
 

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/4330/240135/20-Bob Liberec, dne 10.02.2021 

CJ MML 017498/21 

Vyřizuje: Mgr. Martin Bobek – kl. 4873 

Počet listů 4     Počet příloh 0    Počet listů příloh 0 

 

Irkutské zahrady II s.r.o. 

Felberova 123/3 

460 05 Liberec  

 

v zastoupení:  

 

Ing. Petr Kubík 

Strakonická č.p. 128 

Liberec XVIII-Karlinky 

460 10  Liberec 10 

OZNÁMENÍ 

O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ 

Irkutské zahrady II s.r.o., IČ: 01788337, Felberova 123/3, 460 05 Liberec 

(dále jen "stavebník"), dne 14.12.2020 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 vodních děl kanalizační 

stoky a vodovodního řadu: 

"Řadové domy Irkutská, p.p.č. 764, 292/1, 292/8, 292/27, 292/28, 292/30,  

k.ú. Horní Hanychov – SO 03 splašková kanalizace, SO 05 vodovodní řad" 

 

na pozemcích parc. č. 292/1, 292/30 v katastrálním území Horní Hanychov.  

Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení. 

Údaje o místu předmětu rozhodnutí: 

Identifikátor kraje CZ051 

Název kraje Liberecký 

Identifikátor obce 563889 

Název obce Liberec 

Identifikátory katastrálních území 682462 

Názvy katastrálních území Horní Hanychov 

Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí 292/1, 292/30 

Číslo hydrologického pořadí a podpořadí 2-04-07-00120-0-00 

Hydrogeologický rajon 6413 - Krystalinikum Jizerských hor v povodí 

Lužické Nisy 

 

Stavba obsahuje: 

- SO 03 splašková kanalizace "SK.2" - kamenina DN 300 v délce 64,9 m. Na kanalizaci bude 6 

prefabrikovaných železobetonových DN 1000 šachet.  Splašková kanalizace začíná napojením na stávající 

šachtu na stávající splaškovou kanalizaci na pozemku p.č. 292/1 v k.ú. Horní Hanychov při hranici s pozemkem 

292/36 v k.ú. Horní Hanychov. Následně je kanalizace vedena na pozemek p.pč. 292/30 v k.ú. Horní Hanychov 

při hranici s pozemkem 292/8 v k.ú. Horní Hanychov, kde je zakončena v šachtě ŠS1. Z šachty ŠS1 vedou 
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dvě odbočky. První odbočka vede při hranici s pozemkem 292/8 v k.ú. Horní Hanychov a je zakončena v šachtě 

ŠS6, která sousedí s pozemky p.č. 292/8 a 764 v k.ú. Horní Hanychov. Druhá odbočka vede při hranici 

s pozemky 292/1 a 292/5 v k.ú. Horní Hanychov a je zakončena v šachtě ŠS3, která sousedí s pozemky 

p.č. 292/5 a 294/1 v k.ú. Horní Hanychov  

- SO 05 vodovodní řad "R.1" - PE100 v délce 134,5 m. Začíná napojením na stávající vodovodní řad 

na stávající hydrant při hranici s pozemkem p.č. 764 v k.ú. Dolní Hanychov. Hydrant bude přesunut  na konec 

nového vodovodního řadu. Vodovodní řad bude ukončen při hranici pozemků 292/5 a 294/1 v k.ú. Dolní 

Hanychov.  

