
 

 

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/4330/170804/21-Kan Liberec dne 13.09.2022  

CJ MML 186261/22 

Vyřizuje: Ing. Simona Kaněrová - kl. 4886 

Počet listů 4 Počet příloh 0    Počet listů příloh 0 

 

 

 

Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. 

Mrštíkova 3 

Liberec III-Jeřáb 

460 07  Liberec 7 

 

v zastoupení: 

 

Valbek spol. s r.o. 

Vaňurova 505/17 

460 01 Liberec 

 

 

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 podle 

§ 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“), ve správním řízení posoudil žádost o stavbu vodního díla 

vodovodu,  kterou dne 16.08.2021 podala společnost 

Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., IČ: 47311975, Mrštíkova 3,                              

460 07 Liberec 7, 

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

I. Dle § 15 odst. 1 vodního zákona a § 115 stavebního zákona  

p o v o l u j e 

provedení stavby vodního díla vodovodu a kanalizace realizované v rámci akce: 

„SO 346 Přeložka vodovodu PVC 90, SO 347 Přeložka vodovodu PVC 110 v k.ú. Vratislavice                  

nad Nisou, k.ú. Proseč nad Nisou“ 

(dále jen „stavba“) na pozemcích parc. č. 3400, 3406, 3411, 3412, 3414, 3415, 3418, 3419, 3423/1, 

3423/4, 3429, 3430/1, 3430/3, 3488, 3284/1, 3284/2, 3376, 3384 v katastrálním území Vratislavice nad 

Nisou, parc. č. 330, 349, 350 v katastrálním území Proseč nad Nisou. 

 

Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. David Landa                      

(ČKAIT 0501086) v březnu 2021. 
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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; Proseč nad Nisou 

Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí parc. č. 3400, 3406, 3411, 3412, 3414, 3415, 

3418, 3419, 3423/1, 3423/4, 3429, 3430/1, 

3430/3, 3488, 3284/1, 3284/2, 3376, 3384; 330, 

349, 350 

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

Hydrogeologický rajon 6413 - Krystalinikum Jizerských hor v povodí 

Lužické Nisy 

Účel povoleného nakládání s vodami: vodovod – zásobování obyvatelstva. 

 

Stavba obsahuje: 

SO 346 Přeložku vodovodního řadu – potrubí PVC 90 v km 7,02 v délce 41,0 m.  

SO 347 Přeložku vodovodního řadu – potrubí PVC 110 v km 7,44 – 7,77 v délce 340,0 m,  

potrubí PVC 90 v km 7,44 – 7,77 v délce 18,0 m. 

 

Orientační určení polohy (souřadnice X, Y): 

Začátek stavby:                  X – 978968; Y – 684388, 

Konec stavby:   X – 978982; Y – 684418 (SO 346), 

Začátek stavby:                  X – 979236; Y – 684121, 

Konec stavby:   X – 979405; Y – 683839 (SO 347). 

 

Stavba bude dokončena nejpozději do 31.12.2024. 

 

II. Stanoví povinnosti a podmínky pro nakládání s vodami a provedení stavby: 

1. Stavba musí být vytýčena oprávněnou osobou. 

2. Stavba musí být prováděna dodavatelsky. 

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

vytýčení stavby, dokončení stavby – předání stavby investorovi. 

4. Stavebník zajistí před zahájením stavby vytýčení stávajících podzemních sítí prostřednictvím jejich 

správců a při stavbě bude postupovat tak, aby nedošlo k jejich poškození. 

5. Na stavbě bude veden řádný stavební deník, který bude předložen při závěrečné kontrolní prohlídce. 

6. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu. 

7. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu bude mimo jiné doloženo geodetické zaměření stavby                          

na podkladě katastrální mapy, protokol o akceptaci předané zakázky geodetického zaměření stavby                  

na Geoportál digitálně-technické mapy Libereckého kraje (provede geodet a protokol poskytne 

stavebníkovi), protokol o předání a převzetí stavby, prohlášení o vlastnostech a certifikáty použitých 

výrobků, protokol o provedené tlakové zkoušce potrubí a jeho vodotěsnosti, protokol o proplachu               

a dezinfekci, doklad o zkoušce signalizačního vodiče, dokumentace skutečného provedení stavby, 

vyjádření Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou ke kolaudaci, stanoviska správců 

inženýrských sítí ke kolaudaci (společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., ČEZ Distribuce, 

a.s., CETIN a.s., GasNet, s.r.o., stanovisko Magistrátu města Liberec, odbor dopravy ke kolaudaci, 

vyjádření Krajské správy silnic Libereckého kraje ke kolaudaci, závazné stanovisko Krajské 

hygienické stanice Libereckého kraje ke kolaudaci, stavební deník k nahlédnutí, 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., IČ: 47311975, Mrštíkova 3, 460 07  Liberec 7. 
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Odůvodnění: 

Dne 16.08.2021 podal žadatel, kterého zastupuje Valbek spol. s r.o., IČ: 48266230, Vaňurova 505/17, 

460 01 Liberec, žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu.  

Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. 

 

K žádosti bylo doloženo následující:  

 2 x projektová dokumentace stavby, kterou vypracoval Ing. David Landa (ČKAIT – 0501086)                 

v březnu 2021, 

 souhrnné vyjádření, které vydal Magistrát města Liberec, odbor životní prostředí dne 20.05.2021                

pod č.j.: CJ MML 078984/21, 

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

č.j.: SURR/7130/064824/20-Re CJ MML 107294/20 ze dne 08.06.2020, (právní moc 10.07.2020), 

 závazné stanovisko Ministerstva zdravotnictví, Český inspektorát lázní a zřídel, č.j.: MZDR 

23365/2021/-2/ČIL-Pr ze dne 08.06.2021, 

 závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje, krajské ředitelství,               

č.j.: HSLI-1562-3/KŘ-PRE-2021 ze dne 07.07.2021, 

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

10025/2021 ze dne 27.07.2021, 

 Krajské ředitelství Policie Libereckého kraje, odbor služby dopravní policie, č.j.: KRPL-52022-1/ČJ-

2021-1800DP-06 ze dne 01.07.2021, 

 vyjádření Státního pozemkového úřadu, zn. SPU 272627/2021 ze dne 29.07.2021, k realizaci stavby, 

 vyjádření Krajského úřadu Libereckého kraje, zn. KULK 56581/2021 ze dne 03.08.2021 

k příslušnosti stavebního úřadu, 

 vyjádření Lesy České republiky, státní podnik, ze dne 26.07.2021 ke stavbě, 

 souhlas Lesy České republiky, státní podnik, ze dne 26.07.2021 s odnětím pozemků, 

 vyjádření NIPI Bezbariérové prostředí, o.p.s., pracoviště Liberec, zn. 027210042 ze dne 09.08.2021                    

ke stavbě, 

 vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a.s, zn. 00116991714 LB/359/21/OP ze dne 30.06.2021 

s umístěním stavby v ochranném pásmu, 

 vyjádření správců sítí k existenci jejich zařízení (Telco Pro Services, a.s., ČEZ ICT Services, a.s.,                   

ČEZ Distribuce, a.s., Nej.cz s.r.o., České radiokomunikace a.s., CERBEROS s.r.o., CoProSys-LVI 

s.r.o., CETIN a.s., ČEPRO, a.s., Teplárna Liberec, TwigoNet Europe, CNL INVEST s.r.o.),  

 vyjádření Drážního úřadu, sekce infrastruktury – územní odbor Praha, zn.: MP-OKO0141/21-2/Lh              

DUCR-19209/21/Lh ze dne 08.04.2021, 

 vyjádření CETIN a.s., č.j.: 695971/21 ze dne 16.6.2021 ke stavebnímu řízení, 

 vyjádření a-net Liberec s.r.o., č.j.:2021/278 ze dne 26.07.2021 ke stavbě, 

 vyjádření Liberecká IS, Technická univerzita v Liberci, č.j.: 342/2021 ze dne 27.07.2021 ke stavbě, 

 vyjádření Galvanotechna družstvo, e-mail ze dne 04.08.2021 ke stavbě, 

 vyjádření Technické služby Jablonec nad Nisou, zn. 200/2021 ze dne 06.08.2021 k projektové 

dokumentaci,  

 vyjádření Jablonecká energetická a.s., zn. OS407-1704 ze dne 09.08.2021 ke stavebnímu povolení, 

 souhlas T-mobile Czech Republic a.s., zn. E31629/21 ze dne 15.6.2021, s umístěním stavby 

v ochranném pásmu, 

 souhlas Vodafone Czech Republic a.s., zn. 210615-1407305929 ze dne 15.6.2021, s umístěním 

stavby v ochranném pásmu, 

 plná moc k zastupování, 

 plán kontrolních prohlídek. 

