
 

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/4330/226990/20-Bel Liberec, dne 22.01.2021 

CJ MML 008327/21 

Vyřizuje: Bc. Veronika Bělohoubková – kl. 4880 

 

LIC s.r.o. 

Jablonecká 7/22 

Liberec V-Kristiánov 

460 05  Liberec 5 

 

v zastoupení:  

 

INVESTING CZ spol. s r.o. 

Štefánikovo nám. 780/5 

460 01 Liberec 1 

 

OZNÁMENÍ  

O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ  

 

LIC s.r.o., IČ: 25021974, Jablonecká 7/22, Liberec V-Kristiánov, 460 05  Liberec 5, 

 

(dále jen "stavebník") dne 25.11.2020 podal žádost o vydání povolení 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 stavbě vodního díla: 

"Nový Perštýn – SO 301 Splašková kanalizace" 

 

(dále jen „stavba“) na pozemcích parc. č. 1424/1, 1424/9, 1424/10, 5818, 5812/1 a 5814 v katastrálním území 

Liberec. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení. 

Údaje o místu předmětu rozhodnutí: 

Identifikátor kraje CZ051 

Název kraje Liberecký 

Identifikátor obce 563889 

Název obce Liberec 

Identifikátory katastrálních území 682039 

Názvy katastrálních území Liberec 

Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí parc. č. 1424/1, 1424/9, 1424/10, 5818, 5812/1, 

5814 

Hydrogeologický rajon 6413 – Krystalinikum Jizerských hor v povodí 

Lužické Nisy 
 

Přímé určení polohy:  

SO X, Y souřadnice  

SO 301 Stoka „S1“ X: 974439; Y: 688092 (začátek), 

X: 974580; Y: 687953 (konec). 

SO 301 Stoka „S2“ X: 974355; Y: 688023 (začátek), 

X: 974425; Y: 688010 (konec). 
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Stavba obsahuje: 

- SO 301 - Splašková kanalizace - Stoka "S1" o celkové délce 251,0 m,  

- gravitační stoka navržena z KT DN 300,  

- začátek napojen na kanalizační stoku LT DN 300 v ulici U Sirotčince (S1.2), dále pokračuje do vrchní části 

ulice Poutnická (S1.12), kde u č.p. 570/16 končí.   

- SO 301 - Splašková kanalizace - Stoka "S2" o celkové délce 83,5 m,  

- gravitační stoka navržena z KT DN 300,  

- začátek napojen na kanalizační stoku LT DN 500 v ulici Poutnická (S2.1n), dále pokračuje ulicí Poutnická, 

kde u napojení kanalizačních přípojek k navrženému objektu SO 108 (objekt blokové zástavby) končí 

(S2.5).   

Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.  

 

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady:  

 2 x projektová dokumentace, kterou zpracoval Ing. Petr Pokorný (ČKAIT – 1004332) v prosinci 2019,  

 souhrnné vyjádření Magistrátu města Liberec, odboru životního prostředí, zn.: MML/ZP/Piv/089087/20-

SZ 089087/20/2, ze dne 07.07.2020, 

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

14706/2020 ze dne 15.07.2020, 

 rozhodnutí Magistrátu města Liberec, odbor dopravy o povolení připojení sousední nemovitosti, úpravy 

připojení a povolení umístění inženýrských sítí zn. MML164551/18-OD/Ap/51 CJ MML 186370/18 

ze dne 24.8.2018,  

 závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje, krajské ředitelství, ze dne 

18.09.2020 pod zn.: HSLI-661-4/KŘ-P-PRE-2020,  

 vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., pod zn.: O20690032722/TPCLI/HI ze dne 

22.04.2020,  

 vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., pod zn.: SCVKZAD79639 

ze dne 19.08.2020, 

 vyjádření společnosti a-net Liberec s.r.o., ze dne 10.08.2020 pod zn.: 2020/295,  

 vyjádření společnosti Cerberos s.r.o., ze dne 03.08.2020, 

 vyjádření společnosti CETIN, a.s. ze dne 24.08.2020 pod zn. 731443/20,  

 vyjádření společnosti CETIN, a.s. ze dne 04.09.2020 pod zn.: POS 308/20, 

 vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 23.11.2020 pod zn.: 0101418814,  

 vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 12.08.2020 pod zn.: 1110027580,  

 vyjádření společnosti GridServices, s.r.o., ze dne 18.08.2020 pod zn.: 5002195994, 

