
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/4330/244947/20-Bys Liberec, dne 08.02.2021  

CJ MML 028502/21 

Vyřizuje: Ing. Hana Bystřická – kl. 4880 

Počet listů 4    Počet příloh 0    Počet listů příloh 0     

 

 

Město Chrastava 

náměstí 1. máje 1 

463 31 Chrastava 

 

v zastoupení: 

 

Ing. Daniel Fadrhonc 

Střelecký vrch 669 

463 31  Chrastava 

 

 

ROZHODNUTÍ 

 

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 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 

některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), příslušný  

dle § 25 písm. b) a § 27 odst. 1 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) zákona č. 183/2006 Sb.,  

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

zákon"), jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,  

ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), ve správním řízení posoudil žádost o povolení stavby 

vodního díla kanalizační stoky, kterou dne 21.12.2020 podalo: 

 

Město Chrastava, IČ: 00262871, náměstí 1. máje 1, 463 31 Chrastava 

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení: 

 

I. Podle § 15 vodního zákona a § 115 stavebního zákona 

p o v o l u j e 

provedení stavby vodního díla: 

"Chrastava, splašková kanalizace ve Vítkovské ulici" 

 

(dále jen "stavba"), na pozemcích parc. č. 1462/2, 1462/1 v katastrálním území Chrastava I, parc. č. 860, 

738/17, 738/16, 738/15, 738/9, 738/8, 738/14 v katastrálním území Dolní Chrastava. Stavba bude 

provedena dle projektové dokumentace, kterou zpracoval Ing. Radek Zahradník (ČKAIT 0500995) 

v listopadu 2019. 

Údaje o místu předmětu rozhodnutí: 

Identifikátor kraje CZ051 

Název kraje Liberecký 

Identifikátor obce 564117 
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Název obce Chrastava 

Identifikátory katastrálních území 653845, 653829 

Názvy katastrálních území Chrastava I, Dolní Chrastava 

Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí parc. č. 1462/2, 1462/1 v katastrálním území 

Chrastava I 

parc. č. 860, 738/17, 738/16, 738/15, 738/9, 

738/8, 738/14 v katastrálním území Dolní 

Chrastava  

Číslo hydrologického pořadí a podpořadí 2-04-07-0320-0-00 

Hydrogeologický rajon 6413 – Krystalinikum Jizerských hor 

v povodí Lužické Nisy. 

Účel vodního díla: 

kanalizační stoka - odvádění splaškových vod. 

Stavba obsahuje: 

IO 01 Kanalizační stoka A 1 - 2 

bude vybudována nová stoka splaškové kanalizace KAM DN 300, délky 967,92 m. 

Stoka bude v místě stávající revizní šachty ŠSA1 v km 0,000 napojena do stávající stoky A. Napojení  

do šachtového dna bude provedeno 0,5 m nad dno stoky A1 a to jádrovým vývrtem. Bude vložena 

šachtová vložka DN 300 KAM a případné netěsnosti budou utěsněny polyuretanovou pěnou. Stoka vede 

až do místa svého ukončení v Š35A1-2 km 0,96792. 

V km 0,83861 (Š28A1-2) bude do stoky napojena stoka A1-2-2, která umožní napojení splaškových 

vod od stávajících rodinných domů v místní komunikaci. 

V km 0,26195; 0,3159; 0,696 bude splašková kanalizace podcházet propustky dešťové kanalizace  

a to v ocelové chráničce DN 530, délky 2,0 m. Nové propustky nahradí stávající, technicky nevyhovující 

propustky zaústěné do potoka nebo do příkopu. 

Bude realizováno 35 ks nových revizních kanalizačních šachet prefabrikovaných DN 1000. 

Začátek stavby: X: 967540.38; Y: 693590.82, 

Konec stavby: X: 966646.62; Y: 693846.48. 

 

IO 02 Kanalizační stoka A 1 - 2 - 2 

bude vybudována nová splašková kanalizační stoka KAM DN 300, délky 117,5 m, která bude sloužit  

k výhledovému odkanalizování stávající zástavby podél místní slepé komunikace. Předpokládá  

se odkanalizování celkem šesti nemovitostí. 

Stoka bude v km 0,000 napojena do nové šachty Š28A1-2 stoky A1-2 a to 0,3 m nad dno stoky. Napojení 

bude provedeno do prefabrikovaného dna, do odbočky připravené výrobcem šachtového dna. 

Je navrženo trasu v Š6A1-2-2 v km 0,1175 ukončit. 

Bude realizováno 6 ks nových revizních kanalizačních šachet prefabrikovaných DN 1000. 

Začátek stavby: X: 966759.66; Y: 693788.97, 

Konec stavby: X: 966751.43; Y: 693905.79. 

