MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC
Odbor životního prostředí
oddělení Vodoprávní úřad
nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
tel. 485 244 861, IDDS: 7c6by6u, el. podatelna: posta@magistrat.liberec.cz
Č.j.: ZPVU/4330/124186/20-Ran
CJ MML 194212/20
Vyřizuje: Kateřina Řandová – kl. 4875

Liberec, dne 09.12.2020

Obec Rynoltice
Rynoltice 199
463 53 Křižany
v zastoupení:
Vendulka Grübelová
V Nivách 2245/7
466 01 Jablonec nad Nisou

OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ
Obec Rynoltice, IČ: 263168, Rynoltice 199, 463 53 Křižany
(dále jen "žadatel"), podal:
1) žádost o vydání společného územního a stavebního povolení stavby vodního díla dle § 94j zákona
č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"stavební zákon"), ČOV pro stávající bytový dům:
"ČOV pro bytový dům č. p. 233, k.ú. Rynoltice"
(dále jen "stavba"), na pozemcích parc. č. 371/5, 443/12 v katastrálním území Rynoltice.
Údaje o místu předmětu rozhodnutí:
Identifikátor kraje
Název kraje
Identifikátor obce
Název obce
Identifikátor katastrálního území
Název katastrálního území
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí
Číselný identifikátor vodního toku
Název vodního toku
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí
Říční km vodního toku
Hydrogeologický rajon
ID a název útvaru povrchových vod
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)

CZ051
Liberecký
564397
Rynoltice
744719
Rynoltice
parc. č. 371/5, 443/12
10100181
Panenský potok
1-14-03-0150-0-00-00
23,7
4640 - Křída Horní Ploučnice
OHL_0960 – Panenský potok od pramene
po ústí do Ploučnice
X: 969928, Y: 704218 (ČOV),
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X: 969937, Y: 704220 (RŠ1),
X: 969952, Y: 704227 (napojení na stávající
kanalizaci),
X: 969953, Y: 704231 (výustní objekt).
Údaje o umístění stavby:
ČOV bude umístěna na pozemku parc. č. 443/12 ve vzdálenosti 34,0 m od společné hranice s pozemkem parc.
č. 443/6, 43,0 m od společné hranice s pozemkem parc. č. 1999 a 10,0 m od budovy s č. p. 233,
vše k.ú. Rynoltice,
propojovací kanalizace bude umístěna na pozemku parc. č. 443/12, k.ú. Rynoltice,
revizní šachta bude umístěna na pozemku parc. č. 443/12 ve vzdálenosti 13,5 m od společné hranice
s pozemkem parc. č. 371/4 a 31,0 m od společné hranice s pozemkem parc. č. 443/6, vše k.ú. Rynoltice.
Stavba obsahuje:
 ČOV EKO SBR BIO H-III (výrobce Bazénplast s. r. o.) - plastová nádrž - šířka 2,0 m, délka 4,0 m
a celková výška 2,3 m,
 propojovací kanalizace – stávající betonová DN 200 v délce 10,0 m mezi bytovým domem a ČOV, PVC
DN 160 v délce 8,0 m mezi ČOV a revizní šachtou 1 (RŠ1) a PVC DN 200 v délce 13,0 m mezi RŠ1
a místem napojení na stávající kanalizaci,
 revizní šachta – betonová DN 1000, směrem k terénu zúžena kónickým nástavcem DN 600, kryta
litinovým poklopem,
 výustní objekt - stávající výustní objekt bude rekonstruován, PVC DN 200 vsazeno do kamenné zdi
s obezdívkou z lomového kamene.
2) žádost o povolení k nakládání s vodami - vypouštění odpadních vod do vod povrchových podle § 8
odst. 1 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), z ČOV pro stávající bytový dům č. p. 233, na místě:
Identifikátor kraje
Název kraje
Identifikátor obce
Název obce
Identifikátor katastrálního území
Název katastrálního území
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí
Číselný identifikátor vodního toku
Název vodního toku
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí
Říční km vodního toku
Hydrogeologický rajon
ID a název útvaru povrchových vod
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)

CZ051
Liberecký
564397
Rynoltice
744719
Rynoltice
parc. č. 371/5, 443/12
10100181
Panenský potok
1-14-03-0150-0-00-00
23,7
4640 - Křída Horní Ploučnice
OHL_0960 – Panenský potok od pramene
po ústí do Ploučnice
X: 969928, Y: 704218 (ČOV),
X: 969937, Y: 704220 (RŠ1),
X: 969953, Y: 704231 (výustní objekt).

