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Město Český Dub 

nám. Bedřicha Smetany 1 

463 43  Český Dub I 

 

v zastoupení: 

 

ATELIER VH s.r.o. 

Ing. Radek Zahradník 

Krkonošská 607/6 

460 07  Liberec 3 

 

 

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, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) a speciální stavební úřad 

příslušný podle § 15 odst. 5 vodního zákona, příslušný podle § 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 § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu, 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 

09.11.2022 podalo 

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

 

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

I. Podle § 94j odst. 2 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 

územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění 

vydává společné územní a stavební povolení stavby vodního díla: 

„Český Dub, Kněžičky - veřejná infrastruktura - splašková kanalizace“ 

 

(dále jen „stavba“) na pozemcích parc. č. 1739, 1743/1, 1743/2, 2746, 2750, 2766, 3160 v katastrálním 

území Český Dub. Stavba bude provedena dle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Radek 

Zahradník (ČKAIT 0500995) v únoru 2022.  

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 
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Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí parc. č. 1739, 1743/1, 1743/2, 2746, 2750, 

2766, 3160 

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 

Orientační určení polohy (souřadnice S-JTSK) X: 985255; Y: 694739 (napojení na stávající 

kanalizaci) 

X: 984905; Y: 694889 (začátek stavby) 

 

Účel vodního díla: odvádění splaškových vod. 

 

Stavba obsahuje: 

IO 01 Splašková kanalizace  

Kanalizační stoka B3-1 - potrubí DN 250 KAM délky 354,0 m 

- 10 ks splaškových přípojek DN 150 KAM o celkové délce 14,5 m 

- 1 ks splaškové stoky DN 250 KAM o délce 2,5 m - napojení budoucí zástavby  

Kanalizační stoka B3-2 - potrubí DN 250 KAM délky 103,5 m 

- napojení budoucí zástavby na p.p.č. 3117/13 v k.ú. Český Dub 

 

Údaje o umístění stavby:  

Splašková kanalizace - bude umístěna na pozemcích parc. č. 1739, 1743/1, 1743/2, 2746, 2750, 2766 

a 3160 – vše v katastrálním území Český Dub. 

 

Stavba bude dokončena nejpozději do 31.12.2024. 

 

II. Stanovuje podmínky a povinnosti pro umístění a provedení stavby:  

1. Stavba musí být vytýčena oprávněnou osobou. 

2. Stavebník písemně oznámí Vodoprávnímu zahájení stavebních prací. 

3. Před zahájením stavebních prací musí být Vodoprávnímu úřadu písemně sdělen zhotovitel stavby 

a termín zahájení stavebních prací. 

4. Stavbu kanalizační stoky lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu. 

5. K žádosti o kolaudaci kanalizační stoky musí být doloženo geodetické zaměření stavby na podkladě 

katastrální mapy, doklad o oznámení zahájení stavebních prací Vodoprávnímu úřadu, dokumentace 

skutečného provedení stavby, protokol o předání a převzetí stavby, prohlášení o vlastnostech 

použitých výrobků, protokol o provedené tlakové zkoušce potrubí a jeho vodotěsnosti, povolení 

k provozování předmětné kanalizační stoky, písemná dohoda vlastníků provozně souvisejících 

kanalizačních stok, stanoviska dotčených správců sítí ke kolaudaci, stanovisko dotčeného silničního 

správního úřadu k užívání stavby, vyjádření společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., 

CETIN, a.s., ČEZ Distribuce, a.s., GasNet Služby, s.r.o. ke kolaudaci stavby, stavební deník 

k nahlédnutí. 

6. Budou dodrženy podmínky vycházející z předložených vyjádření a stanovisek: 

 vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., 

zn.: SCVKZAD152185/UTPCLI/Ma ze dne 01.11.2022, 

 vyjádření GasNet Služby, s.r.o., zn.: 5002583094 ze dne 31.03.2022, 

 souhlas s činností v ochranném pásmu zařízení ČEZ Distribuce, a.s., zn.: 001124862249 ze dne 

20.04.2022, 

 vyjádření CETIN a.s., č.j.: 652161/21 ze dne 07.05.2021 a č.j.: 595863/22 ze dne 27.03.2022, 

 stanovisko, které vydala Krajská správa silnic Libereckého kraje, p. o. dne 09.09.2022 

pod zn.: KSSLK/9691/2022 30/22/F/167/9691, 

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

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

Dne 09.11.2022 podal žadatel, kterého zastupuje ATELIER VH s.r.o., IČO 04898036, Krkonošská 607/6, 

460 07  Liberec 3, žádost o vydání společného územního a stavebního povolení ke stavbě „Český Dub, 

Kněžičky - veřejná infrastruktura - splašková kanalizace“. Dnem podání žádosti bylo zahájeno společné 

územní, stavební a 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. Radek Zahradník (ČKAIT 0500995) 

v únoru 2022, 

 smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č.j.: OLP/2306/2022 mezi Libereckým krajem,  

společností Severočeská vodárenská a.s. a městem Český Dub ze dne 22.08.2022, 

 vyjádření správců inženýrských sítí o neexistenci zařízení v jejich správě (ČEZ ICT Services, a.s., 

TelcoPro Services, a.s.), 

 vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., 

zn.: SCVKZAD152185/UTPCLI/Ma ze dne 01.11.2022 a zn.: SCVKZAD153310 ze dne 

04.11.2022, 

 vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., zn.: 0101836525 ze den 07.11.2022, 

 souhlas s činností v ochranném pásmu zařízení ČEZ Distribuce, a.s., zn.: 001124862249 ze dne 

