
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/4330/183324/22-Jín Liberec, dne 02.02.2023 

CJ MML 030091/23 

Vyřizuje: Ing. Iveta Jínová - kl. 4866 

    počet listů 3                                              počet příloh 0                                    počet listů příloh 0 

 

 

Severočeská vodárenská společnost a.s. 

Přítkovská 1689/14 

Trnovany 

415 01  Teplice 1 

 

v zastoupení: 

 

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 

Nábřežní 90/4 

150 00  Praha 5-Smíchov 

 

 

OZNÁMENÍ 

O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ 

 

Severočeská vodárenská společnost a.s., IČO 49099469, Přítkovská 1689/14, 415 01 Teplice 1, 

(dále jen „stavebník“) dne 25.08.2022 podala 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: 

„ LI 020 130 Hrádek nad Nisou, Turów - zásobení vodou IO 01.1 ÚSEK I – Machnín“ 

(dále jen „stavba“) na pozemcích parc. č. 450/2, 450/6, 500/2, 501, 1051/3, 1051/7, 1065, 1152/1, 1155/1, 

1155/2 v katastrálním území Machnín. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení. 

 

Údaje o místu předmětu rozhodnutí: 

Identifikátor kraje CZ051 

Název kraje Liberecký 

Identifikátor obce 563889 

Název obce Liberec 

Identifikátory katastrálních území 689823 

Názvy katastrálních území Machnín 

Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí parc. č. 450/2, 450/6, 500/2, 501, 1051/3, 

1051/7, 1065, 1152/1, 1155/1, 1155/2 

Číslo hydrologického pořadí a podpořadí 2-04-07-0150-0-00 

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: 971556,67; Y: 692191,37 (začátek úseku), 

X: 970935,23; Y: 692290,68 (konec úseku). 
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Stavba obsahuje: 

- Jedná se výstavbu přiváděcího vodovodního řadu, který bude z obou stran napojen na stávající vodovodní 

síť. Začátek řadu bude u areálu VDJ Machnín a konec úseku před přemostěním přes Lužickou Nisu. 

Vodovodní řad bude proveden jako potrubí z tvárné litiny DN 300 v délce 485 m. Potrubí je navrženo 

s vnitřní cementovou vysokopecní ochranou. Na trase vodovodu jsou navrženy tři chráničky  

OC 506x8 mm, a to při křížení Karlovského potoka v délce 7 m, křížení místní komunikace Tolstého 

v délce 20 m a křížení železničního přechodu v délce 20 m. Krytí potrubí v silnicích a zpevněných 

plochách bude min. 1,5 m a v zeleném pásu min. 1,2 m. 

Navržený řad bude v úseku na p.p.č. 450/1 k.ú. Machnín (délka 255 m) řešen formou ohlášení udržovacích 

prací. 

 

Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.  

 

K žádosti bylo doloženo následující:  

 3 x projektová dokumentace stavby, kterou vypracoval Ing. Jan Vrkoč (ČKAIT – 0014260) v lednu 2022, 

 územní rozhodnutí, které vydal Magistrát města Liberec, odbor stavební úřad,  

č.j.: SURR/7130/220605/20-Si CJ MML 080026/21 dne 12.04.2021 (právní moc 19.05.2021), 

 závazné stanovisko podle § 15 odst. 2 stavebního zákona, které vydal Magistrát města Liberec, odbor 

stavební úřad, č.j.: SURR/7130/070703/22-Si CJ MML 081211/22 dne 07.04.2022 - souhlas, 

 výpisy z katastru nemovitostí, 

 výpis z obchodního rejstříku společnosti Severočeská vodárenská společnost a.s., Severočeské vodovody  

a kanalizace, a.s., Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s., Správa železnic, státní organizace, 

 stanovisko Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizace, zn.: KSSLK/7940/2022  

ze dne 25.07.2022 – souhlas s podmínkami, 

 smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na p.p.č. 1155/1 k.ú. Machnín ze dne 26.05.2020 

s pověřovací doložkou pro Ing. Martina Matzeka, 

 smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě na p.p.č. 1152/1  

k.ú. Machnín ze dne 11.07.2022, 

 smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě na p.p.č. 450/6, 500/2, 

501, 1051/3, 1051/7, 1065, 1155/2, vše k.ú. Machnín, ze dne 18.12.2020,  

 závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Libereckého kraje, č.j.: KHSLB 06448/2022  

ze dne 25.04.2022 – souhlas s podmínkami, 

 koordinované stanovisko, které vydal Magistrát města Liberec, odbor životní prostředí,  

zn.: CJ MML 070796/22 SZ CJ MML 070796/22 dne 11.05.2022 – souhlasy s podmínkami, 

 souhrnné vyjádření, které vydal Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí  

a zemědělství, zn.: KULK 23857/2022 dne 20.04.2022 - souhlasy, 

 sdělení Magistrátu města Liberec, odboru územního plánování, oddělení úřadu územního plánování,  

