
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/4330/227444/20-Kut Liberec dne 05.02.2021 

CJ MML 027389/21 

Vyřizuje: Bc. Ivana Kutáčová – kl. 4876 

Počet listů: 2   Počet příloh: 0   Počet listů příloh: 0 

  

 

Severočeská vodárenská společnost a.s. 

Přítkovská 1689/14 

Trnovany 

415 01  Teplice 1 

 

v zastoupení: 

 

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

Přítkovská 1689/14 

Trnovany 

415 01  Teplice 1 

 

OZNÁMENÍ 

O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ 

  

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

(dále jen "stavebník"), dne 26.11.2020 podala 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, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „vodní zákon“) a § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen "stavební zákon"), ke zřízení vodního díla: 

"LI 039 034 Osečná, Truhlářská - rekonstrukce vodovodu" 

 

na pozemcích parc. č. 68/9, 141/8, 1507 v katastrálním území Lázně Kundratice. Uvedeným dnem bylo 

zahájeno vodoprávní řízení. 

Údaje o místu předmětu rozhodnutí: 

Identifikátor kraje CZ051 

Název kraje Liberecký 

Identifikátor obce 564290 

Název obce Osečná 

Identifikátory katastrálních území 712779 

Názvy katastrálních území Lázně Kundratice 

Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí parc. č. 68/9, 141/8, 1507  

Číslo hydrologického pořadí a podpořadí 1-14-03-0010-0-00-00 

Hydrogeologický rajon 4640 - Křída Horní Ploučnice. 

 

Stavba obsahuje: 

- IO 01 Rekonstrukce vodovodu A -  HDPE DN/OD 90 v délce 114,5 m + propojení HDPE DN/OD 90 

o délce 3 m na stávající vodovod. Trasa rekonstrukce řadu začíná v km 0,000 v křižovatce s bezejmennou 

uličkou před bytovkou č.p. 143, kde se napojuje na již rekonstruovaný vodovodní uzel. Vodovod poté 
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pokračuje komunikací ulicí Dolní selská až ke křižovatce s ulicí Truhlářskou, kde se v km 0,1145 napojuje 

na stávající vodovod a vodovod B. V km 0,1145 bude provedeno propojení na navazující řad LT 70. 

Začátek stavby: X: 980113; Y: 699640, 

Konec stavby: X: 980148; Y: 699531. 

 

- IO 02 Rekonstrukce vodovodu B -  HDPE DN/OD 63 o délce 132,5 m. Trasa rekonstrukce řadu začíná 

v km 0,000 napojením na řad A v křižovatce ulic Dolní Selská a Truhlářská. Vodovod poté pokračuje dolů 

ulicí Truhlářskou až před č.p. 40 v km 0,1325, kde bude napojen na vodovod C.  

Začátek stavby: X: 980148; Y: 699531, 

Konec stavby: X: 980243; Y: 699442. 

 

- IO 03 Rekonstrukce vodovodu C -  HDPE DN/OD 63 o délce 166,5 m + propojení HDPE DN/OD 63 

o délce 1,5 m. Trasa rekonstrukce řadu začíná v km 0,000 napojením na řad B v ulici Truhlářské před č.p. 

40. Vodovod poté pokračuje ulicí Truhlářskou až za č.e. 102, kde se v km 0,1665 napojuje na již 

zrekonstruovaný vodovod. V km 0,0775 bude vodovod odkalen přes podzemní odběrovou soupravu. V km 

0,1135 bude provedeno propojení na vodovodní odbočku vedoucí na druhou stranu Ploučnice.  

Začátek stavby: X: 980243; Y: 699442, 

Konec stavby: X: 980267; Y: 699281. 

 

Projekt řeší výměnu stávajícího litinového vodovodu v Osečné v ulicích Dolní Selská a Truhlářská za nový 

z PEHD DN/OD 90 a z PEHD DN/OD 63 ve stejné trase. Stavba bude prováděna otevřeným výkopem. V rámci 

rekonstrukce vodovodu bude provedeno i přepojení celkem deseti přípojek z okolních objektů. Stavba bude 

provedena v koordinaci s již dříve povolenou výstavbou kanalizace. 

