
 

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/4330/254943/22-Kut Liberec dne 30.03.2023 

CJ MML 083727/23 

Vyřizuje: Bc. Ivana Kutáčová - kl. 4876 

Počet listů 2                                                Počet příloh 0                                             Počet listů příloh 0 

 

 

Město Český Dub 

nám. Bedřicha Smetany 1 

463 43  Český Dub I 

 

v zastoupení: 

 

Ing. arch. Michaela Dejdarová 

Holečkova 2650/86 

150 00  Praha 5-Smíchov 
 

 

 

OZNÁMENÍ 

O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ 

 

Město Český Dub, IČO 00262722, nám. Bedřicha Smetany 1, 463 43  Český Dub I, 

 

(dále jen „stavebník“) dne 01.12.2022 podal žádost o vydání povolení k provedení vodního díla dle § 15 odst. 1 

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

zákon“) a § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen "stavební zákon"), ke zřízení vodního díla: 

 

„Český Dub, lokalita Na Zhůrách - dopravní a technická infrastruktura - I. etapa - vodovod, 

splašková kanalizace“ 

 

(dále jen „stavba“) na pozemcích parc. č. 483/1, 501, 502, 503/1, 519, 533/2, 1131/1, 1132, 1208/1, 1223/3 

v katastrálním území Český Dub. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení. 

 

Údaje o místu předmětu rozhodnutí: 

Identifikátor kraje CZ051 

Název kraje Liberecký 

Identifikátor obce 563960 

Název obce Český Dub 

Identifikátor katastrálního území 622842 

Název katastrálního území Český Dub 

Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí parc. č. 483/1, 501, 502, 503/1, 519, 533/2, 

1131/1, 1132, 1208/1, 1223/3 

Číslo hydrologického pořadí a podpořadí 1-05-02-0440-0-00 

Hydrogeologický rajon 4410 – Jizerská křída pravobřežní 

ID a název útvaru povrchových vod HSL_2000 – Ještědka od pramene po ústí do toku 

Mohelka 

ID a název útvaru podzemních vod 44100 – Jizerská křída pravobřežní 
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Orientační určení polohy (souřadnice S-JTSK) X: 985756; Y: 693833 (NB1 - napojovací bod 

na stávající vodovod) 

X: 985525; Y: 693350 (NB2 - napojovací bod 

na stávající vodovod) 

X: 985871; Y: 693605 (NB3 - napojovací bod 

na stávající vodovod) 

X: 985718; Y: 693864 (SŠ1 - napojovací bod 

na stávající kanalizaci) 

X: 985442; Y: 693455 (SŠ2 - napojovací bod 

na stávající kanalizaci) 

 

Stavba obsahuje: 

- SOI 02 – vodovod 

Řad V1 z materiálu PE100 RC 110 x 6,6 SDR17 o délce 538,7 m 

Řad V2 z materiálu PE100 RC 110 x 6,6 SDR17 o délce 338,5 m 

Řad V3 z materiálu PE100 RC 110 x 6,6 SDR17 o délce 241,6 m 

Řad V4 z materiálu PE100 RC 110 x 6,6 SDR17 o délce 48,1 m 

Řad V5 z materiálu PE100 RC 110 x 6,6 SDR17 o délce 52,5 m 

- SOI 03 - splašková kanalizace 

Stoka A z materiálu KA 250 o délce 345,7 m 

Stoka A-1 z materiálu KA 250 o délce 1,7 m 

Stoka B z materiálu KA 250 o délce 344,2 m 

Stoka C z materiálu KA 250 o délce 320,1 m 

Stoka D z materiálu KA 250 o délce 422,3 m 

Stoka E z materiálu KA 250 o délce 42,9 m 

Stoka F z materiálu KA 250 o délce 47,0 m 

Tlaková stoka T z materiálu PE100 63 x 5,8 o délce 48,6 m 

 

Vodovod o celkové délce 1219,4 m bude zásobovat pitnou vodou 55 nově vzniklých stavebních pozemků 

v lokalitě „Na Zhůrách“. Na stávající vodovodní řad PE110 se napojí ve třech napojovacích bodech. Pro 

odkanalizování těchto pozemků jsou navrženy gravitační stoky o celkové délce 1523,9 m a tlaková stoka délky 

48,6 m. K napojení na stávající stoky KA DN 250 dojde ve dvou napojovacích bodech.     

 

K žádosti byly doloženy následující doklady: 

 3 x projektová dokumentace stavby splaškové kanalizace, kterou vypracoval Ing. Radek Kaemer (ČKAIT – 

0011593) v lednu 2022, 

 vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., zn.: O22690112642/UTPCLI/Ma ze dne 

01.12.2022, 

 stanovisko správce povodí - Povodí Labe, státní podnik, č.j.: Pla/2022/023738 ze dne 03.06.2022, 

 návrh plánu kontrolních prohlídek stavby, 

 územní rozhodnutí, které vydal Městský úřad Český Dub, odbor stavební a životní prostředí, 

pod č.j.: MUCD 3914/2021 SMUCD 295/2021 dne 20.12.2021 (právní moc 01.02.2022), 

 závazné stanovisko, které vyhotovila Krajská hygienická stanice Libereckého kraje, č.j.: KHSLB 

11026/2022 dne 15.06.2022, 

 usnesení o odložení věci, které vyhotovil Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, č.j.: HSLI – 1166-

2/KŘ-PRE-2022 dne 09.06.2022, 

 souhlas se stavbou, který vyhotovil Magistrát města Liberec, Odbor dopravy, pod č.j.: MML 119207/22-

OD/Fri dne 23.06.2022, 

 souhrnné vyjádření Magistrátu města Liberec, odboru životního prostředí, č.j.: CJ MML 119213/22 ze dne 

29.06.2022, 

 závazné stanovisko, které vydal Městský úřad Český Dub, odbor stavební a životní prostředí, 

pod č.j.: MUCD 2708/2022 dne 13.09.2022, 
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 stanovisko Krajské správy silnic Libereckého kraje, zn.: KSSLK/5973/2022 ze dne 30.05.2022, 

ke stavebnímu řízení, 

 plná moc pro zastupování. 

