
 

 

MĚSTSKÝ  ÚŘAD  RUMBURK 

ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD 

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

Č. j.: OSÚ/11132-23/salp OSÚ/1160-2023 Rumburk, 02.03.2023 

Oprávněná úřední osoba: Salabová Pavlína 

E-mail: pavlina.salabova@rumburk.cz 

                      
Žadatel: 

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 

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

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.: společností ProProjekt s.r.o., IČO 254 87 892, Starokřečanská č. p. 34/5, Dolní Křečany, 

408 01  Rumburk (dále jen „žadatel“) žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: 15x 

vodovodní přípojka pro objekty: stavba pro rodinnou rekreaci Filipov č. e. 2 a rodinné domy Filipov 

č. p. 14, 8, 267, 265, 171, 79, 168, 266, 238, 233, 99, 276, 206, 161 (dále jen „záměr“), na pozemcích 
stavební parcely číslo 832, 839, 914, 915, 1241, 1277, 1310 a pozemkové parcely číslo 5038/1, 5039/1, 
5039/2, 5039/6, 5046/3, 5099/4, 5107/5, 5188/1, 5247/1, 5248/3, 5356/1, 5359, 6503, 6504, 6512, 6514, 

6524, 6525 v katastrálním území Filipov u Jiříkova.  

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

uvedené věci. 

Popis záměru: 

Jedná se o 15 ks vodovodní přípojek napojených na nový veřejný vodovodní řad a dále vedených přes 

vodoměrnou šachtu ke stávajícím stavbám: 

• vodovodní přípojka pro stavbu pro rodinnou rekreaci Filipov č. e. 2, na pozemcích stavební parcela 

číslo 915 a pozemková parcela číslo 6503 v katastrálním území Filipov u Jiříkova, v délce 6,6 m; 

• vodovodní přípojka pro stavbu rodinného domu Filipov č. p. 14, na pozemcích stavební parcela číslo 

832 a pozemková parcela číslo 6514 v katastrálním území Filipov u Jiříkova, v délce 25,9 m; 

• vodovodní přípojka pro stavbu rodinného domu Filipov č. p. 8, na pozemcích stavební parcela číslo 

839 a pozemková parcela číslo 6512 v katastrálním území Filipov u Jiříkova, v délce 18,6 m; 

• vodovodní přípojka pro stavbu rodinného domu Filipov č. p. 267, na pozemcích pozemkové parcely 

číslo 5099/4 a 6512 v katastrálním území Filipov u Jiříkova, v délce 31,6 m; 

• vodovodní přípojka pro stavbu rodinného domu Filipov č. p. 265, na pozemcích pozemkové parcely 

číslo 5039/1, 5039/6 a 6503 v katastrálním území Filipov u Jiříkova, v délce 18,5 m; 

• vodovodní přípojka pro stavbu rodinného domu Filipov č. p. 171, na pozemcích stavební parcela 

číslo 1241 a pozemkové parcely číslo 5188/1 a 6524 v katastrálním území Filipov u Jiříkova, v délce 9,4 

m; 

• vodovodní přípojka pro stavbu rodinného domu Filipov č. p. 79, na pozemcích stavební parcela číslo 

914 a pozemková parcela číslo 6503 v katastrálním území Filipov u Jiříkova, v délce 6,3 m; 

• vodovodní přípojka pro stavbu rodinného domu Filipov č. p. 168, na pozemcích pozemkové parcely 

číslo 5046/3 a 6503 v katastrálním území Filipov u Jiříkova, v délce 8,1 m; 

• vodovodní přípojka pro stavbu rodinného domu Filipov č. p. 266, na pozemcích pozemkové parcely 

číslo 5039/1, 5039/2 a 6503 v katastrálním území Filipov u Jiříkova, v délce 14,9 m; 
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• vodovodní přípojka pro stavbu rodinného domu Filipov č. p. 238, na pozemcích stavební parcela 

číslo 1310 a pozemkové parcely číslo 5038/1, 1310 v katastrálním území Filipov u Jiříkova, v délce 13,6 

m; 

• vodovodní přípojka pro stavbu rodinného domu Filipov č. p. 233, na pozemcích pozemkové parcely 

číslo 5107/5 a 6512 v katastrálním území Filipov u Jiříkova, v délce 19,2 m; 

• vodovodní přípojka pro stavbu rodinného domu Filipov č. p. 99, na pozemcích pozemkové parcely 

