
M A G I S T R Á T   M  S T A   L I B E R E C  
o d b o r   s t a v e b n í   ú  a d   
nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 

tel. 485 243 111 

 

. j.: SURR/7130/038141/15-Ja Liberec, dne 8.4.2015 
CJ MML 067079/15 
Oprávn ná ú ední osoba: Bc. Andrea Janská 
tel. 485 243 611  
 
Severo eská vodárenská spole nost a.s. 
P ítkovská .p. 1689/14 
Trnovany 
415 01  Teplice 1 
 

 

OZNÁMENÍ 
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ÍZENÍ 

 
 
Severo eská vodárenská spole nost a.s., I O 49099469, P ítkovská .p. 1689/14, Trnovany, 415 01  
Teplice 1, 
kterou zastupuje Severo eské vodovody a kanalizace, a.s., I O 49099451, P ítkovská .p. 1689/14, 
Trnovany, 415 01  Teplice 1 

(dále jen "žadatel") podal dne 25.2.2015 žádost o vydání územního rozhodnutí o umíst ní stavby: 

 

Liberec, Pod Sadem Míru, Šev íkova - odstran ní výusti LB 38 a LB 39, 

Liberec IV-Perštýn, Liberec VI-Rochlice, ulice Pod Sadem Míru, ulice Šev íkova 
 

na pozemku parc. . 3740, 3742, 5888 v katastrálním území Liberec, parc. . 1233/1, 1236, 1238, 1239/1, 
1269/1, 1276/1, 1276/2, 1302/1 v katastrálním území Rochlice u Liberce. Uvedeným dnem bylo zahájeno 
územní ízení. 
 

Druh a ú el umis ované stavby: 

stavba nové kanalizace KTH DN 300 v délce 505 m, která podchytí sou asné výusti LB 38 a LB 39 a 
odvede splaškové vody do kanalizace v ulici U erného Dolu. Dále prob hne rekonstrukce vodovodu PE-
HD d160 délky 102 m 

IO 01.1 Stoka "A" 

Splašková stoka "A" KT 300, dl. 477,5 m v ulici Pod Sadem míru za íná šachtou Š1 v k ižovatce ulic Pod 
Sadem míru a U erného dolu. Šachta Š1 bude nová - se spadišt m. Trasa kanalizace vede v komunikaci 
v ulici Pod Sadem míru. V km 0,1118 (technická jáma . 1) - 0,1293 (technická jáma . 2) je navržen 
p echod ízeným protlakem chráni ky OC DN 500 pod kolektorem parovodu. Potrubí stoky bude v 
chráni ce uloženo na kluzných objímkách a oba konce chráni ky budou uzav eny zaslepovacími 
manžetami. Stoka pokra uje po pravé stran  ulice Pod Sadem míru sm r "Broumovská". Trasa kanalizace 
vede v zelené ploše mezi vozovkou a parovodem, p evážn  podél okraje ochranného pásma parovodu, až 
do km 0,3254 (Š10). Dále stoka pokra uje ulicí Pod Sadem míru st edem komunikace, prochází 
k ižovatkou ulic Pod Sadem míru - Šev íkova a kon í napojením výusti LB 38 v šacht  Š16 v zelené 
ploše. Na stoce je navrženo celkem 18 ks šachet. V km 0,4003 - 0,4387 vede potrubí kanalizace v 
soub hu s vodovodním adem "1". 
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IO 01.2 Stoka "A1" 

Splašková stoka "A1" KT 300, dl. 27,5 m v Šev íkov  ulici za íná šachtou Š14 na k ižovatce ulic Pod 
Sadem míru a Šev íkova. Vede ulicí Šev íkova a kon í v míst  napojení p ípojky .p. 1011/1 šachtou 
Š18, kde bude na stoku napojena stávající kanalizace výusti LB 39. Stoka bude v celé délce pokládána v 
soub hu s vodovodním adem "1" d160. Na stoce je navrženo celkem 2 ks šachet. Na stoku bude v šacht  
Š18 p epojena stávající p ípojka (1 ks). 

