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Povolení k nakládání s vodami
Stavební povolení

ROZHODNUTÍ
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 dle ustanovení § 15 zákona číslo 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), jako
speciální stavební úřad, a místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona číslo 500/2004
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), na základě posouzení veškerého
spisového materiálu ve věci, rozhodl takto:
A) Podle § 8 odst. 1 písm. b) bod 1. vodního zákona vydává Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa
Liberec, Zeyerova č.p. 1310, 460 55 Liberec 1, IČ: 65993390, jako účastníkovi řízení ve smyslu § 27
odst. 1 správního řádu
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 povrchových 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.
Povolení se vydává za následujících podmínek:
1) Na zdroji bude prováděna pravidelná údržba.
2) Provozovatel bude archivovat veškerou projektovou a provozní dokumentaci.
3) Množství odebírané vody nebude měřeno, neboť odběr podzemní vody nepřesáhne množství 500
m3/měsíc nebo 6000 m3/rok.
4) Pokud dojde ke změně odběru podzemní vody, bude provozovatel bezodkladně informovat
příslušný vodoprávní úřad a proběhne přehodnocení rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami.
5) Odběrem nesmí být negativně ovlivněny okolní zdroje podzemních vod.
6) Povolení má platnost po dobu životnosti vodního díla.
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B) Podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona v souladu s ustanovením § 115 stavebního zákona
vydává Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Liberec, Zeyerova č.p. 1310, 460 55 Liberec 1, IČ:
65993390 (dále jen "stavebník"), jako účastníkovi řízení
povolení ke stavbě vodního 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.
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. 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 Č., 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
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.
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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
Povolení se vydává za následujících podmínek:
1. Stavba bude provedena podle ověřené dokumentace (6/2016), která byla projednána ve stavebním
řízení. (zpracoval Valbek, spol. s r.o., Vaňurova 505/17, 460 02 Liberec 3, zodpovědný projektant:
Ing. Kateřina Tušerová, ČKAIT 0501019). Veškeré případné změny a odchylky nesmí být provedeny
bez předchozího povolení Městského úřadu Česká Lípa, odboru životního prostředí.
2. Vhledem k tomu, že dojde realizací stavby ke zrušení vodního díla - původní studny na pozemku
p.č.1919 v k.ú. Kravaře v Čechách a částí HOZ (hlavní odvodňovací zařízení) – požadujeme ještě
před zahájením stavby projednat jejich odstranění v souladu s § 15 odst. 1 zákona o vodách s
příslušným vodoprávním úřadem.
3. Stavba bude prováděna dodavatelsky. Před zahájením stavby bude vodoprávnímu úřadu Městského
úřadu Česká Lípa písemně oznámen termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele
včetně stavebního dozora.
4. Před zahájením stavby bude zajištěno vytyčení prostorové polohy odborně způsobilými osobami.
Výsledky vytyčení budou ověřeny úředně oprávněnými zeměměřičskými inženýry. Vytyčování bude
provedeno podle vytyčovacích výkresů.
5. Před započetím stavebních prací zajistí investor vytýčení veškerých podzemních zařízení, při stavbě
budou respektovány požadavky správců těchto zařízení, týkajících se pracovního postupu a
zabezpečení těchto zařízení.
6. Před zahájením stavby umístí stavebník na viditelném místě u vstupu na staveniště identifikační štítek
stavby a ponechá jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu.
7. Stavební dozor (odborný) je odpovědný za odborné provádění prací (stavby) a dále je povinen hlásit
vodoprávnímu úřadu neprodleně všechny závažné okolnosti na stavbě, které by mohly mít vliv na
kvalitu stavby a odchylky od ověřené projektové dokumentace.
8. V průběhu stavby nedojde ke znečištění vod látkami nebezp. vodám, zvláště ne ropnými látkami.
9. Předpokládaný termín dokončení stavby: 12/2020.
10. Dokončenou stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu dle § 122 stavebního zákona.
11. Spolu s žádostí o vydání kolaudačního souhlasu je nutno předložit povolení k provozování vodovodu
(vydává Krajský úřad Libereckého kraje) a písemnou dohodou mezi vlastníky vodovodů provozně
souvisejících, popřípadě jejich částí provozně souvisejících upravující svá vzájemná práva a
povinnosti tak, aby bylo zajištěno kvalitní a plynulé provozování vodovodu.
