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oddělení Vodoprávní úřad 
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Vyřizuje: Kateřina Řandová - kl. 4875 
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Město Hrádek nad Nisou 

Horní náměstí 73 

463 34 Hrádek nad Nisou 

 

 

 

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“) 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 společném řízení podle § 115 odst. 12 vodního zákona, posoudil žádost, kterou dne 

20.10.2022 podalo 

Město Hrádek nad Nisou, IČO 00262854, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou 

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

 

I. Dle § 8 odst. 1 písm. a) bod č. 2 vodního zákona 

p o v o l u j e 

nakládání s vodami - jejich vzdouvání, akumulaci (dále jen „nakládání s vodami“), ve vodní nádrži, 

na místě: 

 

Identifikátor kraje  CZ051 

Název kraje Liberecký 

Identifikátor obce 564095 

Název obce Hrádek nad Nisou 

Identifikátor katastrálního území 647365 

Název katastrálního území Dolní Sedlo 

Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí parc. č. 383/3, 271/2  

Číselný identifikátor vodního toku 10184411 

Název vodního toku bezejmenný vodní tok 

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

Říční km vodního toku cca 2,1 

Hydrogeologický rajon 6413 - Krystalinikum Jizerských hor v povodí 

Lužické Nisy 

 



ID a název útvaru povrchových vod LNO_0150 – Lužická Nisa od toku Černá Nisa 

po Oldřichovský potok 

Přímé určení polohy (souřadnice X, Y) X: 965150, Y: 702425 (nádrž). 

 

Účel povoleného nakládání s vodami: zadržování vody v krajině. 

 

V tomto rozsahu: 

Zdroj vody  z vodního toku 

Maximální hladina akumulované vody v nádrži 

i litorálu  321,70 m n.m. 

Normální hladina akumulované vody v nádrži  

i litorálu 321,45 m n.m. 

Maximální hladina akumulované vody v nádrži 

i litorálu  321,70 m n.m. 

Objem akumulované vody (při normální hladině) 

v nádrži 1416 m3 

Objem akumulované vody (při normální hladině) 

v litorálu 

 

70 m3 

Objem akumulované vody (při maximální hladině) 

v nádrži i litorálu (společně) 1800 m3 

 

 

II. Dle § 8 odst. 1 písm. a) bod č. 5 vodního zákona 

p o v o l u j e 

jiné nakládání s vodami - a to převod vody z bezejmenného vodního toku (IDVT – 10184411) přes obtočnou 

nádrž zpět do bezejmenného vodního toku (IDVT – 10184411), na místě: 

Identifikátor kraje  CZ051 

Název kraje Liberecký 

Identifikátor obce 564095 

Název obce Hrádek nad Nisou 

Identifikátor katastrálního území 647365 

Název katastrálního území Dolní Sedlo 

Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí parc. č. 383/3, 271/2  

Číselný identifikátor vodního toku 10184411 

Název vodního toku bezejmenný vodní tok 

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

Říční km vodního toku cca 2,1 

Hydrogeologický rajon 6413 - Krystalinikum Jizerských hor v povodí 

Lužické Nisy 

ID a název útvaru povrchových vod LNO_0150 – Lužická Nisa od toku Černá Nisa 

po Oldřichovský potok 

Orientační určení polohy (souřadnice X, Y) X: 965177, Y: 702457 (nátok), 

X: 965149, Y: 702381 (odtok). 

 

V tomto rozsahu: 

Údaje o povoleném množství převedených vod  

Průměrné povolené množství 20,0 l/s 

Maximální povolené množství 100,0 l/s 

Maximální měsíční povolené množství 53,568 tis. m3/měs. 

Roční povolené množství 622,080 tis. m3/rok 



  

III. Dle § 15 odst. 1 vodního zákona a § 115 stavebního zákona,  

p o v o l u j e 

provedení stavby vodního díla, souvisejícího s výše uvedeným povolením k nakládání s vodami, a to stavby: 

"Revitalizace nádrže v k.ú. Dolní Sedlo, p.p.č. 383/3" 

 

(dále jen „stavba“) na pozemcích parc. č. 271/2, 383/3 v katastrálním území Dolní Sedlo.  