IO 02 Vodovodní ad "1" 

ad "1" - PEHD d160 mm v ulici Šev íkova a Pod Sadem míru je dlouhý 101,8 m. Trasa je vedena ve 
vozovce místní komunikace. Vodovod bude rovn ž s ohledem na k ížení ostatních inženýrských sítí a 
možností jeho odkalení ukládán dle podélného profilu do hloubek 1,75 - 2,25 m. 

ad za íná napojením na stávající rekonstruovaný úsek adu (akce Liberec, Na Ka írku - rekonstrukce 
vodovodu) ve svahu v nezpevn ném terénu cca 50 m pod k ižovatkou ulic Pod Sadem míru a Šev íkova. 
U paty svahu je s ohledem na strmý sklon navazujícího adu navržen záchytný blok na potrubí (km 
0,0016). Potrubí vodovodu vede v ulici Pod Sadem míru (km 0,003 - 0,0405) v soub hu s trasou nové 
kanalizace - stokou "A". Za k ižovatkou (km 0,0405 - 0,0652) trasa vodovodu pokra uje strmou ulicí 
Šev íkova v soub hu s trasou sou asn  provád né rekonstrukce kanalizace - stoka „A1“. Rekonstrukce 
potrubí kon í na k ižovatce ulice Šev íková (km 0,0640) propojem na stávající sí  LT 175. 

Na adu (km 0,0513) bude osazen nadzemní hydrant. 

Sou ástí IO 02 je rovn ž p epojení 4 ks vodovodních p ípojek (4x DN 32). 

(Vzhledem k tomu, že p ípojky okolních nemovitostí nejsou majetkem SVS a.s., není jejich p ípadná 
sou asná oprava pod ve ejným prostranstvím zahrnuta do p edložené dokumentace). 

 

Umíst ní stavby na pozemku: 

na ásti pozemku parc. . 3740, 3742, 5888 v katastrálním území Liberec, parc. . 1233/1, 1236, 1238, 
1239/1, 1269/1, 1276/1, 1276/2, 1302/1 v katastrálním území Rochlice u Liberce. 

 

Ur ení prostorového ešení stavby: 

IO 01 - Kanalizace 

01.1 Stoka "A" kamenina DN 300 dl. 477,5 m 

01.2 Stoka "A1" kamenina DN 300 dl. 27,5 m 

IO 02 - Vodovod - ad "1" PEHD d 160 dl. 102 m 

 

Vymezení území dot eného vlivy stavby: 

Stavba nebude mít vliv na sousední pozemky a stavby. 

 

 Magistrát m sta Liberec, odbor stavební ú ad, jako stavební ú ad p íslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) 
zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon), ve zn ní pozd jších 
p edpis  (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního 
ízení, ve kterém upouští od ústního jednání. Dot ené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a 

ú astníci ízení své námitky do 

 

15 dn  od doru ení tohoto oznámení. 

 

K pozd ji uplatn ným závazným stanovisk m, námitkám nebude p ihlédnuto. Ú astníci ízení mohou 
nahlížet do podklad  rozhodnutí (Magistrát m sta Liberec, odbor stavební ú ad, ú ední dny pond lí a 
st eda 8:00 - 17:00, v ostatní dny po telefonické dohod ). 
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V souladu s § 36 odst. 3 zákona íslo 500/2004 Sb., správní ád, ve zn ní pozd jších p edpis  dává 
stavební ú ad ú astník m ízení možnost vyjád it se k podklad m rozhodnutí p ed jeho vydáním. 
Rozhodnutí ve v ci územního ízení bude vydáno nejd íve po 3 dnech ode dne uplynutí 15ti denní lh ty k 
vyjád ení. 