12. Budou plně respektovány podmínky stanovené v koordinovaném závazném stanovisku Městského
úřadu Česká Lípa ze dne.23.08.2016 zn.: MUCL/53026/2016 a ve stanovisku MěÚ Česká Lípa, OŽP
ze dne 14.12.2016 zn.: MUCL/91435/2016:
 Rekonstrukce silnice bude provedena způsobem, který zajistí minimální prašnost.
 V případě potřeby budou provedena účinná opatření k omezení prašnosti (zkrápění
odstraňovaného objektu; zkrápění případně zakrytí vykopané zeminy v místě staveniště a při
přepravě apod.).
 Po ukončení stavebních prací bude ze staveniště odvezen veškerý vybouraný materiál ze
zpevněných ploch a přebytečný výkopek (zemina), všechny pozemky dotčené stavbou budou
uvedeny do původního stavu, včetně obnovy zatravněných ploch.
 S odpady bude naloženo dle projektu odpadového hospodářství, který je součástí projektové
dokumentace ke stavebnímu řízení zpracované v červnu 2016 společností VALBEK s.r.o.,
Liberec.
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 Po ukončení stavby budou dotčené pozemky uvedeny do původního stavu, tj. nebudou zde
skladovány/umístěny žádné odpady.
 Doklady o předání odpadů ze stavby oprávněné osobě obsahující údaj o druhu a množství odpadů
budou předloženy stavebnímu úřadu ke kolaudaci či k oznámení o užívání stavby.
 Na lesních pozemcích nebudou zakládány skládky materiálu nebo odpadu (stavební odpad ani
výkopová zemina).
 Nedojde ke kácení, ořezu větví a poškození lesního porostu ani kořenového systému lesních
porostů a k záboru pozemků určených k plnění funkcí lesa v rámci stavebních prací.
13. Při provádění stavby budou plně respektovány podmínky stanovené v závazném stanovisku Krajské
hygienické stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, pracoviště Česká Lípa, č.j.: KHSLB
15394/2016 ze dne 15.07.2016 a č.j.: KHSLB 01066/2017 ze dne 18.01.2017:
 Před užíváním stavby bude akreditovaným (autorizovaným) měřením dokladováno splnění
požadavků § 30 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tzn. protokolem o měření hluku bude
doloženo prokazatelné dodržení limitů hluku u nejbližších chráněných prostorů ve smyslu nařízení
vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
 Před začátkem užívání stavby bude předložen rozbor vody v rozsahu kráceného rozboru podle § 4
odst. 1 a 2 a přílohy č. 5 vyhlášky č. 252/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. dle § 4 odst. 3
vyhlášky musí rozsah rozboru odpovídat druhu dodávané vody (povrchová či podzemní).
 Před začátkem užívání stavby budou předloženy doklady prokazující soulad použitých materiálů
přicházejících do přímého styku s vodou s požadavky § 5 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů a vyhlášky č. 409/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
14. Budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření Povodní Ohře, státní podnik, Chomutov, zn.:
POH/29124/2016-2/301100 ze dne 08.08.2016:
 Během stavby nesmí dojít ke znečištění povrch. a podzemních vod látkami závadnými vodám.
 V blízkosti vodního toku Bobří potok (IDVT: 10100185) nebudou skladovány snadno rozpojitelné
a odplavitelné materiály ani látky závadné vodám, pokud nebudou zabezpečeny proti průtokům
velkých vod.
 Veškerý materiál napadaný do koryta vodního toku musí být okamžitě odstraněn.
 Případné zásahy do břehového porostu vodního toku včetně zajištění podmínek pro jejich odtěžení
a vysázení náhradní zeleně budou projednány s provozní střediskem Povodí Ohře, státní podnik
v České Lípě a odsouhlaseny příslušným orgánem ochrany přírody.
 Zahájení a ukončení prací bude s dostatečným předstihem (min. 7 dní) oznámeno provoznímu
středisku Povodí Ohře, státní podnik v České Lípě, Litoměřická 91, 470 01 Česká Lípa – Dubice,
tel. 487 882 878, mobil: 607 513 845 (Ing. Sedláčková).