 

Stavba bude dokončena nejpozději do 31.12.2022. 

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Město Chrastava, IČ: 00262871, náměstí 1. máje 1, 463 31 Chrastava. 

 

II. Stanoví povinnosti a podmínky pro provedení stavby: 

1. Stavba musí být vytýčena oprávněnou osobou. 

2. Stavba bude prováděna dodavatelsky. 
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3. Stavebník oznámí Vodoprávnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby: vytýčení 

stavby, dokončení stavby – předání stavby investorovi. 

4. Před zahájením stavebních prací bude Vodoprávnímu úřadu písemně sdělen zhotovitel stavby 

a termín zahájení stavebních prací. 

5. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu. 

6. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu na stavbu kanalizace bude mimo jiné doloženo geodetické 

zaměření stavby na podkladě katastrální mapy, protokol o předání a převzetí stavby, prohlášení 

o vlastnostech a certifikáty použitých výrobků, protokol o provedené tlakové zkoušce potrubí a jeho 

vodotěsnosti, dokumentace skutečného provedení stavby, stanovisko dotčeného silničního úřadu 

(Magistrát města Liberec, odbor dopravy) ke kolaudaci stavby, schválený kanalizační řád, povolení 

k provozování předmětné kanalizační stoky, písemná dohoda vlastníků o provozování souvisejících 

kanalizačních stok, vyjádření správců sítí: Město Chrastava, CETIN, a.s., ČEZ Distribuce, a. s., 

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., GridServices, s.r.o., Telco Pro Services, a. s., ke kolaudaci.  

7. Při realizaci stavby musí být respektována níže uvedená upozornění a musí být dodrženy podmínky 

uvedené v těchto stanoviscích a vyjádřeních: 

 vyjádření společnosti CETIN, a.s., č.j.: 825970/19 ze dne 02.12.2019, 

 vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a. s., zn.: 1106723365 ze dne 02.12.2019, 

 vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., zn.: O20690109598/TPCLI/Mš  

ze dne 15.12.2020, 

 vyjádření společnosti GridServices, s.r.o., zn.: 5002223096 ze dne 23.09.2020, 

 vyjádření společnosti Telco Pro Services, a. s., ze dne 05.08.2019, zn.: 0200946170, 

 rozhodnutí, které vydal Magistrát města Liberec, odbor dopravy, dne 18.12.2019 pod č.j.: 

MML258763/19-OD/Fri, 

 stanovisko, které vydala Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, dne 

09.09.2020 pod zn.: KSSLK/5981/2020.  

 

Odůvodnění: 

Dne 21.12.2020 podal žadatel, v zastoupení Ing. Daniel Fadrhonc, nar. 04.07.1985, Střelecký vrch  

č.p. 669, 463 31 Chrastava, žádost o stavební povolení na výše uvedenou stavbu. Uvedeným dnem bylo 

zahájeno vodoprávní řízení. 

 

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 10 vyhlášky č. 183/2018 Sb.,  

o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných 

vodoprávnímu úřadu a dalšími doklady, a to: 

 2 x projektová dokumentace stavby, kterou zpracoval Ing. Radek Zahradník (ČKAIT 0500995) 

v listopadu 2019,  

 informativní výpisy z katastru nemovitostí a kopie katastrální mapy, 

 rozhodnutí o umístění stavby, které vydal Městský úřad Chrastava, odbor výstavby a územní správy, 

č.j.: OVUS/86/2020/Re dne 08.01.2020 (právní moc 28.01.2020),  

 souhlas podle § 15 odst. 2 stavebního zákona, které vydal Městský úřad Chrastava, odbor výstavby  

a územní správy, č.j.: OVUS/47/2021/Re dne 05.01.2021,  

 stanovisko ke stavebnímu řízení, které vydala Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková 

organizace, dne 09.09.2020 pod zn.: KSSLK/5981/2020, 

 souhrnné vyjádření Magistrátu města Liberec, odbor životního prostředí, ze dne 19.12.2019, 

zn.: MML/ZP/Piv/259413/19 - SZ 259413/19/2, 

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

a ovzduší, dne 16.12.2019 pod č.j.: MML/ZPOO/Ond/271068/19-SZ259413/19, 

 závazné stanovisko Magistrátu města Liberec, odbor územního plánování, č.j.: UP/7110/258761/19-