číslo 5356/1 a 6514 v katastrálním území Filipov u Jiříkova, v délce 14,3 m; 

• vodovodní přípojka pro stavbu rodinného domu Filipov č. p. 276, na pozemcích pozemkové parcely 

číslo 5359 a 6514 v katastrálním území Filipov u Jiříkova, v délce 11,4 m; 

• vodovodní přípojka pro stavbu rodinného domu Filipov č. p. 206, na pozemcích stavební parcela 

číslo 1277 a pozemková parcela číslo 6504 v katastrálním území Filipov u Jiříkova, v délce 17,2 m; 

• vodovodní přípojka pro stavbu rodinného domu Filipov č. p. 161, na pozemcích pozemkové parcely 

číslo 5247/1, 5248/3 a 6525 v katastrálním území Filipov u Jiříkova, v délce 9,9 m; 

vše tak, jak je zakresleno v situačním výkresu v měřítku 1:250. 

 

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). 

 

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. 

 

 

 

 

 

Pavlína Salabová 

referentka odboru stavební úřad  
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Příloha: 15x situační výkres v měřítku 1:250. 

 

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů (na úřední desce MěÚ Rumburk a na 

úřední desce MěÚ Jiříkov) 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 do: ............................................ 

 

 

    

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

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

Razítko:       Razítko: 

 

 

Rozdělovník: 

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

Město Jiříkov, Náměstí č. p. 464/1, Starý Jiříkov, 407 53 Jiříkov, doručí se zástupci: 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: 

Ingeborg Frančiaková, Teplická č. p. 1066/27, Starý Jiříkov, 407 53 Jiříkov 

Martin Tvrdík, Filipov č. p. 266, 407 53 Jiříkov 

Romana Tvrdíková, Filipov č. p. 266, 407 53 Jiříkov 

Robert Štingl, Čílova č. p. 86/18, Veleslavín, 162 00 Praha 616 

Adéla Štinglová, Antonína Judytky č. p. 873, 250 65 Líbeznice 

Petra Kissová, Filipov č. p. 265, 407 53 Jiříkov 

Marie Jelínková, Zelená č. p. 794/2, Rumburk 1, 408 01 Rumburk 

Jiří Kašpar, Filipov č. p. 204, 407 53 Jiříkov 

Jiří Seman, Filipov č. p. 276, 407 53 Jiříkov 

Eva Semanová, Filipov č. p. 276, 407 53 Jiříkov 

Miloš Beránek, Horní náměstí č. p. 250, 250 70 Odolena Voda 

Hana Cardová, Partyzánská č. p. 265, 250 70 Odolena Voda 

Vladimír Skůček, Filipov č. p. 233, 407 53 Jiříkov 

Narcis Skůčková, Filipov č. p. 233, 407 53 Jiříkov 

Miloslav Kunst, Filipov č. p. 238, 407 53 Jiříkov 

Lenka Kunstová, Filipov č. p. 238, 407 53 Jiříkov 

Ewa Růžička, Filipov č. p. 79, 407 53 Jiříkov 
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Božena Chaloupková, Filipov č. p. 171, 407 53 Jiříkov 

Zdeněk Práchenský, Filipov č. p. 267, 407 53 Jiříkov 

Lenka Práchenská, Filipov č. p. 267, 407 53 Jiříkov 

Věra Polesná, Nižbor č. e. 57, 267 05 Nižbor 

Vlastislav Živný, Ohradní č. p. 1337/9, Michle, 140 00 Praha 4 

Milena Vejrychová, Filipov č. e. 2, 407 53 Jiříkov 

 

Datová schránka: 

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

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

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 

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

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

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

v katastru): 

stavební parcely číslo 831, 834, 1208, 1226, 1306, 1310, 1360, 1361 a 1365 v katastrálním území Filipov u 

Jiříkova 

pozemkové parcely číslo 5039/1, 5045/2, 5046/1, 5099/4, 5099/13, 5115/4, 5333/1, 5337/2, 5354/1, 5354/2, 

5356/1, 5357/1 v katastrálním území Filipov u Jiříkova 

Dotčené orgány:  

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

Rumburk 

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

9. května č. p. 1366/48, 408 01 Rumburk 

 

Datová schránka: 

MěÚ Jiříkov - odbor místního a bytového hospodářství, Náměstí č. p. 464/1, Starý Jiříkov, 407 53 Jiříkov, 

DS: OVM, 34mbzwf 

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

34mbzwf  

Na vědomí: 

Datová schránka: 

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