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OZNÁMENÍ 

ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ 

VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU 
 

Statutární město Děčín, Odbor komunikací a dopravy, IČO 00261238, Mírové nám. č.p. 
1175/5, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, které zastupuje Ing. Vladimír Polda, IČO 
87820641, Riegrova č.p. 658/79, Děčín II-Nové Město, 405 02 Děčín 2 

(dále jen "žadatel") podal dne 25.01.2021 návrh na vydání územního rozhodnutí o změně 
využití území:  

Revitalizace dětského hřiště 

na pozemcích parc. č. 250/7, 251, 252/3, 2871/1 v katastrálním území Děčín. Uvedeným 
dnem bylo zahájeno územní řízení. 

Popis záměru: 

Jedná se o revitalizaci (obnovu) dětského hřiště – nové plochy se zatravněním, dále plochy 
s povrchem z kačírku a výstavbu nového chodníku u dětského hřiště.  Dále bude provedena 
instalace nových herních prvků a instalace nového mobiliáře. 

Stavební úřad Magistrátu města Děčín, jako stavební úřad příslušný podle § 13 zákona  
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního 
řízení, ve kterém podle § 87 odst. 1 stavebního zákona upouští od ústního jednání a ohledání 
na místě a současně uvědomuje podle § 144 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů účastníky řízení o zahájení řízení veřejnou vyhláškou. Dotčené orgány 
mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy do 

15 dnů od doručení tohoto oznámení. 

K později podaným námitkám nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě sdělí svá stanoviska dotčené 
orgány. 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).  
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Poučení: 

Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy, vyjádřit v řízení své stanovisko, popřípadě 
navrhnout jeho doplnění, a to ve stanoveného lhůtě. 

K závazným stanoviskům 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 nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. 

Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 
 
 
 
 
 
Ivana Šejnohová  
pověřená zastupováním vedoucího odboru  
stavební úřad  
 
 otisk úředního razítka 
 podepsáno elektronicky 

 

 

Toto oznámení je doručováno v souladu s § 87 odst. 1 stavebního zákona a § 144 správního 
řádu účastníkům řízení uvedených v § 85 odst. 1, § 85 odst. 2 písm. a) a dotčeným orgánům 
jednotlivě a účastníkům řízení uvedených v § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona veřejnou 
vyhláškou takto: 

 
 
Doručí se 
 

I. Účastníci řízení podle § 85 odst. 1) písm. a) a b) stavebního zákona (do vlastních rukou): 
Ing. Vladimír Polda, Riegrova č.p. 658/79, Děčín II-Nové Město, 405 02 Děčín 2 
Statutární město Děčín, IDDS: x9hbpfn 
 sídlo: Mírové nám. č.p. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 
  
II. Účastníci řízení podle ust. § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona, tj. vlastníci dotčených 
pozemků nebo staveb (jejichž vlastnická nebo jiná věcná práva mohou být záměrem stavby 
přímo dotčena): 
Povodí Labe, a.s., IDDS: dbyt8g2 
 sídlo: Víta Nejedlého č.p. 951/8, 500 03  Hradec Králové 3 
CETIN a.s., IDDS: qa7425t 
 sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00  Praha 9-Libeň 
GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt 
 sídlo: Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 401 17  Ústí nad Labem 
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns 
 sídlo: Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany, 415 01  Teplice 1 
Severočeská vodárenská společnost a.s., IDDS: 7egf9my 
 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 
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Veřejnou vyhláškou obdrží 

III. Účastníci řízení podle ust. § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona, tj. vlastnící sousedních 
pozemků nebo staveb (jejichž vlastnická nebo jiná věcná práva mohou být záměrem stavby 
přímo dotčena): 

Identifikace označením pozemků evidovaných v katastru nemovitostí: 

parc. č. 250/1, 167/1, 252/2 v k.ú. Děčín. 

č.p. 1215 Děčín I-Děčín. 
 
 
Úřady pro vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desku 

Magistrát města Děčín 

 
 
Dotčené orgány 
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, regionální pracoviště Správa CHKO České 
středohoří, IDDS: 6npdyiv 
 sídlo: Michalská č.p. 260/14, Litoměřice-Město, 412 01  Litoměřice 1 
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, územní pracoviště 
Děčín, IDDS: 8p3ai7n 
 sídlo: Březinova č.p. 444/3, Děčín I-Děčín, 406 83  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, Odbor stavební úřad, oddělení Úřad územního plánování, Osu, Mírové 
nám. č.p. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 /Ing. Singolová/ 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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