  

Ú astníci ízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona 

Severo eská vodárenská spole nost a.s., P ítkovská .p. 1689/14, Trnovany, 415 01  Teplice 1 

STATUTÁRNÍ M STO LIBEREC, I O 00262978, nám. Dr. E. Beneše .p. 1/1, Liberec I-Staré 
M sto, 460 01  Liberec 1, 
 

Ostatní ú astníci ízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona  

Teplárna Liberec, a.s., I O 62241672, Dr. Milady Horákové .p. 641/34a, Liberec IV-Perštýn, 460 
01  Liberec 1, 
Severo eské vodovody a kanalizace, a.s., I O 49099451, Sladovnická .p. 1082, Liberec XXX-
Vratislavice nad Nisou, 463 11  Liberec 30, 
SML - správa ve ejného majetku, I O 262978, nám. Dr. E. Beneše .p. 1/1, Liberec I-Staré M sto, 
460 01  Liberec 1, 
a-net Liberec s.r.o., I O 28687965, Hodkovická .p. 109, Liberec XXIII-Doubí, 463 12  Liberec 25, 
Liberecká IS, a.s., I O 25450131, Mrštíkova .p. 407/3, 461 71  Liberec 3, 
GTS Czech s.r.o., I O 28492170, P emyslovská .p. 2845/43, Žižkov, 130 00  Praha 3, 
T-Mobile Czech Republic a.s., I O 64949681, Tomí kova .p. 2144/1, Chodov, 148 00  Praha 414, 
RWE Distribu ní služby, s.r.o., I O 27935311, Plynárenská .p. 499/1, Zábrdovice, 657 02  Brno 2, 
O2 Czech Republic a.s., I O 60193336, Za Brumlovkou .p. 266/2, 140 00  Praha 4-Michle, 

EZ Distribuce, a. s., I O 24729035, Teplická .p. 874/8, D ín IV-Podmokly, 405 02  D ín 2, 
EZ ICT Services, a. s., I O 26470411, Duhová .p. 1531/3, Michle, 140 00  Praha 4, 

 
Ostatní ú astníci ízení (dle § 85 odst. 2 stavebního zákona) a ve ejnost 

Osoby s vlastnickými nebo jinými v cnými právy k sousedním pozemk m: 

st. p. 1301/2, parc. . 1116, 1269/10, 1353/5, 1353/6, 1240/4, 1353/1, 1353/2, 1302/4, 1240/1, 
1241/1, 1240/115, 1240/108, 1240/107, 1240/106, 1240/105, 1240/94, 1240/80, 1240/79, 1240/2, 
1302/6, 1239/4, 1239/5, 1269/4, 1239/3, 1239/2, 1271, 1301/1, 1276/3, 1300/1, 1302/2, 1302/5 v 
katastrálním území Rochlice u Liberce, parc. . 5889, 3817/1, 3743 v katastrálním území Liberec 

  

Stavební ú ad dosp l k názoru, že výše jmenovaní spl ují zákonem stanovené podmínky pro jejich 
vymezení za ú astníky ízení. 

 

Pou ení: 

Ú astníci jsou oprávn ni navrhovat d kazy a init jiné návrhy po celou dobu ízení až do vydání 
rozhodnutí. Ú astníci mají právo vyjád it v ízení své stanovisko. Ú astníci se mohou p ed vydáním 
rozhodnutí vyjád it k podklad m rozhodnutí, pop ípad  navrhnout jejich dopln ní. 

K závazným stanovisk m a námitkám k v cem, o kterých bylo rozhodnuto p i vydání územního nebo 
regula ního plánu, se nep ihlíží. K námitkám, které p ekra ují rozsah a nespl ují požadavky § 89 odst. 4 
stavebního zákona, se nep ihlíží. Ú astník ízení ve svých námitkách uvede skute nosti, které zakládají 
jeho postavení jako ú astníka ízení, a d vody podání námitek. 

Obec m že uplatnit námitky k ochran  zájm  obce a zájm  ob an  obce. Vlastník pozemku nebo stavby, 
na kterých má být požadovaný zám r uskute n n, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné v cné 
právo k tomuto pozemku nebo stavb , nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné v cné právo k sousedním 
stavbám anebo sousedním pozemk m nebo stavbám na nich m že být územním rozhodnutím p ímo 
dot eno, m že uplat ovat námitky proti projednávanému zám ru v rozsahu, jakým je její právo p ímo 
dot eno. Osoba, která je ú astníkem ízení podle zvláštního právního p edpisu, m že uplat ovat námitky 
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pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným zám rem dot en ve ejný zájem, jehož ochranou se podle 
zvláštního právního p edpisu zabývá. 