Vzhledem k tomu, že podaná žádost neposkytovala dostatečný poklad pro posouzení dané věci, vyzval 

Vodoprávní úřad žadatele dne 09.12.2021 pod č.j.: ZPVU/4330/170804/21-Kan CJ MML 257008/21 

k jejímu doplnění a řízení usnesením přerušil.  

Dne 03.03.2022 Vodoprávní úřad, na základě žádosti žadatele usnesením                                                 

pod č.j.: ZPVU/4330/170804/21-Kan CJ MML 051661/22 prodloužil lhůtu k doplnění podkladů                          

a přerušil řízení.   
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Dne 23.02.2022 bylo žadatelem doplněno: 

 stanovisko správce povodí - Povodí Labe, státní podnik, č.j.: PLa/2021/033444 ze dne 10.12.2021, 

 vyjádření Lesy České republiky, státní podnik, č.j.: LCR947/084104/2021 ze dne 12.08.2021 

k projektové dokumentaci, 

 vyjádření Severočeského muzea v Liberci, příspěvkové organizace, č.j.:A721/2021 ze dne 13.08.2021                  

ke stavbě, 

 souhlas Statutárního města Liberec, ze dne 19.08.2021 s přímým prodejem stavbou dotčených 

pozemků         a budov, 

 souhlas Magistrátu města Liberec, odbor stavební úřad, podle § 15 stavebního zákona,                                       

č.j.: SURR/7130/154405/21-So CJ MML 175696/21 ze dne 08.09.2021, 

 souhrnné vyjádření, které vydal Magistrát města Liberec, odbor životní prostředí dne 16.08.2021                

pod č.j.: CJ MML 141683/21, 

 souhlas Magistrátu města Liberec, odbor životní prostředí ze dne 29.09.2021 pod č.j.: CJ MML 

200334/21 k trvalému odnětí půdy, 

 souhlas Magistrátu města Liberec, odbor životní prostředí ze dne 20.09.2021 pod č.j.: CJ MML 

194691/21 z hlediska odpadového hospodářství, 

 souhlas Magistrátu města Liberec, odbor dopravy, č.j.: MML164168/21-OD/Bel/4 ze dne 01.09.2021 

s projektovou dokumentací, 

 vyjádření Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou, zn. TOM/3872/2021-JŠ, 

TOM/3873/2021-JŠ, TOM/3589/2021-JŠ, TOM/3590/2021-JŠ ze dne 06.12.2021  o zřízení 

služebnosti, 

 vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR, zn. RSD-518003/2021-2 ze dne 27.08.2021, ke stavebnímu 

řízení, 

 vyjádření Krajského úřadu Libereckého kraje, odbor silničního hospodářství, č.j. OSH981/2021                

zn. KULK 77949/2021/280.8/Pc ze dne 05.11.2021 k užívání silnice I/14, 

 vyjádření Krajské správy silnic Libereckého kraje, p.o., zn. KSSLLK/7919/2021 ze dne 03.11.2021                   

ke stavebnímu řízení, 

 souhlas Městského obvodu Liberec- Vratislavice, technický odbor, zn. VRA 00449/2022                    

ze dne 26.01.2022 se stavbou, 

 rozhodnutí Úřadu městského obvodu Liberec- Vratislavice, technický odbor – doprava a životní 

prostředí, zn. CJ_VRA 25/02905/2021/TO-DŽP  ze dne 30.08.2021 o kácení dřevin, 

 souhrnné stanovisko Magistrátu města Jablonec nad Nisou, Sp. zn.: 6217/2021/OŽP/Kov                       

