
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/4330/064090/14-Dol Liberec, dne 28.04.2014 
CJ MML 084710/14 
Vyřizuje: Ing. Radka Doláková 
 

 
Severočeská vodárenská společnost a.s. 
Přítkovská 1689/14 
Trnovany 
415 01  Teplice 1 
 
V zastoupení: 
 
Karel Macák  
Aloisina výšina 644/132 
460 15 Liberec 15 
 

OZNÁMENÍ 
O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ 

 

Severočeská vodárenská společnost a.s., IČ: 49099469, se sídlem Přítkovská 1689/14, Trnovany, 
415 01  Teplice 1, 
 

(dále jen "stavebník") dne 28.03.2014 podal žádost o vydání 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 vodního díla: 

„Rynoltice,Jítrava - náhrada vodního zdroje, vrt JI1“ 
 

na pozemku st. p. 172, parc. č. 901/1, 1181, 1221, 1222, 1290, 1293, 1294, 1295, 1297, 1298, 1299, 1300 
v katastrálním území Lvová, parc. č. 1194/5 v katastrálním území Polesí u Rynoltic, st. p. 97/5, 482, 
parc. č. 678/2, 697/2, 697/4, 1312/1, 1341/4, 1341/6, 1341/7, 1371/1, 1379/1, 1391/7, 1392/1, 1393/1, 
1958/1, 1985/1, 2008/1, 2009/1, 2016/1, 2016/2, 2016/3, 2016/4, 2017, 2112/1, 2144/1, 2144/2, 2148, 
2236, 2245 v katastrálním území Rynoltice. Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení. 

Údaje o místu předmětu rozhodnutí: 

Název kraje Liberecký 
Název obce Rynoltice, Jablonné v Podještědí 
Identifikátory katastrálních území 689475, 744701, 744719, 666939 
Názvy katastrálních území Lvová, Polesí u Rynoltic, Rynoltice, Kněžice 

v Lužických horách 
Přímé určení polohy (konec stavby) – souřadnice X = 968890.98, Y = 702804.09 
Přímé určení polohy (začátek stavby) - souřadnice X = 969296.98, Y = 706854.33 

 

Stavba obsahuje: 

• IO 01 vodovod Lvová - Rynoltice 
- nový vodovodní přivaděč z vodojemu Lvová do čerpací stanice Rynoltice, 

- potrubí vodovodu je PEHD DN 100 v celkové délce 4900 m, 
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- vodovod bude ukládán do hloubek 1,20 - 2,00 m pod terénem, 

- v rámci stavby budou na potrubí osazeny 4 podzemní hydranty DN 80 pro odkalení a 5 
podzemních vzdušníkových souprav DN 50, 

- v km 1,028 dojde ke křížení přivaděče se stávajícím propustkem, 

- v rámci stavby přivaděče bude v Rynolticích rekonstruován v souběhu stávající vodovod PE110 
v délce 160,0 m. 

 
Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., 
o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření 
vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími doklady, a to: 

− 3 paré projektové dokumentace, kterou zpracovala Ing. Iveta Žabková (ČKAIT 0500501), v lednu 
2014,  

− výpis z katastru nemovitostí a kopie katastrální mapy, 
− doklad o zaplacení správního poplatku ze dne 15.4.2014, 
− rozhodnutí Městského úřadu v Hrádku nad Nisou, odboru stavebního a životního prostředí, 

č.j.: OSŽP-8491/2012-LII ze dne 6.12.2013, 
− souhlas Městského úřadu v Hrádku nad Nisou, odboru stavebního a životního prostředí, 

č.j.: OSŽP-1327/14-LII ze dne 20.2.2014, 
− souhrnné vyjádření Magistrátu města Liberec, odboru životního prostředí, 

zn.: MML/ZP/Pi/117458/13-SZ 117458/13/2 ze dne 10.9.2013 a zn.: MML/ZP/Pi/037533/14-SZ 
0375333/14/2 ze dne 21.3.2014, 

− závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje, č.j. HSLI-562-3/KŘ-P-
PRE-2014 ze dne 19.3.2014, 

− závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci č.j. KHSLB 
04289/2014 ze dne 5.3.2014, 

− smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene s vlastníky pozemků dotčených 
stavbou, 

− smlouvy o povolení provést a následně užívat stavbu s vlastníky dotčených pozemků, 
− rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru dopravy, č.j.: OD 531/2013 KULK 

35119/2013/280.8/Ce ze dne 24.5.2013, 
− rozhodnutí Magistrátu města Liberec, odboru dopravy, č.j.: MML117476/13-OD/Fri ze dne 

7.8.2013, 
− rozhodnutí Městského úřadu Jablonné v Podještědí, odboru stavebního úřadu, oddělení silniční 

dopravy, č.j.: Výst/1434/2013-280.10 ze dne 30.5.2013, 
− závazné stanovisko Magistrátu města Liberec, odboru životního prostředí, 

