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ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí MěÚ v Mimoni, jako stavební úřad
příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon) a místně a věcně příslušný podle § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., o
správním řízení (správní řád), vydává k návrhu obce Brniště, se sídlem Brniště č.p. 102, IČ:
00260401, zastoupené Ing. Martinou Hřebřinovou, stavebně technická a inženýrská činnost,
Skalická 736, Nový Bor, IČ: 73842346, podle § 79 stavebního zákona a dle § 9 vyhlášky č. 503/2006
Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
rozhodnutí o umístění stavby
„CHODNÍK VELKÝ GRUNOV - II. ETAPA“ - stavba chodníku na pozemcích p.č. 1118/1, 466/2,
473, 467, 463/2, 465, 1120/1, 460/2, 460/4, 460/3, 460/1, 459, 1120/3, 524/4, 442, 1123, 440, 431,
418, 427, 425/2, 425/1, 424/1, 423/3, 405/3, 399/2, 399/1, 391/2, 386/4, 386/1, 384, 378/1, 332/1,
332/2, 333, 360, 1286, 1216/1, 1216/2, 1216/3, st.p.č. 10/1, 12, 165, 135, 24/1, 24/2, a 34, vše k.ú.
Velký Grunov, obec Brniště
Pro umístění a provedení stavby (přeložka sítí tech. vybavení, oplocení) se stanoví tyto
podmínky:
1. Pro stavbu se vymezuje trasa na pozemcích p.č. 1118/1, 466/2, 473, 467, 463/2, 465, 1120/1,
460/2, 460/4, 460/3, 460/1, 459, 1120/3, 524/4, 442, 1123, 440, 431, 418, 427, 425/2, 425/1,
424/1, 423/3, 405/3, 399/2, 399/1, 391/2, 386/4, 386/1, 384, 378/1, 332/1, 332/2, 333, 360,
1286, 1216/1, 1216/2, 1216/3, st.p.č. 10/1, 12, 165, 135, 24/1, 24/2, a 34, vše k.ú. Velký
Grunov, obec Brniště tak, jak je zakresleno v situačním výkresu v měřítku 1:5000, který je
součástí ověřené dokumentace k územnímu řízení zpracované Ing. Ladislavem Štěpánkem
(ČKAIT 0400404) a zároveň tvoří grafickou přílohou tohoto rozhodnutí.
2. Stavba chodníku (II. etapa) bude provedena na pozemcích p.č. 1118/1, 466/2, 473, 467, 463/2,
465, 1120/1, 460/2, 460/4, 460/3, 460/1, 459, 1120/3, 524/4, 442, 1123, 440, 431, 418, 427,
425/2, 425/1, 424/1, 423/3, 405/3, 399/2, 399/1, 391/2, 386/4, 386/1, 384, 378/1, 332/1, 332/2,
333, 360, 1286, 1216/1, 1216/2, 1216/3, st.p.č. 10/1, 12, 165, 135, 24/1, 24/2, a 34, vše k.ú.
Velký Grunov, obec Brniště s trasou podél silnice č. II/26834, po její levé straně ve směru na
Brniště, respektive ve směru S-J, počínaje pozemkem p.č. 466/2 a konče 1216/3 k.ú. Velký
Grunov. Trasa bude rozdělena na 6 tras. 1. má délku 288 m a končí u křižovatky s MK na ppč.
1120/3. Součástí chodníku bude opěrná žlb. zeď se zábradlím tl. 0,35 m a výšky 1,85 m
v úsecích 0,078 75- 0,102 65 km a 0,160 00- 0,240 00. V úseku 0,121 45-0,145 95 bude
provedeno oplocení KB blok s dřevěnou výplní výšky 1,5 m. Trasa 2 délky 169 m. začíná u
jmenované křižovatky a končí u MK na pozemku p.č. 431. Opěrná žlb. zeď tl. 0,35 m a výšky
1,75 m včetně římsy bude realizována v úsecích 0,105 40-0,120 05km a 0,122 85-0,137 70.
