
M A G I S T R Á T   M Ě S T A   L I B E R E C  
o d b o r   s t a v e b n í   ú ř a d   

nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 

tel. 485 243 111 

 

Č. j.: SURR/7130/196905/20-Po Liberec, dne 20.7.2021 

CJ MML 138070/21 

Oprávněná úřední osoba: Pokorná Lenka 

tel. 485243618  

 

Severočeská vodárenská společnost a.s. 

Přítkovská č.p. 1689/14 

Trnovany 

415 01  Teplice 1 

 

ROZHODNUTÍ 

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 

 

Výroková část: 

Magistrát města Liberec, odbor stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 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"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona 

žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), 

kterou dne 7.10.2020 podala a dne 13.4.2021 doplnila 

 

Severočeská vodárenská společnost a.s., IČO 49099469, Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany, 415 

01  Teplice 1, 

kterou zastupuje Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IČO 49099451, Přítkovská č.p. 

1689/14, Trnovany, 415 01  Teplice 1 

 

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

 

I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 

územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 

 

r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y 

 

" LI 032 215 Liberec, Staré Pavlovice, Dykova - odstranění výusti LB 06" 

 

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 347 (ostatní plocha), parc. č. 356 (ostatní plocha), parc. č. 805 

(ostatní plocha), parc. č. 825/5 (ostatní plocha), parc. č. 826/2 (ostatní plocha), parc. č. 830 (trvalý travní 

porost), parc. č. 831 (ostatní plocha), parc. č. 836 (trvalý travní porost), parc. č. 839 (trvalý travní porost) 

v katastrálním území Staré Pavlovice. 

 

Druh a účel umisťované stavby: 

IO 01 ČSOV Na Mlýnku 

Bude vybudována nová čerpací stanice odpadních vod, která bude umístěná na kraji pozemku p.p.č. 839 v 

katastrálním území Staré Pavlovice vedle ul. Na Mlýnku. Vedle ČSOV bude zřízeno obratiště - parkovací 

štěrková plocha pro servisní techniku provozovatele kanalizace. 

Podzemní betonový prefabrikovaný dvoukomorový objekt s kruhovou akumulací z prefabrikovaných 

dílců a suchou armaturní komorou téže konstrukce. Šachta není dimenzována pro pojíždění, bude 
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vyčnívat nad okolní terén. Do ČSOV bude napojena kanalizace z výusti LB 06 (viz IO 02). Dešťové a 

havarijní odlehčení bude řešeno gravitačním přelivem z akumulace ČSOV. Výškové proporce ČSOV 

plynou z hloubky uložení stávající kanalizace. Hloubka zajištěné jámy pro ČS je cca 4 m, nutno počítat s 

trvalou přítomností podzemní vody. Objekt ČSOV bude trvale zajištěn proti vzdutí. 

U objektu ČS bude vybudován nadzemní pilíř elektro a dálkové ovládání. Přívod NN pro ČSOV bude 

řešen podzemním kabelem, napojeným na odběrné místo ze sloupu v ul. Na Mlýnku v Liberci XII-Staré 

Pavlovice. Délka přívodu NN v ČSOV je 20,0 m (viz IO 01.2). 

Z objektu akumulace ČS povede gravitační kanalizace DN 300 - havarijní přeliv (IO 0l.1), z armaturní 

komory povede výtlak OV DN 80 (IO 03). 

IO 01.1 Havarijní přeliv ČS 

Na havarijní přeliv je navržena gravitační kanalizace z potrubí KTH DN 300 s obetonováním v celé trase. 

Stoka je vedena z objektu akumulace ČSOV do stávající šachty v ul. Na Mlýnku v Liberci XII-Staré 

Pavlovice. Stávající šachta je součástí stávající kanalizace, která ústí do Černé Nisy. 

Pokládka potrubí bude do paženého výkopu š. 1,0 m. Trasa stoky je 6,0 m. 

IO 01.2 Přívod NN pro ČS 

Z přípojkové skříně S 200 bude veden v délce 25 m kabel CYKY 4J 10 do zděného pilíře u ČS, ve kterém 

bude umístěn elektroměrový rozváděč RE a technologický rozváděč RM1. 