Nechá-li se n který z ú astník  zastupovat, p edloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 
 
 

 
Bc. Miroslav Šimek 

vedoucí odboru stavební ú ad 
  
 
 
 

 

 
  
Toto oznámení musí být vyv šeno na ú ední desce po dobu 15 dn , p i emž patnáctým dnem  po 
vyv šení se písemnost považuje za doru enou! 
 
 
Vyv šeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyv šení a sejmutí oznámení. 
 
 
 
 
 
K vyv šení: 
Statutární m sto Liberec 
 
 
 
Obdrží: 
ú astníci (dodejky) 
Severo eské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns 
 sídlo: P ítkovská .p. 1689/14, Trnovany, 415 01  Teplice 1 
STATUTÁRNÍ M STO LIBEREC, nám. Dr. E. Beneše .p. 1/1, Liberec I-Staré M sto, 460 01  Liberec 
1 
 
Dot ené orgány státní správy 
MML - odbor dopravy, nám. Dr. E. Beneše .p. 1/1, Liberec I-Staré M sto, 460 01  Liberec 1 
MML - odbor životního prost edí, nám. Dr. E. Beneše .p. 1/1, Liberec I-Staré M sto, 460 01  Liberec 1 
Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, IDDS: nfeai4j 
 sídlo: Husova .p. 186/64, Liberec V-Kristiánov, 460 05  Liberec 5 
Hasi ský záchranný sbor Libereckého kraje, IDDS: hv4aivj 
 sídlo: Barví ská .p. 29/10, Liberec III-Je áb, 460 07  Liberec 7 
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Ostatní ú astníci ízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona: 
Teplárna Liberec, a.s., IDDS: z9hgmnw 
 sídlo: Dr. Milady Horákové .p. 641/34a, Liberec IV-Perštýn, 460 01  Liberec 1 
Severo eské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns 
 sídlo: Sladovnická .p. 1082, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, 463 11  Liberec 30 
SML - správa ve ejného majetku, nám. Dr. E. Beneše .p. 1/1, Liberec I-Staré M sto, 460 01  Liberec 1 
a-net Liberec s.r.o., IDDS: vjdmhdx 
 sídlo: Hodkovická .p. 109, Liberec XXIII-Doubí, 463 12  Liberec 25 
Liberecká IS, a.s., IDDS: fh2ex77 
 sídlo: Mrštíkova .p. 407/3, 461 71  Liberec 3 
GTS Czech s.r.o., IDDS: ztj89c7 
 sídlo: P emyslovská .p. 2845/43, Žižkov, 130 00  Praha 3 
T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i 
 sídlo: Tomí kova .p. 2144/1, Chodov, 148 00  Praha 414 
RWE Distribu ní služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 
 sídlo: Plynárenská .p. 499/1, Zábrdovice, 657 02  Brno 2 
O2 Czech Republic a.s., IDDS: d79ch2h 
 sídlo: Za Brumlovkou .p. 266/2, 140 00  Praha 4-Michle 

EZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
 sídlo: Teplická .p. 874/8, D ín IV-Podmokly, 405 02  D ín 2 

EZ ICT Services, a. s., IDDS: zbsdk9i 
 sídlo: Duhová .p. 1531/3, Michle, 140 00  Praha 4 
 
Ostatním ú astník m ízení (dle § 85 odst. 2 stavebního zákona) a ve ejnosti – doru ení ve ejnou 
vyhláškou: 

Osoby s vlastnickými nebo jinými v cnými právy k sousedním pozemk m: 

st. p. 1301/2, parc. . 1116, 1269/10, 1353/5, 1353/6, 1240/4, 1353/1, 1353/2, 1302/4, 1240/1, 
1241/1, 1240/115, 1240/108, 1240/107, 1240/106, 1240/105, 1240/94, 1240/80, 1240/79, 1240/2, 
1302/6, 1239/4, 1239/5, 1269/4, 1239/3, 1239/2, 1271, 1301/1, 1276/3, 1300/1, 1302/2, 1302/5 v 
katastrálním území Rochlice u Liberce, parc. . 5889, 3817/1, 3743 v katastrálním území Liberec 

  

 