Součástí opěrné zdi bude oplocení výšky 1,5 m. Chodník dále pokračuje v trase 3. délky 276 m
až k MK na pozemku p.č. 391/2. V úseku 0,86 10 – 0,105 15 bude provedeno nové dřevěné
oplocení výšky 1,5 m, v úseku 0,251 95 -0,237 95 drátěné oplocení výšky 1,5 m a nová plocha
autobusového polozálivu z kamenné dlažby o ploše 32,8 m2. Na trasu 3 navazuje trasa 4 délky
440 m, jejíž součástí je opěrná zeď stejných rozměrů a složení jako v případě trasy č. 2 v 7
úsecích viz PD se zakončením na ppč. 1216/3 k.ú. Velký Grunov respektive v místě chodníku
etapa č. I. V úseku 0,351 20 – 0,415 00 bude provedeno oplocení z KB bloků s dřevěnou výplní
výšky 1,5 m. Trasa 5 chodníku bude provedena na protilehlé straně tzn. vpravo ve směru na
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Brniště v lokalitě ppč. 466/2 u autobusové zastávky délky 0,41 m. Trasa č. 6 tvoří plocha
autobusového polozálivu z kamenné dlažby 28,7 m2 na stejné straně jako trasa 5. Při
pozemcích p.č. 425/1 a 425/2. V celé trase chodníku budou provedeny odvodňovací obruby
délky 1,5 m. V místě autobusových zálivu budou uliční vpusti, v případě tras 5 a 6 zaústěny do
vsakovací retenční rýhy. Součástí chodníku bude 6 větví přípojek PVC DN 250 pro odvod
dešťových vod délky 82,1 m, 126,2 m, 108,6 m, 205 m 143,3 m a 145,4 m zaústěných do
stávajících propustů pod silnicí III. třídy. Zároveň stavba vyvolá přeložku vodovodního řadu
v úseku trasy 4. v km 0,319 00 délky 12 m z potrubí HDPE DN90 s trasou podél stávajícího
oplocení vybavenou hydrantem k odkalení vodovodu a dále přemístění 1x sloup spol. CETIN a
1x spol. ČEZ v úseku trasy 2, 1x sloup spol. ČEZ v úseku trasy 3 a v úseku trasy 4 1x sloup
spol. ČEZ. Nové chodníky budou provedeny ze zámkové dlažby. Šíře chodníku bude 1, 5 m,
z důvodu stávající zástavby dojde ve 4 případech k zúžení chodníku na 1,3-1,25 m. Chodník
bude od silnice oddělen silniční obrubou. Stavba si vyžádá kácení vzrostlých stromů v počtu 10
ks do průměru 1 m. Technické a materiálové provedení je detailně řešeno v PD stavby.
Umístěním stavby dojde k trvalému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu
z pozemků p.č. 332/1, 332/2, 333, 360, 384, 386/1, 386/4, 399/1, 405/3, 418, 423/3, 424/1, 427,
431, 440, 442, 460/1, 460/3, 460/4, 465, 473 a 524/4, vše k.ú. Velký Grunov. Projektová
dokumentace bude splňovat podmínky závazného stanoviska MěÚ Česká Lípa, Odboru
životního prostředí zn. MUCL/66689/2017 z 13.07.2017.
Projektová dokumentace bude splňovat podmínky koordinovaného závazného stanoviska MěÚ
Česká Lípa OŽP zn. MUCL/62794 z 03.08.2017:
- Projektová dokumentace ke stavebnímu řízení bude respektovat podmínku, že na lesních
pozemcích nebudou zakládány skládky materiálu nebo odpadu (stavební odpad ani výkopová
zemina). Nedojde ke kácení, ořezu větví a poškození lesního porostu ani kořenového systému
lesních porostů a k záboru pozemků určených k plnění funkcí lesa v rámci stavebních prací.
Stavba bude realizována dle předloženého projektu (PD) a situace stavby.
Stavebník splní podmínky povodí Ohře zn. POH/34385/2017-2/032100 z 07.08.2017:
- Projektová dokumentace ke stavebnímu řízení bude respektovat podmínku, že ve
stanoveném
záplavovém území VT Panenský potok nebudou skladovány snadno
rozpojitelné a odplavitelné materiály ani látky závadné vodám, pokud nebudou zabezpečeny
proti průtokům velkých vod.