 

Stavba Začátek stavby Konec stavby 

SO 03 splašková kanalizace (ŠS0 

– ŠS1) 

X: 9760498,99, Y: 690938,10 X: 976071,39; Y: 690947,30 

SO 03 splašková kanalizace (ŠS1 

– ŠS6) 

X: 976071,39; Y: 690947,30 X:976086,87; Y: 691008,81 

SO 03 splašková kanalizace (ŠS1 

– ŠS3) 

X: 976071,39; Y: 690947,30 X:976113,79; Y: 690905,69 

SO 05 vodovodní řad X: 976,085,45; Y: 691008,68 X: 976117,63; Y: 690902,24 

 

K žádost bylo předloženo:  
- čestné prohlášení o neexistenci inženýrských sítí v místě stavby, 

- územní rozhodnutí, které vydal Magistrát města Liberec, odbor Stavební úřad, 

pod č.j.: SURR/7130/266072/17-Si CJ MML 124293/19 dne 31.05.2019 (právní moc 12.07.2019), 

- souhlas dle  § 15 odst. 2 stavebního zákona, který vydal Magistrát města Liberec, odbor Stavební úřad, 

pod č.j.: SURR/7130/245248/19-Si CJ MML 250350/19 dne 18.11.2019, 

- souhrnné vyjádření, které vydal Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí, 

pod zn.: MML/ZP/Piv/250261/19-SZ 250261/19/2 dne 16.12.2019, 

- závazné stanovisko, které vydala Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, 

pod č.j.: KHSLB 26619/2019 dne 16.12.20193 

- závazné stanovisko, které vydal Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, krajské ředitelství, 

pod č.j.: HSLI-3026-2/KŘ-P-PRE-2019 dne 12.12.2019, 

- vyjádření k dokumentaci pro stavební povolení, které vydaly Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., 

pod zn.: O19690089363/TPČLI/Pa dne 20.09.2019, 

 

Dne 14.01.2021 bylo doplněno:  

- vyjádření k dokumentaci pro stavební povolení, které vydaly Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., 

pod zn: O20690112323/ÚTPČLI/Pa dne 17.12.2020. 

 

Dne 10.02.2021 bylo doplněno:  

- souhlas vlastníků pozemku p.č. 292/1 v k.ú. Horní Hanychov s provedením stavby, 

- kopie kupní smlouvy – p.p.č. 292/1 v k.ú. Horní Hanychov.  

 

Byly tedy doloženy všechny povinné doklady. 

 

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 a 47 odst. 1 správního řádu 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. 
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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, po 

předchozím telefonickém objednání, 3. patro budovy nového magistrátu, kanc. č. 331).  

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. 

Správní poplatek podle zákona o správních poplatcích ve výši 3000 Kč (slovy tři tisíce korun českých) 

podle položky 18 odst. 1 písm. h) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, zaplaťte bankovním 

převodem na účet statutárního města Liberec nebo v hotovosti na sekretariátu správního orgánu - 

č. ú.  4096302/0800, variabilní symbol č. 9810240135 a to do 30 dnů ode dne doručení tohoto oznámení.  

Doklad o zaplacení předložte správnímu orgánu! 

V případě, že správní poplatek nebude uhrazen, Vodoprávní úřad, v souladu s § 66 odst. 1 písm. d) 

správního řádu, řízení o žádosti zastaví. 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

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

Rozdělovník na straně 4 
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Obdrží: 

k vyvěšení na úřední desku:  

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

 

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

1. Ing. Petr Kubík, Strakonická č.p. 128, Liberec XVIII-Karlinky, 460 10  Liberec 10 

2. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, Liberec I-Staré Město, 460 01  Liberec 1 

3. Harry Deimling, Kozáková č.p. 529, Liberec XIX-Horní Hanychov, 460 08  Liberec 8 

 

Další účastníci (§ 27 odst. 2 správního řádu a § 110 odst. 7 stavebního zákona) veřejnou vyhláškou: 
správci sítí: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

 

vlastníci pozemků parc. číslo:  

k.ú. Horní Hanychov: 292/2, 292/5, 292/6, 292/8, 292/29, 292/31, 292/36, 294/1, 764. 

 

k.ú. Dolní Hanychov: 182/59, 182/60, 182/149, 188/1. 

 

dotčené orgány: 

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

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

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

4. Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, IDDS: hv4aivj 

 

ostatní: 

1. Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2 

 

1 x pro spis (G-2964; I-3708)  
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