Zděný pilíř: Ve zděném pilíři bude umístěn elektroměrový rozváděč RE, rozváděč technologie RM1, 

zásuvka 230V, 400W16A a prostorová rezerva pro přenosové zařízení. Výklenek v pilíři pro rozváděč 

RM1 a přenosové zařízení bude opatřen kovovými dvířky s uzamykatelným zámkem. Pilíř proveden z 

vápenocementových cihel o rozměrech 240 x 115 x 71 mm. U rozváděče RM1 bude provedeno 

přizemnění vodiče PEN páskem FeZn 30/4. Přívodní kabel do rozváděče bude RM1 z RE bude CYKY 

4J10. Kabely budou vedeny v zemi v pískovém loži, a po stěnách v elektroinstalačních trubkách PVC. 

Hloubka krytí kabelů je 0,8m ve volném terénu a 1,1 m pod komunikací.  

Rozváděč RE: bude v celoplastovém provedení do výklenku s rozměry cca š 320 x v 640 x h 250mm, 

Připojen bude kabelem CYKY 4J 10 z kabelové HDS. Spolu s kabelem bude veden zemnící pásek FeZn 

30x4. 

IO 01.3 Havarijní obtok ČS 

Na havarijní obtok ČSOV je navržena gravitační kanalizace z potrubí KTH DN 300 s obetonováním v 

celé trase. Stoka je vedena od šachty Šl přes lomovou šachtu Šol do stávající šachty v ul. Na Mlýnku 

v Liberci XII-Staré Pavlovice. Stávající šachta je součástí stávající kanalizace, která ústí do Černé Nisy. 

Pokládka potrubí bude do paženého výkopu š. 1,0 m. Trasa stoky je 14,0 m. 

IO 02 Přítok ČSOV 

Do tohoto objektu patří vybudování gravitační kanalizace z potrubí KTH DN 300 dl. 89,0 m. Stoka je 

napojena na výusť LB06 a je zaústěna do akumulace objektu ČSOV. Vzhledem k výškovému rozdílu jsou 

šachty navrženy skluzové nátokem, betonové prefa. 

IO 03 Výtlak OV 

Bude  vybudován výtlak odpadních vod z potrubí PE-HD (PE100) d90 mm PN10, s ochranným povlakem 

o celkové délce 360,0 m. Pokládka potrubí bude v otevřeném paženém výkopu š. 1,0 m a částečně ve 

společném výkopu s kanalizací IO 02. Výtlak končí v km 0,360 zaústěním do šachty na stávající 

kanalizaci v ul. Balbínova v Liberci XII-Staré Pavlovice. Trasa vede v ulici Balbínova v souběhu se stáv. 

plynovodem a vodovodem. 

 

Umístění stavby na pozemku: 

IO 01 ČSOV Na Mlýnku se umisťuje na pozemku parc.č. 839 v katastrálním území Staré Pavlovice. 

IO 01.1 Havarijní přeliv ČS se umisťuje na pozemku  parc.č. 839 a 805 v katastrálním území Staré 

Pavlovice. 
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IO 01.2 Přívod NN pro ČS se umisťuje na pozemcích parc.č. 805, 839 v katastrálním území Staré 

Pavlovice. 

IO 01.3 Havarijní obtok ČS se umisťuje na pozemcích parc.č. 839 v katastrálním území Staré 

Pavlovice. 

IO 02 Přítok ČSOV se umisťuje na pozemcích parc.č. 839, 836 v katastrálním území Staré Pavlovice. 

IO 03 Výtlak OV se umisťuje na pozemcích 805, 839, 836, 831, 830, 826/2, 825/5, 347, 356 v 

katastrálním území Staré Pavlovice. 

 

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného 

stavu území na podkladu katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným 

umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí – výkres "koordinační situace"  

v měřítku 1:500. Výkres je součástí dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby,  

která byla autorizována Petrem Hartigem, autorizovaným technikem pro stavby vodního 

hospodářství a krajinného inženýrství, specializace stavby zdravotně technické (ČKAIT – 0501003) 

a byl ověřen stavebním úřadem.  

2. Jako stavební pozemky se vymezují části pozemků parc. č. 347, parc. č. 356, parc. č. 805, parc. č. 

825/5, parc. č. 826/2, parc. č. 830, parc. č. 831, parc. č. 836, parc. č. 839 v katastrálním území Staré 

Pavlovice. 

