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I. Oznámení o zahájení řízení
Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, obdržel dne 26.10.2016 od Ředitelství silnic a
dálnic ČR, Správa Liberec, Zeyerova č.p. 1310, 460 55 Liberec 1, IČ: 65993390, zast. Valbek, spol. s
r.o., Vaňurova č.p. 505/17, 460 07 Liberec, IČ: 48266230, žádost o povolení k nakládání s vodami –
povolení k odběru podzemních vod, pro vodní dílo: „SO 301.1 Náhradní vodní zdroj“ umístěný na
pozemku p.č.1918 a 1919 v k.ú. Kravaře v Čechách, obec Kravaře, okres Česká Lípa, kraj Liberecký,
vodní útvar povrchvch vod OHL_1090 „Bobří potok od pramene po ústí do toku Robečský potok“, vodní
útvar podzemních vod ID 46400 „Křída Horní Ploučnice,“ č. hydrologického pořadí: 1-14-03-0700-0-00,
v tomto rozsahu:

0,5 l/s,

max. 38 m3/měs,

max. 224 m3/rok

za účelem zásobování rodinného domu čp. 37 v obci Kravaře, části Sezímky, ve vlastnictví Věry a Petra
Volfových, Havířská č.p. 151/2, 400 10 Ústí nad Labem. Odběr vody bude realizován 12 měsíců v roce.
Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení.
Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2
písm. c) a ustanovení § 106 zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon) a místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11
zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), v souladu s
ustanovením § 115 vodního zákona, oznamuje účastníkům řízení zahájení správního řízení ve věci
návrhu ze dne 26.10.2016.
V rámci probíhajícího vodoprávního řízení ve věci vydání rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami –
povolení k odběru podzemních vod ze studny na parc. č. 1918, 1919 v katastrálním území Kravaře v
Čechách, obec Kravaře, okres Česká Lípa, kraj Liberecký, zahájeného dne 26.10.2016, které bude
ukončeno vydáním rozhodnutí ve věci samé v zákonné lhůtě stanovené v ustanovení § 115 odst. 11
vodního zákona v souladu s ustanovením § 71 správního řádu, podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního
zákona a ustanovení § 36 odst. 1 správního řádu, Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí,
vodoprávní úřad, stanovuje lhůtu k vyjádření takto:
účastníci řízení jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy ve lhůtě do
15 dnů ode dne doručení oznámení.
Na základě posouzení veškerého spisového materiálu ve věci vodoprávní úřad dospěl k závěru, že žádost
poskytuje dostatečný podklad pro posouzení předmětné věci, upustil od ústního jednání spojeného
s místním šetřením a na základě ustanovení § 36 správního řádu dává tímto oznámením účastníkům
správního řízení možnost navrhovat důkazy a činit jiné návrhy (procesní právo).
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Tímto není dotčeno právo účastníků řízení vyjádřit kdykoliv v průběhu vodoprávního řízení své
stanovisko (§ 36 odst. 2 správního řádu). Účastníci řízení se mohou vyjádřit k podkladům rozhodnutí, jež
jsou součástí spisové dokumentace (§ 36 odst. 3 správního řádu). Právo nahlédnout do spisu mohou
účastníci řízení realizovat do doby vydání rozhodnutí v kanceláři Městského úřadu Česká Lípa, odboru
životního prostředí, náměstí T.G. Masaryka č.p. 1, budova F, 470 36 Česká Lípa. Nechá-li se některý z
účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc (§ 33 správního řádu).
II. Oznámení o zahájení řízení
Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, obdržel dne 26.10.2016 od Ředitelství silnic a
dálnic ČR, Správa Liberec, Zeyerova č.p. 1310, 460 55 Liberec 1, IČ: 65993390, zast. Valbek, spol. s
r.o., Vaňurova č.p. 505/17, 460 07 Liberec, IČ: 48266230, žádost o vydání stavebního povolení na vodní
díla v rámci stavby: „Silnice I/15 Kravaře – obchvat“ na pozemku parc. č. 1433, 1437, 1438, 1440,
