MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC
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/4330/069087/22-Ran
CJ MML 104240/22
Vyřizuje: Kateřina Řandová - kl. 4875
počet listů 2 počet příloh 0 počet listů příloh 0

Liberec, dne 10.05.2022

Severočeská vodárenská společnost a.s.
Přítkovská 1689/14
Trnovany
415 01 Teplice
v zastoupení:
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Přítkovská 1689
Trnovany
415 50 Teplice

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“) 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“), místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) posoudil žádost, kterou podala
Severočeská vodárenská společnost a.s., IČ: 49099469, Přítkovská 1689/14, 415 01 Teplice 1
(dále jen „žadatel“), a na základě tohoto posouzení podle § 115 odst. 4 stavebního zákona, v souladu
s § 15 odst. 1 vodního zákona
prodlužuje
platnost stavebního povolení č.j.: ZPVU/4330/263244/19-Ran CJ MML 042555/20 ze dne 09.03.2020
(právní moc 15.04.2020) na stavbu "LI 048 021 Rynoltice, Polesí - rekonstrukce vodovodu" (dále jen
„stavba“) na pozemcích parc. č. 1053, 1106/1, 2079/2, 2086/1, 2086/2, 2098/1, 2099/1, 2101, st. č. 262
v k.ú. Polesí u Rynoltic, do 31.12.2025.
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Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Severočeská vodárenská společnost a.s., IČ: 49099469, Přítkovská 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice.
Odůvodnění:
Dne 24.03.2022 podal žadatel, v zastoupení Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IČ: 49099451,
Přítkovská 1689, Trnovany, 415 50 Teplice, žádost o prodloužení platnosti stavebního povolení, které
vyhotovil Vodoprávní úřad pod č.j.: ZPVU/4330/263244/19-Ran CJ MML 042555/20 dne 09.03.2020.
Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.
K žádosti bylo doloženo následující:

 kopie rozhodnutí o povolení stavby, které vydal Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí
dne 09.03.2020 pod č.j.: ZPVU/4330/263244/19-Ran CJ MML 042555/20 (právní moc 15.04.2020),

 odůvodnění žádosti o prodloužení platnosti stavebního povolení,
 plná moc k zastupování.
Vodoprávní úřad oznámil dne 30.03.2022 pod č.j.: ZPVU/4330/069087/22-Ran CJ MML 071469/22
zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů
od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené správní úřady svá
stanoviska. Námitky nebyly vzneseny.
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, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady, v souladu
s ustálenou praxí a zjistil, že prodloužením platnosti stavebního povolení nebudou ohroženy zájmy
chráněné zákony a zvláštními předpisy.
Po tomto vyhodnocení bylo navržené řešení shledáno přípustným a nebyly shledány důvody bránící jeho
povolení.
Vodoprávní úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních
předpisů ve výroku uvedených.
Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, Lesy České republiky, s.p., Obec
Rynoltice, ČEZ Distribuce, a.s., Severočeské vodovody a kanalizace a.s., CETIN a. s., vlastníci pozemků
parc. čísel: 2101/1, 1153/1, st. 318, 1153/2, 1154/2, 1180/2, 1180/3, 1180/1, st. 317, 1183/2, 1183/1,
1156/2, 1106/1, st. 274, st. 276, 1106/2, 1105, 1083, st. 275, st. 273, st. 272, 1090, 1091, 1103/2, 1094,
st. 266, 1098, 2079/2, st. 267, 1095, 1058/2, 1053, st. 268/1, 1055/3, 2271, 2270, st. 268/2, 1047/1, 1050,
st. 261 v k.ú. Polesí u Rynoltic.
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.
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Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Ing. Jaroslav Rašín, v. r.
vedoucí odboru životního prostředí
Za správnost vyhotovení: Mgr. Kateřina Krokerová
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
položky 18 odst. 2 ve výši 1000 Kč byl zaplacen.
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
O vyvěšení této veřejné vyhlášky na místě k tomu určeném žádáme Magistrát města Liberce
a Obecní úřad Rynoltice. O vrácení jednoho výtisku vyhlášky s potvrzením dne vyvěšení a sejmutí
žádáme Obecní úřad Rynoltice.
Vyvěšeno dne: ..............................

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

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Obdrží:
K vyvěšení na úřední desku:
1. Magistrát města Liberec, Odbor kanceláře tajemníka – 1 x na elektronickou úřední desku
2. Obecní úřad Rynoltice – 1 x na úřední desku
Účastníci vodoprávního řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu) do vlastních rukou:
3. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Útvar projekce, Sladovnická 1082, 463 11 Liberec 30
– Ing. Marcela Kubíčková
4. Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: bdnkk7w
5. Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn
6. Obec Rynoltice, IDDS: pzfawug
Další účastníci (§ 27 odst. 2 správního řádu a § 110 odst. 7 stavebního zákona) veřejnou vyhláškou:
7. Vlastníci pozemků parc. nebo st. číslo: 2101/1, 1153/1, 318, 1153/2, 1154/2, 1180/2, 1180/3, 1180/1,
317, 1183/2, 1183/1, 1156/2, 1106/1, 274, 276, 1106/2, 1105, 1083, 275, 273, 272, 1090, 1091,
1103/2, 1094, 266, 1098, 2079/2, 267, 1095, 1058/2, 262, 1053, 268/1, 1055/3, 2271, 2270, 268/2,
1047/1, 1050, 261 v k.ú. Polesí u Rynoltic.
8. Správci sítí: ČEZ Distribuce, a.s., Severočeské vodovody a kanalizace a.s., CETIN a. s.
dotčené orgány:
9. Magistrát města Liberec - odbor životního prostředí, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, 460 01 Liberec 1
10. Městský úřad Hrádek nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, IDDS: 4tkbw8g
11. Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, IDDS: nfeai4j
12. Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, IDDS: hv4aivj
13. Magistrát města Liberec, odbor dopravy, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, 460 01 Liberec 1
14. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Správa CHKO Lužické hory, IDDS: dkkdkdj
1 x pro spis (G – 2929)