Projektová dokumentace pro stavební řízení bude dle vyjádření Policie ČR KŘP LK DI
čj.:KRPL-59703-2/ČJ-2017-180106-06 ze dne 11.07.2017 v souladu s DUR zpracované firmou
PROMOS Sosnová spol. s r.o. č.zak. 117505 z 05/2017 a světelného výpočtu Ing. Masaříka,
Efektivní Osvětlování s.r.o. z 5 a 6/2017.
Realizace přeložky a projektová dokumentace ke stavebnímu řízení bude splňovat podmínky z
vyjádření Krajské správy silnic LK pod zn. KSSLK/2370/2017 z 23.08.2017:
- Případné změny v projektové dokumentaci je nutno s KSS LK konzultovat.
- Zhotovitel musí postupovat dle technických zásad a podmínek, pro zásahy do povrchu
komunikací pro ukládání inženýrských sítí, které jsou veřejně přístupné na http://www.ksslk.cz.
Ke stavebnímu řízení bude KSSLK předložen příčný řez v místě přeložky vodovodu nebo
propustku – km 0,31902, v PD bude zvětšen průměr flexibilní plastové trativodky z DN 100 na
DN 150. V místě rozšíření komunikace z důvodu situování autobusové zastávky bude
konstrukce sjednocena uložením přídlažby do betonového lože s vyspárováním M 25-XF4.
Projektová dokumentace ke stavebnímu řízení bude respektovat podmínky ČEZ Distribuce zn.
zn. 1093594523 z 21.07.2017 a zn. 0100706003 z 02.03.2017, CETIN a.s. č.j.:550931/17
z 03.03.2019 a č.j.:POS 159/17 z 17.07.2017 a Severočeské vodovody a kanalizace a.s. zn.
O17610168537/OTPCLI/če z 17.07.2017 a O17610051803/OTPCLI/če z 07.03.2017.
K žádosti o povolení stavby předloží stavebník doklady o vlastnickém nebo jiném právu
k pozemkům dotčených předmětnou stavbou.

Účastník řízení dle §27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád :
Obec Brniště, se sídlem Brniště č.p. 102, IČ: 00260401

Odůvodnění
Dne 18.07.2017 podala obec Brniště, se sídlem Brniště č.p. 102, IČ: 00260401, žádost o vydání
rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení na výše uvedenou stavbu. Uvedeným dnem bylo
zahájeno územní řízení.
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Stavební úřad oznámil dne 26.07.2017 známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní
správy zahájení územního řízení v souladu s § 85 stavebního zákona a nařídil dle § 87 veřejné ústní
jednání na den 31.08.2017, o jehož výsledku byl sepsán protokol. Námitky a připomínky účastníků
řízení, závazná stanoviska dotčených orgánů a připomínky veřejnosti mohly být uplatněny nejpozději
při ústním jednání. Informace o záměru byla vyvěšena na pozemku, na kterém se má záměr
uskutečnit do doby ústního jednání. Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek
uvedených v § 86 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány státní
správy a posoudil shromážděná stanoviska. Zjistil, že umístěním stavby nebudou ohroženy veřejné
zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy,
podle nichž návrh posuzují dotčené orgány. Návrh není v rozporu s územně plánovacími podklady
ani nebudou nepřiměřeně omezena nebo ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.
Stanoviska účastníků řízení a kladná stanoviska dotčených orgánů státní správy byla zkoordinována,
podmínky týkající se umístění stavby byly dle § 9 odst. 2 vyhlášky č. 503/2006 Sb. zahrnuty do
podmínek rozhodnutí v rozsahu, ve kterém se tyto požadavky týkají umístění stavby nebo
požadavků na zpracování projektové dokumentace, stejně jako respektování podmínek správců sítí
technického vybavení, v rozsahu stanovení podmínek pro zpracování projektové dokumentace.
Další požadavky týkající se provedení (popř. následného užívání) stavby chodníku včetně součástí a
příslušenství musí být uplatněny ve stavebním řízení a budou zahrnuty do podmínek rozhodnutí.