 

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady:  

 3 x projektová dokumentace stavby, kterou zpracoval Ing. Tomáš Nevole (ČKAIT 0500880) v srpnu 2020,  

 informativní výpisy z katastru nemovitostí a kopie katastrální mapy, 

 souhrnné vyjádření Magistrátu města Liberec, odbor životního prostředí, ze dne 16.11.2020, 

zn.: MML/ZP/Piv/200521/20 - SZ 200521/20/2, 

 závazné stanovisko, které vydal Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí, oddělení odpadů 

a ovzduší, dne 06.11.2020 pod č.j.: MML/ZPOO/Rus/214771/20-SZ200521/20, 

 závazné stanovisko Magistrátu města Liberec, odbor územního plánování, č.j.: UP/7110/198013/20Ká – 

UPUP CJ MML 203590/20 ze dne 19.10.2020,  

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

20711/2020 ze dne 21.10.2020, 

 závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje, č.j.: HSLI-2627-2/KŘ-P-PRE-2020 

ze dne 16.11.2020, 

 závazné stanovisko Ministerstva obrany, sekce nakládání s majetkem MO, zn.: 86097/2020-1150-OÚZ-

PCE ze dne 27.06.2020, 

 souhlas vlastníka stavbou dotčených pozemků – Město Osečná, č.j. MU/1782/2020 ze dne 20.11.2020, 

 vyjádření společnosti CETIN, a.s., č.j.: 781836/20 ze dne 07.10.2022 a č.j.: 619407/20 ze dne 28.04.2020,  

 vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a. s., zn.: 0101370413 ze dne 28.08.2020 a souhlas s prováděním 

činnosti v ochranném pásmu elektrického zařízení, zn.: 1111012341 ze dne 09.10.2020, 

 vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., zn.: O20690088774/UTPCLI/Ma  

ze dne 24.09.2020 a zn.: SCVKZAD70246 ze dne 29.04.2020, 

 vyjádření Města Osečná k technické infrastruktuře, č.j.: MU/788/2020 ze dne 22.05.2020, 

 vyjádření správců inženýrských sítí (ČEZ ICT Services, a. s., Telco Pro Services, a.s., České 

Radiokomunikace a.s., GridServices, s.r.o., Vodafone Czech Republic a.s., T-Mobile Czech Republic a.s.),  

 archeologické stanovisko k akci, které vydalo Severočeské muzeum v Liberci, č.j.: A1050/2020 dne 

08.10.2020 a dohoda o provedení záchranného archeologického výzkumu ze dne 21.10.2020, 

 plná moc k zastupování, 

 plán kontrolních prohlídek stavby. 
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Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad (dále jen „Vodoprávní úřad“), 

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“), a 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 10dnů 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, pouze po telefonické domluvě).  

Okruh účastníků řízení byl stanoven v souladu s § 109 stavebního zákona a dle posouzení Vodoprávního úřadu 

se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení (§ 144 odst. 1 správního řádu), což odůvodňuje doručování 

formou veřejné vyhlášky (§ 144 odst. 2 správního řádu). 

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. 

 

 

 

Mgr. Kateřina Krokerová, 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 Městský úřad Osečná. 
 

 

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

 

 

 

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

 

Rozdělovník na str. 4  
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Obdrží: 

k vyvěšení na úřední desku:  

1. Městský úřad Osečná – 1 x na úřední desku 

2. MML - Odbor kancelář tajemníka – 1 x na úřední desku 

 

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

1. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns 

2. Město Osečná, IDDS: r2rbb9r 

 

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

správci sítí:  

3. ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 

4. CETIN a.s., IDDS: qa7425t 

 

 

vlastníci pozemků:  

parc. č. 141/7, 145/2, 145/5, 145/4, 156/1, 155/1, 155/2, 159, 153/6, 153/7, 109, 1615/2, 1615/1, 101, 102/2, 

102/4, 1488/4, 1488/5, 103/1, 105, 106, 1512/1, 162/2, 160/1, 160/2, 1575/2, 1082/2, 1584/1, 1093, 1184 – vše 

k. ú. Lázně Kundratice  

st. p. 78, 88, 109, 110/6, 94, 91/2, 91/1, 89 – vše k. ú. Lázně Kundratice 

              

dotčené orgány:  

5. Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, 460 59  Liberec 1 

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

7. Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, IDDS: hv4aivj 

8. Městský úřad Osečná, Stavební úřad, IDDS: r2rbb9r 

 

ostatní: 

10. Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace, IDDS: wnfk7qc 

 

1 x pro spis (G-2968) 
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