
M A G I S T R Á T   M Ě S T A   L I B E R E C  
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/4330/263244/19-Ran Liberec, dne 20.01.2020 

CJ MML 012914/20 

Vyřizuje: Kateřina Řandová – kl. 4875 

 

 

 

Severočeská vodárenská společnost a.s. 

Přítkovská 1689/14 

Trnovany 

415 01 Teplice  

 

v zastoupení: 

 

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  

Přítkovská 1689 

Trnovany 

415 50 Teplice 

 

 

 

OZNÁMENÍ 

ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ  

 

Severočeská vodárenská společnost a.s., IČ: 49099469, Přítkovská 1689/14, 415 01 Teplice  

 

(dále jen "stavebník") dne 06.12.2019 podal žádost o vydání stavebního povolení k provedení vodního 

díla dle § 15 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) a § 115 zákona č. 183/2006 Sb.,  

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů  

(dále jen "stavební zákon"), ke zřízení vodovodu: 

 

"LI 048 021 Rynoltice, Polesí - rekonstrukce vodovodu" 

 

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 2086/1, 2101/1, 2099/1, 2086/2, 1106/1, 2098/1, 2079/2, 1053 

a st. č. 262 v katastrálním území Polesí u Rynoltic. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení. 

Údaje o místu předmětu rozhodnutí: 

Identifikátor kraje CZ051 

Název kraje Liberecký 

Identifikátor obce 564397 

Název obce Rynoltice 

Identifikátor katastrálního území 744701 

Název katastrálního území Polesí u Rynoltic 

Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí 2086/1, 2101/1, 2099/1, 2086/2, 1106/1, 

2098/1, 2079/2, 1053 a st. č. 262 

Číslo hydrologického pořadí a podpořadí 1-14-03-0150-0-00 

Hydrogeologický rajon 4640 - Křída Horní Ploučnice 
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Orientační určení polohy (souřadnice X, Y) IO 01  

X: 968456,42, Y: 704792,65 (začátek stavby), 

X: 968372,83, Y: 704758,07 (konec stavby);  

IO 02  

X: 968198,12, Y: 704436,48 (začátek stavby), 

X: 968269,09, Y: 704234,56 (konec stavby). 

 

Stavba obsahuje: 

IO 01 Vodovodní řad "1" - rekonstrukce 

 PE DN 110 v délce 91,0 m, 

 propojení stávajících vodovodních řadů  - PE 110 v délce 1,0 m a PE 90 - v délce 4,0 m, 

 na rekonstruovaném vodovodním řadu se nenacházejí žádné stávající hydranty. 

 

IO 02 Vodovodní řad "2" - rekonstrukce 

 PE DN 90 v délce 226,0 m, 

 propojení stávajících vodovodních řadů  - PE 90 - v délce 5,0 m, 

 na rekonstruovaném vodovodním řadu se nenacházejí žádné stávající hydranty. 

 

K žádosti bylo doloženo: 

 3 x projektová dokumentace, kterou zpracoval Ing. Tomáš Ruckensteiner (ČKAIT – 0500881) 

v dubnu 2019,  

 informativní výpisy z katastru nemovitostí a kopie katastrální mapy, 

 souhrnné vyjádření Magistrátu města Liberec, odbor životního prostředí, 

zn.: MML/ZP/Piv/096370/19-SZ 096370/19/2 ze dne 30.05.2019, 

 rozhodnutí Magistrátu města Liberec, odbor dopravy č.j.: MML223243/19-OD/Fri CJ MML 

248635/19 - povolení ke zvláštnímu využívání místních komunikací, 

 sdělení Magistrátu města Liberec, odbor hlavního architekta č.j.: HA/7110/120693/19/Te-HAUP 

CJ MML 142891/19 ze dne 27.06.2019, 

 závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje, krajské ředitelství, č.j.: HSLI-

1489-2/KŘ-P-PRE-2019 ze dne 10.07.2019, 

 závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, č.j.: KHSLB 

13067/2019 ze dne 10.07.2019, 

 archeologické stanovisko k akci, které vydalo Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková 

organizace, dne 30.05.2019 pod č.j.: A507/2019, 

 smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti ze dne 03.10.2019, zn. KSSLK/7604/2019 

30/19/F/171/7604, kterou vydala Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, 

 vyjádření Lesy České republiky, státní podnik ze dne 25.06.2019, č.j.: LCR246/001136/2019 – 

souhlas se stavbou, 

 závazné stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, správa CHKO Lužické 

hory ze dne 12.06.2019, č.j.: SR/1048/LI/2019-2, 

 souhlasné závazné stanovisko Ministerstva obrany, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany 