Stavba bude provedena dle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, kterou vypracoval 

Ing. Pavel Schneider (ČKAIT – 0501022) v dubnu 2020. 

Údaje o místu předmětu rozhodnutí: 

Identifikátor kraje  CZ051 

Název kraje Liberecký 

Identifikátor obce 564095 

Název obce Hrádek nad Nisou 

Identifikátor katastrálního území 647365 

Název katastrálního území Dolní Sedlo 

Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí parc. č. 383/3, 271/2  

Číselný identifikátor vodního toku 10184411 

Název vodního toku bezejmenný vodní tok 

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

Říční km vodního toku cca 2,1 

Hydrogeologický rajon 6413 - Krystalinikum Jizerských hor v povodí 

Lužické Nisy 

ID a název útvaru povrchových vod LNO_0150 – Lužická Nisa od toku Černá Nisa 

po Oldřichovský potok 

Přímé určení polohy (souřadnice X, Y) X: 965150, Y: 702425 (nádrž). 

 

Účel vodního díla: krajinotvorný. 

 

Stavba obsahuje: 

 

SO 02 - Mola 

Mola jsou navržena jako nosná ocelová konstrukce a dřevěná terasová plocha o rozměrech 3,0 x 3,0 m. Nosná 

ocelová konstrukce je tvořena dvěma prvky - přední s usazením pod hladinou vody a zadní usazené na hraně 

opevnění břehu. Plocha (paluba) je tvořena profilovanými terasovými prkny. 

 

SO 03 - Litorál vč. lávky a schodišť 

Jedná se o hlavní zásah do stávající nádrže, kdy cca 1/3 nádrže (JZ část) bude kompletně změněna tak, 

že vznikne oddělená vodní litorální plocha s hloubku do 65 cm. Toho bude docíleno tak, že stávající hráz bude 

ubourána do úrovně cca 10 cm nad plánovanou hladinu (v místě původního nátoku bude naopak potřeba hráz 

doplnit novou vyzdívkou), dno nádrže bude navýšeno, tvarově upraveno a navazující terén se bude mírně 

svažovat k vodní hladině. Od zbytku nádrže bude litorál oddělen novou hranicí. Zmíněná hranice, která bude 

navržený litorál oddělovat od zachovaného zbytku nádrže, je navržena jako kamenná rovnanina do pletených 

ocelových sítí (dále jen „gabion“). Navržen s výškou 1000 mm a šířkou 1100 mm. Gabion bude osazen 

na odbahněné dno přes hutněný násyp ze štěrkodrtě frakce 16-63 mm o tl. 50 - 310 mm – dle průběhu terénu 

dna. 

Po celé délce gabionu bude upevněna dřevěná lávka, tvořena profilovanými terasovými prkny, osazená 

zábradlím. Na lávku bude přístup na jedné straně po stávajícím schodišti a na straně druhé po schodišti novém. 

Voda, která otevřeným korytem nátoku přitéká do litorálu, bude do zbytku nádrže natékat dvojicí přepadů. 

V gabionové stěně bude na dvou místech provedeno „snížení“ v šířce 500 mm a o hloubce 200 mm - tj. 100 mm 

pod normální hladinou. V ploše litorálu budou zřízeny plochy s kamením a pařezy jako úkrytové možnosti 

pro živočichy. 

Bourání konstrukce stávajícího opevnění břehu je navrženo až na úroveň 100 mm nad úroveň normální hladiny.  



Přestože je velká část opevnění břehu (hráze) bourána, tak v místě stávajícího nátoku je nutno naopak 

konstrukci doplnit. A to v šíři cca 600 mm konstrukci kompletně provést podle stávající konstrukce - tj. žulové 

bloky cca 300/250/250 mm do betonového lože vč. spárování cementovou maltou.  

Společně s bouráním opevnění břehů budou provedeny související zemní práce, kdy se bude terén mírně 

svažovat až k vodní hladině a bude volně přecházet ve dno litorálu.  

Podél zachované časti opevnění břehů (hráze), aby se minimalizovaly vodorovné přesuny, bude provedena 

kamenná rovnanina (sypanina).  