V tomto rozsahu:
Údaje o navrženém množství vypouštěných vod
Průměrné navržené
Maximální navržené
Maximální měsíční navržené
Roční navržené
Počet měsíců v roce, ve kterých se vypouští
Navržené časové omezení platnosti povolení

0,01 l/s
2,0 l/s
0,075 tis. m3/měs.
0,912 tis. m3/rok
12
do 30.06.2030
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Velikost zdroje znečištění v EO

30

Údaje o navržené jakosti vypouštěných vod
a) BSK5 t/r
b) CHSKCr t/r
c) NL t/r
a) BSK5 Hodnota 'p'
a) BSK5 Hodnota 'm'
b) CHSKCr Hodnota 'p'
b) CHSKCr Hodnota 'm'
c) NL Hodnota 'p'
c) NL Hodnota 'm'

0,030 t/r
0,099 t/r
0,033 t/r
40 mg/l
80 mg/l
150 mg/l
220 mg/l
50 mg/l
80 mg/l

Dnem podání žádosti bylo zahájeno řízení o společném územním, stavebním a vodoprávním řízení.
K žádosti bylo doloženo:
 3 x projektová dokumentace stavby, kterou vypracoval Ing. Tomáš Grübel (ČKAIT – 0500971) v říjnu
2018,
 souhrnné vyjádření, které vydal Magistrát města Liberec, odbor životní prostředí dne 12.08.21019
pod č.j.: MML/ZP/Piv/077458/19-SZ 077458/19/2,
 stanovisko správce povodí Povodí Ohře, státní podnik ze dne 24.10.2020, zn.: POH/45394/2018-2/037200,
 stanovisko správce toku Povodí Ohře, státní podnik ze dne 29.10.2018, zn.: POH/45901/2018-2/301100,
 smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti ze dne 17.12.2018,
 stanovisko Agentury ochrany přírody České republiky ze dne 15.03.2019, č.j.: SR/0336/LI/2019-4 – stavba
mimo chráněné území,
 souhlas se stavbou, který vydala Obec Rynoltice dne 18.10.2019, č. usnesení rady 11/2019,
 vyjádření správců inženýrských sítí (CETIN a. s., ČEZ Distribuce, a. s., Telco Pro Services, a. s., ČEZ ITC
Services, a. s., Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., GridServices, s. r. o., České
radiokomunikace a. s.),
 vyjádření ke stavebnímu řízení, které vydal CETIN a. s. dne 02.10.2018, č. j.: 736927/18,
 informativní výpis z katastru nemovitostí,
 plán kontrolních prohlídek stavby,
 plná moc k zastupování.
Dne 02.10.2020 bylo žadatelem doplněno:
 aktualizace projektové dokumentace stavby, kterou vypracoval Ing. Tomáš Grübel (ČKAIT – 0500971)
v říjnu 2018 – oprava výkresu D.5a, D.5b, D.5bb v září 2020.
Dne 07.12.2020 bylo žadatelem doplněno:
 aktualizace projektové dokumentace stavby, kterou vypracoval Ing. Tomáš Grübel (ČKAIT – 0500971)
v říjnu 2018 – oprava textové části dokumentace.
Byly tedy doloženy všechny povinné doklady.
Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad (dále jen "Vodoprávní úřad"),
příslušný podle § 104 odst. 2 a § 106 odst. 1 vodního zákona a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst.
5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) stavebního zákona, oznamuje podle § 115 odst. 1 vodního zákona
a § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád")
zahájení společného územního a stavebního a vodoprávního řízení, ve kterém podle § 94m odst. 3 stavebního
zákona upouští od ohledání na místě a ústního jednání, jelikož jsou mu dobře známy poměry na staveništi
a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu
provádění.
Podle názoru Vodoprávního úřadu byl podklady shromážděnými k okamžiku zahájení řízení zjištěn stav věci.
Pokud účastník řízení nevyužije svého práva navrhovat důkazy a činit jiné návrhy, přistoupí Vodoprávní úřad
k vydání rozhodnutí ve věci na základě výše uvedených podkladů shromážděných k okamžiku zahájení řízení
již bez dalšího právního úkonu.
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Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy,
do 15 dnů od doručení tohoto oznámení.
K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům v souladu s ustanovením § 94n
stavebního zákona nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Magistrát
města Liberec, odbor životního prostředí, úřední dny pondělí a středa 8,00 - 17,00).
Poučení:
K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací
dokumentace, se nepřihlíží.
Osoba, která je účastníkem řízení podle § 94k písm. d) a e), může uplatňovat námitky proti projednávanému
stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebního záměru nebo požadavkům
dotčených orgánů, pokud jimi může být přímo dotčeno jeho vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemku
nebo stavbě. Obec uplatňuje ve společném územním a stavebním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů
občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může v řízení uplatňovat
námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným stavebním záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou
se podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.
Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení,
a důvody podání námitek.
Námitky stavební úřad posoudí na základě obecných požadavků na výstavbu, závazných stanovisek, popřípadě
rozhodnutí dotčených orgánů nebo technických norem, pokud taková námitka nepřesahuje rozsah
jeho působnosti. O námitce občanskoprávní povahy si stavební úřad učiní úsudek a rozhodne ve věci; to neplatí
v případě námitek týkajících se existence nebo rozsahu vlastnických nebo jiných věcných práv.
Necháte-li se v řízení zastupovat, musí se Váš zmocněnec prokázat písemnou plnou mocí, nebo lze udělit plnou
moc do protokolu. V případě právnické osoby činí dle ustanovení § 30 správního řádu úkony ten, kdo je k tomu
oprávněn v řízení před soudem (§ 21 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád v platném znění). Každý
kdo činí úkony, musí prokázat své oprávnění.
V případě, že občanská sdružení oznámí písemně do 8 dnů po obdržení tohoto oznámení svůj případný
zájem zúčastnit se tohoto řízení, budou mít postavení účastníka řízení dle ustanovení § 27 odst. 3
správního řádu.
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve výši 300 Kč (slovy tři sta korun
českých) podle položky 18 odst. 1 písm. g) zaplaťte v hotovosti na sekretariátu správního orgánu nebo
bankovním převodem na účet statutárního města Liberec - č. ú. 4096302/0800, variabilní symbol
č. 9810124186. Doklad o zaplacení předložte správnímu orgánu.