1489, 1583, 1588, 1590, 1598, 1599, 1605, 1606, 1641, 1647, 1657, 1721, 1728, 1757, 1774, 1778, 1779,
1790, 1791/1, 1791/2, 1791/3, 1792, 1820, 1872, 1875, 1878, 1918, 1919 v katastrálním území Kravaře
v Čechách, obec Kravaře a na pozemcích parc. č. 1213, 1215, 1219, 1220 v katastrálním území Stvolínky,
obec Stvolínky, okres Česká Lípa, kraj Liberecký. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení.
Stavba obsahuje:
SO 301 Přeložka vodovodu DN 150 km 2,650 – na pozemku p.č. 1433, 1437, 1438 a 1440 v k.ú. Kravaře
v Čechách. Objekt řeší přeložku stávajícího vodovodu OC DN 150. Jedná se o zásobní vodovod obce
Kravaře. Přeložka bude provedena tak, aby trasa vodovodu nezasahovala do okružní křižovatky a
podcházela kolmo budoucí komunikaci. Na potrubí budou osazeny armatury. Přeložka bude realizována
z vodovodního potrubí PEHD 160x9,5 mm délky 49,6 m.
SO 301.1 Náhradní vodní zdroj – v souvislosti s výstavbou obchvatu bude vybudován náhradní
individuální vodní zdroj pro čp. 37, Sezímky, na pozemku p.č. 1918 a 1918 v k.ú. Kravaře v Čechách.
Studna bude hloubky 50 m – zárubnice plastová d140 mm,
0,0 – 28,0 m plná,
28,0 – 46,5 m perforovaná
46,5 – 50,0 m plná – kalník, čerpadlo
Manipulační šachta bude tvořená prefabrikovanými skružemi DN 1000. Připojení objektu ke studni bude
tvořeno potrubím HDPE SDR 17 PE 100 d32x1,9mm délky 15 m.
SO 311 přeložka odpadu DN 300, km 2,150 – na p.p.č. 1588, 1590 a 1598 v k.ú. Kravaře v Čechách, ŽB
DN 300 délky 59,1 m, 3 revizní šachty
SO 312 přeložka odpadu DN 500, km 1,900 – na p.p.č. 1598, 1605, 1606, 1641, 1647 a 1657 v k.ú.
Kravaře v Čechách, ŽB DN 500 délky 269,1 m, 7 revizních šachet, spadiště a vyústní objekt.
SO 313 přeložka odpadu DN 500, km 1,370 – na p.p.č. 1728, 1757, 1774, 1779, 1790 a 1820 v k.ú.
Kravaře v Čechách, ŽB DN 500 délky 132,6 m a ŽB DN 600 délky 67,3 m, 6 revizních šachet, vyústní
objekt.
SO 314 přeložka odpadu DN 300, km 0,830 – na p.p.č. 1872, 1875 a 1878 v k.ú. Kravaře v Čechách, ŽB
DN 300 délky 38,5 m, 2 revizní šachty.
Objekty řeší přeložky stávajících zatrubněných melioračních odpadů. Přeložky odpadů budou realizovány
z železobetonového potrubí. Součástí objektů SO 312 a SO 313 je i výměna potrubí v navazujících
úsecích za napojením odvodnění silnice až po vyústění do otevřených odvodňovacích zařízení a to včetně
vyústních objektů a opevnění koryt za vyústěním. Na odpadech budou osazeny prefabrikované revizní
šachty DN 1000 a budou vytaženy nad úroveň terénu cca 0,5 m. V místě křížení se silnicí bude potrubí
uloženo na betonové sedlo, mimo silniční těleso bude ukládáno do pískového sedla.
SO 321 úprava meliorací ZÚ – KÚ – na pozemku p. č. 1489, 1583, 1588, 1590, 1598, 1599, 1605, 1721,
1728, 1757, 1778, 1790, 1791/1, 1791/2, 1791/3, 1792, 1872 a 1875 v k.ú. Kravaře v Čechách a na
p.p.č.1213, 1215, 1219 a 1220 v k. ú. Stvolínky. Výstavbou obchvatu dojde k přerušení stávajícího
odvodňovacího systému, proto musí dojít k podchycení přerušených drenážních per. Podchycení bude
provedeno z drenážního plastového potrubí DN 200. Podchody pod komunikacemi budou provedeny
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z plastového potrubí SN 16 kN/m2. Na melioračním porubí budou osazeny prefabrikované drenážní
šachty DN 500 a revizní šachty DN 1000, které budou vytaženy na povrch cca 0,3 – 0,5 m.
rozsah objektu:
větev „AB“ – potrubí dren. plastové DN 200 délky 329,33 m, 7 ks drenáž. šachet
větev „C“ – potrubí dren. plastové DN 200 délky 58,26 m, plast. potrubí DN 250
délky 8,42 m, plast. potrubí DN 300 délky 62,90 m, plast. potrubí DN 400 délky
14,42 m, 5 ks drenáž. šachet, 5 ks revizních šachet a 2 ks horských vpustí.