 SO 312 (vyústění odpadu do PBP Bobřího potoka IDVT:10225813) bude konzultován a
odsouhlasen správcem vodního toku (Lesy ČR, s.p. správa toků).
15. Budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku správce vodního toku IDVT 10225813, tj. Lesy
České republiky, s.p. Správa toků – oblast povodí Ohře ze dne 25.11.2016 č.j.. LCR956/002330/2016:
 požadujeme specifikovat nejmenší přípustnou velikost kamene záhozu výústního objektu v rámci
SO 312 – minimální rozměr kamene bude 0,3 m.
 Celá stavba včetně součástí a příslušenství dle projektové dokumentace zůstane v majetku
investora stavby. Lesy České republiky, s.p. Správa toků – oblast povodí Ohře nebudou přebírat
žádnou část stavby do svého majetku či správy.
 Začátek výstavby výústního objektu v rámci SO 312 oznámí investor či zhotovitel stavby min. 3
dny předem správci toku. K dokončené stavbě ještě před jejím předáním investorovi se správce
toku vyjádří samostatným zápisem.
 V průběhu prací nedojde k znečištění vodního toku nebo poškození koryta toku (nad rámec řešení
dle ověřené PD.) Stavební materiál bude zajištěn tak, aby nedošlo k jeho smyvu do koryta
v případě zvýšených průtoků, dešťových srážek, tání sněhu či odchodem ledu. Odstranění
případných škod na vlastní náklady zajistí a hradí investor stavby.
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 Správce vodního toku nenese žádnou odpovědnost za poškození stavby či její části vlivem
zvýšených průtoků po dešťových srážkách, tání sněhu nebo odchodem ledu a vlivem povodně.
16. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření podniku Lesy České republiky, s.p., lesní správa
Litoměřice č.j.: LČR236/001321/2016 ze dne 30.08.2016: stavba se nachází v ochranném pásmu
p.p.č. 1434 v k.ú. Kravaře:
 Před započetím a rovněž po ukončení vlastních prací na pozemku kontaktujete místně příslušného
revírníka pana Martina Svobodu.
 Zajistíte, aby síť lesních cest nebyla poškozena a nadále plnila svůj účel. V případě
nevyhnutelného poškození zajistíte jejich okamžitou obnovu.
 Usměrníte provádění akce tak, aby nebyl narušen provoz lesního hospodářství.
 Pozemky určené k plnění funkcí lesa mimo ochranné pásmo nebudou narušovány skladováním
stavebního materiálu, přebytky zeminy, výstavbou pomocných staveb ani parkováním
motorových vozidel.
 Při realizaci záměru budou dodrženy základní povinnosti k ochraně pozemků určených k plnění
funkcí lesa uvedené §§13,20,21 zákona č. 289/1995 Sb., v platném znění.
 Meliorační ani jiné zařízení nebude vyúsťovat do lesních pozemků.
 V případě poškození stojících stromů, budou tyto následně ošetřeny nátěrem, s případnou
vytěženou hmotou bude naloženo dle domluvy s revírníkem.
 Po ukončení prací budou pozemky uvedeny do původního stavu.
17. Budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku Obvodního Báňského úřadu pro území krajů
Libereckého a Vysočina, Liberec č.j. SBS 30014/2016 ze dne 15.09.2016, ke stavbě vrtané studny na
pozemku p.č. 1919 v k.ú. Kravaře:
 Vrtné práce smí provádět fyzická nebo právnická osoba vlastnící k této činnosti oprávnění vydané
orgány státní báňské správy.
 Při provádění vrtných prací musí být dodržena příslušná ustanovení vyhlášky č. 239/1998 Sb., o
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při těžbě a úpravě ropy a zemního
plynu a při vrtných a geofyzikálních pracích (dále jen „vyhláška č. 239/1998 Sb.“).
 na vrtbě musí být k dispozici příslušná projektová a provozní dokumentace.
 Případné trhací práce musí být povoleny OBÚ se sídlem v Liberci.
 V případě vzniku mimořádné události musí být postupováno podle ustanovení § 18 vyhlášky č.
239/1998 Sb.
 Zahájení, přerušení a ukončení vrtných prací musí být ohlášeno na OBÚ se sídlem v Liberci ve
smyslu vyhlášky č. 104/1988 Sb., o hospodárném využívání výhradních ložisek, o povolování a
ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění
pozdějších předpisů.
18. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření Státního pozemkového úřadu, Praha zn.: SPU
415097/2016 ze dne 08.11.2016:
 Bude respektována existence staveb vodních děl HOZ a zachována jejich funkčnost.
 Při provádění prací bude zamezeno únikům ropných a jiných provozních kapalin a bude zamezeno
vnikání mechanických nečistot a splavování zeminy do HOZ.
 Do HOZ nebudou zaústěny žádné odpadní vody.
 Požadujeme přizvat zástupce SPÚ, oddělení správy vodohospodářských děl na kontrolní dny
týkající se přeložek HOZ a souvisejících objektů.
19. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření spol. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Teplice zn.: O16610041688/OTPCL/Ro ze dne 11.03.2016 a O16610128175/OTPCL/Ro ze dne
09.08.2016:
 Vlastnictví vodovodu se po provedení přeložky nemění.
 Požadujeme, aby rozhodnutí o udělení stavebního povolení stavby přeložky bylo dle zákona č.
274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů, dle § 24 odst. 4
uděleno vlastníkovi přeložky společnosti SVS, a.s., případně zmocněnému zástupci vlastníka.
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 Před zahájením řízení o užívání stavby (kolaudačním řízením) přeložky je nezbytné, aby investor
stavby uzavřel na své vlastní náklady smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě (práva
věcného břemene) ve prospěch SVS jako oprávněného, a to ve všech případech, kde liniová a
s nimi související VH zařízení leží na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví SVS (či
požadovaném budoucím vlastnictví SVS – nadzemní objekty a objekty v oplocení) dle pokynů
provozovatele.
 V rámci zahájeného řízení o užívání stavby (kolaudace) přeložky zpracuje provozovatel návrh
Zápisu o předání a převzetí přeložky do majetku SVS a předá jej k odsouhlasení a podpisu
investorovi a SVS.
 Stavebník přeložky je povinen předat vlastníkovi vodovodu nebo kanalizace dokončenou stavbu
neprodleně po té, co nastaly právní účinky kolaudačního souhlasu. V případě, že tak neučiní, hrozí
mu pokuta dle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů,
dle § 32 odst. 6 a § 33 odst. 8.
 Náklady na zřízení nových přípojek nebo jejich prodloužení jsou vyvolány změnou trasy
vodovodu nebo kanalizace budou hrazeny osobou, která změnu trasy vodovodu nebo kanalizace
vyvolala.
 Před zahájením kolaudace stavby přeložky požadujeme předložit doklady a dokumenty:
a) protokol k tlakové zkoušce o průběhu a výsledku zkoušky, podepsaný pracovníkem SčVK.
b) Protokol o provedení zkoušky funkčnosti signalizačního vodiče či lanka, podepsaný
pracovníkem SčVK.
c) Protokol o provedení zkoušky funkčnosti všech použitých armatur, podepsaný pracovníkem
SčVK.
d) Protokol o provedení proplachu a desinfekci, případně doklad o provedené zkoušce
průchodnosti potrubí.
e) Protokol o provedeném akreditovaném odběru a protokol o provedeném akreditovaném
laboratorním rozboru vzorku vody.
f) doklady k použitým materiálům (atesty, prohlášení o shodě, certifikáty).
g) Výsledky hutnících zkoušek zásypů.
h) Revizní zprávy včetně protokolu vnějších vlivů, záruční listy.
i) Dokumentaci geodetického zaměření skutečného provedení vodovodu včetně přípojek
v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a dle požadavků provozovatele
písemně i v elektronické podobě před záhozem v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém
systému (Bpv), ve formátu Microstation V.8 („.dgn“) na CD.
j) Kompletní dokumentaci skutečného provedení díla (technická zpráva, situace, podélné profily,
kladečské schéma, dílenské výkresy atd.) v písemné a elektronické podobě.
k) Stavební deník nebo zápisy o kontrolách při stavbě (kontrola podsypů, uložení potrubí,
zásypů, zápis o provedeném proplachu, dezinfekci a akredit. odběru vzorku vody, apod.).
l) Uzavřené a vložené smlouvy – služebnost inž. sítě.
m) Provozní řád zařízení či návrh provozního řádu zpracovaný dle platné legislativy,
odsouhlasený SčVK, a vlastníkem VHI v tištěné a elektronické podobě.
n) Fotodokumentace v elektronické podobě.
o) Protokol o kontrole značení orientačními tabulemi dle příslušné ČSN podepsaný pracovníkem
SčVK.
p) Protokol o předání stavby mezi investorem (objednatelem) a zhotovitelem (dodavatelem)
v případě předání VHI do majetku SVS, a.s.
q) Případně další dokumenty vytypované z podmínek všech vydaných povolení a vyjádření.