3. Před zahájením stavebních prací stavebník oznámí záměr předem Severočeskému muzeu v Liberci,  

p.o., a uvede spojení na zástupce dodavatelské firmy, který zodpovídá za postup zemních prací. 

4. V projektové dokumentaci vyššího stupně budou zakresleny všechny podzemní sítě ležící v navržené 

trase dle skutečného stavu. Souběh a navržené křížení stávajících sítí a s nimi souvisejících zařízení 

bude projednáno písemně se správci (vlastníky) stávajících sítí a doklady o projednání budou k 

dokumentaci přiloženy. Podmínky pro umístění stavby a provedení prací v blízkosti inženýrských 

sítí budou respektovány v projektové dokumentaci vyššího stupně. 

5. Stavba podléhá povolení příslušného vodoprávního úřadu podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a  

o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), tj. Magistrátu 

města Liberec - odboru životního prostředí. K žádosti o toto povolení doloží stavebník souhlas podle 

§ 15 odst. 2 stavebního zákona, o který požádá zdejší stavební úřad po nabytí právní moci tohoto 

rozhodnutí. 

6. Při realizaci stavby je nutno respektovat podmínky závazného stanoviska – souhlasu Magistrátu 

města Liberec, odboru životního prostředí, odd. ochrany přírody ze dne 29.7.2020, č.j. 

MML/ZPOP/KOP/143288/20-SZ106247/20/2: 
 Realizace stavby bude možná až po nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bude povoleno dočasné odnětí plnění 

funkcí lesa na dotčené části lesního pozemku p.č. 794/1 po dobu stavby. 

 Kmeny stromů, které rostou na pozemcích určených k plnění funkcí lesa, budou v případě rizika poškození ochráněny 

např. vypolštářovaným bedněním z fošen. Pokud přesto dojde k jejich poškození, poranění bude bezodkladně odborně 

ošetřeno fungicidním přípravkem. 

  Výkopové práce v okapové linii korun stromů budou prováděny se zvýšenou opatrností, tak aby bylo minimalizováno 

poškozování kořenů. Pokud přesto dojde k jejich poškození, poranění bude bezodkladně odborně ošetřeno fungicidním 

přípravkem. 

7. Budou dodrženy všeobecné podmínky vyjádření vlastníků (správců) technické infrastruktury: 

 InfoTel, spol. s r.o. – vyjádření ze dne 19.12.2019 č.ž. E017900/19 

 GridServices, s.r.o. – vyjádření ze dne 12.2.2020 n.z. 5002085533  

 ČEZ Distribuce, a.s. - vyjádření ze dne 6.2.2020, n.z. 1107730061 a sdělení ze dne 12.12.2019 

n.z. 0101226412 

 Severočeské vodovody a kanalizace a.s. vyjádření ze dne 5.2.2020 n.z. O20690010760/TPCLI/HI 

a vyjádření ze dne 12.12.2019n.z. SCVKZAD59618 

 CETIN a.s. vyjádření ze dne 5.2.2020, č.j. 535596/20 a vyjádření ze dne 11.12.2021 č.j. 

836124/19 

 statutární město Liberec – odbor správy veřejného majetku ze dne 11.12.2019, n.z. 744/2019 

8. Jakékoliv změny v umístění stavby mohou být zajišťovány teprve po změně tohoto rozhodnutí. 
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Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany, 415 01  Teplice 1 

 

Odůvodnění: 

Dne 7.10.2020 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby, kterou doplnil dne 13.4.2021. 

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. 

Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly 

dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, 

že ve lhůtě do 20 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené 

orgány svá závazná stanoviska.  

Na základě námitky účastníka řízení ze dne 10.12.2020 (CJ MML 237322/20) Ing. Jiřího Bednáře, bytem 

Dykova 899/17, Liberec XII-Staré Pavlovice mimo jiné k ochraně stávajících vodních zdrojů byl žadatel  

vyzván, aby předloženou žádost doplnil o hydrogeologický posudek, a to písemností ze dne 16.3.2021 

(CJ MML 058268/21) a řízení bylo současně přerušeno. Stavebník dne 13.4.2021 doplnil podklady 

k rozhodnutí - situaci stavby na platné katastrální mapě, hydrogeologické zhodnocení dané situace. 