č.j.: 59959/2021 ze dne 27.08.2021 ke stavbě, 

 rozhodnutí Magistrátu města Jablonec nad Nisou, Sp. zn.: 1920/2021/SPR//OŽP/Sov                       

č.j.: 78950/2021 ze dne 21.01.2021 o kácení dřevin, 

 vyjádření Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. zn. 2037/2021                            

ze dne 21.10.2021 k projektové dokumentaci a k existenci sítí, 

 souhlas společnosti Galvanotechna družstvo, Vratislavice nad Nisou, jako vlastníka vodovodu,                  

se stavbou, ze dne 17.1.2021, 

 souhlas společnosti ČD – Telematika a.s., č.j.: 1202114056/1 ze dne 01.02.2022, včetně uvedených 

podmínek pro činnost, které vydala Správa železnic, státní organizace, se stavbou, 

 smlouva mezi Státním pozemkovým úřadem, Statutárním městem Liberec a Dopravním podnikem 

měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. o budoucím zřízení věcného břemene, č. smlouvy 

1005C21/41 ze dne 27.05.2021, 

 smlouva mezi Státním pozemkovým úřadem, Severočeskými vodovody a kanalizacemi, a.s.                       

a Dopravním podnikem měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. o budoucím zřízení věcného 

břemene, č. smlouvy 1009C21/12 ze dne 18.11.2021, 

 vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a.s, zn. 00116991714 LB/359/21/OP ze dne 30.06.2021 

s umístěním stavby v ochranném pásmu, 

 

Dne 30.06.2022 bylo žadatelem doplněno: 

 vyjádření společnosti GasNet, s.r.o., zn. 5002403307 ze dne 13.07.2021, ke stavebnímu řízení, 

 vyjádření společnosti GasNet, s.r.o., zn. 5002593307 ze dne 09.05.2022, ke stavebnímu řízení, 

 vyjádření společnosti GasNet, s.r.o., zn. 5002593384 ze dne 11.05.2022, ke stavebnímu řízení, 

 vyjádření společnosti GasNet, s.r.o., zn. 5002593406 ze dne 21.04.2022, ke stavebnímu řízení, 
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 vyjádření společnosti GasNet, s.r.o., zn. 5002585611 ze dne 14.04.2022, ke stavebnímu řízení, 

 vyjádření společnosti GasNet, s.r.o., zn. 5002590795 ze dne 13.04.2022, ke stavebnímu řízení, 

 vyjádření společnosti GasNet, s.r.o., zn. 5002590663 ze dne 13.04.2022, ke stavebnímu řízení, 

 vyjádření společnosti GasNet, s.r.o., zn. 5002588730 ze dne 13.04.2022, ke stavebnímu řízení, 

 vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., zn. O22690060856/TPCLI/Po                            

ze dne 14.06.2022, k dokumentaci stavby – I. úsek. 

 vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., zn. O22690060468/TPCLI/Po                             

ze dne 13.06.2022, k dokumentaci přeložky vodovodního řadu, 

 vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., zn. O22690059979/TPCLI/Po                         

ze dne 10.06.2022, k dokumentaci stavby – II. úsek. 

 vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., zn. SCVKZAD138416/ÚTPČLI/Pa                    

ze dne 20.05.2022, k projektové dokumentaci přeložky vodovodního řadu, 

 vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., zn. O22690048850/TPCLI/Po                           

ze dne 13.05.2022, k dokumentaci stavby – III. úsek. 

 stanovisko Správa železnic, státní organizace, č.j.: 8068/2022-SŽ-OŘ HKR-OPS ze dne 23.05.2022,                  

ke stavebnímu řízení, 

 souhlas společnosti ČD – Telematika a.s., č.j.: 1202114056 ze dne 19.07.2021, včetně uvedených 

podmínek pro činnost, které vydala Správa železnic, státní organizace, k existenci sítí, 

 vyjádření Správa železnic, státní organizace, oddělení zabezpečovací techniky, zn.: 34961/2022-SŽ-

GŘ-O14 ze dne 16.05.2022, k projektové dokumentaci, 

 závazné stanovisko Drážního úřadu, stavební sekce – územní odbor Praha, č.j.: DUCR-23653/18/Lh                      

ze dne 17.03.2020, k umístění a povolení stavby,  

 rozhodnutí Drážního úřadu, sekce infrastruktury – územní odbor Praha, č.j.: DUCR-3252722/Lh                          

ze dne 06.06.2022, o rozsahu a způsobu zabezpečení křížení železniční dráhy s pozemní komunikací, 

