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ROZHODNUTÍ 

 

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

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

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) ve společném řízení posoudil žádost, kterou podalo  

Město Hrádek nad Nisou, IČ: 00262854, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou 

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

I. Podle § 94j odst. 2 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 

územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění vydává společné 

územní a stavební povolení stavby vodního díla čerpací stanice odpadních vod (dále jen „ČSOV“) 

a veřejné kanalizační stoky: 

 

"Hrádek nad Nisou - Nová Loučná - kanalizace, výtlak a ČSOV" 

 

(dále jen „stavba“) na pozemcích parc. č. 159, 388/1, 388/2, 388/3, 388/6, 422/1, 422/2, 422/3, 422/4, 

422/6, 429/1, 429/2, 437/1, 437/2, 437/3, 437/6, 437/7, 437/8, 437/10, 443, 476/2, 491/1, 492/1, 506/7, 

507,  509/1, 509/2, 509/3, 509/4, 510, 513, 517/1, 518/1, 542/1, 542/2 v katastrálním území Loučná. 

Stavba bude provedena dle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Leoš Slavík (ČKAIT – 

0500453) v březnu 2020. 

Údaje o místu předmětu rozhodnutí: 

Identifikátor kraje CZ051 

Název kraje Liberecký 

Identifikátor obce 564095 

Název obce Hrádek nad Nisou 

Identifikátor katastrálního území 647403 
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Název katastrálního území Loučná 

Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí 159, 388/1, 388/2, 388/3, 388/6, 422/1, 422/2, 

422/3, 422/4, 422/6, 429/1, 429/2, 437/1, 

437/2, 437/3, 437/6, 437/7, 437/8, 437/10, 

443, 476/2, 491/1, 492/1, 506/7, 507,  509/1, 

509/2, 509/3, 509/4, 510, 513, 517/1, 518/1, 

542/1, 542/2 

Číslo hydrologického pořadí a podpořadí 2-04-07-0370-0-00 

Hydrogeologický rajon 1420 - Kvartér a miocén Žitavské pánve 

Orientační určení polohy (souřadnice X, Y)  

 

Stoka Začátek stoky Konec stoky 

Stoka A 1 X: 962785, Y: 702509 X: 962794, Y: 702518 

Stoka A 2 X: 962929, Y: 702675 X: 962819, Y: 703025 

Stoka A2 - 1 X: 963164, Y: 702820 X: 963434, Y: 702908 

Stoka A2 – 1 - 1 X: 963164, Y: 702820 X: 963347, Y: 702944 

Stoka A2 – 1 - 2 X: 963224, Y: 702776 X: 963419, Y: 702952 

Kanalizační výtlak KV1 X: 962920, Y: 702668 X: 962794, Y: 702518 

Stoka A2 – 1 - 3 X: 963224, Y: 702776 X: 963220, Y: 702772 

Kanalizační výtlak KV2 X: 963158, Y: 702714 X: 963220, Y: 702772 

Čerpací stanice odpadních vod X: 962923, Y: 702677  

 

 

 

Údaje o umístění stavby:  

Stoka A 1 bude umístěna na pozemcích parc. č. 159, 492/1, vše v k.ú. Loučná, tj. splašková stoka povede 

ulicí Na Hrázi. Začátek stoky A1 bude ve stávající lomové šachtě napojením do kanalizace 

v ul. Hartavská. Trasa stoky A1 pokračuje do ul. Na Hrázi, kde končí šachtou. Do šachty bude vyústěn 

kanalizační výtlak. 

Stoka A 2 bude umístěna na pozemcích parc. č. 491/1, 492/1 a 476/2, vše v k.ú. Loučná, tj. splašková 

stoka povede ul. Na Hrázi a ul. Lipová. Začátek stoky A2 bude napojením na akumulaci čerpací stanice 

odpadních vod. Trasa stoky A2 pokračuje ul. Na Hrázi do křižovatky, kde se trasa bude lomit a stoka 

bude pokračovat do ul. Lipová, kde bude ukončena. 