 Jakákoliv změna dokumentace ke stavebnímu řízení musí být znovu předložena provozovateli
k posouzení.
 Do doby předání všech dokladů ke kolaudaci a vypořádání služebností inženýrské sítě nemohou
být na přeložený řad napojené žádné další nové přípojky (odběrná místa).
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20. Budou dodrženy podmínky uvedené v závazném souhlasném stanovisku Ministerstva obrany ČR,
sekce ekonomické a majetkové, odboru ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité
infrastruktury, Praha, sp. zn.: 89161/2016-8201-OÚZ- LIT.
21. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření Krajské správy silnic Libereckého kraje, p.o.,
Liberec zn.: KSSLK/5837/2016 ze dne 02.08.2016.
22. Budou plně respektovány podmínky uvedené ve stanovisku Policie České republiky, Krajské
ředitelství policie Libereckého kraje, ÚO Česká Lípa, dopravní inspektorát č.j.: KRPL-81926-2/ČJ2016-180106 ze dne 19.08.2016.
23. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření správců inženýrských sítí:
 ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, zn.: ze dne a zn.: 1087685588 ze dne 21.07.2015 a
zn.:0100604108 ze dne 20.07.2016.
 ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52
Praha zn.: 535/11320/29.10.2015/Le ze dne
29.10.2015 a zn.:428/11320/7.9.2016/Le ze dne 01.09.2016.
 Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Praha 3, zn.: SOS-16/VE 16023032 ze dne
24.07.2016 a č.j.: 665907/16 ze dne 22.07.2016.
Tato vyjádření správců inženýrských sítí budou investorem prokazatelně předány dodavateli stavby.
Odůvodnění:
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 (dále jen "stavebník"), žádost o vydání
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 a zároveň o stavební 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.
Dnem podání žádosti bylo zahájeno správní řízení.
K žádosti a v průběhu řízení byly předloženy tyto doklady a vyjádření:
1) Projektová dokumentace (6/2016), kterou zpracovala společnost Valbek, spol. s r.o., Vaňurova
505/17, Liberec, zodp. projektant: Ing. Kateřina Tušerová, ČKAIT 0501019.
2) Plná moc ze dne 27.07.2009.
3) Plán kontrolních prohlídek ze dne 24.10.2016.
4) Smlouvy s vlastníky dotčených pozemků.
5) Smlouva se SVS a.s. Teplice č. CL 030 009 ze dne 23.06.2016 o přeložce vodovodu.
6) Závěr zjišťovacího řízení Krajského úřadu Libereckého kraje zn.: ORVZŽP/1150/2007
KULK/60833/2007 ze dne 01.11.2007.
7) Územní rozhodnutí ke stavbě, které vydal Městský úřad Česká Lípa, stavební úřad dne 20.10.2008
pod č.j. MUCL/116398/2006, rozhodnutí o prodloužení platnosti územní rozhodnutí ze dne
28.07.2014 pod č.j.: MUCL/37807/2016.
8) Souhlas Městského úřadu Česká Lípa, stavebního úřadu dle § 15 stavebního zákona dne 11.07.2016
pod č.j.: MUCL/52116/2016.
9) Stanovisko Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství zn.: KULK
59806/2016 ze dne 17.08.2016.
10) Závazné stanovisko Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství
(ZPF) zn.: KULK 67199/2016 OŽPZ 1058/2016 ze dne 13.09.2016.
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11) Souhlas Krajského úřadu Libereckého kraje, OŽP a Z s realizací průzkumného hydrogeologického
vrtu zn.: KULK 92339/2016 162/2016-OŽPZ 1397/2016 ze dne 15.12.2016.
