
 

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/4330/016928/22-Tes Liberec, dne 01.02.2022 

CJ MML 026571/22 

Vyřizuje: Bc. Martina Tesařová, DiS. - kl. 4875 

Počet listů 2 Počet příloh 0 Počet listů příloh 0 

 

Ing. Irena Sofianidisová 

Půlpánova 396/4 

Liberec XII-Staré Pavlovice 

460 01  Liberec 1 

 

v zastoupení: 

 

Václav Mlčoch 

Radčická 960 

460 14 Liberec 14 

 

 

 

OZNÁMENÍ 

O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ 

 

Ing. Irena Sofianidisová, nar. 10.02.1959, Půlpánova 396/4, Liberec XII-Staré Pavlovice, 460 01  Liberec 1 

(dále jen „žadatelka“) dne 20.01.2022 podala žádost o:  

1) vydání společného územního a stavebního povolení stavby vodního díla dle § 94j zákona č. 183/2006 Sb. 

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební 

zákon“): 

"Vodní zdroj podzemní vody pro zálivku vegetace na p.p.č. 156/14 k.ú. Radčice u Krásné Studánky" 

 

(dále jen „stavba“) na pozemku parc. č. 156/14 v katastrálním území Radčice u Krásné Studánky.  

Údaje o místu předmětu rozhodnutí: 

Identifikátor kraje CZ051 

Název kraje Liberecký 

Identifikátor obce 563889 

Název obce Liberec 

Identifikátor katastrálního území 673650 

Název katastrálního území Radčice u Krásné Studánky 

Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí parc. č. 156/14  

Číslo hydrologického pořadí a podpořadí 2-04-07-0170-0-00 

Hydrogeologický rajon 6413 – Krystalinikum Jizerských hor v povodí 

Lužické Nisy 

ID a název útvaru podzemních vod 64130 – Krystalinikum Jizerských hor v povodí 

Lužické Nisy 

Orientační určení polohy (souřadnice X, Y) X: 969734.8, Y: 687627.04 (studna). 
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Údaje o umístění stavby:  

- vrtaná studna - bude umístěna na pozemku parc. č. 156/14 ve vzdálenosti 6 m od společné hranice 

s pozemkem parc. č. 156/1 a ve vzdálenosti 10 m od společné hranice s pozemkem parc. č. 156/16, vše 

v k.ú. Radčice u Krásné Studánky. 

 

Vodovodní potrubí není předmětem projektové dokumentace. 

 

Stavba obsahuje: 

- vrtaná studna - o hloubce 45,0 m, bude vystrojena PVC pažnicí o průměru 125 mm; osazena manipulační 

šachtou z PP materiálu vytaženou 0,5 m nad terén, která bude zakryta plastovou deskou. 

 

2) povolení k nakládání s podzemními vodami – k jejich odběru podle § 8 odst. 1 písm. b) bod č. 1 zákona 

č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„vodní zákon“) z vrtané studny pro zálivku zahrady, na místě: 

 

Identifikátor kraje CZ051 

Název kraje Liberecký 

Identifikátor obce 563889 

Název obce Liberec 

Identifikátor katastrálního území 673650 

Název katastrálního území Radčice u Krásné Studánky 

Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí parc. č. 156/14  

Číslo hydrologického pořadí a podpořadí 2-04-07-0170-0-00 

Hydrogeologický rajon 6413 – Krystalinikum Jizerských hor v povodí 

Lužické Nisy 

ID a název útvaru podzemních vod 64130 – Krystalinikum Jizerských hor v povodí 

Lužické Nisy 

Orientační určení polohy (souřadnice X, Y) X: 969734.8, Y: 687627.04 (studna). 

V tomto rozsahu: 

Údaje o navrženém množství odběru 

Průměrný navržený odběr 0,0038 l/s 

Maximální navržený odběr 0,2 l/s 

Maximální měsíční navržený odběr 0,010 tis. m3/měs. 

Roční navržený odběr 0,060 tis. m3/rok 

Navržené časové omezení platnosti povolení pro 

množství odebíraných vod po dobu životnosti vodního díla - studny 

Počet měsíců v roce, kdy se odebírá 6 (duben-září) 

 

Dnem podání žádosti bylo zahájeno řízení o společném územním, stavebním a vodoprávním řízení.  