Uplatněné obecné požadavky, které stanoví právní předpisy, nebyly do podmínek zahrnuty.
Umístění navržené stavby vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu stanoveným vyhláškou č.
501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území ve znění pozdějších předpisů. Stavbou
dotčené pozemky se nachází v zastavěném území obce Brniště, pro které je schválen územní plán
Brniště, se způsobem funkčního využití ploch „Plochy dopravní infrastruktury“, „Plochy zeleně“ a
„Plochy smíšené obytné“.
Námitky veřejnosti nebyly v územním řízení uplatněny.
Návrh byl doložen (i v průběhu územního řízení) těmito rozhodnutími, vyjádřeními a souhlasy:
2x projektová dokumentace k územnímu řízení
výpisy z KN
snímky z katastrální mapy
koordinované závazné stanovisko MěÚ Česká Lípa zn. MUCL/62796 z 03.08.2017
závazné stanovisko MěÚ Česká Lípa OŽP č.j.:MUCL/66689/2017 z 13.7.2017
závazné stanovisko MěÚ Česká Lípa OŽP č.j.:MUCL/66178/2017 z 12.07.2017
vyjádření Povodí Ohře s.p. zn.POH/34385/2017-2/032100 z 07.08.2017
stanovisko PČR KŘP LK DI Česká Lípa č.j.:KRPL-43685-2/ČJ-2015-180106 z 12.05.2015
stanovisko KSS LK zn. KKSLK
vyjádření SČVK a.s. zn. O17610168537/OTPCLI/če z 17.07.2017 a
O17610051803/OTPCLI/če z 07.03.2017
vyjádření ČEZ Distribuce , a.s. zn. 1093594523 z 21.07.2017 a zn. 0100706003 z 02.03.2017
vyjádření CETIN a.s. č.j.:550931/17 z 03.03.2019 a č.j.:POS 159/17 z 17.07.2017
vyjádření GridServieces, s.r.o. zn. 5001467123 z 02.03.2017
vyjádření InfoTel spol. s r.o. č.ž. E004937/17 z 02.023.2017
České radiokomunikace zn. UPTS/OS/165533/2017 z 06.03.2017
vyjádření Telco Pro Servieces, a.s. zn. 0200565022 z 02.03.2017
smlouva o právu provedení stavby č.j.OLP/2370/2017 (Liberecký kraj)
smlouva o přeložce zn. CES 1875/2017 (SVS a.s.)
smlouvy o právu provedení stavby - Holinkovi Jan a Gabriela, Oplovi Bohumil a Jiřina, Vitvarovi
Josef a Eva, Tomkovi Josef a Vlasta, Jechovi Stanislav a Eva, Pavlík Pavel, Švarcovi Michal a
Lenka, Ing. Sládečková Jiřina, Krásovi Petr a Aneta, Řeháčkovi Jaroslav a Anděla, Bruncovi
Jaroslav a Eva, Pánková Kristýna, Pokorný Miloslav, Rozsypalová Alena, Řeháček Miloslav
Při vymezování okruhu účastníků územního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném
případě toto právní postavení podle § 85 stavebního zákona přísluší (vedle stavebníka) vlastníkům
pozemků a staveb, které jsou dotčeny předmětnou stavbou a které mají společnou hranici se
stavbou a dotčenými pozemky, může-li být jejich právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno a jedná
se o : Krajská správa silnic Libereckého kraje p.o., Povodí Ohře, státní podnik, ZOD Brniště a.s.,
Angusland s.r.o., Tomek Josef, Tomková Vlasta, Jech Stanislav, Jechová Eva, Székely Marek,
Kocková Dagmar Mgr., Pánková Kristýna, Pokorný Miloslav, Pokorný Zdeněk, Ornst Oldřich, Novák
Michal, Římalová Radka, Římal Petr, Řeháček Miloslav, Řeháčková Anděla, Řeháček Jaroslav,