Stoka A 2-1 bude umístěna na pozemcích parc. č. 476/2, 388/6, 388/3, 388/2, 388/1, vše v k.ú. Loučná, 

tj. splašková stoka povede ulicí Lipová a Lesní. Začátek stoky A2 - 1 bude v křižovatce ulic na Hrázi 

a Lipová napojením do lomové šachty na stoce A2. Trasa stoky A2-1 bude dále pokračovat ulicí Lipová 

a v km 0,16096 se bude lomit doprava do ulic Lesní, kde bude na konci ulice ukončena šachtou S26. 

Stoka A2-1-1 bude umístěna na pozemcích parc. č. 476/2 a 443, vše k.ú. Loučná, tj. splašková stoka 

povede ulicí Potoční. Začátek stoky bude v ulici Lipová napojením do šachty S16 na stoce A 2-1. Trasa 

stoky dále pokračuje do ulic Potoční, kde bude ukončena šachtou S31 na konci ulice. 

Stoka A 2-1-2 bude umístěna na pozemcích parc. č. 476/2, 422/1, 422/3, 422/4, 422/2, 429/1, 429/2, 

437/10, 437/3, 437/6, 437/8, 437/2, 437/7 a 437/1, vše v k.ú. Loučná, tj. splašková stoka povede ulicí 

Nová Loučná. Začátek stoky A2-1-1 bude v ulici Lipová napojením do šachty S19 na stoce A2-1. Trasa 

stoky bude dále pokračovat do ulice Nová Loučná, kde bude na konci ulice ukončena šachtou S36. 

Kanalizační výtlak KV1 bude umístěn na pozemcích parc. č. 491/1, 492/1, 542/1 a 542/2, vše 

v k.ú. Loučná, tj. výtlak bude začínat napojením na armaturní komoru čerpací sanice odpadních vod, 

odkud povede šikmo do ul. Na Hrázi a ve vozovce až před most, který obejde zprava a dále podchodem 

občasného vodního toku v souběhu s mostem. Za tímto se vrátí do vozovky ul. Na Hrázi a bude 

pokračovat až ke křižovatce ulic Na Hrázi a Hartavská, kde bude ukončen napojením do koncové šachty 

stoky A1. 

Čerpací stanice odpadních vod - bude umístěna na pozemku parc. č. 491/1, k.ú. Loučná v násypu ulice 

Na Hrázi. 
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Stoka A 2-1-3 bude umístěna na pozemcích parc. č. 476/2 a 509/3, vše k.ú. Loučná, tj. splašková stoka 

povede z ul. Lipová do ul. Nová Loučná. Začátek stoky bude v lomové šachtě S 19 na stoce A2-1, konec 

stoky bude v šachtě S42 v ul. Nová Loučná. 

Kanalizační výtlak KV2 bude umístěn na pozemcích parc. č. 509/3, 509/1, 509/4, 510, 507, 509/2, 513, 

517/1, 506/7 a 518/1, vše v k.ú. Loučná, tj. výtlak bude začínat odkalovací soupravou v bodu LB 11, 

ve vozovce ul. Nová Loučná. Výtlak povede přímo touto ulicí a bude ukončen napojením do koncové 

šachty stoky A2-1-3. 

 

Stavba obsahuje: 

Záměr se dělí do dvou etap. První etapa spočívá ve vybudování nové kanalizace, výtlaku a čerpací stanice 

odpadních vod v lokalitě Nová Loučná. Nová splašková stoková síť, která bude odvádět splaškové 

odpadní vody z ulic Na Hrázi, Lipová, Potoční, Nová Loučná a Lesní. Výtlak je situován od čerpací 

stanice odpadních vod do ul. Na Hrázi. Napojení výtlaku a tedy celé nové kanalizace na stávající stoku 

bude v místní komunikaci ul. Hartavská. Čerpací stanice odpadních vod je navržena vedle ulice Na Hrázi, 

je dimenzována pro 60 rodinných domů s výhledovým napojením dalších 60 rodinných domů. Druhá 

etapa spočívá v dostavbě výtlaku splaškových vod, respektive se jedná o doplnění kanalizační sítě v Nové 

Loučné, které nebylo řešeno v první etapě. Kanalizační výtlak a stoka A2-1-3 jsou navrženy do ul. Nová 

Loučná. Stavba etap je na sebe návazná. 