20.04.2022, 

 vyjádření CETIN a.s., č.j.: 652161/21 ze dne 07.05.2021 a č.j.: 595863/22 ze dne 27.03.2022, 

 rozhodnutí Magistrátu města Liberec, odbor dopravy, č.j.: MML197216/22-OD/Fri CJ MML 

212303/22 ze dne 05.10.2022. 

 vyjádření GasNet Služby, s.r.o., zn.: 5002375680 ze dne 07.05.2021 a zn.: 5002583094 ze dne 

31.03.2022, 

 návrh plánu kontrolních prohlídek stavby, 

 rozhodnutí, které vydal Městský úřad Český Dub dne 21.04.2022 pod č. j.: MUCD 1188/2022 – 

povolení zvláštního užívání místní komunikace – souhlas s podmínkami, 

 stanovisko správce povodí - Povodí Labe, státní podnik, ze dne 30.03.2022, zn.: Pla/2022/015321, 

 stanovisko správce vodního toku – Lesy ČR, státní podnik, ze dne 05.04.2022, č.j.: 

LCR946/002848/2022 – souhlas s podmínkami, 

 souhrnné vyjádření, které vydal Magistrát města Liberec, odbor životní prostředí dne 24.05.2022 

pod č.j.: CJ MML 071860/22 - souhlasné, 

 závazné stanovisko, které vydal Magistrát města Liberec, odbor územního plánování dne 

25.04.2022 pod č.j.: UP/7110/071841/22/Kt - UPUP CJ MML 092705/22 – záměr přípustný, 

 vyjádření ke stavbě, které vydala Krajská správa silnic Libereckého kraje, p. o. dne 09.09.2022 

pod zn.: KSSLK/9691/2022 30/22/F/167/9691, 

 potvrzení o splnění oznamovací povinnosti dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., které vydal 

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i., dne 28.03.2022,  

 plná moc pro zastupování. 

 

Byly tedy doloženy všechny povinné doklady. 

 

Vodoprávní úřad oznámil dne 16.12.2022 pod č.j.: ZPVU/4330/239077/22-Kut CJ MML 266142/22 

zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Vodoprávní úřad podle ustanovení 

§ 94m odst. 3 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry byly 

dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení. Účastníci byli upozorněni, že 

mohou uplatnit námitky do patnácti dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. Námitky nebyly 

vzneseny. 

 
Dle závazného stanoviska, které vydal Magistrát města Liberec, odbor územního plánování, pod č.j.:  

UP/7110/071841/22/Kt - UPUP CJ MML 092705/22 dne 25.04.2022, je umístění stavby v souladu 

s platnou územně plánovací dokumentací obce – územním plánem Český Dub. 
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Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby 

splňuje obecné požadavky na výstavbu. Vodoprávní úřad v průběhu řízení a po posouzení všech 

skutečností neshledal důvody, které by bránily umístění stavby.  

Okruh účastníků společného územního a stavebního řízení byl stanoven dle § 94k stavebního zákona.  

 

Termín dokončení stavby stanovil Vodoprávní úřad v souladu s podanou žádostí do 31.12.2024. 

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

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

neuváděl.  

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených 

v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými 

správními úřady, v souladu s ustálenou praxí, a zjistil, že provedením 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: 

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, Jindřich Rybář, Monika Rybářová, 

Miroslav Čermák, Vlasta Čermáková, Monika Konečná, Ing. Tomáš Šámal, Pavel Hudec, Martin Linka, 

Olga Linková, Milan Herbe, Hana Krambeck, Helena Vallová, Petr Tvrzník, Pavel Tvrzník, Ing. Eva 

Jeřábková, BK Technic s.r.o., Tomáš Šmíd, Mgr. Tomáš Pražák, Vítězslava Pražáková, Vladimír 

Tvrzník, Radovan Hájek, Ing. Iveta Krašovicová, Ing. Radomír Hladký, Mgr. Blanka Hladká, Jana 

Hauerová, Vladimíra Bobková, Martin Bobek, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., GasNet 

Služby, s.r.o., CETIN a.s., ČEZ Distribuce, a.s., Lesy České republiky, státní podnik. 

 

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 v souladu s § 94p odst. 4 stavebního zákona po dni nabytí právní moci stavebního 

povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace, štítek obsahující 

identifikační údaje o povolené stavbě a stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený 

doložkou právní moci. 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 tam až do dokončení stavby; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným 

vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. 
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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. 

 

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. 

Společné povolení platí 2 roky ode dne nabytí právní moci. Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže 

stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti. 

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 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 rozhodnutí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdělovník na str. 6 
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Příloha (bude předána stavebníkovi po nabytí právní moci rozhodnutí): 

1. ověřená projektová dokumentace stavby 

2. štítek „Stavba povolena“ 

3. stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou nabytí právní moci 

 

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: 
3. ATELIER VH s.r.o., IDDS: va5qxyw 

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

  

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

5. Vlastníci pozemků parc. č. 2752, 2721, 2724, 2726, 2725, 2720, 1764, 1760/3, 1765/1, 1745/1, 2753/1, 

2754, 1744, 1755/1, 1758/1, 3117/6, 3117/47, 3117/48, 2760/1, 2763/1, 2763/2, 2764/1, 2764/2, 

2796/1, 2796/23, 2795/1, 2794, 2796/3, 2789, 2774, 2767/2, 2767/1, 2768, 2770, 2773, 3117/13 - 

vše v k.ú. Český Dub 

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

Služby, s.r.o. 

 

dotčené orgány: 

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

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

Liberec 1 

  

ostatní: 

11. Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2 

 

1 x pro spis (I-3748)  
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