. 34/5, Dolní Křečany, 408 01  Rumburk 

 

Oznámení 
o zahájení územního řízení  

Dne 21.11.2022 podalo Město Jiříkov, IČO 002 61 424, Náměstí č. p. 464/1, Starý Jiříkov, 407 53  

Jiříkov, zast.: obchodní firma ProProjekt s. r. o., IČO 254 87 892, Starokřečanská č. p. 34/5, Dolní 

Křečany, 408 01  Rumburk (adresa pro doručování Komenského č. p. 1173/7, Rumburk 1, 408 01  

Rumburk), dále jen „žadatel“, žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: 14 samostatných 

vodovodních přípojek pro objekty čp. 85 (rodinný dům), čp. 173 (rodinný dům), čp. 268 (rodinný 
dům), čp. 231 (rodinný dům), čp. 49 (rodinný dům), čp. 172 (rodinný dům), čp. 181 (rodinný dům), čp. 
182 (bytový dům), čp. 207 (občanská vybavenost), ev. č. 99 (stavba občanského vybavení), čp. 121 
(rodinný dům), čp. 278 (zemědělská stavba), vše Filipov, ul. Filipovská, 407 53  Jiříkov a  čp. 106 
(rodinný dům), čp. 98 (rodinný dům), Loučné, ul. Fibichova, 407 53  Jiříkov; stavba bude umístěna na 
pozemcích: stavební parcela číslo 1304, 1248, 1256, 1278, 823/2 a pozemková parcela číslo 6517/3, 
5139/1, 5145/1, 5142/5, 5169/1, 5249/1, 5167, 5249/3, 5180/3, 5143/1, 6506, 5149/5, 5251/1, 5252/1, vše 
v kat. území Filipov u Jiříkova a pozemková parcela číslo 5610/1, 5665/1 a 6539 vše v kat. území 

Jiříkov (dále jen „záměr“).  

Dnem podání žádostí bylo zahájeno územní řízení o umístění stavby (dále jen „územní řízení“) ve výše 

uvedené věci. 

Popis záměru: 

Jedná se o 14 ks vodovodních přípojek napojených na nový veřejný vodovodní řad a dále vedených přes 

vodoměrnou šachtu ke stávajícím stavbám jednotlivých objektů: 

• vodovodní přípojka pro stavbu rodinného domu Filipov čp. 85, na pozemku stavební parcela číslo 

849, přípojka bude umístěna na pozemku pozemková parcela číslo 6517/3 a 5139/1, kat. území Filipov u 

Jiříkova, v délce 15,32 m; 

• vodovodní přípojka pro stavbu rodinného domu Filipov čp. 173, na pozemku stavební parcela číslo 

1230, přípojka bude umístěna na pozemku pozemková parcela číslo 6517/3, 6506 a 5142/5, kat. území 

Filipov u Jiříkova, v délce 42,14 m; 

• vodovodní přípojka na pro stavbu rodinného domu Filipov čp. 268, na pozemku stavební parcela 

číslo 1367, přípojka bude umístěna na pozemku pozemková parcela číslo 6517/3 a 5169/1, kat. území 

Filipov u Jiříkova, v délce 10,62 m; 

• vodovodní přípojka na pro stavbu rodinného domu Filipov čp. 231, na pozemku stavební parcela 

číslo 1304, přípojka bude umístěna na pozemku stavební parcela číslo 1304 a pozemková parcela číslo 

6517/3 a 5138/3, kat. území Filipov u Jiříkova, v délce 10,97 m; 

• vodovodní přípojka na pro stavbu rodinného domu Filipov čp. 49, na pozemku stavební parcela 

číslo 876, přípojka bude umístěna na pozemku pozemková parcela číslo 6517/3 a 5167, kat. území 
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Filipov u Jiříkova, v délce 15,92 m; 

• vodovodní přípojka na pro stavbu rodinného domu Filipov čp. 172, na pozemku stavební parcela 

číslo 1244, přípojka bude umístěna na pozemku pozemková parcela číslo 6517/3 a 5249/3, kat. území 

Filipov u Jiříkova, v délce 8,63 m; 

• vodovodní přípojka na pro stavbu rodinného domu Filipov čp. 181, na pozemku stavební parcela 

číslo 1248, přípojka bude umístěna na pozemku stavební parcela číslo 1248 a pozemková parcela číslo 