So – UPUP CJ MML 270995/19 ze dne 17.12.2019,  

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

27514/2019 ze dne 12.12.2019, 

 povolení zvláštního užívání silničního pozemku, které vydal Magistrát města Liberec, odbor dopravy, 

dne 18.12.2019 pod č.j.: MML258763/19-OD/Fri, 

 souhlasy vlastníků dotčených pozemků – č.p. 738/17, 738/16, 738/18, 738/15, 738/9, 738/8  

k.ú. Dolní Chrastava, se stavbou, na situaci mapy, 

 vyjádření společnosti CETIN, a.s., č.j.: 825970/19 ze dne 02.12.2019, 
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 vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a. s., zn.: 1106723365 ze dne 02.12.2019, 

 vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., zn.: O20690109598/TPCLI/Mš  

ze dne 15.12.2020, 

 vyjádření společnosti GridServices, s.r.o., zn.: 5002223096 ze dne 23.09.2020, 

 vyjádření společnosti Telco Pro Services, a. s., ze dne 05.08.2019, zn.: 0200946170, 

 plná moc k zastupování ze dne 09.02.2016, 

 plán kontrolních prohlídek stavby, 

 smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě SBS/12/2020, č.j.: OLP/287/2020, 

k pozemkům p.č. 1462/1 v k.ú. Chrastava I, 860 v k.ú. Dolní Chrastava, 

 smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě ces. 2346/2020, k pozemkům p.č. 

1462/2 v k.ú. Chrastava I a 738/14 v k.ú. Dolní Chrastava, 

 smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě ces. 2340/2020, k pozemku p.č.  

738/17 v k.ú. Dolní Chrastava, 

 smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě ces. 2339/2020, k pozemku p.č.  

738/15 v k.ú. Dolní Chrastava, 

 smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě ces. 2342/2020, k pozemku p.č.  

738/16 v k.ú. Dolní Chrastava, 

 smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě ces. 2341/2020, k pozemku p.č.  

738/9 v k.ú. Dolní Chrastava, 

 smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě ces. 2344/2020, k pozemku p.č.  

738/8 v k.ú. Dolní Chrastava. 

 

Vodoprávní úřad oznámil dne 05.01.2021 pod č.j.: ZPVU/4330/244947/20-Bys CJ MML 001721/20 

zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Vodoprávní úřad podle ustanovení § 112 

odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry byly dobře 

známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení. Účastníci byli upozorněni, že rozhodnutí 

bude vydáno po deseti dnech od doručení oznámení o zahájení řízení. Námitky nebyly vzneseny. 

 

Upozornění na již existující povinnosti vyplývající z platných právních předpisů, uvedené 

v jednotlivých vyjádřeních a stanoviscích, např. způsob zajištění archeologického dohledu, Vodoprávní 

úřad již v podmínkách rozhodnutí duplicitně neuváděl.  

 

Dle ust. § 8 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích: vlastníci vodovodů nebo kanalizací provozně 

souvisejících, popřípadě jejich částí provozně souvisejících, upraví svá vzájemná práva a povinnosti 

písemnou dohodou tak, aby bylo zajištěno kvalitní a plynulé provozování vodovodu nebo kanalizace. 

Tato dohoda je podmínkou kolaudačního souhlasu podle stavebního zákona. 

Dle § 14 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích: vlastník kanalizace je povinen zajistit zpracování 

kanalizačního řádu, který bude předložen ke schválení Vodoprávnímu úřadu před podáním žádosti  

o vydání kolaudačního souhlasu na danou stavbu. 

Dle ust. § 15 odst. 4 vodního zákona: žadatel předloží povolení k provozování kanalizační stoky spolu  

s žádostí o vydání kolaudačního souhlasu. 

 

Termín dokončení stavby stanovil Vodoprávní úřad v souladu s podanou žádostí do 31.12.2022. 

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). 

 

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených 

v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými 

správními úřady a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními 

předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně 

významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení. 

Lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a nebude mít  

za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod. 
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Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů 

ve výroku uvedených. 

 

Účastníci řízení - další dotčené osoby: 

Ing. Daniel Fadrhonc, Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, Antonín Majer, 

Pavla Strnadová, Kristina Knoblochová, Antonín Skramuský, Bc. Robert Šipula, Rebecca Šipulová, Ing. 

Josef Šipula, Zdenka Šipulová, ČEZ Distribuce, a. s., CETIN a.s., Severočeské vodovody a kanalizace, 

a.s., GridServices, s.r.o., Telco Pro Services, a. s., Město Chrastava, vlastníci pozemků parc. číslo:  

k.ú. Chrastava I: 

60/4; 60/7; st. 21; 56/3; 57; st. 20; 54; st. 19; 53; st. 18; 52; st. 16; 48; 417; 41/10; 41/11; 41/1; 41/4; 41/5; 

1354/1; 1354/2; 1355/2; 1351/3, 1355/1; 1355/2; 1351/1; 1351/6; 1351/2; 1348/2; 1348/1, 1349/3; 

1349/1; 1344/1; 1340/9; st. 475; st. 474; 1340/6, st. 477, 1340/4; st. 472, 1340/3; 1340/2; 1464/2 

 

k.ú. Dolní Chrastava: 

754/2, 754/1, 754/3, 756/2, 748/2, st. 464, 747/3, 747/6, 745/2, 745/3, 738/2, 738/3, 738/4, 738/13, 738/6, 

738/7, 738/9, 738/22, 738/11, 738/5, 750/2, 750/4, 738/12, st. 229, 738/21, 738/1, st. 381, 738/5, 740/2, 

868, 744/3, 750/2, 750/4 

 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků a s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

účastníci neuplatnili návrhy, námitky, k podkladům rozhodnutí se nevyjádřili. 