Lašová Lucie, Švarc Michal, Švarcová Lenka, Krása Petr, Krásová Aneta, Rozsypalová Alena,
Tesařová Dana, Stiborová Hanička, Kudibalová Marta, Pokorná Jaroslava, Brezániová Vlasta, Brunc
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Jaroslav, Bruncová Eva, Brunc Jaroslav, Sládečková Jiřina Ing., Pavlík Pavel, Vitvar Josef, Vitvarová
Eva, Oplová Jiřina, Opl Bohumil, Petr Lubomír Ing., Holinka Jan Ing., Holinková Gabriela, ČEZ
Distribuce a.s., Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., Severočeské vodovody a kanalizace a.s.;
a které mají společnou hranici se stavbou a dotčenými pozemky, může-li být jejich právo
navrhovanou stavbou přímo dotčeno a jedná se o vlastníky pozemků a staveb : na p.p.č. 464, 456/2,
438/1, 433, 1126, 143, 423/1, 404/2, 388/2, 391/3, 391/1, 375/1, 375/2, 27/1, 1297, 366/1, 362/2,
466/1, 461, 1235, 470, 472/1, 474, 463/1, 464, 476/6, 1120/4, 289, 464, 456/1, 456/9, 441, 526/6, 8,
10/2, 10/3, 432,435, 12, 1125, 416, 423/1, 408, 588/4, 593/1, 593/2, 1127, 403/2, 404/4, 405/1,
403/1, 401/3, 388/1, 23/2, 386/2, 23/1, 615, 616, 614/2, 378/1, 382, 617, 29, 366/2, 372, 1297, 363,
169, 359/1, 362/1, 358/2, 1216/4, 644/4, 644/7, 356 a st.p.č. 1, 270, 5. Vlastnictví ani jiná práva
k dalším (vzdálenějším) nemovitostem, nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.
Přístup a příjezd ke stavbě je zajištěn ze stávajících komunikací. Nedílnou součástí projektové
dokumentace jsou výše uvedená stanoviska stavbou dotčených správců sítí s uvedenými
podmínkami pro umístění (realizaci) předmětné stavby.
Ke stavbě byl předložen v závazném stanovisku MěÚ Česká Lípa OŽP, jako orgánu ochrany
ovzduší zn: MUCL/62795/2017 ze dne 12.07.2017.05.2015 souhlas se stavbou, neboť v souvislosti
s činnostmi při realizací stavby dochází, nebo by mohlo dojít ke znečišťování ovzduší; souhlas
s navrhovanou stavbou v závazném stanovisku MěÚ Česká Lípa Odboru životního prostředí zn.
MUCL/33656/2015 z 29.05.2015 s trvalým odnětím zemědělské půdy ze ZPF na pozemcích 332/1,
332/2, 333, 360, 384, 386/1, 386/4, 399/1, 405/3, 418, 423/3, 424/1, 427, 431, 440, 442, 460/1,
460/3, 460/4, 465, 473 a 524/4, vše k.ú. Velký Grunov. Dále pak souhlas v závazném stanovisku
MěÚ Česká Lípa, odbor dopravy dle § 40 odst. 4 písm. d) a odst. 5 písm b) zákona č. 13/1997 Sb. o
pozemních komunikacích, souhlas MěÚ Česká lípa OŽP k umístění a povolení stavby do vzdálenosti
50 m od okraje lesa (ochranné pásmo lesa), souhlas v závazném stanovisku MěÚ Česká Lípa OŽP
dle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů ve znění
pozdějších předpisů a souhlas MěÚ Česká Lípa OŽP dle § 79 odst. 4 písm b) zákona č. 185/2001
Sb o odpadech ve znění pozdějších předpisů, které jsou součástí koordinovaného stanoviska MěÚ
Česká Lípa OŽP zn. :MUCL/62796/2017 z 03.08.2017.
Jelikož dle situace dojde ve 4 případech ke zúžení chodníku, bylo dne 11.08.2017 pod č.j.:MUMI
5002/2017 vydáno stavebním úřadem rozhodnutí o povolení výjimky z bodu 1.0.2. příloha 2 vyhl. č.