12) Koordinované závazné stanovisko MěÚ Česká Lípa zn.: MUCL/53026/2016 ze dne 23.08.2016.
13) Stanovisko Krajské hygienické stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, pracoviště Česká Lípa,
č.j.: KHSLB 15394/2016 ze dne 15.07.2016 a č.j.: KHSLB 01066/2017 ze dne 18.01.2017.
14) Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje č.j.: HSLI-2168-2/CL-PS-2016
ze dne 18.07.2016.
15) Vyjádření Povodní Ohře, státní podnik, Chomutov, zn.: POH/42130/2016-2/032300 ze dne
13.10.2016 a POH/29124/2016-2/301100.
16) Vyjádření podniku Lesy České republiky, s.p., lesní správa Litoměřice č.j.: LČR236/001321/2016 ze
dne 30.08.2016.
17) Stanovisko správce vodního toku IDVT 10225813, tj. Lesy České republiky, s.p. Správa toků – oblast
povodí Ohře ze dne 25.11.2016 č.j.: LCR956/002330/2016.
18) Vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, zn.: ze dne a zn.: 1087685588 ze dne 21.07.2015 a
zn.:0100604108 ze dne 20.07.2016.
19) Vyjádření ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha zn.: 535/11320/29.10.2015/Le ze dne
29.10.2015 a zn.:428/11320/7.9.2016/Le ze dne 01.09.2016.
20) Vyjádření Krajské správy silnic Libereckého kraje, p.o., Liberec zn.: KSSLK/5837/2016 ze dne
02.08.2016.
21) Stanovisko Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, ÚO Česká Lípa,
dopravní inspektorát č.j.: KRPL-81926-2/ČJ-2016-180106 ze dne 19.08.2016.
22) Stanovisko společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Praha 3, zn.: SOS-16/VE 16023032
ze dne 24.07.2016 a č.j.: 665907/16 ze dne 22.07.2016.
23) Stanovisko Obvodního Báňského úřadu pro území krajů Libereckého a Vysočina, Liberec č.j. SBS
30014/2016 ze dne 15.09.2016.
24) Stanovisko Obvodního Báňského úřadu pro území krajů Libereckého a Vysočina, Liberec č.j. SBS
30014/2016 ze dne 15.09.2016.
25) Závazné souhlasné stanovisko Ministerstva obrany ČR, sekce ekonomické a majetkové, odboru
ochrany územ. zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury, zn.: 89161/2016-8201-OÚZ- LIT.
26) Vyjádření spol. České Radiokomunikace, a.s. zn. UPTS/OS/153249/2016 ze dne 18.07.2016.
27) Vyjádření Krajského ředitelství policie severočeského kraje, odboru správy majetku č.j.: KRPU12766-1/ČJ-2009-0400MN-14 ze dne 30.01.2009.
28) Sdělení ČEZ ICZ Services, a.s. zn.: 0200482932 ze dne 04.08.2016.
29) Vyjádření spol. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice zn.: O16610041688/OTPCL/Ro ze
dne 11.03.2016 a O16610128175/OTPCL/Ro ze dne 09.08.2016.
30) Vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o., Brno zn. 5001345017 ze dne 09.08.2016.
31) Vyjádření T-Mobile Czech Republic a.s. Praha 4 zn.: E19938/16 ze dne 19.07.2016.
32) Vyjádření ČD – Telematika a.s. Praha 9 č.j.: 1201607835 ze dne 20.07.2016.
33) Vyjádření Vodafone Czech Republic a.s. zn.: MW000004688111929 ze dne 18.07.2016.
34) Stanovisko Městského úřadu Česká Lípa, OŽP, zn.: MUCL/91435/2016 ze dne 14.12.2016.
