
 

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/4330/210556/21-Bob Liberec, dne 13.10.2021 

CJ MML 211958/21 

Vyřizuje: Mgr. Martin Bobek 

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, 415 50 Teplice 

(dále jen „žadatel“) dne 08.10.2021 podala:  

1) žádost o vydání společného územního a stavebního povolení stavby vodního díla dle § 94j zákona 

č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„stavební zákon“), stoky veřejné kanalizace, vodovodního řadu a souvisejících objektů: 

„Hodkovice N. M., J.A. Komenského – rekonstrukce vodovodu a kanalizace“ 

 

(dále jen „stavba“), na pozemcích parc. č. 517, 563, 614, 912, 917, 918 vše v katastrálním území Hodkovice 

nad Mohelkou.  

Údaje o místu předmětu rozhodnutí: 

Identifikátor kraje CZ051 

Název kraje Liberecký 

Identifikátor obce 564061 

Název obce Hodkovice nad Mohelkou 

Identifikátor katastrálního území 640344 

Název katastrálního území Hodkovice nad Mohelkou 

Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí 517, 563, 614, 912, 917, 918 

Číslo hydrologického pořadí a podpořadí 1-05-02-0360-0-00 

Hydrogeologický rajon 4410 – Jizerská křída pravobřežní  

ID a název útvaru povrchových vod 44100 – Jizerská křída pravobřežní 

Orientační určení polohy (souřadnice X, Y)  

 

Objekt X Y 

Řad VB1 – začátek X: 985257,65 Y: 687386,17 

Řad VB9 – konec  X: 985493,50 Y: 687536,30 

Stoka Š77930 - začátek X: 985333,10 Y: 687437,44 

Stoka Š788659 - konec X: 985398,72 Y: 687488,64 
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Údaje o umístění stavby:  

IO 01.1. vodovodní řad - bude umístěn na pozemcích parc. č. 517, 614, 917, 912, v k.ú. Hodkovice 

nad Mohelkou. Bude umístěn v komunikaci v křižovatce ul. Liberecká a ul. J. A. Komenského. Dále 

vede komunikací v ulici J.A. Komenského. Zakončena v komunikaci v křižovatce ul. J. A. Komenského 

a ul. Nad Školou. 

IO 02.1. kanalizační stoka AA–3 - bude umístěna na pozemcích parc. č. 563, 912 v k.ú. Hodkovice 

nad Mohelkou. Bude umístěna v komunikaci v křižovatce ul. J. Hory a ul. J. A. Komenského. Dále vede 

komunikací v ulici J.A. Komenského. Zakončena v komunikaci ul. J. A. Komenského u objektu č.p. 499. 

 

Stavba obsahuje: 

IO 01.1 vodovodní řad A – PE-HD DN 110x6,6 SDR 17 o celkové délce 283,0 m.  

Rekonstruovaný vodovodní řad bude začínat v km 0,0 napojením na vodovod LT150 v křižovatce ul. J. A. 

Komenského a ul. Liberecká. Dále vodovod pokračuje ve stávající trase cca středem asfaltové komunikace 

ul. J. A. Komenského. Od km 0,2370 pokračuje dále středem komunikace, ale již v nové trase z důvodu 

stávající kolize s plynovodem. Rekonstrukce je zakončena v km 0,2815 v křižovatce ul. J. A. Komenského 

a ul. Nad Školou u objektu č.p. 590 napojením na stávající vodovodní řad PE 90 a PVC 110. Nadzemní hydrant 

před objektem č.p. 590 již není předmětem rekonstrukce. V rámci rekonstrukce dojde k přepojení celkem 15 ks 

vodovodních přípojek o průměru d32 mm o celkové délce 19,0 m.   

IO 02.1. kanalizační stoka AA-3 – Kamenina DN 300 o celkové délce 84,0 m, KTH DN 200 v délce 5,0 m. 