větev „D“ – potrubí dren. pastové DN 200 délky 256,12, 5 ks drenáž. šachet
větev „E“ – potrubí dren. plastové DN 200 délky 53,67 m, 2 ks drenáž. šachet
větev „F“ – potrubí dren. plastové DN 200 délky 142,24 m, 4 ks drenáž. šachet
větev „G“ – potrubí dren. plastové DN 200 délky 43,92 m, plast. potrubí DN 300
délky 29,34 m, 4 ks drenáž. šachet
větev „H“ – potrubí dren. plastové DN 200 délky 33,17 m, 2 ks drenáž. šachet
větev „I“ – potrubí dren. plastové DN 200 délky 44,81 m, 2 ks drenáž. šachet
Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2
písm. c) a ustanovení § 106 vodního zákona, a dle ustanovení § 15 zákona číslo 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon) jako speciální stavební úřad, a místně příslušný
vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 správního řádu, v souladu s ustanovením § 115 vodního zákona, a
dle ustanovení § 112 stavebního zákona, oznamuje účastníkům řízení a dotčeným správním úřadům
zahájení správního řízení ve věci návrhu ze dne 26.10.2016.
Ve smyslu § 112 odst. 2 stavebního zákona Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, upouští
od ústního jednání spojeného s místním šetřením, jelikož jsou mu dobře známy poměry staveniště a
žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu
provádění. Účastníci řízení v zákonné lhůtě dle ustanovení § 115 odst. 11 vodního zákona v souladu
s ustanovením § 112 odst. 2 stavebního zákona mohou uplatnit své námitky, popř. důkazy
nejpozději do 15 dnů ode dne doručení oznámení,
jinak k nim nebude přihlédnuto. V této lhůtě mohou dotčené úřady (orgány) uplatnit závazná stanoviska.
Do podkladů pro rozhodnutí (do spisu) lze nahlédnout v kanceláři Městského úřadu Česká Lípa, odboru
životního prostředí, úseku vodoprávního úřadu, náměstí T.G. Masaryka č.p. 1, budova F, 470 36 Česká
Lípa. Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc (§ 33
správního řádu).
Poznámka pro investora:
Investor (navrhovatel) před uplynutím výše uvedeného termínu doloží:
- Doklad o uhrazení správního poplatku.
- Stanovisko Lesů České republiky, s.p., Správy toků - oblast Povodí Ohře, Dr. Vrbenského
2874/1, Teplice.
- Příslušné smlouvy s vlastníky pozemků p.č. 1583, 1599, 1606, 1647, 1657, 1721, 1728, 1790,
1872, 1875, 1878 v k.ú. Kravaře v Čechách a pozemku p.č. 1213 v k.ú. Stvolínky.
Obdrží:
Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Liberec, Zeyerova č.p. 1310, 460 55 Liberec 1, zast. Valbek, spol.
s r.o., Vaňurova č.p. 505/17, 460 07 Liberec
Účastníci řízení (§ 27 odst. 2 správního řádu):
Obec Kravaře, náměstí č.p. 166, 471 03 Kravaře
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Účastníci řízení (§ 109 písm. a) stavebního zákona):
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Liberec, Zeyerova č.p. 1310, 460 55 Liberec 1, zast. Valbek, spol.
s r.o., Vaňurova č.p. 505/17, 460 07 Liberec
Účastníci řízení (§ 109 písm. c) stavebního zákona):
Ing. Jan Hromas, Stvolínky č.p. 30, 471 02 Stvolínky,
Římskokatolická farnost Stvolínky, Stvolínky č.p. 64, 471 02 Stvolínky,
AVENA, výrobně obchodní družstvo, zkráceně AVENA, VOD,
Státní pozemkový úřad, Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha,
Obec Kravaře, náměstí č.p. 166, 471 03 Kravaře,
Římskokatolická farnost Kravaře u České Lípy, Jestřebí č.p. 90, 471 61 Jestřebí,
Jaroslava Čermáková, Žitavská č.p. 2534, 470 06 Česká Lípa,
Antonín Douša, Gagarinova č.p. 771/17, 460 06 Liberec,
Zdeněk Douša, Zahradní č.p. 1738/3, 470 01 Česká Lípa,
Richard Douša, Úštěcká č.p. 52, 471 03 Kravaře,
Robert Prager, Vestecká č.p. 1201, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav,
Světla Košťálová, Podskalská č.p. 17, 411 45 Úštěk,
Miluše Mühlbachová, Libušina č.p. 833, 413 01 Roudnice nad Labem,
Vladimíra Koptová, Houskova č.p. 1865, 413 01 Roudnice nad Labem,