Na J konci hranice gabionu bude lávka přístupná po novém schodišti. Bude se jednat o 2 ks schodišťových 

stupňů ze žulových bloků.  

V ploše litorálu, blízko ke břehu, jsou navrženy 4 hromady kamení (rovnaniny) doplněné vždy o 1 - 3 ks 

očištěných pařezů s kořeny, které budou vytvářet přirozený úkryt obojživelníky a bezobratlé. Budou použity 

nepravidelné žulové kameny o objemu 0,025 - 0,5 m3. 

 

SO 04 - Nátokový objekt vč. lávky a čela nátoku 

Nátok z usazovací nádrže, který je ve stávajícím stavu realizován podzemním potrubím BET DN 300 bude 

upraven tak, že betonové potrubí bude čistě uříznuto 100-150 mm před úrovní budoucího kamenného čela 

(= cca 1,5 m za usazovací nádrží). Zbývající část potrubí bude odstraněna a rýha zhutněním zasypána. Voda 

bude do nádrže resp. do litorálu natékat povrchovým korytem tvaru V. Povrchové koryto bude na obou březích 

tvořit kamenná rovnanina. Přes koryto bude zřízena nová lávka o šířce 0,9 m a délce 2,205 m. 

 

SO 05 - Výtokový objekt 

Stávající opevnění pravého břehu a čela výtoku z betonových silničních panelů (2 x panel 1,0 x1,0 m, 1 x panel 

1,0 x 1,5 m, oba tl. 0,2 m) bude odstraněno a dojde k opevnění břehů kamennou rovnaninou pod stávajícími 

bezpečnostními přelivy (2x PVC 200) a spodní výpustí (PVC 200 / BET 250). Stávající opevnění levého břehu 

z betonových panelů zůstane zachováno. 

 

SO 06 - Rozdělovací objekt 

Stávající rozdělovací objekt vč. betonové lávky bude s ohledem na jeho technický stav a podemletí kompletně 

zdemolován a bude vystavěn objekt nový vč. nové dřevěné lávky a stavidla s dlužemi v nátoku do nádrže. 

Jako hlavní prvky rozdělovacího objektu je navržena dvojice kamenných zídek. První je zídka půdorysného 

tvaru J, která ohraničuje nátok do nádrže. Druhá je pak zídka půdorysného tvaru U, která ohraničuje přepad 

do potoka. Obě zídky jsou navrženy jako zděné kamenné z žulových bloků na cementovou maltu. Velikost 

bloků cca 300/500-1000/250 mm.  

Zídka nátoku do nádrže bude osazena stavidlem. Stavidlo bude využito pouze v případech, kdy bude zapotřebí 

zajistit, aby do nádrže netekla voda (údržba, čištění apod.). Stavidlo je tvořeno vodícími profily, 

které jsou zazděny do kamenné zídky. Před nátokem do vzdálenosti 680 mm bude opevněno dno kamennou 

dlažbou do betonového lóže. 

Zídka přepadu do potoka slouží také jako konstrukce pro osazení dřevěné lávky. Lávka je tvořena 

profilovanými terasovými prkny. V zídce je dále také umístěn přepad, přes který voda z rozdělovacího objektu 

teče do potoka. Pod přepadem do vzdálenosti 655 mm bude opevněno dno kamennou dlažbou do betonového 

lože. 

Nově vzniklé břehy kolem rozdělovacího objektu budou v kritických místech opatřeny kamennou rovnaninou.  

 

Parametry nádrže a litorálu: 

 Hladina normálního nadržení v nádrži i litorálu 321,45 m n. m. 

 Hladina maximálního nadržení v nádrži i litorálu: 321,70 m n. m.  

 Koruna hráze nádrže - po částečném bourání na obvodu litorálu: 321,84 až 322,06 m n. m.  

 Koruna hráze litorálu (navržená hranice z gabionů): 321,55 m n. m. 