č.j.: UP/7110/070712/22-Lá-UP CJ MML 090466/22 ze dne 21.04.2022 – záměr nepodléhá závaznému 

stanovisku, 

 vyjádření Policie České republiky k projektové dokumentaci, KRPL-30798/2/CJ-2022-180506-11  

ze dne 30.03.2022, 

 vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. k projektové dokumentaci pro stavební 

řízení, zn.: O22690030803/UTPČLI/Mš ze dne 31.03.2022 – souhlas bez podmínek, 

 vyjádření společnosti Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., zn.: 685/2022  

ze dne 01.04.2022 – souhlas s podmínkami, 

 závazné stanovisko Drážního úřadu, č.j.: DUCR-11465/20/Bd ze dne 26.02.2020 – souhlas s podmínkami, 

 souhrnné stanovisko Správy železnic, státní organizace, č.j.: 13078/2022-SŽ-OŘ HKR-OTE  

ze dne 03.05.2022 – souhlas s podmínkami, 

 souhlas vlastníka pozemku Statutárního města Liberec, vydaný odborem územního plánování,  

č.j.: UP/7110/070704/22/Du CJ MML 094145/22 ze dne 26.04.2022 – souhlas s podmínkami,  

 stanovisko ČD-TELEMATIKA, zn.: 03058/2022-Če ze dne 07.04.2022 - souhlas s podmínkami, 

 závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje, č.j.: HSLI-632-2/KŘ-P-PRE-2020  

ze dne 24.03.2020 – souhlas, 

 závazné stanovisko Magistrátu města Liberec, odboru životního prostředí, oddělení odpadů a ovzduší,  

č.j.: MML/ZPOO/Stu/057378/20-SZ043765/20 ze dne 130.3.2020 – souhlas, 
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 rozhodnutí ve věci zvláštního užívání silničního pozemku místní komunikace, které vydal Magistrát města 

Liberec, Odbor dopravy, č.j.: MML197025/20-OD/Pod/99IS CJ MML 211574/20 ze dne 03.11.2020 

(právní moc 25.11.2020), 

 závazné stanovisko Magistrátu města Liberec, odboru životního prostředí, oddělení ochrany přírody,  

č.j.: MML/ZPOP/Par/161853/20- SZ 135187/20/2 ze dne 21.08.2020 – souhlas  s podmínkami, 

 závazné stanovisko Magistrátu města Liberec, odboru životního prostředí, oddělení ochrany přírody 

(kácení), č.j.: MML/ZPOP/Par/121585/20-SZ071197/20/4 ze dne 22.06.2020 – souhlas s podmínkami, 

 závazné stanovisko Magistrátu města Liberec, odboru životního prostředí, oddělení ochrany přírody jako 

orgán správy lesů, č.j.: MML/ZPOP/KOP/094836/20-SZ070227/20/2 ze dne 20.05.2022 – souhlas 

s podmínkami, 

 vyjádření společnosti CETIN a.s. k existenci zařízení, č.j.: 869263/21 ze dne 30.11.2021 – souhlas   

s podmínkami, 

 vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a.s. k existenci zařízení, zn.: 0101644332 ze dne 29.11.2021 – 

souhlas  s podmínkami, 

 vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a.s. k projektové dokumentace, zn.: 1108007131  

ze dne 25.02.2020, 

 vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. k existenci zařízení,  

zn.: SCVKZAD122487 ze dne 30.11.2021 – souhlas, 

 vyjádření Statutárního města Liberec, Odboru správy veřejného majetku, č.j.: SML/KH/2021/0146  

ze dne 29.11.2021 – souhlas s podmínkami, 

 vyjádření Ministerstva obrany k projektové dokumentaci stavby, č.j.: 135207/2022-1322-OÚ Z PHA  

ze dne 06.05.2022, 

 vyjádření správců inženýrských sítí (GasNet Služby, s.r.o., ČEZ ICT Services, a.s., Telco Pro Services, a.s., 

České Radiokomunikace a.s., Cerberos s.r.o., a-net Liberec s.r.o., Vodafone Czech Republic a.s., T-Mobile 

Czech Republic a.s.), 

 plán kontrolních prohlídek stavby (součást projektové dokumentace),  

 plná moc k zastupování, 

 pověření k zastupování. 