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží č.p. 390/42, 128 00 Praha,
Mária Myslivečková, Hvězdovská č.p. 367, 471 24 Mimoň,
Karel Štěpánek, Liblice č.p. 154, 277 32 Liblice,
Ladislav Štěpánek, Jezvé č.p. 64, 471 08 Stružnice,
Petr a Věra Volfovi, Havířská č.p. 151/2, 400 10 Ústí nad Labem
Obec Stvolínky, Stvolínky č.p. 53, 471 02 Stvolínky,
Účastníci řízení (§ 109 písm. d) stavebního zákona)
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova č.p. 1106/19, 500 08 Hradec Králové,
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, 405 02 Děčín,
ČEPS, a.s., Elektrárenská č.p. 774/2, 101 00 Praha,
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, České mládeže č.p. 632/32, Liberec,
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha,
Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská č.p. 1689/14, 415 01 Teplice
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova č.p. 4219, 430 03 Chomutov
Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast Povodí Ohře, Dr. Vrbenského 2874/1, Teplice
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská č.p. 1689/14, 415 01 Teplice,
Český rybářský svaz, Severočeský územní svaz, Střekovské nábřeží č.p. 975/51, 400 03 Ústí nad Labem
Účastníci řízení (§ 109 písm. e) stavebního zákona):
vlastníci pozemku parc. č. 897/4, 1371, 1396, 1424, 1439, 1441, 1445, 1548, 1564, 1575, 1583, 1599,
1614, 1629, 1641, 1661, 1662, 1672, 1704, 1706, 1717, 1721, 1723, 1746, 1751, 1753, 1774, 1791/1,
1753, 1778, 1779, 1792, 1803, 1807, 1820, 1824, 1840, 1857, 1875, 1881, 1891, 1895 v k.ú. Kravaře
v Čechách, a vlastníci pozemku parc. č. 1215, 1216, 1219, 1220, 1475 v k.ú. Stvolínky.
otisk razítka
Květoslava Kreisingerová
referentka vodního hospodářství
podepsáno elektronicky
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Dotčené správní orgány:
Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí,
Městský úřad Česká Lípa, odbor dopravy a občanskosprávních agend,
Městský úřad Česká Lípa, stavební úřad,
Městský úřad Česká Lípa, stavební úřad - úsek památkové péče,
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství,
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor dopravy,
Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, Územní odbor Česká Lípa,
Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci,
Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, Územní odbor Česká Lípa, Dopravní inspektorát,
Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, Dopravní inspektorát,
Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina,
Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková, Odbor ochrany územních zájmů a řízení
programů nemovité infrastruktur
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Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce města Česká Lípa, Obce Kravaře a obce
Stvolínky minimálně 15 dnů způsobem v místě obvyklém. Oznámení se zveřejní též způsobem
umožňujícím dálkový přístup, 15. den je posledním dnem oznámení.

Datum vyvěšení:………………..

Datum sejmutí:…………………

……………………………….

………………………………….

Podpis oprávněné osoby
potvrzující vyvěšení

Podpis oprávněné osoby
potvrzující sejmutí

Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna
způsobem umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 zákona 500/2004 Sb. (správní řád).

ID DS: bkfbe3p
IČ: 00260428
Fax.: 487 881 105
http: www.mucl.cz

Adresa pro písemný styk:
Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1
470 36 Česká Lípa
e-podatelna:podatelna@mucl.cz
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Adresa sídla pracoviště:
Nám. T. G. Masaryka č. p. 1 (budova F)
470 36 Česká Lípa
e-mail: kreisingerova@mucl.cz