 Plocha hladiny v nádrži při normálním nadržení: 992,4 m2 

 Plocha hladiny v litorálu při normálním nadržení: 229,6 m2 

 Plocha hladiny v nádrži a litorálu (společně) při maximálním nadržení: 1350,1 m2 

 Objem vody v nádrži při normálním nadržení: 1416 m3 

 Objem vody v litorálu při normálním nadržení: 70 m3 

 Objem vody v nádrži a litorálu (společně) při maximálním nadržení: 1800 m3 



 Rozdíl výšek nátoku do nádrže a do potoka v rozdělovacím objektu (pro Q330d): 21 mm 

 

Stavba bude dokončena nejpozději do 31.12.2025. 

 

IV. Dle § 36 odst. 2 vodního zákona stanovuje minimální zůstatkový průtok v hodnotě Q330d v množství 

18,9 l/s za odběrným objektem.  

 

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

1. Pod odběrným objektem musí být zachován stanovený minimální zůstatkový průtok. Pro kontrolu 

stanoveného minimálního zůstatkového průtoku osadí žadatel, po dohodě se správcem toku, měrný profil 

(např. vodočetnou lať s vyznačením min. hladiny vody pro daný průtok). 

2. Ve vodní nádrži musí být osazena vodočetná lať s vyznačením provozní a maximální hladiny vody v nádrži. 

Osazení latě bude Vodoprávnímu úřadu písemně oznámeno. 

3. Vodní dílo musí být provozováno v souladu s manipulačním řádem, který musí být Vodoprávnímu úřadu 

předložen ke schválení, a to včetně stanoviska orgánu ochrany přírody, správce vodního toku a správce 

povodí k tomuto manipulačnímu řádu. 

4. Stavba musí být vytýčena oprávněnou osobou. 

5. Stavba musí být prováděna dodavatelsky. 

6. Stavebník oznámí Vodoprávnímu úřadu zahájení stavebních prací. 

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

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

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

9. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu ke stavbě vodní nádrže bude doloženo geodetické zaměření 

stavby na podkladě katastrální mapy, protokol o předání a převzetí stavby, prohlášení o vlastnostech 

a certifikáty použitých výrobků, dokumentace skutečného provedení stavby, vyjádření správce vodního toku 

ke kolaudaci stavby, stanoviska dotčených orgánů ke kolaudaci stavby (Magistrát města Liberec, odbor 

životního prostředí), schválený manipulační řád a stavební deník k nahlédnutí. 

10. Budou dodrženy podmínky uvedené v následujících vyjádřeních a stanoviscích: 

 Lesy České republiky, státní podnik, Správa toků – oblast povodí Labe, ze dne 21.09.2022, 

č.j.: LCR946/006932/2022, 

 ČEZ Distribuce, a. s. ze dne 30.06.2020, zn.: 1109612502. 

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

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

 

Odůvodnění: 

Dne 20.10.2022 podal žadatel žádost o povolení k nakládání s vodami a o stavební povolení na výše uvedenou 

stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení. Dle § 115 odst. 12 vodního zákona se jedná 

o společné řízení. 

 

K žádosti bylo doloženo následující:  

 3 x projektová dokumentace stavby, kterou vypracoval Ing. Pavel Schneider (ČKAIT – 0501022) 

v dubnu 2020,  

 souhrnné vyjádření Magistrátu města Liberec, odboru životního prostředí, zn.: MML/ZP/Piv/099557/20-SZ 

099557/20/2, ze dne 20.10.2020 – bez podmínek, 

 rozhodnutí, které vydal Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí, oddělení ochrany přírody 

a krajiny, dne 04.03.2021, zn.: CJ MML 049596/21, 

 stanovisko Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 13.11.2020, 

zn.: KULK 78601/2020, 

 souhlas vlastníka stavbou dotčeného pozemku p. č. 271/2, k.ú. Dolní Sedlo – Lesy České republiky, státní 

podnik – LS Ještěd ze dne 23.09.2020, č.j.: LCR246/001699/2020 – souhlas s podmínkami, 



 stanovisko správce povodí - Povodí Labe, státní podnik, ze dne 10.10.2022, č.j.: PLa/2022/042187 – 

souhlas s podmínkami, 

 stanovisko správce toku Lesy České republiky, státní podnik, Správa toků – oblast povodí Labe, ze dne 

21.09.2022, č.j.: LCR946/006932/2022 – souhlas s podmínkami, 

 vyjádření správců sítí k existenci sítí v místě stavby (CETIN a. s., ČEZ ITC Services, a. s., GasNet Služby, 

s. r. o., Telco Pro Services, a. s., Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Vodafone Czech Republic a.s.,   

T- Mobile Czech Republic a.s.), 

 vyjádření k projektové dokumentaci – ČEZ Distribuce, a. s. ze dne 30.06.2020, zn.: 1109612502. 