Stavební úřad oznámil písemností ze dne 13.5.2021 (CJ MML 103837/21) doplnění dokladové části a 

současně podle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu dal stavební úřad účastníkům řízení možnost 

vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním. K doplněným podkladům se již účastníci 

nevyjádřili. 

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky 

řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním 

zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby vyhovuje obecným 

požadavkům na výstavbu a dalším požadavkům dle ustanovení § 90 stavebního zákona.                            

Dle závazného stanoviska orgánu územního plánování ze dne 8.6.2020, čj. UP/7110/054143/20/Lá-UP CJ 

MML 081866/20 je stavba v souladu s platnou územně plánovací dokumentací a s cíli a úkoly územního 

plánování. 

Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní 

postavení podle § 85 stavebního zákona, přísluší stavebníkovi a vlastníkům dotčených pozemků, obci, 

dále osobám, jejichž vlastnická či jiná věcná práva k sousedním pozemkům nebo stavbám na nich mohou 

být navrženou stavbou přímo dotčena, vlastníkům (správcům) dopravní a technické infrastruktury. 

 

Odbor stavební úřad rozhodoval na základě těchto závazných stanovisek, rozhodnutí ad.: 

 Magistrát města Liberec, odbor dopravy - rozhodnutí ze dne 3.8.2020, č.j. MML148584/20-

OD/Cou/68IS CJ MML 148918/20 

 Magistrát města Liberec – odbor územního plánování, odd. úřadu územního plánování – závazné 

stanovisko ze dne 8.6.2020, čj. UP/7110/054143/20/Lá-UP CJ MML 081866/20 

 Magistrát města Liberec – odbor životního prostředí, oddělení ochrany přírody – závazné 

stanovisko ze dne 29.7.2020, čj. MML/ZPOP/KOP/143288/20-SZ106247/20/2 

 Magistrát města Liberec, odbor životní prostředí – souhrnné vyjádření ze dne 13.5.2020 č.j. 

MML/ZP/Piv/055071/20-SZ 055071/20/2 

 Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje - závazné stanovisko ze dne 27.3.2020 č.j. HSLI-727-

2/KŘ-PRE-2020 

 Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci - závazné stanovisko ze dne 

24.3.2020 č.j. KHSLB 04970/2020 

 Krajský úřad Libereckého kraje odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 20.3.2020, zn. 

KULK 22269/2020 

 Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního 

odborného dozoru, oddělení ochrany územních zájmů Čechy - závazné stanovisko ze dne 

3.6.2020 zn. 84958/2020-1150-OÚZ-PCE 

 statutární město Liberec, odbor správy veřejného majetku – vyjádření ze dne 11.12.2019 zn. 

744/2019 
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 statutární město Liberec, odbor územního plánování - sdělení ze dne 4.8.2020,                                     

zn. UP/7110/054146/20/Du, CJ MML 151299/20 

 stanovisko Povodí Labe, státní podnik ze dne 5.10.2020, č.j. PLa/2020/034865 

 vyjádření a stanoviska správců sítí technického vybavení o existenci/neexistenci jejich zařízení  

 

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 

vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve 

výroku uvedených. 

 

Účastníci řízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona 

Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany, 415 01  Teplice 1 

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, IČO 00262978, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, Liberec I-Staré 

Město, 460 01  Liberec 1  

Ostatní účastníci řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona  

Jiří Džmura, Poštovní 625,468 61, Desná v Jizerských horách, 

GasNet Služby, s.r.o., IČO 27935311, Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno 2, 

ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2, 

CETIN a.s., IČO 04084063, Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00  Praha 9-Libeň, 

InfoTel, spol. s r.o., IČO 46981071, Novolíšeňská č.p. 2678/18, Líšeň, 628 00  Brno 28, 

 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

parc. č. 852, 840, 838, 837/1, 837/2, 837/4, 835/2, 331/2, 331/3, 333, 335, 334, 340, 339, 345, 346/1, 

346/2, 825/53, 825/6, 825/54, 825/69, 348, 349, 355, 354/1, 357/1, 376, 375, 825/3, 825/4, 825/1, 

823/8, 377/1, 378/14, 378/13, 824/2 v katastrálním území Staré Pavlovice 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Liberec XII-Staré Pavlovice č.p. 597, č.p. 331, č.p. 210, č.p. 97, č.p. 96, č.p. 88, č.p. 86, č.p. 84 a č.p. 