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

Vodoprávní úřad žadatele dne 18.01.2023 pod č.j.: ZPVU/4330/254943/22-Kut CJ MML 018025/23 k jejímu 

doplnění a řízení usnesením přerušil.  

 

Dne 07.03.2023 byly doplněny tyto doklady: 

 souhlas vlastníků pozemků parc. č. 501, 503/1, 1131/1, 1208/1 - vše v k.ú. Český Dub, k uskutečnění 

požadovaného stavebního záměru, 

 souhlas ve smyslu § 15 odst. 2 stavebního zákona, který vydal Městský úřad Český Dub, odbor stavební 

a životní prostředí, pod č.j.: MUCD 493/2023 dne 07.02.2023,  

 vyjádření společnosti Vodafone Czech Republic a.s., zn.: 210120-1731248929 ze dne 20.01.2021, 

 vyjádření společnosti GasNet, s.r.o., zn.: 5002495074 ze dne 05.11.2021, 

 vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a.s., zn.: 001112531160 LB/23/21/OP ze dne 15.01.2021, 

 vyjádření společnosti CETIN a.s., č.j.: 508787/21 ze dne 11.01.2021,  

 vyjádření společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., zn.: E03359/21 ze dne 20.01.2021. 

 

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

příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 vodního zákona, příslušný dle § 25 a § 27 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) stavebního zákona, jako místně příslušný Vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona 

č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), oznamuje podle § 115 odst. 1 

vodního zákona a § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení, 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. 

 

Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy 

do 10dnů 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 ostatních dnech jen 

po předchozí telefonické domluvě).  

Poučení: 

Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, 

způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho 

vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému 

břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho 

postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah uvedený ve větě 

první, se nepřihlíží. 

K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování 

regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci 

území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží. 

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 
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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 žádáme Magistrát města Liberce a Městský 

úřad Český Dub. O vrácení jednoho výtisku vyhlášky s potvrzením dne vyvěšení a sejmutí žádáme 

Městský úřad Český Dub. 

 

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. Městský úřad Český Dub – 1 x na úřední desku 

 

Účastníci vodoprávního řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu) do vlastních rukou: 
1. Ing.arch. Michaela Dejdarová, IDDS: f6gzr99 

2. Vladimír Pecina, Mukařov č.p. 13, 295 01  Mnichovo Hradiště 

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

  

Další účastníci (§ 27 odst. 2 správního řádu a § 110 odst. 7 stavebního zákona) veřejnou vyhláškou: 
4. Vlastníci pozemků parc. č. 1205/2, 1208/5, 1131/2, 1153, 1154/2, 1154/1, 1156/7, 1156/1, 1128, 1129/2, 

1130/1, 1130/8, 1223/1, 1223/38, 1223/43, 1223/4, 1223/53, 1223/39, 1223/44, 1223/48, 1223/52, 1223/40, 

1223/45, 1223/51, 1223/2, 1223/41, 1223/46, 1223/50, 1223/54, 1223/42, 1223/47, 1223/49, 1223/55, 

1223/16, 1223/15, 1223/14, 1223/18, 1223/21, 1223/24, 1223/23, 1223/22, 1223/17, 1223/9, 1223/10, 

1223/11, 1223/12, 1223/13, 1223/19, 1223/20, 1223/25, 1223/26, 1223/27, 1223/28, 1223/29, 1223/30, 

1223/31, 1223/32, 1223/33, 1223/34, 1223/35, 1223/6, 1223/36, 1223/37, 1223/56, 1223/57, 1223/58, 

1223/59, 1249, 1244/2, 1244/4, 1247, 520, 517, 514, 512, 510, 508, 506, 532, 530, 529, 535, 536, 538, 543, 

553, 500, 504/1, 504/2, 439, 1146, 1145, 1144/1, 1143, 1142, 1141, 1140, 1139, 1138, 1137, 1136, 1135, 

1134, 1133, 1149, 1151, 1213/1, 1212/1, 1212/2, 1131/3, 1208/4, 505/1, 505/2 - vše v k.ú. Český Dub 

5. Správci sítí: ČEZ Distribuce, a.s., Severočeské vodovody a kanalizace a.s., CETIN a. s., GasNet Služby,      

s.r.o., T-Mobile Czech Republic a.s. 

 

dotčené orgány: 

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

7. Městský úřad Český Dub, odbor stavební úřad a životní prostředí, IDDS: 4c4b45x 

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

9. Magistrát města Liberec, odbor dopravně správních agend, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, 460 01  Liberec 1 

  

ostatní: 

10. Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2 

 

1 x pro spis (G-3023; I-3751)  
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