 Krajské ředitelství Policie Libereckého kraje, odbor služby dopravní policie, č.j.: KRPL-56994-1/ČJ-

2022-1800DP-06 ze dne 06.06.2022, 

 

Dne 05.08.2022 bylo žadatelem doplněno: 

 vyjádření společnosti Liberecká IS, Technická univerzita v Liberci, č.j.: LIS/PV/2022/0399                                 

ze dne 28.07.2022 ke stavbě, 

 souhlas T-mobile Czech Republic a.s., zn. E38353/22 ze dne 03.8.2022, s umístěním stavby 

v ochranném pásmu, 

 souhlas Vodafone Czech Republic a.s., zn. 220725-1443450861 ze dne 26.7.2022, s umístěním 

stavby v ochranném pásmu. 

 

Dne 08.08.2022 bylo žadatelem doplněno: 

 doklad o zaplacení správního poplatku. 

 

Byly tedy doloženy všechny povinné doklady. 

Vodoprávní úřad oznámil dne 09.08.2022 pod č.j.: ZPVU/4330/170804/21-Kan CJ MML 170557/22 

zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Podle ustanovení § 112 odst. 2 

stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly 

dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě 

do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené správní 

úřady svá stanoviska. 

Proti oznámení o zahájení řízení v řádné lhůtě podal námitky účastník řízení ELICTRONIC s.r.o.,                 

IČ: 25018001, U Šamotky 1642, 463 11 Liberec 30, kterého zastupuje Ing. Karel Kryštof – manažer 

společnosti. 

 

Námitka společnosti ELICTRONIC s.r.o., ze dne 19.08.2022, doručená dne 19.08.2022                               

CJ MML 179718/22: 

„Dobrý den, k uvedenému oznámení máme výhrady. Obáváme se omezení provozu na pozemních 

komunikacích naší společnosti. A upozorňujeme na nebezpečí v souvislosti se zásobníkem tekutého dusíku 

v blízkosti vodovodu! Sdělte nám prosím podrobnější informace.“ 
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Vodoprávní úřad k námitce uvádí:  

Dne 29.08.2022 Ing. Karel Kryštof využil svého práva nahlížení do spisu, kde na základě předložených 

výkresů stavby bylo shledáno, že zásobník tekutého dusíku bude mimo území přeložky vodovodu. 

Následně byl Ing. Karlu Kryštofovi předán kontakt na provozně-technického ředitele Dopravního 

podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., p. Ludvíka Lavičku, který zodpovídá za koordinaci 

stavby, a bude kontaktovat a informovat společnost ELICTRONIC s.r.o. o možném omezení provozu              

na jejich pozemcích. 

Na základě výše uvedeného Vodoprávní úřad námitku zamítá. 

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

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

neuváděl.  

Termín dokončení stavby stanovil Vodoprávní úřad v souladu s podanou žádostí do 31.12.2024. 

Okruh účastníků řízení byl stanoven v souladu s § 109 stavebního zákona.  

 

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 a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními 

předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně 

významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení. 

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

nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod. 

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

ve výroku uvedených. 

 

 Účastníci řízení - další dotčené osoby: 

ELITRONIC s.r.o., Ing. Jan Malinský, Bc. Martin Ševčík, Milan Vávra, Karola Vávrová,                 

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, Liberecký kraj, Adéla Machalová, 

Jana Němcová, Jana Němcová, Industrietechnik s.r.o., Správa železnic, státní organizace, Oblastní 

ředitelství Hradec Králové, Bc. Petr Vokatý, Anatolij Ficáj, Tetiana Fitsai, Ing. Andrej Marcinko, 

Barbora Marcinková, Václav Vidner, Lukáš Habada, Kateřina Novotná, Jaroslav Habada,                    

Eva Nováková, Roman Kopečný, Irena Kopečná, ČEZ Distribuce, a.s., GALVANOTECHNA, 

družstvo, Státní pozemkový úřad, T-Mobile Czech Republic a.s., Vodafone Czech Republic a.s., 

CETIN a.s., GasNet Služby, s.r.o., Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., a-net Liberec s.r.o., 

Liberecká IS, a.s., Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace, ČD - Telematika, a.s., 

Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o., Jablonecká energetická a.s., NIPI bezbariérové 

prostředí, o.p.s., Drážní úřad, sekce infrastruktury - územní odbor Praha, Liberecký kraj,                     

odbor silničního hospodářství, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Dopravní podnik měst Liberce                     

a Jablonce nad Nisou, a.s., STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC. 