 

Kanalizace, stoková síť a výtlak - I. etapa 

Stoka A1 - Kameninová trouba hrdlová (dále jen „KTH“) DN 300, v délce 12,4 m, 

Stoka A2 - KTH DN 300, v délce 625,8 m, 

Stoka A2-1 - KTH DN 300 v délce 412,8 m, 

Stoka A2-1-1 - KTH DN 300 v délce 223,0 m, 

Stoka A2-1-2 - KTH DN 300 v délce 263,2 m, 

Kanalizační výtlak KV1 - PEHD DN 90 v délce 209,3 m. 

Čerpací stanice odpadních vod - železobetonový podzemní objekt s mokrou jímkou o vnitřním průměru 

2,5 m, osazena dvě záplavná kalová čerpadla, jednotlivá výtlačná potrubí čerpadel budou osazena zpětnou 

klapkou, pro hladinovou automatiku čerpání bude osazen ultrazvukový snímač hladiny. 

 

Kanalizace, výtlak a ČSOV - II. etapa 

Stoka A2-1-3 - KTH DN 300 v délce 6,0 m, 

Kanalizační výtlak KV2 - PEHD DN 90x8,2mm v délce 84,70 m. 

 

Stavba bude dokončena nejpozději do 31.12.2022. 

 

II. Stanovuje podmínky a povinnosti pro umístění a provedení stavby:  

1. Stavba bude vytýčena oprávněnou osobou. 

2. Stavebník oznámí Vodoprávnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby: 

vytýčení stavby, dokončení stavby – předání stavby investorovi. 

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

a termín zahájení stavebních prací. 

4. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu. 

5. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu bude mimo jiné doložen vytyčovací výkres, geodetické 

zaměření stavby na podkladě katastrální mapy, dokumentace skutečného provedení stavby, protokol 

o předání a převzetí stavby, prohlášení o vlastnostech použitých výrobků, protokol o provedené 

tlakové zkoušce potrubí a jeho vodotěsnosti, stanoviska dotčených správců sítí ke kolaudaci, písemná 

dohoda vlastníků o provozování související kanalizace, schválený kanalizační řád, povolení 

k provozování předmětné kanalizační stoky a stavební deník k nahlédnutí. 
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6. Budou dodrženy podmínky uvedené v následujících vyjádřeních a stanoviscích: 

 Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. ze dne 10.05.2021, zn.: O2169002606/UTPCLI/Šo, 

 ČEZ Distribuce, a. s. ze dne 23.07.2021, zn.: 001117486112 LB/412/21/OP, 

 GridSevices, s. r. o. ze dne 16.06.2020, zn.: 5002163696, 

 CETIN a. s. ze dne 26.06.2020, č.j.: POS 219/20. 

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Město Hrádek nad Nisou, IČ: 00262854, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou. 

 

Odůvodnění: 

Dne 14.09.2021 podal žadatel žádost o vydání společného územního a stavebního povolení ke stavbě 

"Hrádek nad Nisou - Nová Loučná - kanalizace, výtlak a ČSOV". Dnem podání žádosti bylo zahájeno 

společné územní a stavební řízení. Dle § 115 odst. 12 vodního zákona se jedná o společné řízení. 

K žádosti bylo doloženo následující:  

 2 x projektová dokumentace stavby, kterou vypracoval Ing. Leoš Slavík (ČKAIT – 0500453) 

v březnu 2020, 

 2 x doplněk projektové dokumentace stavby, kterou vypracoval Ing. Leoš Slavík (ČKAIT – 0500453) 

v březnu 2020, 

 souhrnné vyjádření, které vydal Magistrát města Liberec, odbor životní prostředí dne 28.08.2020 

pod č.j.: MML/ZP/Piv/145586/20-SZ145586/20/2, 

 stanovisko správce povodí Povodí Labe, státní podnik ze dne 10.11.2020, č.j.: PLa/2020/026955, 

 závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci ze dne 

12.02.2021, č.j.: KHSLB 01050/2021 – souhlas bez podmínek, 

 závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje, krajské ředitelství ze dne 

01.02.2021, č.j.: HSLI-234-2/KŘ-P-PRE-2021 – souhlas bez podmínek, 

 závazné stanovisko Magistrátu města Liberec, odboru územního plánování ze dne 25.08.2021, 