 

 

Dne 24.11.2022 bylo doplněno: 

 vyjádření, které vydala VODNÍ DÍLA – TBD a. s. dne 11.11.2022 pod zn.: O 11350/22 – nezařazovat 

do kategorie TBD. 

 

Dne 13.12.2022 bylo doplněno: 

 vyjádření podle § 15 odst. 2 stavebního zákona, které vydal městský úřad Hrádek nad Nisou, odbor stavební 

a životního prostředí dne 09.12.2022, č.j.: OSZP-8107/2022-VYE – souhlas s povolením a umístěním 

stavby. 

 

Byly tedy doloženy všechny povinné doklady. 

Vodoprávní úřad oznámil dne 14.12.2022 pod č.j.: ZPVU/4330/224388/22-Ran CJ MML 265766/22 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. Námitky nebyly 

vzneseny. 

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

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

Okruh účastníků řízení k nakládání s vodami a provedení stavby byl stanoven dle § 115 vodního zákona a § 109 

stavebního zákona. 

Platnost povolení k nakládání s vodami – vzdouvání a akumulaci je stanovena v souladu s § 9 odst. 7 vodního 

zákona, a to na dobu životnosti souvisejícího vodního díla. 

Platnost povolení k nakládání s vodami – jinému nakládání s nimi je stanovena v souladu s ustálenou praxí 

Vodoprávního úřadu v obdobných případech, a to na dobu životnosti souvisejícího vodního díla. 

Termín dokončení stavby stanovil Vodoprávní úřad v souladu s ustálenou praxí Vodoprávního úřadu 

v případech obdobných, a to do 31.12.2025. 

Občanské sdružení Český rybářský svaz, z. s. se do správního řízení nepřihlásil, proto mu Vodoprávní úřad dále 

již písemnosti nedoručuje. 

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 realizací 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: 

Lesy České republiky, s.p., RYČI invest. s.r.o., Jaroslav Tlustý, Ladislav Hochman, Michaela Nekvasilová, 

Mgr. Ing. Tomáš Němec. 

 



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 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 

 

 

 

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 

 

 

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

úřad Hrádek nad Nisou.  O vrácení jednoho výtisku vyhlášky s potvrzením dne vyvěšení a sejmutí, 

žádáme Městský úřad Hrádek nad Nisou. 

 

 

 

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

 

 

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

 

Rozdělovník str. 8) 



Poplatek: 

od správního poplatku podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 

je žadatel 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:  

1. MML - Odbor kancelář tajemníka – 1 x na elektronickou úřední desku 

2. Městský úřad Hrádek nad Nisou - 1 x na úřední desku 

 

 

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

3. Město Hrádek nad Nisou, IDDS: 4tkbw8g 

 

 

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

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

5. RYČI invest. s.r.o., IDDS: hdjyk3a 

6. Jaroslav Tlustý, Rynoltická č.p. 29, Dolní Sedlo, 463 34  Hrádek nad Nisou 

7. Ladislav Hochman, IDDS: eijzi5x 

8. Michaela Nekvasilová, Podvinný mlýn č.p. 2283/18, 190 00  Praha 9-Libeň 

9. Mgr. Ing. Tomáš Němec, Roháčova č.p. 805/46, Budějovické Předměstí, 397 01  Písek 1 

  

Další účastníci (§ 27 odst. 2 správního řádu) veřejnou vyhláškou: 

10. dědicům po zemřelém vlastníkovi pozemků parc. č. 271/8, 382/1, 383/2, vše k.ú. Dolní Sedlo 

 

dotčené orgány: 

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

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

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

 

ostatní: 

14. Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2 

 

 

1 x pro spis (A-2222 (V-0951))  
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