Ing. Radka Doláková, v. r.
vedoucí oddělení Vodoprávní úřad
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
O vyvěšení této veřejné vyhlášky na místě k tomu určeném a o vrácení jednoho výtisku vyhlášky
s potvrzením dne vyvěšení a sejmutí žádáme Magistrát města Liberce a Obecní úřad Rynoltice.
Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Rozdělovník str. 5)
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Obdrží:
K vyvěšení na úřední desku:
1. Magistrát města Liberec, Odbor kanceláře tajemníka – 1 x na úřední desku
2. Obecní úřad Rynoltice – 1 x na úřední desku
Účastníci vodoprávního řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu) do vlastních rukou:
3. Vendulka Grübelová, V Nivách č.p. 2245/7, 466 01 Jablonec nad Nisou 1
4. Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm
Další účastníci (§ 27 odst. 2 správního řádu a § 110 odst. 7 stavebního zákona) veřejnou vyhláškou:
5. Vlastníci pozemků st. číslo 431, 432, 433, 434, parc. č. 371/4, 371/7, 443/5, 443/6, 1999, 1985/2, vše k.ú.
Rynoltice.
6. Správci sítí: CETIN a. s.
dotčené orgány:
7. Magistrát města Liberec - odbor životního prostředí, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, 460 01 Liberec 1
ostatní:
8. Český rybářský svaz, z. s., Severočeský územní svaz Ústí nad Labem, Střekovské nábřeží č.p. 975/51,
Střekov, 400 03 Ústí nad Labem 3
9. Městský úřad Hrádek nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, IDDS: 4tkbw8g
1 x pro spis (J-6216)