35) Vyjádření Státního pozemkového úřadu, Praha zn.: SPU 415097/2016 ze dne 08.11.2016
A) Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad přípisem ze dne
29.11.2016 pod č. j.: MUCL/89774/2016 a spis. zn.: MUCL/80394/2016/Kreis. oznámil účastníkům
řízení zahájení správního řízení ve věci žádosti (návrhu) o vydání rozhodnutí o povolení k nakládání
s vodami ze dne 26.10.2016. 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, dal
účastníkům správního řízení možnost (procesní právo) navrhovat důkazy a činit jiné návrhy. Tímto
nebylo dotčeno právo účastníků řízení vyjádřit kdykoliv v průběhu vodoprávního řízení své stanovisko (§
36 odst. 2 správního řádu). Účastníci řízení se mohli vyjádřit (§ 36 odst. 3 správního řádu) k podkladům
rozhodnutí, jež jsou součástí spisové dokumentace. Právo nahlédnout do spisu mohli účastníci řízení
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realizovat do doby vydání rozhodnutí v kanceláři Městského úřadu Česká Lípa, odboru životního
prostředí, budova F, nám. T.G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa.
Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí v rámci vodoprávního řízení přezkoumal žádost
s předloženými doklady, stanoviska účastníků řízení a správních úřadů. Při stanovení množství
odebíraných podzemních vod vycházel Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí z návrhu
žadatele, stanovisek dotčených orgánů a z doloženého hydrogeologického posudku (5/2016), které
vypracoval RNDr. Zbyněk Vencelides, Ph.D., osoba odborně způsobilá v oboru hydrogeologie a sanační
geologie č. 1592/2002. V průběhu řízení nebyly shledány závady, které by bránily vydání předmětného
rozhodnutí. Veškeré požadované doklady byly v průběhu správního řízení doloženy. Oprávněné
připomínky účastníků řízení byly v plném rozsahu zakotveny ve výrokové části tohoto rozhodnutí.
Vypořádání s požadavkem účastníka řízení - Povodí Ohře, s.p. Chomutov, ohledně omezení platnosti
povolení k odběru podzemních vod z vrtané studny na pozemku p.č. 1918 a 1919 v k.ú. Kravaře
v Čechách, do roku 2036 – vodoprávní úřad posoudil žádost o povolení k odběru podzemních vod, vč.
předložených dokladů. Žadatel požádal o povolení k odběru podzemních vod na dobu životnosti vodního
díla, což je v souladu se zákonem o vodách. Vodní zdroj bude sloužit k zásobování rodinného domu čp.
37 v obci Kravaře, ve vlastnictví Věry a Petra Volfových. Množství odebírané vody je minimální a dle
závěrů předloženého hydrogeologického posudku lze z hydrogeologického hlediska studnu povolit. Lze
předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru. S ohledem na výše uvedené rozhodl
vodoprávní úřad tak, jak je uvedeno ve výrokové části A) tohoto rozhodnutí.
B) 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 stavebního zákona, jako
speciální stavební úřad, a místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 správního řádu,
v souladu s ustanovením § 15 a § 115 vodního zákona a dle ustanovení § 112 stavebního zákona, oznámil
přípisem ze dne 29.11.2016 pod č.j.: MUCL/89774/2016 a zn.: MUCL/80394/2016/Kreis. 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, upustil od
ústního jednání spojeného s místním šetřením, jelikož mu byly dobře známy poměry předmětné stavby a
žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení předmětné věci. V přípisu stanovil účastníkům
řízení dle v ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona v souladu s ustanovením § 112 stavebního zákona
lhůtu k uplatnění svých námitek. Ve stanoveném termínu nebyla Městskému úřadu Česká Lípa, odboru
životního prostředí, vodoprávnímu úřadu doručena žádna nesouhlasná stanoviska. Právo nahlédnout do
spisu mohli účastníci řízení realizovat do doby vydání rozhodnutí v kanceláři Městského úřadu Česká
Lípa, odboru životního prostředí, budova F.
V rámci správního řízení vodoprávní úřad a speciální stavební úřad přezkoumal žádost s předloženými
doklady, projektovou dokumentaci, stanoviska účastníků řízení a správních úřadů. Žádné připomínky,
které by bránily vydání stavebního povolení, nebyly vzneseny. V průběhu řízení nebyly shledány závady,
které by bránily vydání předmětného rozhodnutí. Veškeré požadované doklady byly v průběhu správního
řízení doloženy. Oprávněné připomínky účastníků řízení byly v plném rozsahu zakotveny ve výrokové
části tohoto rozhodnutí. Ostatní podmínky účastníků řízení, které vyplývají přímo z ustanovení
příslušných zákonů, vodoprávní úřad uvádí v závěru odůvodnění v části "Upozornění".