 vyjádření společnosti Liberecká IS, a.s., ze dne 12.08.2020 pod zn.: 307/2020,  

 vyjádření Statutárního města Liberec, Odbor správy veřejného majetku pod zn.: 469/2020 

ze dne 31.08.2020,  

 vyjádření společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., ze dne 31.07.2020 pod zn.: E32528/20,  

 vyjádření společnosti Teplárna Liberec, a.s., ze dne 12.08.2020 pod zn.: 0318/Sv/20, 

 vyjádření společnosti Vodafone Czech Republic, a.s., ze dne 20.08.2020 pod zn.: 200810-1215198957 

ze dne 20.08.2020 

 vyjádření správců inženýrských sítí ke stavebnímu řízení (Artemis NET, ČD Telematika a.s., České 

Radiokomunikace a.s., ČEZ ICT Services, a.s., Telco Pro Services, a.s., Dopravní podnik měst Liberec 

a Jablonec n. Nisou, a.s., KŘ Policie ČR Libereckého kraje,  NEJ-IT),  

 územní rozhodnutí vydané Magistrátem města Liberec, odbor stavební úřad 

pod č.j.: SURR/7130/168717/18-Ře CJ MML 280267/18 ze dne 27.12.2018 (právní moc 29.01.2019),  

 plná moc k zastupování,  

 plán kontrolních prohlídek stavby,  

 souhlas Magistrátu města Liberec, odbor stavební úřad dle § 15 stavebního zákona, 

pod č.j.: SURR/7130/149317/20-Ja CJ MML 224298/20 ze dne 23.11.2020,  

 smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě č. CJ MML 

170031/20OS20200111 ze ne 02.11.2020.  
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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 písm. b) a § 27 odst. 

1zákona 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. 

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. 

Správní poplatek za povolení stavby podle položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč (slovy tři tisíce 

korun českých), zaplaťte bankovním převodem na účet statutárního města Liberec nebo v hotovosti 

na sekretariátu správního orgánu - č. ú. 4096302/0800, variabilní symbol č. 9810226990.  Doklad 

o zaplacení předložte správnímu orgánu.  

 

 

 

 

Ing. Radka Doláková, v.r.  

                    vedoucí oddělení Vodoprávní úřad  

 

 

Za správnost vyhotovení: Vladěna Delongová 

 

 

Rozdělovník na 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 Liberec.  

 

 

 

 

Vyvěšeno dne: ……………………        Sejmuto dne: ………………..….. 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.  

 

Obdrží: 

K vyvěšení na úřední desku: 

1. Magistrát města Liberec, odbor kancelář tajemníka – 1 x na úřední desku 

 

Účastníci vodoprávního řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu) do vlastních rukou: 

1. INVESTING CZ spol. s r.o., IDDS: vf2crcw 

2. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, 460 59 Liberec 1 

 

Další účastníci (§ 27 odst. 2 správního řádu a § 110 odst. 7 stavebního zákona) veřejnou vyhláškou: 
Správci sítí: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., a-net Liberec s.r.o., Cerberos s.r.o., CETIN, a.s., ČEZ 

Distribuce, a.s., GridServices, s.r.o., Liberecká IS, Statutární město Liberec, odbor správy veřejného majetku,  

T-Mobile Czech Republic a.s., Teplárna Liberec, a.s., Vodafone, a.s.. 

 

Vlastníci pozemků v k.ú. Liberec: 1351, 1352/1, 1352/2, 1357, 1363/1, 1363/2, 1366/2, 1366/1, 1367/1, 1367/2, 

1368/1, 1369, 1405/1, 1405/2, 5817, 1413/2, 1413/4, 1413/3, 1413/5, 1413/1, 1422, 1421, 1424/5, 1424/4, 

1424/3, 1424/2, 1425/1, 1428, 1451/5, 1450, 1448, 1430, 1431/3, 1431/2, 1424/6, 1431/1, 1431/4, 1334, 1333, 

1340, 1339, 1341, 1342, 1343, 1345/1, 1345/2, 5815, 1469, 1468, 1467, 1424/8. 

 

Dotčené orgány: 
3. Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, IDDS: nfeai4j 

4. Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, IDDS: hv4aivj 

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

6. Magistrát města Liberec, odbor stavební úřad, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, 460 01  Liberec 1 

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

  

ostatní: 

8. Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2 

 

1 x pro spis (I-3706)  
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