
 

                                                                                                                                                                                                1/2 
 

 

 
Vážená paní 

Hana Schmmmitz Cvejnová 

Sněžník 5 

Jílové u Děčína 

407 01 

 
 
 
 
 

 

Věc: Odpověď na žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. 

 
 
 
Vážená paní Cvejnová, 
 
Na základě Vaší žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., doručené na adresu Správy 
Národního parku České Švýcarsko dne 31.1.2018 a zaevidované pod č.j. SNPCS 00630/2018, 
Vám zasílám požadované dokumenty týkající se žádostí vztahujících se k parcelám č. 106/1, 
106/2, 106/4, 106/5 a 133/1 v k.ú. Sněžník. 
 
V příloze Vám zasíláme: 
 
1) Výřez hlavního výkresu územního plánu sídelního útvaru Jílové. Závazná vyhláška č. 

35/1999 o závazné části územního plánu sídelního útvaru Jílové byla vydána dne 29. 11. 
1999. Zde je p.p.č.  106/1 a 106/2 v k.ú. Sněžník součástí zastavěného území města Jílové 
a je součástí obytného území malých sídel. P.p.č. 133/1 v k.ú. Sněžník je součástí 
neurbanizovaného území (tvoří ho nezastavěné pozemky, které nejsou určeny 
k zastavění). Pozemkové parcely č. 106/4 a 106/5 (i 106/3 a 106/6) v k.ú. Sněžník v době 
vydání územního plánu sídelního útvaru neexistovaly.  

 
2) Kopii rozhodnutí č.j. 39R/269/LP/01 ze dne 14. 2. 2001, kterým Správa CHKO Labské 

pískovce, Dlouhá jízda 1257/7, 405 01 Děčín, povolila kácení celkem 20m ks vrby jívy 
rostoucích na p.p.č. 106/2 v k.ú. Sněžník za účelem rozšíření stávající plochy na úpravu 
parkoviště. Součástí je i kopie žádosti firmy H. K. Gastro, Penzion Hraniční Bouda, 
Sněžník 95, zastoupená panem Pavlem Honzíkem, podaná dne 14. 2. 2001. Součástí 
spisu byla i kopie katastrální mapy, z které je zřejmé, že pozemkové parcely č. 106/4 a 
106/5 (i 106/3 a 106/6) v k.ú. Sněžník v této době neexistovaly.  

 
3) Kopii dohody ze dne 18. 4. 2006 mezi zástupci města Jílové a pracovníky Správy CHKO 

Labské pískovce, jejíž předmětem byly připomínky ve stanovisku vydaném Správou CHKO 
Labské pískovce k návrhu 1. změny ÚPSÚ Jílové. Zde je u čísla lokality 46 na Sněžníku 
uvedeno: „K návrhu neměla Správa CHKO LP žádné připomínky. Při místním šetření byl 
dohodnut rozsah plochy určené pro parkoviště – viz. přiložený a odsouhlasený snímek 
z KN.“ Tento snímek je součástí kopie. Opět je z něj zřejmé, že p.p.č. 106/2 v k.ú. Sněžník 
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ještě nebyla dále dělena. 
 
4) Výřez z hlavního výkresu 1. změny územního plánu sídelního útvaru Jílové, která byla 

vydána opatřením obecné povahy dne 13. 5. 2008. To nabylo právní moci dne 29. 5. 2008. 
Zde je vymezena zastavitelná plocha parkoviště pod číslem lokality 46 na p.p.č. 106/2, 
106/3, 106/4, 106/5, 106/6, části 106/1 a části 133/1 v k.ú. Sněžník. 
 

5) Váš podnět k prošetření pravděpodobně nepovolené stavby v obci Sněžník, Jílové 
doručený dne 23. 5. 2017 Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR a zaevidovaný pod č.j. 
03075/UL/17. Protože Správa Národního parku České Švýcarsko od 1. 6. 2017 vykonává 
státní správu na území CHKO Labské pískovce (v souvislosti se zákonem č. 123/2017 Sb., 
kterým se měnil zákon), byl tento podnět předán Správě NP České Švýcarsko pod č.j.: 
SNPCS 02415/2017.  

 
6) Kopii usnesení Krajského úřadu Ústeckého kraje, č.j.: 391/UPS/2017 ze dne 16. 6. 2017, 

kterým pověřuje Obecní úřad Libouchec, odbor výstavby a životního prostředí k prošetření a 
vyřízení výše uvedeného podnětu. Toto usnesení bylo doručeno dne 12. 7. 2017 pod č.j.: 
SNPCS 03352/2017, sp.zn.: SZ SNPCS 02415/2017/2. 

 
7) Kopii oznámení o provedení kontrolní prohlídky stavby (§ 133 SZ) a pozvání k ústnímu 

jednání na 1. 8. 2017 (úterý) ve 13:00 hodin, zaslaného Obecním úřadem Libouchec, odbor 
stavební a životního prostředí a doručeného dne 14. 7. 2017 pod č.j.: SNPCS 03389/2017, 
sp.zn.: SZ SNPCS 02415/2017/3. O výsledku projednání nejsme dále informováni. 

 
 

S pozdravem 

 
 
Mgr. Richard Nagel 
ředitel odboru veřejných vztahů 
 