K žádosti byly doloženy všechny povinné doklady: 

 2 x projektová dokumentace stavby, kterou vypracoval Ing. Jindřich Novák (ČKAIT – 0500023) v listopadu 

2021, 

 hydrogeologický posudek, který vypracoval RNDr. Petr Sláma v listopadu 2021, 

 souhrnné vyjádření, které vydal Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí dne 27.12.2021 

pod č.j.: CJ MML 242152/21, 

 stanovisko správce povodí – Povodí Labe, státní podnik ze dne 22.11.2021 pod č.j.: PLa/2021/053118, 

 stanovisko Obvodního báňského úřadu pro území krajů Libereckého a Vysočina ze dne 24.11.2021 

pod zn.: čj. SBS 47335/2021, 

 souhlas Krajského úřadu Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 24.11.2021 

pod zn.: KULK 80044/2021, 308/2021 s projektem geologických prací, 
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 vyjádření správců inženýrských sítí (Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.; CETIN a.s.; GasNet Služby 

s.r.o.; ČEZ Distribuce, a.s.), 

 informativní výpis z katastru nemovitostí,  

 plán kontrolních prohlídek stavby (součástí projektové dokumentace),  

 plná moc k zastupování,  

 doklad o zaplacení správního poplatku. 

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

příslušný podle § 104 odst. 2 a § 106 odst. 1 vodního zákona a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 

odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) stavebního zákona, oznamuje podle § 115 odst. 1 vodního zákona 

a § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) 

zahájení společného územního a stavebního a vodoprávního řízení, ve kterém podle § 94m odst. 3 stavebního 

zákona upouští od ohledání na místě a ústního jednání, jelikož jsou mu dobře známy poměry na staveništi 

a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu 

provádění. 

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 15 dnů od doručení tohoto oznámení. 

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům v souladu s ustanovením § 94n 

stavebního zákona nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Magistrát 

města Liberec, odbor životního prostředí, úřední dny pondělí a středa 8,00 - 17,00, v ostatní dny po předchozí 

telefonické domluvě). 

Poučení: 

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací 

dokumentace, se nepřihlíží. 

Osoba, která je účastníkem řízení podle § 94k písm. d) a e) stavebního zákona, může uplatňovat námitky proti 

projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebního záměru nebo 

požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi může být přímo dotčeno jeho vlastnické nebo jiné věcné právo k 

pozemku nebo stavbě. Obec uplatňuje ve společném územním a stavebním řízení námitky k ochraně zájmů obce 

a zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může v řízení 

uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným stavebním záměrem dotčen veřejný zájem, 

jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, 

se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako 

účastníka řízení, a důvody podání námitek. 

Námitky stavební úřad posoudí na základě obecných požadavků na výstavbu, závazných stanovisek, popřípadě 

rozhodnutí dotčených orgánů nebo technických norem, pokud taková námitka nepřesahuje rozsah 

jeho působnosti. O námitce občanskoprávní povahy si stavební úřad učiní úsudek a rozhodne ve věci; to neplatí 

v případě námitek týkajících se existence nebo rozsahu vlastnických nebo jiných věcných práv.  

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).  
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Každý kdo činí úkony, musí prokázat své oprávnění. 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Kateřina Krokerová, v. r.  

vedoucí oddělení Vodoprávní úřad 

 

Za správnost vyhotovení: Vladěna Delongová 

 

 

 

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 Magistrát města Liberce. 

 

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 úřední desku 

 

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

1. Václav Mlčoch, IDDS: g5w7exf 

  

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

2. Vlastníci sousedního pozemku parc. čísla: 156/1 v k.ú. Radčice u Krásné Studánky. 

3. Statutární město Liberec. 

dotčené orgány: 

3. MML - odbor životního prostředí, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, Liberec I-Staré Město, 460 01  Liberec 1 

4. Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina, IDDS: tqjaduc 

  

ostatní: 

5. Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2 

6. MML - odbor Stavební úřad, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, Liberec I-Staré Město, 460 01  Liberec 1 

 

1 x pro spis (H-4743)  


		2022-02-03T09:06:03+0100
	Vladěna Delongová
	referent hospodářskosprávní