Rekonstruovaná splašková kanalizace bude začínat v šachtě Š77930 v km 0,0 v křižovatce ul. J. A. 

Komenského a J. Hory. Dále bude stoka vedena v tělese komunikace ulice J. A. Komenského, spíše při levé 

straně vozovky (ve směru staničení). Stoka bude zakončena v šachtě Š788659 v km 0,0840 u RD č.p. 499, kam 

bude přepojena stávající stoka z druhé strany komunikace propojem KTH DN 200 v délce 5,0 m a příslušné 

přípojky. Na kanalizaci bude umístěno 5 betonových prefabrikovaných šachet. V rámci rekonstrukce dojde 

k přepojení 5 kanalizačních přípojek. Přepojení přípojek je navrženo provést z kameniny DN 150, DN 200 

a DN 250 v celkové délce 600, m. V rámci přepojení přípojek bude osazeno 5 ks plastových šachet DN 425 

a 1 ks plastové šachty DN 600. 

Dnem podání žádosti bylo zahájeno řízení o společném územním a stavebním řízení.  

K žádosti bylo doloženo následující: 

 3 x projektová dokumentace, kterou vypracoval Ing. Jiří Arazim (ČKAIT – 0501046) v červnu 2021,  

 plná moc k zastupování,  

 souhrnné vyjádření, které vydal Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí, pod zn.: CJ MML 

158289/21 SZ CJ MML 158289/21 dne 30.08.2021, 

 závazné stanovisko, které vydal Magistrát města Liberec, odbor územního plánování, oddělení úřadu 

územního plánování, jako orgán územního plánování (Úřad územního plánování) pro ORP Liberec, 

pod č.j.: UP/7110/158287/21/Ká-UPUP CJ MML 175092/21 dne 23.08.2021, 

 stanovisko  k záměru, které vydal Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, 

pod zn.: KULK 59096/2021 dne 16.08.2021, 

 smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě k pozemku p.č. 517, 918, 917, 912, 614, 

563, k.ú. Hodkovice nad Mohelkou ze dne 27.09.2021, 

 vyjádření k dokumentaci pro společné povolení a souhlas se stavbou, které vydalo Město Hodkovice 

nad Mohelkou ze dne 03.09.2021, 

 dohoda o provedení záchranného archeologického výzkumu ze dne 26.08.2021, 

 archeologické stanovisko k akci, které vydalo Severočeské muzeum v Liberci, pod č.j.: A793/2021 

dne 17.08.2021, 

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

pod č.j.: KHSLB 15123/2021 dne 30.08.2021, 

 závazné stanovisko, které vydal Hasičský záchranná sbor Libereckého kraje, pod č.j.: HSLI-2226-2/LB-

2021 ze dne 08.09.2021, 

 vyjádření, které vydala CETIN, a.s., pod č.j.: 740213/21 dne 28.07.2021, 

 vyjádření, které vydala ČEZ Distribuce, a.s., pod zn.: 0101614439 dne 07.10.2021, pod č.j.: 611460/21 

dne 06.04.2021, 



Č.j. CJ MML 211958/21 str. 3 

 
 souhlas s činností a s umístěním stavby v ochranném pásmu, které vydala ČEZ Distribuce, a.s., 

pod zn.: 001117888497 dne 24.08.2021, 

 vyjádření, které vydala GasNet Služby, s.r.o., pod zn.: 5002430513 dne 30.07.2021,pod zn.: 5002350047 

dne 06.04.2021, 

 vyjádření k dokumentaci pro stavební povolení vodohospodářské stavby, které vydala Severočeské 

vodovody a kanalizace, a.s., pod zn.: O210690074669/UTPCLI/Ma dne 13.07.2021, 

 vyjádření ke stavbě, které vydalo Město Hodkovice nad Mohelkou ze dne 25.05.2021, ze dne 05.05.2021, 

 vyjádření, které vydala ČEPS, a.s., pod zn.: 3280/2021/CEPS dne 06.04.2021, 

 vyjádření, které vydalo Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, odbor správy veřejného majetku, 

oddělení správy nemovitého majetku, pod č.j.: KRPL-8511-13/ČJ-2021-1800SU-5 dne 31.05.2021, 

 vyjádření správců inženýrských sítí (ČD-Telematika, a.s., ČEPRO, a.s., ADV Computers s.r.o., Vodafone 

