
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/4330/230161/21-Kan Liberec, dne 12.01.2022 

CJ MML 010180/22 

Vyřizuje: Ing. Simona Kaněrová - kl. 4886 

Počet listů 2 Počet příloh 0    Počet listů příloh 0 

 

 

 

DP REAL IMMO Tyršův vrch s.r.o. 

Preslova 700/76 

Stránice 

602 00  Brno 2 

 

v zastoupení: 

 

IKA Veselý & partneři, a.s. 

Jablonecká 7/22 

Liberec V - Kristiánov 

460 05 Liberec  

 

 

OZNÁMENÍ 

O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ 

 

DP REAL IMMO Tyršův vrch s.r.o., IČ: 09690867, Preslova 700/76, Stránice, 602 00  Brno 2, 

(dále jen „stavebník“), dne 04.11.2021 podalo žádost o vydání stavebního povolení k provedení vodního díla   

dle § 15 odst. 1 písm. d) 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 vodního 

díla: 

„SO 321 - vodovodní řad, SO 301 - kanalizace pro soubor 9 RD –Tyršův vrch v k.ú. Vratislavice                      

nad Nisou“ 

(dále jen „stavba“) na pozemcích parc. č. 2786/1, 2795/1, 2796/1, 2837/1 v katastrálním území Vratislavice              

nad Nisou. 

Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení. 

Údaje o místu předmětu rozhodnutí: 

Identifikátor kraje CZ051 

Název kraje Liberecký 

Identifikátor obce 563889 

Název obce Liberec 

Identifikátor katastrálního území 785644 

Název katastrálního území Vratislavice nad Nisou 

Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí parc. č. 2786/1, 2795/1, 2796/1, 2837/1 

Číslo hydrologického pořadí a podpořadí 2-04-07-007-0-00 

Hydrogeologický rajon 6413 - Krystalinikum Jizerských hor v povodí 

Lužické Nisy 
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Stavba obsahuje: 

SO 321 Vodovod řad  

Nově navržený vodovodní řad bude z potrubí PE 100 SDR11 d90x8,2 v celkové délce 153 m. 

Vodovodní řad bude napojen na stávající vodovodní řad přes nově vysazenou odbočku DN100/DN80                

na pozemku p.č. 2786/1 a bude ukončen podzemním hydrantem na pozemku p.č. 2795/1, vše v k.ú. Vratislavice 

nad Nisou. Na vodovodní řad bude napojeno 9  přípojek. 

Orientační určení polohy (souřadnice X, Y): 

Začátek stavby: X – 978011; Y – 685477, 

Konec stavby:  X – 978147; Y – 685414. 

 

SO 301 Splašková kanalizace 

Nově navržená kanalizace bude kameninové potrubí DN 250 v celkové délce 367,9 m. 

Splašková kanalizace bude napojena na stávající kanalizace KA300 do dna přes stávající revizní šachtu 

v komunikaci před domem č.p. 719 v ulici Prosečská a povede v místní komunikace v ulici U Studánky,                   

kde v šachtě S7 odbočí na pozemek p.č. 2795/1 a bude ukončena v šachtě S12 na p.p.č. 2786/1,                               

vše v k.ú. Vratislavice nad Nisou, před budoucím rodinným domem. Na kanalizaci bude napojeno  9  přípojek. 

Orientační určení polohy (souřadnice X, Y): 

Začátek stavby: X – 978101; Y – 685197, 

Konec stavby:  X – 978029; Y – 685467. 

 

Žádost byla doložena těmito doklady: 

- 2 x projektová dokumentace, kterou zpracoval Ing. Petr Kořínek (ČKAIT – 0500705) v říjnu 2020,  

- informativní výpisy z katastru nemovitostí, 

- rozhodnutí o umístění stavby, které vydal Magistrát města Liberec, odbor stavební úřad,                                

č.j.:  SURR/7130/115044/18-So CJ MML 096850/20 ze dne 27.05.2020 (právní moc 30.06.2020),  

- souhlas obecného stavebního úřadu podle § 15  stavebního zákona, č.j.:  SURR/7130/210708/21-So              

CJ MML 220369/21 ze dne 21.10.2021, 

- souhlas Magistrátu města Liberec, odbor dopravy, č.j.: MML114883/21-OD/Fri CJ MML 135728/21                  

ze dne 23.06.2021, k projektové dokumentaci, 

- rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, č.j.: KULK 

67343/2019 OŽPZ 904/2019 ze dne 17.09.2019, o výjimce ze základních ochranných podmínek zvláště 

chráněných druhů živočichů, 

- stanovisko správce povodí – Povodí Labe, státní podnik, č.j.: PLa/2021/025496 ze dne 09.07.2021, 

- souhlas Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou, zn. VRA02195/2021/TO ze dne 07.07.2021 

s projektovou dokumentací, 

- závazné stanovisko Magistrátu města Liberec, odbor hlavního architekta, oddělení územního plánování,       

č.j.: HA/7110/028734/18/H-HAUP CJ ML 038910/18 ze dne 14.02.2018, 

- vyjádření společnosti GasNet Služby, s.r.o., zn.: 5002391155, ze dne 17.06.2021 ke stavebnímu řízení, 