 

Podaná žádost neobsahovala všechny náležitosti a neposkytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované 

stavby, a proto Vodoprávní úřad vyzval pod č.j.: ZPVU/4330/183324/22-Jín  

CJ MML 197255/22 dne 15.09.2022 žadatele k doplnění žádosti a dané řízení přerušil, termín doplnění  

a přerušení byl stanoven do 15.12.2022. 

 

Dne 23.09.2022 bylo doplněno následující: 

 stanovisko správce povodí a správce toku – Povodí Labe, státní podnik č.j.: PLa/2020/009256 ze dne 

12.05.2020 (neplatné), 

 pověření č. 3053 pro Ing. Petra Vodičku k jednání za společnost Správa železnic, státní organizace, 

 pověření k jednání pro Petru Hnátkovou. 

 

Dne 19.10.2022 bylo doplněno následující: 

 opravená plná moc k zastupování společnosti Severočeská vodárenská společnost a.s., 

 doklad o zaplacení správního poplatku. 

Nebyly však doloženy všechny požadované podklady. 

Dne 21.10.2022 podal žadatel žádost o přerušení řízení (prodloužení lhůty) pro doplnění údajů a podkladů 

k výše uvedené žádosti. Důvodem žádosti o přerušení řízení byla časová náročnost doložení všech zákonem 

požadovaných dokladů.  Vodoprávní úřad řízení přerušil pod č.j.: ZPVU/4330/183324/22-Jín CJ MML 

226530/22 ze dne 26.10.2022. Termín pro doplnění údajů a přerušení řízení byl požadován  

do 31.01.2023. 

Dne 08.11.2022 bylo žadatelem doplněno: 

 stanovisko správce povodí a správce toku – Povodí Labe, státní podnik č.j.: PLa/2022/043756 ze dne 

03.11.2022. 
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Dne 06.01.2023 bylo doloženo: 

 rozhodnutí Magistrátu města Liberec, odboru životního protředí, orgánu státní správy lesů, k dočasnému 

odnětí pozemku určeného k plnění funkce lesa zn.: CJ MML 270833/22 SZ CJ MML 204879/22/4 ze dne 

21.12.2022. 

 

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 15 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 ostatních dnech jen 

po předchozí telefonické domluvě).  

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

  

 

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 

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. 

Rozdělovník str. 5 
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O vyvěšení této vyhlášky na místě k tomu určeném žádáme Magistrát města Liberec. Žádáme  

o informování o datu vyvěšení a sejmutí tohoto dokumentu. 

 

 

 

Obdrží: 

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

 

Účastníci vodoprávního řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu) do vlastních rukou: 
1. Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., IDDS: 4qfgxx3 

2. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, IDDS: 7c6by6u 

3. Liberecký kraj, IDDS: c5kbvkw 

4. Správa železnic, státní organizace, IDDS: uccchjm 

  

Další účastníci (§ 27 odst. 2 správního řádu a § 110 odst. 7 stavebního zákona) veřejnou vyhláškou: 
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, Povodí Labe, státní podnik 

správci sítí: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., 

ČD-TELEMATIKA, CETIN a.s., ČEZ Distribuce, a.s., Statutární město Liberec, Odboru správy veřejného 

majetku 

 

vlastníci pozemků parc. číslo: 

k.ú. Machnín: 

1159; 450/9; 450/8; 450/10; 487/1; 490/4; 490/5; 403/1; 403/4; st. 262; 403/6; 403/3; 1054; 495/6; 495/5; st. 

187; 495/4; st. 205; 1152/2; 495/2; st. 196; 496/3; st. 204; st. 232; 496/7; 496/4; 496/2; 496/8;  

st. 231/1; 396/11; 396/1; st. 259; 500/3; 396/18; 1137/1; st. 60/1; st. 60/2; st. 447; st. 175; 506/12; 1055/1; 

491/1; 492/1; st. 308; 492/2; 490/1; 490/6; 490/2; 490/3; 490/9; 490/7 

 

dotčené orgány: 

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

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

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

9. Magistrát města Liberec - odbor územního plánování, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, 460 01  Liberec 1 

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

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

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

  

ostatní: 

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

 

1 x pro spis (G-3024) 
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