Czech Republic, a.s., T-Mobile Czech Republic, a.s., České Radiokomunikace, a.s., ČEZ Energo, s.r.o., 

Telco Pro Services, a.s., ČEZ ICT Services, a.s.). 

 

Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad (dále jen „Vodoprávní úřad“), 

příslušný podle § 104 odst. 2 a § 106 odst. 1 vodního zákona a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 

odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) stavebního zákona, oznamuje podle § 115 odst. 1 vodního zákona 

a § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) 

zahájení společného územního a stavebního a vodoprávního řízení, ve kterém podle § 94m odst. 3 stavebního 

zákona upouští od ohledání na místě a ústního jednání, jelikož jsou mu dobře známy poměry na staveništi 

a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu 

provádění. 

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 15 dnů od doručení tohoto oznámení. 

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům v souladu s ustanovením § 94n 

stavebního zákona nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Magistrát 

města Liberec, odbor životního prostředí, úřední dny pondělí a středa 8,00 - 17,00, v ostatní dny po předchozí 

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: 

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací 

dokumentace, se nepřihlíží. 

Osoba, která je účastníkem řízení podle § 94k písm. d) a e) stavebního zákona, může uplatňovat námitky proti 

projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebního záměru nebo 

požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi může být přímo dotčeno jeho vlastnické nebo jiné věcné právo 

k pozemku nebo stavbě. Obec uplatňuje ve společném územním a stavebním řízení námitky k ochraně zájmů 

obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může v řízení 

uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným stavebním záměrem dotčen veřejný zájem, 

jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, 

se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako 

účastníka řízení, a důvody podání námitek. 

Námitky stavební úřad posoudí na základě obecných požadavků na výstavbu, závazných stanovisek, popřípadě 

rozhodnutí dotčených orgánů nebo technických norem, pokud taková námitka nepřesahuje rozsah 

jeho působnosti. O námitce občanskoprávní povahy si stavební úřad učiní úsudek a rozhodne ve věci; to neplatí 

v případě námitek týkajících se existence nebo rozsahu vlastnických nebo jiných věcných práv.  
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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. 9810210556 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 Liberec a Městský úřad Hodkovice 

nad Mohelkou. 

 

 

 

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

 

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

 

Obdrží: 

K vyvěšení na úřední desku:  

MML - Odbor kancelář tajemníka – 1 x na úřední desku 

Městský úřad Hodkovice nad Mohelkou – 1 x na úřední desku 

 

Účastníci vodoprávního řízení (§ 27 odst. 2 správního řádu) do vlastních rukou: 

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

2. Město Hodkovice nad Mohelkou, IDDS: d6pb2ww 

 

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

1. vlastníci pozemků parc. č. 916, 1205, 1206, 1207, 911, 922, 913, 914, 936, 941, 592, 594, 585/1, 591/1, 

589/1, 588, 586, 582, 583, 575, 576, 931, 932, 929, 930, 928, 927, 921, 903, 904 vše v katastrálním území 

Hodkovice nad Mohelkou.  

 

2. správci inženýrských sítí: CETIN, a.s., ČEZ Distribuce, a.s., GasNet Služby, s.r.o., ČEPS, a.s. 

 

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 územního plánování. 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. Městský úřad Hodkovice nad Mohelkou, odbor Stavební úřad, IDDS: d6pb2ww 

2. Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2 

 

1 x pro spis (G-2985, I-3719)  
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