6517/3, 5181 a 5180/3, kat. území Filipov u Jiříkova, v délce 18,67 m; 

• vodovodní přípojka na pro stavbu bytového domu Filipov čp. 182, na pozemku stavební parcela 

číslo 1256, přípojka bude umístěna na pozemku stavební parcela číslo 1256 a pozemková parcela číslo 

6517/3, kat. území Filipov u Jiříkova, v délce 10,36 m; 

• vodovodní přípojka na pro stavbu občanského vybavení Filipov čp. 207, na pozemku stavební 

parcela číslo 1278, přípojka bude umístěna na pozemku stavební parcela číslo 1278 a pozemková parcela 

číslo 6517/3 a 6506, kat. území Filipov u Jiříkova, v délce 45,48 m; 

• vodovodní přípojka na pro stavbu občanského vybavení Filipov ev. č. 99, na pozemku stavební 

parcela číslo 1378, přípojka bude umístěna na pozemku pozemková parcela číslo 6517/3 a 5149/5, kat. 

území Filipov u Jiříkova, v délce 17,64 m; 

• vodovodní přípojka na pro stavbu rodinného domu Filipov čp. 121, na pozemku stavební parcela 

číslo 1074, přípojka bude umístěna na pozemku pozemková parcela číslo 6517/3 a 5251/1, kat. území 

Filipov u Jiříkova, v délce 5,3 m; 

• vodovodní přípojka na pro zemědělskou stavbu Filipov čp. 278, na pozemku stavební parcela číslo 

823/1, přípojka bude umístěna na pozemku stavební parcela číslo 823/2 a pozemková parcela číslo 

6517/3 a 5252/1, kat. území Filipov u Jiříkova, v délce 10,97 m; 

• vodovodní přípojka na pro stavbu rodinného domu Loučné čp. 106, na pozemku stavební parcela 

číslo 1356, přípojka bude umístěna na pozemku pozemková parcela číslo 6539 a 5610/4, kat. území 

Jiříkov, v délce 2,73 m; 

• vodovodní přípojka na pro stavbu rodinného domu Loučné čp. 98, na pozemku stavební parcela 

číslo 2046, přípojka bude umístěna na pozemku pozemková parcela číslo 6539 a 5665/1, kat. území 

Jiříkov, v délce 10,6 m; 

 

vše tak, jak je zakresleno v situačních výkresech v měřítku 1:250 a ve snímku z katastrální mapy v měř. 

1:1 000. 

 

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"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení známým 

účastníkům řízení a dotčeným orgánům. 

U projednání žádosti v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona upouští stavební úřad od 

ústního jednání, neboť jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro 

posouzení záměru a stanovuje, že účastníci řízení mohou své námitky a dotčené orgány závazná stanoviska 

uplatnit nejpozději  

do 15 dnů od doručení tohoto oznámení,  

jinak se k nim nepřihlíží. 

Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Rumburk, odbor stavební úřad, 

úřední dny: pondělí a středa 8:00 - 12:00 a 12:30 - 17:00, ostatní dny po předchozí domluvě). 

 



 

Č.j.: OSÚ/10854-23/Wa OSÚ/1941-2023 3 

Poučení 

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací 

dokumentace, se v souladu s § 89 odst. 2 stavebního zákona 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. Osoba, která může 

být účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) a b) stavebního zákona, může uplatňovat námitky proti 

projednávanému záměru v rozsahu, jakým může být její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem 

řízení podle 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. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.  

Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 

 

 

 

 

Bc. Zbyněk Walter v. r. 

referent odboru stavební úřad  

 

Příloha: situační výkresy v měřítku 1:250 a zákresy do snímku z katastrální mapy v měř. 1:1 000. 

 

 

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů 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: 

 

 

V elektronické podobě       V elektronické podobě  

zveřejněno od: ...............................................   zveřejněno od: ............................................ 

 

    

.......................................................................   ........................................................................ 