398/2009 SDb., o obecných požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
Ke stavbě dali souhlas vlastníci dotčených pozemků: Liberecký kraj, Holinkovi Jan a Gabriela,
Oplovi Bohumil a Jiřina, Vitvarovi Josef a Eva, Tomkovi Josef a Vlasta, Jechovi Stanislav a Eva,
Pavlík Pavel, Švarcovi Michal a Lenka, Ing. Sládečková Jiřina, Krásovi Petr a Aneta, Řeháčkovi
Jaroslav a Anděla, Bruncovi Jaroslav a Eva, Pánková Kristýna, Pokorný Miloslav, Rozsypalová
Alena, Řeháček Miloslav a Severočeská vodárenská společnost a.s.
O stavební povolení pro stavbu chodníku včetně součástí a příslušenství bude požádán
příslušný silniční správní úřad MěÚ Česká Lípa jako speciální stavební úřad ve věcech silnic
II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací, na základě
projektové dokumentace zpracované oprávněnou osobou v rozsahu vyhlášky č. 146/2008 Sb.,
o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb a přílohy č. 8 k této
vyhlášce. O stavební povolení pro stavbu přeložky vodovodního řadu bude požádán
příslušný speciální stavební úřad MěÚ Česká Lípa OŽP. Žádost o stavební povolení bude mít
náležitosti dle vyhl. č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o
náležitostech povolení souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších
předpisů. Projektová dokumentace bude zpracována osobou oprávněnou projektovat vodní
díla.
Stavba přeložky sítí technického vybavení (přemístění sloupů) a oprava (nové) oplocení
nevyžaduje v souladu s § 103 odst. 1 stavebního zákona stavební povolení ani ohlášení
Stavební úřad v řízení zajistil úplnost podkladů pro rozhodnutí, projednal návrh ve veřejném ústním
jednání a umožnil účastníkům řízení se seznámit s podklady pro rozhodnutí a uplatnit námitky k
návrhu. Stavební úřad dále ve výroku tohoto rozhodnutí výčtem pozemků vymezil území pro
navrhovaný účel a stanovil podmínky pro projektovanou přípravu stavby a pro zabezpečení ochrany
veřejných zájmů v území. K ochraně veřejných zájmů stavební úřad přezkoumal a odůvodnil soulad
navržené stavby s cíli a záměry územního plánování, s obecnými požadavky na výstavbu,
přezkoumal a stanovil požadavky k ochraně veřejného zdraví a životního prostředí a k ochraně
dalších veřejných zájmů, jak vyplynuly z projednání a stanovisek dotčených orgánů a zajistil časovou
a věcnou koordinaci stavby s ostatními stavbami v území. Stavební úřad rovněž posoudil vyjádření
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účastníků řízení a soulad s územním plánem obce Brniště. Na základě toho stavební úřad rozhodl,
jak je ve výroku uvedeno.
Toto územní rozhodnutí platí 2 roky ode dne, kdy nabude právní moci, nepozbývá však platnosti,
pokud v této lhůtě bude podána úplná žádost o stavební povolení. Územní rozhodnutí také pozbývá
platnosti dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení navrhovatele nebo jeho právního zástupce o
tom, že upustil od záměru, k němuž se rozhodnutí vztahuje.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ust. § 81 a § 83 odst. 1 zákona č.
500/2004 Sb., o správním řádu odvolání, ve kterém uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a
v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu
předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí ke Krajskému úřadu Libereckého kraje v
Liberci, podáním u zdejšího stavebního úřadu. Odvolání se podává v počtu stejnopisů tak, aby jeden
stejnopis zůstal stavebnímu úřadu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník
potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Mimoň. Odvolání musí mít
náležitosti dle ustanovení § 82 správního řádu. Podané odvolání má odkladný účinek (§ 85 odst. 1
správního řádu). Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné (§ 82 odst. 1 správního
řádu).

otisk úředního razítka

Jiří Jech
referent odboru výstavby, dopravy a ZŽP
Správní poplatek podle položky 17 odst. 1 písm. f) sazebníku zákona č. 634/2004Sb., o správních
poplatcích byl zaplacen dne 02.08.2017 na účet MěÚ Mimoň.