č.j.: UP/7110/145803/21/Pa-UPUP CJ MML 173623/21 – záměr přípustný, 

 souhlas se stavbou, který vydala Rada města Hrádek nad Nisou dne 04.03.2019, č. 6/142/RM/19, 

 geologicko-inženýrský průzkum, který vypracoval RNDr. Roman Vybíral (č. 1996/2005) v únoru 

2019, 

 vyjádření nedotčených správců inženýrských sítí (ČEZ ITC Services, a. s., Telco Pro Services, a. s., 

Vodafone Czech Republic a.s., T-Mobile Czech Republic a. s., ČEPS, a. s., České Radiokomunikace 

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

 vyjádření k projektové dokumentaci – Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. ze dne 10.05.2021, 

zn.: O2169002606/UTPCLI/Šo, 

 vyjádření k projektové dokumentaci – ČEZ Distribuce, a. s. ze dne 23.07.2021, zn.: 001117486112 

LB/412/21/OP, 

 vyjádření k projektové dokumentaci – GridSevices, s. r. o. ze dne 16.06.2020, zn.: 5002163696, 

 vyjádření k projektové dokumentaci – CETIN a. s. ze dne 26.06.2020, č.j.: POS 219/20, 

 souhlasy vlastníků stavbou dotčených pozemků vyznačené na situaci stavby. 

 

Vodoprávní úřad oznámil dne 05.10.2021 pod č.j.: ZPVU/4330/190617/21-Ran CJ MML 204564/21 

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

§ 94m odst. 3 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 mohou uplatnit námitky do patnácti dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. Námitky nebyly 

vzneseny. 

 

Dle závazného stanoviska, které vydal Magistrát města Liberec, odbor územního plánování, 

pod č.j.: UP/7110/145803/21/Pa-UPUP CJ MML 173623/21 dne 25.08.2021 je umístění stavby v souladu 

s platnou územně plánovací dokumentací obce – územním plánem města Hrádek nad Nisou. 
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Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby 

splňuje obecné požadavky na výstavbu. Vodoprávní úřad v průběhu řízení a po posouzení všech 

skutečností neshledal důvody, které by bránily umístění stavby.  

Okruh účastníků řízení byl stanoven v souladu s § 94k 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). 

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

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

v jednotlivých vyjádřeních a stanoviscích, Vodoprávní úřad již v podmínkách rozhodnutí duplicitně 

neuváděl.  

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, v souladu s ustálenou praxí a zjistil, že provedením stavby nebudou ohroženy zájmy 

chráněné zákony a zvláštními předpisy. 

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

nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod.  

Po tomto vyhodnocení bylo navržené řešení shledáno přípustným a nebyly shledány důvody bránící jeho 

povolení. 

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

ve výroku uvedených. 

 

Účastníci řízení - další dotčené osoby: 

Ladislav Doležal, Drahoslav Zamrzla, Bc. Monika Zamrzlová, Pavlína Kolcová, Zdeněk Beránek, 

Pavel Beránek, Jarmila Beránková, Jarmila Roubíčková, Jitka Hanicová, Alois Hanic, Ing. Petra 

Vlachová, František Dušek, Jitka Dušková, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., ČEZ 

Distribuce, a.s., GridServices, s.r.o., CETIN a.s., Martin Horn, Ivana Gibiserová. 

 

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

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

 

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. 

Při převodu nebo přechodu majetku, se kterým je spojeno toto povolení, je nutné, aby dosavadní 

oprávněný upozornil nového nabyvatele na povinnost oznámit podle § 11 odst. 1 vodního zákona, tuto 
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skutečnost příslušnému vodoprávnímu úřadu ve lhůtě 2 měsíců ode dne, kdy k převodu nebo přechodu 

došlo.  

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

kolaudačního souhlasu. 

Společné povolení platí 2 roky ode dne nabytí právní moci. Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže 

stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti. Stavba nesmí být zahájena, dokud toto rozhodnutí nenabude 

právní moci. 

Bez kladného posouzení Vodoprávního úřadu nelze stavbu užívat. 

 

 

 

 

         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 Liberec a Městský úřad Hrádek 

nad Nisou. 

 

 

 

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

 

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

 

 

Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 

je osvobozen. 