- vyjádření společnosti CETIN, a.s., č.j: 687939/21 ze dne 07.06.2021 ke stavebnímu řízení, 

- vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., zn.: O21690115307/TPČLI/Pa                       

ze dne 29.10.2021 k projektové dokumentaci, 

- vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a.s, zn. 001116288797 ze dne 09.06.2021 k projektové dokumentaci, 

- vyjádření správců sítí k existenci jejich zařízení (CETIN, a.s., a-net Liberec, s.r.o., České Radiokomunikace 

a.s., Telco Pro Services, a.s., ČEZ ICT Services, a.s., ČEZ Distribuce, a.s., ČD-Telematika a.s., 

CERBEROS s.r.o., GridServices, s.r.o., Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., společnost Liberecká IS, 

a.s., Vodafone Czech Republic a.s., T-mobile Czech Republic a.s.,), 

- souhrnné vyjádření Magistrátu města Liberec, odbor životního prostředí, zn.: CJ MML 114872/21                

ze dne 13.07.2021, 

- souhrnné vyjádření Magistrátu města Liberec, odbor životního prostředí, zn.: CJ MML 178210/21               

ze dne 30.09.2021, 

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

09403/2021 ze dne 10.06.2021, 

- závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje, krajské ředitelství, č.j.: HSLI-1484-

2/KŘ-PRE-2021 ze dne 25.06.2021, 
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- vyjádření Policie České republiky, krajské ředitelství Policie Libereckého kraje, územní odbor Liberec, 

Dopravní inspektorát Liberec, č.j.: KRPL-75459-1/CJ-2021-180506-06 ze dne 08.09.2021, 

- smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě                                     

č.j.: 6100/2018/338 ze dne 15.06.2018 mezi Statutárním městem Liberec a DP REAL IMMO s.r.o., 

- smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě č.j.: 6100/2021/456               

ze dne 24.11.2021 mezi Statutárním městem Liberec, Severočeskou vodárenskou společností a.s.                    

a DP REAL IMMO s.r.o., 

- dodatek č. 1 ke smlouvě č.j.: 6100/2018/338 o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti 

inženýrské sítě ze dne 04.11.2021 mezi Statutárním městem Liberec, Severočeskou vodárenskou 

společností a.s. a DP REAL IMMO s.r.o., 

- plán kontrolních prohlídek stavby, 

- plná moc k zastupování, 

- doklad o zaplacení správního poplatku. 

 

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 vodního zákona, 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) 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 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. 

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,              

3. patro budovy nového magistrátu, kanc. č. 331, úřední dny pondělí a středa 8,00 - 17,00 hod., v ostatní dny              

po předchozí telefonické domluvě). 

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  

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. 

 

 

 

 

 

Mgr. Kateřina Krokerová, v.r. 

vedoucí oddělení Vodoprávní úřad  
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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 Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou. 

 

 

 

 

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

 

 

 

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

 

 

Obdrží: 

k vyvěšení na úřední desku (vlastník pozemku p.p.č. 2867 a p.p.č. 2874/12):  

1. Úřad městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou  – 1 × na úřední desku 

2. MML-Odbor kanceláře tajemníka, oddělení komunikací a informací  –  1 × na úřední desku 

 

Obdrží: 

účastníci (na dodejky): 

1. IKA Veselý & partneři, a.s., IDDS: gtvd9pf 

2. Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou, IDDS: p7vb6nr 

3. Dagmar Slezáková, Prosečská č.p. 500, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, 463 11  Liberec 30 

4. Radek Vild, Prosečská č.p. 719, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, 463 11  Liberec 30 

5. Martina Vildová, Prosečská č.p. 719, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, 463 11  Liberec 30 

6. Eva Vodseďálková, Prosečská č.p. 500, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, 463 11  Liberec 30 

7. Miroslav Vítovský, Havlíčkova č.p. 3997/14, 466 01  Jablonec nad Nisou 1 

8. Maria Vítovská, Havlíčkova č.p. 3997/14, 466 01  Jablonec nad Nisou 1 

9. Michal Čulaga, U Studánky č.p. 501, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, 463 11  Liberec 30 

10. Zdeněk Čulaga, U Studánky č.p. 501, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, 463 11  Liberec 30 

11. Josef Kotyk, U Studánky č.p. 503, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, 463 11  Liberec 30 

12. Ing. Lukáš Plechatý, IDDS: f9qq93a 

13. Lenka Stránská, Za Humny č.p. 394, Liberec XXIII-Doubí, 463 12  Liberec 25 

14. Lucie Plachá, IDDS: cc34r6e 

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

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

17. CETIN a.s., IDDS: qa7425t 

18. GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 

19. Miloslav Kašpar, U Studánky 1796, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, 463 11 Liberec 30 

  

dotčené orgány: 

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

21. Magistrát města Liberec, odbor stavební úřad, 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 

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

25. Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: c5kbvkw 

 

ostatní: 

26. Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2 

 

 

1 x pro spis (G-2986, I-3721)  
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