Příloha rozhodnutí:
- ověřený situační výkres
Příloha pro navrhovatele (po právní moci rozhodnutí):
- ověřená dokumentace pro ÚŘ
Obdrží:
Účastnící řízení dle § 85 odst. 1
Obec Brniště
Účastnici řízení dle § 85 odst. 2 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 43003 Chomutov
Severočeská vodárenská společnost a.s.
ZOD Brniště a.s., Jáchymov 1, 47129 Brniště
Angusland s.r.o., Nové Zákupy 315, Zákupy
Tomek Josef, Velký Grunov 6, 47129 Brniště
Tomková Vlasta, Velký Grunov 6, 47129 Brniště
Jech Stanislav, Velký Grunov 7, 47129 Brniště
Jechová Eva, Velký Grunov 7, 47129 Brniště
Székely Marek, Velký Grunov 8, 47129 Brniště
Kocková Dagmar Mgr., Velký Grunov 9, 47129 Brniště
Pánková Kristýna, Ploužnice 302, 47124 Ralsko
Pokorný Miloslav, Malá 1051/1, 47001 Česká Lípa
Pokorný Zdeněk, Velký Grunov 12, 47129 Brniště
Ornst Oldřich, Velký Grunov 12, 47129 Brniště
Novák Michal, Hlemýždí 46, 47129 Brniště
Římalová Radka, Velký Grunov 15, 47129 Brniště
Římal Petr, Velký Grunov 15, 47129 Brniště
Řeháček Miloslav, U Nemocnice 534, Mimoň I, 47124 Mimoň
Řeháčková Anděla, Polní 281, Mimoň I, 47124 Mimoň
Řeháček Jaroslav, Polní 281, Mimoň I, 47124 Mimoň
Lašová Lucie, Špálova 3256, 47001 Česká Lípa
Švarc Michal, Velký Grunov 103, 47129 Brniště
Švarcová Lenka, Velký Grunov 103, 47129 Brniště
Krása Petr, Velký Grunov 119, 47129 Brniště
Krásová Aneta, Velký Grunov 119, 47129 Brniště
Rozsypalová Alena, Velký Grunov 128, 47129 Brniště
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Tesařová Dana, Letná 216, Mimoň IV, 47124 Mimoň
Stiborová Hanička, Velký Grunov 121, 47129 Brniště
Kudibalová Marta, Sadová 3505/17, 46601 Jablonec nad Nisou
Pokorná Jaroslava, Malá 1051/1, 47001 Česká Lípa
Brezániová Vlasta, č.p. 25, 29404 Veselice
Brunc Jaroslav, Velký Grunov 83, 47129 Brniště
Bruncová Eva, Velký Grunov 83, 47129 Brniště
Brunc Jaroslav, Velký Grunov 80, 47129 Brniště
Sládečková Jiřina Ing., Velký Grunov 100, 47129 Brniště
Pavlík Pavel, Jana Wericha 2350, 47006 Česká Lípa
Vitvar Josef, Velký Grunov 5, 47129 Brniště
Vitvarová Eva, Velký Grunov 5, 47129 Brniště
Oplová Jiřina, Velký Grunov 2, 47129 Brniště
Opl Bohumil, Velký Grunov 2, 47129 Brniště
Petr Lubomír Ing., Lužická 1403/25, Vinohrady, 12000 Praha
Holinka Jan Ing., Velký Grunov 1, 47129 Brniště
Holinková Gabriela, Velký Grunov 1, 47129 Brniště
ČEZ Distribuce a.s.
O2 Czech Republic a.s.
Severočeské vodovody a kanalizace a.s.
Dotčené orgány státní správy:
Policie ČR KŘP DI Česká Lípa
MěÚ Česká Lípa OŽP
MěÚ Česká Lípa, Odbor dopravy
MěÚ Česká Lípa, úřad územního plánování
Zplnomocněný zástupce:
- Ing. Hřebřinová Martina, Skalická 736, Nový Bor

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce MěÚ Mimoň minimálně 15 dnů. 15. den vyvěšení
je dnem doručení.
Potvrzujeme zveřejnění formou umožňující dálkový přístup podle § 25 odst.2 správního řádu.
Datum …………………………….
Datum …………………………….
Vyvěšeno
Sejmuto
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení
Razítko