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

Razítko:       Razítko: 
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Rozdělovník: 

Územní řízení: 

Účastníci řízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona a dle § 144 odst. 6 správního řádu obdrží jednotlivě: 

Město Jiříkov, IČO 002 61 424, Náměstí č. p. 464/1, Starý Jiříkov, 407 53  Jiříkov (doručí se zmocněnci: 

ProProjekt s. r. o., Komenského č. p. 1173/7, Rumburk 1, 408 01  Rumburk)  

Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona a dle § 144 odst. 6 správního řádu obdrží 

jednotlivě: 

Dana Kolínská, Fibichova č. p. 106/25, Loučné, 407 53 Jiříkov 

Danuše Boldová, Fibichova č. p. 106/25, Loučné, 407 53 Jiříkov 

Martina Túroczyová, Pražská č. p. 270/15, Rumburk 2-Horní Jindřichov, 408 01 Rumburk 

Rostislav Túroczy, Fibichova č. p. 98/9, Loučné, 407 53 Jiříkov 

Iva Přibylová, Filipov č. p. 173, 407 53 Jiříkov 

Blanka Mynářová, Filipov č. p. 172, 407 53 Jiříkov 

Miluše Mynářová, Filipov č. p. 172, 407 53 Jiříkov 

Pavel Mynář, Komenského č. p. 450, Arnultovice, 473 01 Nový Bor 

Vratislav Otradovský, Filipov č. p. 49, 407 53 Jiříkov 

Marek Jasa, Lesní č. p. 2967, 407 47 Varnsdorf 1 

Zuzana Buriková Jasová, Filipov č. p. 121, 407 53 Jiříkov 

František Oplt, Filipov č. p. 231, 407 53 Jiříkov 

Věra Zlatová, Filipov č. p. 181, 407 53 Jiříkov 

Zdeňka Grundzová, Čapkova č. p. 471/9, Starý Jiříkov, 407 53 Jiříkov 

František Rejha, Rolnická č. p. 5/4, Rumburk 2-Horní Jindřichov, 408 01 Rumburk 

Monika Benešová, Filipov č. p. 268, 407 53 Jiříkov 

Oldřich Záveský, Filipov č. p. 85, 407 53 Jiříkov 

Linda Záveská, T. G. Masaryka č. p. 1037, 407 77 Šluknov 

Filipp Krivonosov, Filipov č. p. 37, 407 53 Jiříkov 

Datová schránka: 

Tělocvičná jednota Sokol Filipov, Filipov č. p. 207, 407 53 Jiříkov, DS: PO, 5n45rxc 

MONETA Money Bank, a.s., Vyskočilova č. p. 1442/1b, Michle, 140 00 Praha 4, DS: PO, 3kpd8nk 

Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova č. p. 1929/62, Krč, 140 00 Praha 4, DS: PO, wx6dkif 

PASOIL s.r.o., Františka Halase č. p. 845, 434 01 Most 1, DS: PO, bs7sgji 

Hypoteční banka, a.s., Radlická č. p. 333/150, Radlice, 150 00 Praha 5, DS: PO, 5azegu5 

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská č. p. 260/13, Dubí, Pozorka, 417 03 

Pozorka, DS: PO, 6hevxje 

CETIN a.s., Českomoravská č. p. 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, DS: PO, qa7425t 

GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská č. p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2, DS: PO, jnnyjs6 

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská č. p. 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice 1, DS: PO, 

f7rf9ns 

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č. p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, DS: PO, v95uqfy}  

Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona a dle § 144 odst. 6 správního řádu obdrží 

veřejnou vyhláškou (vlastníci sousedních nemovitostí se identifikují označením pozemků a staveb 

evidovaných v katastru nemovitostí): 

stavební parcela č.: 1147, v katastrálním území Filipov u Jiříkova; 

pozemková parcela č.: 5249/1, v katastrálním území Filipov u Jiříkova; 
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Dotčené orgány: 

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

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

Rumburk 

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

Rumburk 

Datová schránka: 

MěÚ Jiříkov - odbor místního a bytového hospodářství, Náměstí čp. 464/1, Starý Jiříkov, 407 53 Jiříkov, DS: 

OVM, 34mbzwf 

MěÚ Jiříkov - odbor vnitřní správy, orgán ochrany obyvatel, Náměstí čp. 464/1, 407 53 Jiříkov, DS: OVM, 

34mbzwf 

Na vědomí: 

Datová schránka: 

MěÚ Jiříkov - pro vyvěšení na ÚD, Náměstí čp. 464/1, 407 53 Jiříkov, DS: OVM, 34mbzwf 
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