
MAGISTRÁT    MĚSTA    ÚSTÍ   NAD   LABEM 
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Č. SPISU: 33880/2017      V ÚSTÍ NAD LABEM 

Č.JEDNACÍ: MM/SO/S/40921/2017/Dvo  26.5.2017 

VYŘIZUJE: Lenka Dvořáková   

TELEFON: 475271759   

 

 

SDĚLENÍ 

 

Stavební odbor Magistrátu města Ústí nad Labem, 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"), obdržel dne 30.4.2017 podnět k zahájení řízení z moci úřední dle    

§ 42 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), který 

podal  

Stop tunelům, z.s. zastoupené předsedou spolku Mgr. Janem Kvapilem, Ph.D., IČO 22879552, 

Na Valech 813/3, 400 01 Ústí nad Labem.  

Ve svém podnětu uvádíte: 

„Na pozemcích parcelních čísel 244/52, 244/53, 244/54, 244/55, 244/56, 244/57, 244/58, 244/59, 244/60, 

244/61 v katastrálním území Habrovice je podél Habrovického rybníka v územním plánu Ústí nad Labem 

vymezen asi 17metrový pás, v územním plánu označený indexem P4-7, který má být bez ohledu na 

vlastnictví veřejně přístupný a je jen velice omezeně zastavitelný. Podle nám dostupných informací nebyla 

na ploše P4-7 povolena žádná stavební činnost, přesto terénní práce probíhající v sousedství zasahují 

výrazně i na uvedenou plochu. Navíc je tato plocha v místě přístupu z veřejného prostranství na pozemku 

parcelního čísla 244/1 v katastrálním území Habrovice označena cedulí „Soukromý pozemek. Vstup 

zakázán“. To je v rozporu s požadavkem územního plánu. 

Z jednoho z domů, které se v této lokalitě v současnosti stavějí (domníváme se, že se jedná o dům na 

pozemku parcelního čísla 244/55 v katastrálním území Habrovice) je veden svod dešťových vod do 

Habrovického rybníka. Máme za to, že to je v rozporu s vydanými povoleními.“ 

 

Stavební úřad Vám sděluje, že na základě prošetření Vašeho podnětu, neshledal důvody k zahájení řízení 

z moci úřední. 

 

 

 

 

 

 

 

[otisk úředního razítka] 

Ing. Vlastimil Hudeček v.r. 

vedoucí stavebního odboru 

Magistrátu města Ústí nad Labem 

Za správnost vyhotovení: Lenka Dvořáková 

 

 

 

Obdrží: 

Stop tunelům, z.s., IDDS: iaxxmya, Na Valech č.p. 813/3, Bukov, 400 01  Ústí nad Labem 1 
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