 

Příloha (bude předána stavebníkovi po nabytí právní moci rozhodnutí): 

1. ověřená projektová dokumentace stavby, 

2. štítek „Stavba povolena“. 

 

Obdrží: 

K vyvěšení na úřední desku:  

MML - Odbor kancelář tajemníka – 1 x na úřední desku 

Městský úřad Hrádek nad Nisou – 1 x na úřední desku 

 

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

1. Město Hrádek nad Nisou, IDDS: 4tkbw8g 

2. Ladislav Doležal, Nová Loučná č.p. 188, Loučná, 463 34  Hrádek nad Nisou 

3. Drahoslav Zamrzla, Nová Loučná č.p. 177, Loučná, 463 34  Hrádek nad Nisou 

4. Bc. Monika Zamrzlová, Nová Loučná č.p. 177, Loučná, 463 34  Hrádek nad Nisou 

5. Pavlína Kolcová, Nová Loučná č.p. 359, Loučná, 463 34  Hrádek nad Nisou 

6. Zdeněk Beránek, Pod tratí č.p. 638, 463 34  Hrádek nad Nisou 

7. Pavel Beránek, Lesní č.p. 221, Loučná, 463 34  Hrádek nad Nisou 

8. Jarmila Beránková, Lesní č.p. 221, Loučná, 463 34  Hrádek nad Nisou 

9. Jarmila Roubíčková, Lesní č.p. 225, Loučná, 463 34  Hrádek nad Nisou 

10. Jitka Hanicová, Nová Loučná č.p. 182, Loučná, 463 34  Hrádek nad Nisou 
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11. Alois Hanic, Nová Loučná č.p. 182, Loučná, 463 34  Hrádek nad Nisou 

12. Ing. Petra Vlachová, Lublinská č.p. 576/11, Praha 8-Troja, 181 00  Praha 81 

13. František Dušek, Nová Loučná č.p. 183, Loučná, 463 34  Hrádek nad Nisou 

14. Jitka Dušková, Nová Loučná č.p. 183, Loučná, 463 34  Hrádek nad Nisou 

 

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

15. vlastníci pozemků parc. č. 511, 514, 517/1, 518/1, 515, 518/2, st. 516, 506/1, 506/7, 508, 509/2, 

509/5, 387, 396, 394, 393, 391, 390, 429/6, 429/3, 410, 388/4, 416, 418, st. 415, st. 417, 512, 511, 509/3, 

st. 507, 422/1, 423, st. 427, 422/5, 429/1, 430/2, 432/2, 434/2, 434/1, 436, 439, 441, st. 389, 390, st. 392, 

398, st. 399, 437/2, 400/1, 402, 404, 457/5, st. 405, 406, 408, st. 407, 412, 414, st. 413, st. 419, 420, 

st. 421, 429/4, 425, st. 424, 508, 506/3, 506/4, 506/2, 449, st. 450, st. 463, 448/2, 448/1, 447/1, 446/1, 

st. 444, 445, 453/1, st. 442, 432/1, 431/2, 430/3, 430/4, 430/1, 426/1, 429/5, 451/1, st. 503, st. 505, 475, 

st. 496, 474/1, 504, 502/2, 502/1, 501, 499/1, 497, st. 493, 494, 543/1, 543/3, 542/1, 542/2, 492/2, 159, 

544/1, 545/1, 546/1, 538, st. 537, 540, 534, 533, 531, 486, 491/1, 491/3, 490/2, 490/1,st. 489, st. 487, 471, 

468, st. 479, 484, 481/1, 480, 481/2, st. 483, 478/1, 762/2, 710/2, 710/1, 708/1, st. 703, st. 705, 706, 

704/1, 702, 679/1, 679/2, 716, 713, 714, 727/5, 477, 462, 466/1, vše v katastrálním území Loučná.  

 

správci inženýrských sítí:  

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

17. CETIN, a.s., IDDS: qa7425t 

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

19. GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 

 

dotčené orgány: 

20. Magistrát města Liberec - odbor územního plánování, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, 460 01  Liberec 1 

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

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

23. Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, IDDS: hv4aivj 

 

ostatní: 

24. Městský úřad Hrádek nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, IDDS: 4tkbw8g 

 

 

1 x pro spis (I-3717)  
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