č.j.: MML/ZPOP/Jok/176552/13-SZ136670/13/3 ze dne 13.11.2013, 
− dohoda o provedení archeologického dohledu ze dne 23.9.2013, 
− vyjádření Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, 

zn.: 30/14/F/048/1361 ze dne 3.3.2014, 
− stanovisko Lesů České republiky, s.p., č.j.: LCR956/000609/2014 ze dne 19.3.2014. 
− závazné stanovisko AOPK ČR, Správy chráněné krajinné oblasti Lužické hory, č.j.: 267/LH/14 

ze dne 10.3.2014, 
− vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o. zn.: 5000824162 ze dne 15.8.2013, 
− vyjádření ČEZ Distribuce, a.s.,zn.: 1056395019 ze dne 26.2.2014 a LB/099/14/OP ze dne 

27.2.2014 a BEZ/110/04/14/OP ze dne 27.2.2014, 
− vyjádření Obce Rynoltice, zn.: 77/2014 ze dne 31.3.2014, 
− vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR, zn.: 44000/14/1030/Mc ze dne 21.3.2014, 
− vyjádření Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s., zn.: O14610038382/TPCV/Cho 

ze dne 5.2.2014, 
− vyjádření Telefónica Czech Republic, a.s. č.j. 706125/13 ze dne 25.11.2013, 
− vyjádření správců ostatních sítí k existenci jejich zařízení (ČEZ ICT Services, a.s., České 

Radiokomunikace a.s., Ministerstvo obrany ČR, Policie ČR, UPC Česká republika, s.r.o., GTS 
Czech s.r.o., Nej TV a.s.), 

− plán kontrolních prohlídek stavby, 
− plná moc k zastupování. 
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Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 
písm. c) a § 106 odst. 1 vodního zákona, a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního 
zákona a § 15 odst. 1 stavebního zákona, 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. 

Jedná se o řízení s velkým počtem účastníků řízení, čímž je odůvodněno doručování formou veřejné 
vyhlášky (§ 144 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„správní řád“). 

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

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. 

Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání 
rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním 
rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jeho doplnění. 

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. 
 
 otisk úředního razítka 
 

Mgr. Oldřich Šlambora 
vedoucí odd. Vodoprávní úřad 

  
 
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 
 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 
 
Rozdělovník str. 4: 
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Obdrží: 

K vyvěšení na úřední desku:  

1. MML – Odbor kanceláře tajemníka, oddělení komunikací a informací  – 1 x na úřední desku 
2. Obec Rynoltice  –  1 x na úřední desku 
3. Město Jablonné v Podještědí, odbor stavební úřad – 1 x na úřední desku 
 
Účastníci vodoprávního řízení do vlastních rukou: 
1. Karel Macák, Aloisina výšina č.p. 644/132, Liberec XV-Starý Harcov, 460 15  Liberec 15 
 
Další účastníci veřejnou vyhláškou: 
1.  Ředitelství silnic a dálnic ČR 
2.  Lesy České republiky, s.p. 
3.  Státní pozemkový úřad 
4.   BENZINA, s.r.o. 
5.   Obec Rynoltice 
6.   Tichý Vladimír 
7.   Mádr Jiří 
8.   Mádrová Věra 
9.   Město Jablonné v Podještědí 
10. Krajská správa silnic Libereckého kraje 
11. Brzobohatý Tomáš 
12. Brzobohatá Petra 
13. Kocmanová Věra 
14. RWE Distribuční služby, s.r.o. 
15. Telefónica Czech Republic, a.s. 
16. ČEZ Distribuce, a. s. 
17. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 
18. Vlastníci parcel č.: 901/4, 901/7, 1182, 1210, 1282, 1283, 1285, 1286, 1287, 1296, 1416 v k.ú. Lvová, 
p.p.č. 308/9 v k.ú. Kněžice v Lužických horách, p.p.č. 2109 v k.ú. Polesí u Rynoltic, st.p.č. 43/1, 43/2 
v k.ú. Rynoltice, p.p.č. 63, 608/3, 1285/2, 1312/4, 1341/5, 1356, 1367/3, 1381/1, 1385, 1387/2, 1391/8, 
1392/2, 1427/3, 1427/4, 1427/5, 2143, 2144/3, 2144/4, 2147/1, 2147/2, 97/5, 158/1, 2008/1, 2009/1 
v k.ú. Rynoltice    
  
Dotčené orgány: 
1. Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, IDDS: nfeai4j 
2. Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, IDDS: hv4aivj 
3. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, IDDS: dkkdkdj 
4. Městský úřad Jablonné v Podještědí, IDDS: 5gtbz44 
5. Magistrát města Liberec, Odbor životního prostředí, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, 460 01  Liberec 1 
6. Magistrát města Liberec, odbor dopravy, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, 460 01 Liberec 1 
7. Městský úřad Hrádek nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, IDDS: 4tkbw8g 
 
1 x pro spis (G-2736) 
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