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/4330/208484/21-Kuč
CJ MML 220552/21
Vyřizuje: Ing. Josef Kučera – kl. 4883
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Liberec, dne 21.10.2021

Statutární město Liberec
nám. Dr. E. Beneše 1/1
460 59 Liberec I-Staré Město
v zastoupení:
BUNG CZ s.r.o.
V Olšinách 2300/75
100 00 Praha 10

OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI STAVEBNÍHO POVOLENÍ
Statutární město Liberec, IČ: 00262978, nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec I-Staré Město
(dále jen „stavebník“) dne 06.10.2021 podal žádost o prodloužení platnosti stavebního povolení
na stavbu:
„Vodojem Horská - přivaděč a vodojem 2x250 m3“
(dále jen „stavba“) na pozemcích parc. č. 909/1, 909/4, 909/9, 1683/5, 1701/1, 1705, 1708, 1719/1,
1719/2, 2184/1, 2196, 2225, 2236/1, 2237/6, 2261/1 v katastrálním území Ruprechtice. Uvedeným dnem
bylo zahájeno řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení č.j. ZPVU/4330/189654/19-Kuč CJ
MML 214756/19 ze dne 16.10.2019 (právní moc 26.11.2019, platnost do 31.12.2021). Stavebník zažádal
o prodloužení platnosti stavebního povolení do 30.06.2022.
Uvedeným dnem bylo řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení zahájeno.
Předložené doklady:
- plná moc pro zastupování ze dne 03.09.2021,
- rozhodnutí Vodoprávního úřadu č.j. ZPVU/4330/189654/19-Kuč CJ MML 214756/19 ze dne
16.10.2019
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. 4 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“), oznamuje podle § 115 odst. 1 vodního zákona, a § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení řízení
o prodloužení platnosti stavebního povolení, 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.
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Okruh účastníků řízení byl stanoven v souladu s § 109 stavebního zákona. 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).
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;
v ostatní dny po telefonické domluvě).
Poučení:
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

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:

Rozdělovník na str. 3
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Obdrží:
K vyvěšení na úřední desku:
1. MML - Odbor kancelář tajemníka – 1 x na úřední desku
Účastníci vodoprávního řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu) do vlastních rukou:
2. BUNG CZ s.r.o., IDDS: 4afs5qj
3. Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn
4. Severočeská vodárenská společnost a.s., IDDS: 7egf9my
5. ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uqfy
6. GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
7. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns
8. CETIN a.s., IDDS: qa7425t
9. Zoologická zahrada Liberec,příspěvková organizace, IDDS: hsxmvux
10. Lesy České republiky, s.p., správa toků - oblast povodí Labe, IDDS: e8jcfsn
Další účastníci (§ 27 odst. 2 správního řádu a §110 odst. 7 stavebního zákona) veřejnou vyhláškou:
Vlastníci pozemků v k.ú. Ruprechtice parc.číslo:
909/1, 1706, 1709/1, 1709/2, 1709/3, 1709/4, 1719/5, 2223, 2224, 2226, 2234/3, 2237/1, 2195, 2211/1,
2211/2, 2211/3, 2211/4, 2211/5, 2211/6, 2211/7, 2211/8, 2211/9, 2211/10, 2211/20, 2211/22, 2211/23,
2213, 2215/1, 2215/3, 2215/4, 2217/1, 2218/1, 2218/3, 2219, 2221, 2222/1, 2223, 2224, 2225, 2234/4,
2236/1,2237/6.
dotčené orgány:
11. MML - odbor životní prostředí, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, 460 01 Liberec I-Staré Město
12. MML - odbor Stavební úřad, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, 460 01 Liberec I-Staré Město
13. Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, IDDS: nfeai4j
14. Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, IDDS: hv4aivj
15. MML - odbor dopravy, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, 460 01 Liberec I-Staré Město
1 x pro spis (G-2922)