123 

Stavební úřad dospěl k názoru, že výše jmenovaní splňují zákonem stanovené podmínky pro jejich 

vymezení za účastníky řízení. 

 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

Dne 10.12.2020 podal námitku k umístění stavby účastník řízení Ing. Jiří Bednář, bytem Dykova 

899/17, Liberec XII-Staré Pavlovice, a to (citace): 

Věc: Vyjádření k záměru „LI 032 215 Liberec, Staré Pavlovice, Dykova – odstranění výusti LB 06“, 

č.j.  SURR/7130/196905/20-Po 

Jako osoba s vlastnickými právy k sousedním pozemkům p.č. 837/1 a 840 v k.ú. Staré Pavlovice a 

k sousední nemovitosti č.p. 899 uplatňuji k záměru následující námitky: 

1. V projektové dokumentaci není použita platná katastrální mapa, nebylo tedy možné objektivně 

určit účastníky řízení. 

2. V projektové dokumentaci není řešena ochrana stávajících vodních zdrojů (studny využívané 

okolními domy pro individuální zásobování pitnou vodou). 

3. Na pozemcích dotčených stavbou a okolních pozemcích se nacházejí vzrostlé dřeviny, je proto 

třeba přesněji specifikovat rozsah kácení a zároveň řešit ochranu dřevin ponechaných. 

4. V dokumentaci není specifikován předpokládaný termín zahájení prací. 

Předem děkuji za přihlédnutí k uvedeným připomínkám v rámci územního řízení. 
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Stavební úřad se výše uvedenými námitkami podrobně zabýval, posoudil je na základě obecných 

požadavků na výstavbu, předložené dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, stanovisek 

dotčených orgánů a sděluje k nim následující: 

1. V projektové dokumentaci není použita platná katastrální mapa, nebylo tedy možné objektivně 

určit účastníky řízení.   

Dne 13.4.2021 byl do spisu doplněn nový katastrální situační výkres C.4 s vyznačením jednotlivých 

stavebních objektů v měřítku 1:500 vypracovaný autorizovanou osobou Petrem Haritigem ČKAIT 

0501003.  

2. V projektové dokumentaci není řešena ochrana stávajících vodních zdrojů (studny využívané 

okolními domy pro individuální zásobování pitnou vodou). 

 Dne 13.4.2021 byl do spisu doplněn „Zápis z terénní rekognoskace Liberec – Pavlovice“ vypracovaný 

Mgr. Davidem Hiblerem, autorizovaný Ing. Jakubem Průšou, osobou odborně způsobilou v hydrogeologii 

č. způsobilosti  2154/2011. Ze zápisu vyplývá, že byla provedena pasportizace jímacích objektů na 

pozemcích číslo 849 a 851 v k.ú. Staré Pavlovice a dále v rámci stavby bude sledován přítok podzemní 

vody do stavební jámy a případná změna bude zanesena do stavebního deníku a jako protiopatření se 

budou budovat vzdouvací zídky.  

3. Na pozemcích dotčených stavbou a okolních pozemcích se nacházejí vzrostlé dřeviny, je proto 

třeba přesněji specifikovat rozsah kácení a zároveň řešit ochranu dřevin ponechaných.  

K žádosti byla doložena stanoviska dotčených orgánů, mimo jiné i souhrnné vyjádření Magistrátu města 

Liberec – odboru životního prostředí ze dne 13.5.2020, č.j. MML/ZP/Piv/055071/20 – SZ 055071/20/2, 

kde se z hlediska zájmů ochrany přírody a krajiny vyjadřuje příslušný dotčený orgán ochrany přírody a 

krajiny souhlasem a dále upozorněním, že při realizaci stavebních prací musí být brán ohled na kořenový 

systém vzrostlých dřevin dle české normy. Stavební úřad upozorňuje, že toto rozhodnutí kácení dřevin 

neřeší. Dále bylo doloženo závazné stanovisko Magistrátu města Liberec – odboru životního prostředí 

oddělení ochrany přírody a krajiny, jako orgánu státní správy lesů ze dne 29.7.2020 č.j. 