 

Podmínky uvedené v jednotlivých závazných stanoviscích, stanoviscích a vyjádřeních, týkajících 

se podané žádosti byly zapracovány do předložené projektové dokumentace a výroku tohoto rozhodnutí. 

Podmínky uvedené v jednotlivých rozhodnutích týkajících se dopravního omezení, oprav povrchů 

komunikací, kanalizačních přípojek, nebyly zahrnuty do tohoto povolení, jelikož Vodoprávní úřad není 

příslušný k jejich kontrole. 

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 a § 83 správního řádu odvolání 

ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Libereckého kraje podáním učiněným 

u Magistrátu města Liberec. 

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu 

a aby každý účastník dostal jeden stejnopis.  

Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. 

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. 

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení 

ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další 

vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.  

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště 

a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby 

se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. 

 

Po ukončení všech prací je stavebník povinen dle § 122 stavebního zákona požádat o vydání 

kolaudačního souhlasu. 
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Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní 

moci. 

 

 

 

 

Ing. Jaroslav Rašín, v. r. 

vedoucí odboru životního prostředí 

  

 

 

Za správnost vyhotovení: Mgr. Kateřina Krokerová 

 

 

 

 

 

Toto rozhodnutí 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 Chrastava. 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdělovník na str. 7 
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Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje. 

 

Příloha (po nabytí právní moci rozhodnutí): 

ověřená projektová dokumentace stavby, 

štítek stavba povolena. 

 

Obdrží: 

k vyvěšení na úřední desku:  

1. Městský úřad Chrastava – 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. Ing. Daniel Fadrhonc, Střelecký vrch č.p. 669, 463 31  Chrastava 

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

3. Antonín Majer, Vítkovská č.p. 144, 463 31  Dolní Chrastava 

4. Pavla Strnadová, Vítkovská č.p. 145, 463 31  Dolní Chrastava 

5. Kristina Knoblochová, Vítkovská č.p. 146, 463 31  Dolní Chrastava 

6. Antonín Skramuský, U Trati č.p. 635/2, Liberec XI-Růžodol I, 460 01  Liberec 1 

7. Bc. Robert Šipula, Nádražní č.p. 383, 463 31  Chrastava 

8. Rebecca Šipulová, Nádražní č.p. 383, 463 31  Chrastava 

9. Ing. Josef Šipula, Nádražní č.p. 383, 463 31  Chrastava 

10. Zdenka Šipulová, Vítkovská č.p. 17, 463 31  Dolní Chrastava 

 

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

správci sítí: Město Chrastava, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., GridServices, s.r.o., ČEZ 

Distribuce, a. s., CETIN a.s., Telco Pro Services, a. s., 

 

vlastníci pozemků parc. číslo:  

k.ú. Chrastava I: 

60/4; 60/7; st. 21; 56/3; 57; st. 20; 54; st. 19; 53; st. 18; 52; st. 16; 48; 417; 41/10; 41/11; 41/1; 41/4; 41/5; 

1354/1; 1354/2; 1355/2; 1351/3, 1355/1; 1355/2; 1351/1; 1351/6; 1351/2; 1348/2; 1348/1, 1349/3; 

1349/1; 1344/1; 1340/9; st. 475; st. 474; 1340/6, st. 477, 1340/4; st. 472, 1340/3; 1340/2; 1464/2 

 

k.ú. Dolní Chrastava: 

754/2, 754/1, 754/3, 756/2, 748/2, st. 464, 747/3, 747/6, 745/2, 745/3, 738/2, 738/3, 738/4, 738/13, 738/6, 

738/7, 738/9, 738/22, 738/11, 738/5, 750/2, 750/4, 738/12, st. 229, 738/21, 738/1, st. 381, 738/5, 740/2, 

868, 744/3, 750/2, 750/4 

 

 

dotčené orgány: 

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

2. Magistrát města Liberec, odbor dopravy, 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. Městský úřad Chrastava, odbor výstavby a územní správy, IDDS: awcbeyc 

  

ostatní: 

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

 

1 x pro spis (I – 3705) 
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