 

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. 
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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 na daném místě 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 

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. 

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní 

moci. 

 

Bez kolaudačního souhlasu nelze stavbu užívat. 

 

 

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 položky 18 odst. 1 písm. h)  

ve výši 3000 Kč byl zaplacen dne 08.08.2022. 

 

 

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

1. ověřená projektová dokumentace stavby 

2. štítek „Stavba povolena“ 

 

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 

 

O vyvěšení této veřejné vyhlášky na místě k tomu určeném žádáme Magistrát města Liberce a 

Magistrát města Jablonec nad Nisou a o vrácení potvrzení dne vyvěšení a sejmutí žádáme 

Magistrát města Jablonec nad Nisou. 

 

 

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

 

 

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

 

 

Obdrží: 

K vyvěšení na úřední desku:  

1. Magistrát města Jablonec nad Nisou  – 1 × na elektronickou úřední desku 

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

desku 
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Účastníci vodoprávního řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu) do vlastních rukou: 

1. Valbek, spol. s r.o., IDDS: bebs53h 

2. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, IDDS: 7c6by6u 

3. Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: bdnkk7w 

4. Liberecký kraj, IDDS: c5kbvkw 

5. Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, IDDS: c2hdnr3 

6. ELITRONIC s.r.o., IDDS: rj8ptds 

7. Ing. Jan Malinský, Zámecký vrch č.p. 1396, 463 11  Liberec 30 

8. Bc. Martin Ševčík, Na Čekané č.p. 267/7, Liberec XV-Starý Harcov, 460 15  Liberec 15 

9. Milan Vávra, Lesní č.p. 1130/11a, 466 01  Jablonec nad Nisou 1 

10. Karola Vávrová, Lesní č.p. 1130/11a, 466 01  Jablonec nad Nisou 1 

 

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

1. GALVANOTECHNA, družstvo 

2. Státní pozemkový úřad 

3. Správci inženýrských sítí: ČEZ Distribuce, a.s., T-Mobile Czech Republic a.s., Vodafone Czech 

Republic a.s., CETIN a.s., GasNet Služby, s.r.o., Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., a-net 

Liberec s.r.o., Liberecká IS, a.s., ČD - Telematika, a.s., Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o., 

Jablonecká energetická a.s., NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s. 

4. Vlastníci sousedních pozemků parc. č. 493, 3377/1, 3403, 3410, 3421, 3422, 3423/2, 3423/3, 3423/5, 

3405/1, 3405/3,3413, 3424, 3425/1, 3425/4, 3426, 3427, 3431/1, 3431/3, 3439, 3440, 3434, 3435, 

3436, 3463, 3416 v k.ú. Vratislavice nad Nisou, parc.č. 330, 349, 350 v k.ú. Proseč na Nisou. 

 

dotčené orgány: 

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

2. Magistrát města Liberec, odbor stavební úřad, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, 460 01  Liberec 1 

3. Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení dopravní a 

silniční, IDDS: wufbr2a 

4. Ministerstvo zdravotnictví, odbor Český inspektorát lázní a zřídel a síť zdravotnických zařízení,                  

IDDS: pv8aaxd 

5. Drážní úřad, sekce infrastruktury - územní odbor Praha, IDDS: 5mjaatd 

6. Krajský úřad Libereckého kraje, odbor silničního hospodářství, IDDS: c5kbvkw 

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

 

ostatní: 

1. Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2 

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

3. Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn 

4. Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, IDDS: hv4aivj 

5. Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, IDDS: vsmhpv9 

6. Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace, IDDS: wnfk7qc 

7. Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz 

8. Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Hradec Králové, IDDS: uccchjm 

 

 

1 x pro spis (J-6370)  
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