MML/ZPOP/KOP/143288/20-SZ106247/20/2, jehož podmínky jsou zahrnuty do podmínek tohoto 

rozhodnutí. Stavební úřad se opíral ve svém rozhodování o výše uvedená stanoviska dotčených orgánů.  

4. V dokumentaci není specifikován předpokládaný termín zahájení prací. 

K tomuto bodu stavební úřad uvádí, že územní rozhodnutí je platné 2 roky ode dne nabytí právní moci, 

v tomto případě stavební úřad nestanovil delší dobu platnosti. Z ustanovení § 93 odst. 4 písm. a) 

stavebního zákona vyplývá, že územní rozhodnutí nepozbývá platnosti, bylo-li na základě žádosti podané 

v době jeho platnosti vydáno pravomocné stavení povolení. V době platnosti územního rozhodnutí lze 

kdykoliv zahájit stavební činnost pro část stavby, která podléhá umístění. Stavba kanalizace, výtlaku a 

čerpací podzemní stanice jsou vodním dílem, k jejichž realizaci je nutné povolení příslušného 

vodoprávního úřadu.  

 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a 

stavebního řádu Krajského úřadu Libereckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu. 

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. 

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného 

vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, 

stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí, jde-li o 

stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby. 
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Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění 

stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Miroslav Šimek 
vedoucí odboru stavební úřad 

 

 

 

 

 

 

  

 

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu 15 dnů, přičemž patnáctým dnem  po 

vyvěšení se písemnost považuje za doručenou! 

 

 

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

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

K vyvěšení: 

Statutární město Liberec 

 

Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. h) ve 

výši 3000 Kč byl zaplacen. 

 

Příloha pro žadatele (bude předáno po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí): 

- dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby s ověřeným situačním výkresem 

-  

počet stran: 8    počet příloh:1    počet svazků:1 
 

 

 



Č.j. CJ MML 138070/21 str. 8 

 
Obdrží: 

účastníci (dodejky) 

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

 sídlo: Sladovnická č.p. 1082, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, 463 11  Liberec 30 

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

1 

Jiří Džmura, IDDS: hapr4ie 

 trvalý pobyt: Poštovní 625,468 61, Desná v Jizerských horách  

GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 

 sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno 2 

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 

 sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 

CETIN a.s., IDDS: qa7425t 

 sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00  Praha 9-Libeň 

InfoTel, spol. s r.o., IDDS: t4wbzpv 

 sídlo: Novolíšeňská č.p. 2678/18, Líšeň, 628 00  Brno 28 

 

  

Dotčené orgány státní správy 

Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, Liberec I-Staré Město, 

460 59  Liberec 1 

Magistrát města Liberec, odbor dopravy, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, Liberec I-Staré Město, 460 01  

Liberec 1 

Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného 

dozoru, oddělení ochrany územních zájmů Čechy, IDDS: hjyaavk 

 sídlo: Tychonova č.p. 1, 160 01  Praha 6 

Magistrát města Liberec, odbor územního plánování, oddělení úřadu územního plánování, nám. Dr. E. 

Beneše č.p. 1/1, Liberec I-Staré Město, 460 01  Liberec 1 

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, IDDS: hv4aivj 

 sídlo: Barvířská č.p. 29/10, Liberec III-Jeřáb, 460 07  Liberec 7 

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

 sídlo: Husova č.p. 186/64, Liberec V-Kristiánov, 460 05  Liberec 5 

 

 

 

Ostatní účastníci (doručení veřejnou vyhláškou): 

 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

parc. č. 852, 840, 838, 837/1, 837/2, 837/4, 835/2, 331/2, 331/3, 333, 335, 334, 340, 339, 345, 346/1, 

346/2, 825/53, 825/6, 825/54, 825/69, 348, 349, 355, 354/1, 357/1, 376, 375, 825/3, 825/4, 825/1, 

823/8, 377/1, 378/14, 378/13, 824/2 v katastrálním území Staré Pavlovice 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Liberec XII-Staré Pavlovice č.p. 597, č.p. 331, č.p. 210, č.p. 97, č.p. 96, č.p. 88, č.p. 86, č.p. 84 a č.p. 
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Založit: přír.arch. LB XIV-Ruprechtice 
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