územních zájmů, zn.: 76677/2019-1150-OÚZ-PCE, ze dne 15.03.2019, 

 vyjádření k existenci sítí – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje ze dne 07.02.2019 pod č.j.: 

KRPL-1225-9/ČJ-2019-1800SU-5, 

 vyjádření k sítím - Obec Rynoltice pod č.j.: OUR-117/2019 ze dne 12.02.2019, 

 vyjádření správců sítí (Telco Pro Services, a.s., ČEZ ITC Services, a. s. T-Mobile Czech Republic 

a. s., České Radiokomunikace a.s., Vodafone Czech Republic a.s., GridServices, s.r.o., Severočeské 

vodovody a kanalizace, a. s.), 

 vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a.s., zn. 1104324400 ze dne 05.06.2019 – souhlas se stavbou, 

 vyjádření o existenci sítí společnosti, které vydala Česká telekomunikační infrastruktura a.s., č.j.: 

652349/19 dne 04.06.2019, 
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 vyjádření k dokumentaci, které vydaly Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., č.j.: 

O19690023171/ÚTPČLI/Pa ze dne 29.03.2019,  

 doklad o zaplacení správního poplatku, 

 plná moc k zastupování, 

 pověření pro jednání - Ing. Marcela Kubíčková. 

 

Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad (dále jen „Vodoprávní úřad“) 

věcně příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 vodního zákona, příslušný dle § 25 a § 27 

zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů 

(dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“), speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 5 

vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) stavebního zákona, jako místně příslušný Vodoprávní úřad podle 

ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní 

řád"), oznamuje podle § 115 odst. 1 vodního zákona a § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení 

stavebního řízení, ve kterém podle § 112 odst. 2 stavebního zákona upouští od ohledání na místě  

a ústního jednání.  

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. 

Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě 

důkazy do 10 dnů od doručení tohoto oznámení. 

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. 

Vodoprávní úřad posoudil předmětnou stavbu, jako zvlášť rozsáhlou (liniovou) stavbu s velkým počtem 

účastníků řízení (§ 144 odst. 1 správního řádu), což odůvodňuje doručování formou veřejné vyhlášky 

(§ 144 odst. 2 správního řádu). 

Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Magistrát města Liberec, odbor životního 

prostředí, 3. patro budovy nového magistrátu, kanc. č. 331, úřední dny pondělí a středa 8,00 - 17,00; úterý 

a čtvrtek 8,00 - 16,00 a pátek 8,00 - 14,00 hod).  

Poučení: 

Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové 

dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi 

přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu  

nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení 

ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody 

podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah uvedený ve větě první, se nepřihlíží. 

K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování 

regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření 

o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží. 

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. 

 

 

 

 

 

Ing. Radka Doláková, v. r. 

pověřena zastupováním vedoucí oddělení Vodoprávní úřad 

 Rozdělovník str. 4) 
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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. 

 

 

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. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Útvar projekce, Sladovnická 1082, 463 11 Liberec 30  

       – Ing. Marcela Kubíčková  

4. Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: bdnkk7w 

5. Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn 

6. Obec Rynoltice, IDDS: pzfawug 

 

Další účastníci (§ 27 odst. 2 správního řádu a § 110 odst. 7 stavebního zákona) veřejnou vyhláškou: 

7. Vlastníci pozemků parc. nebo st. číslo: 2101/1, 1153/1, 318, 1153/2, 1154/2, 1180/2, 1180/3, 1180/1, 

317, 1183/2, 1183/1, 1156/2, 1106/1, 274, 276, 1106/2, 1105, 1083, 275, 273, 272, 1090, 1091, 

1103/2, 1094, 266, 1098, 2079/2, 267, 1095, 1058/2, 262, 1053, 268/1, 1055/3, 2271, 2270, 268/2, 

1047/1, 1050, 261 v k.ú. Polesí u Rynoltic. 

8. Správci sítí: ČEZ Distribuce, a.s., Severočeské vodovody a kanalizace a.s., CETIN a. s. 

  

dotčené orgány: 

9.   Magistrát města Liberec - odbor životního prostředí, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, 460 01  Liberec 1 

10.   Městský úřad Hrádek nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, IDDS: 4tkbw8g 

11. Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, IDDS: nfeai4j 

12. Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, IDDS: hv4aivj 

13. Magistrát města Liberec, odbor dopravy, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, 460 01  Liberec 1 

14. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Správa CHKO Lužické hory, IDDS: dkkdkdj 

 

1 x pro spis (G – 2929) 
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