Správní poplatek byl v souladu se zákonem číslo 634/2004 Sb., o správních poplatcích, zaplacen na účet
Městského úřadu Česká Lípa dne 15.12.2016.
Územní rozhodnutí ke stavbě vydal Městský úřad Česká Lípa, stavební úřad dne 20.10.2008 pod č.j.
MUCL/116398/2006, rozhodnutí o prodloužení platnosti územní rozhodnutí dne 28.07.2014 pod č.j.:
MUCL/37807/2016 a Souhlas dle § 15 stavebního zákona dne 11.07.2016 pod č.j.: MUCL/52116/2016.
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Na základě výše uvedených skutečností a po posouzení veškeré dokumentace Městský úřad Česká Lípa,
odbor životního prostředí nezjistil žádné skutečnosti bránící vydání předmětného rozhodnutí a rozhodl
tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.
Upozornění:
 Prováděním stavby nesmí být na svých právech zkracováni sousedé. Práva třetích osob a organizací
zůstanou výstavbou nedotčena. Veškeré případné škody uhradí investor stavby dle platných předpisů.
 Kontrolní prohlídky stavby bude provedena v souladu s předloženým plánem kontrolních prohlídek
stavby a dle ustanovení § 18 vyhlášky číslo 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení
stavebního zákona ve věcech stavebního řádu. Ukončení každé etapy oznámí stavebník stavebnímu
úřadu v dostatečném předstihu.
 V případě náhodného archeologického nálezu je dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb.) povinnost
tento ohlásit.
 Upozorňujeme na skutečnost, že většina pozemků, na kterých je plánován výše uvedený záměr, jsou
pozemky honebními, proto bude při případné realizaci záměru postupováno v souladu s § 8 odst. 2
zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění
 Při stavbě budou respektovány požadavky správců inženýrských sítí (zařízení) týkající se pracovního
postupu a zabezpečení těchto zařízení.
 V okolí stavby musí být dodržena čistota, pořádek a zajištěna bezpečnost dopravy na místních
komunikacích.
 dle ust. § 7 odst. 1 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, je
organizace provádějící geologické práce povinna tyto práce evidovat u České geologické služby –
Geofondu 30 dnů před zahájení prací (průzkumný hydrogeologický vrt na pozemku p.č. 1919 v k.ú.
Kravaře v Čechách)
 Stavební povolení pozbývá platnost, jestliže stavba nebyla zahájena do dvou let ode dne, kdy nabylo
právní moci. Dobu platnosti stavebního povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou
žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti
stavebního povolení (§ 115 odst. 4 stavebního zákona).
 Stavba nesmí byt zahájena, dokud stavební povolení nenabyde právní moci.
 Po nabytí právní moci stavebního povolení bude stavebníkovi zaslána ověřená projektová
dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě.
 Na místě stavby bude veden stavební deník v souladu s ustanovením § 157 stavebního zákona a
prováděcí vyhlášky.
 Dokončenou stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu dle § 122 stavebního zákona.
 K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu stavebník doloží:
- prohlášení stavebního dozoru,
- projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby, včetně kladečského výkresu,
- geometrické zaměření skutečného stavu stavby do katastrální mapy v platném souřadnicovém a
výškovém systému dgn, včetně hloubek uložení, profilu materiálu vypracovaný oprávněnou
právnickou nebo fyzickou osobou (tzn., že sítě budou zaměřeny před zakrytím),
- zápis o předání a převzetí stavby,
- doklad o využití, popř. odstranění odpadů z výstavby oprávněnou osobou,
- oprávnění dodavatele k provádění stavebních a montážních prací,
- atesty na použité materiály,
- stavební deník,
- bakteriologický rozbor vody nebo protokol o prochlorování potrubí,
- protokol o provedení tlakové zkoušky vodovodního řadu,
- zápis o kontrole obsypu a záhozu potrubí,
- zápis o funkčnosti trasovacího vodiče,
- doklad o zdravotní nezávadnosti materiálů použitých pro stavbu,
- povolení provozování vodovodu (vydává Krajský úřad Libereckého kraje),
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-

písemnou dohodou mezi vlastníky vodovodů provozně souvisejících, popřípadě jejich částí
provozně souvisejících upravující svá vzájemná práva a povinnosti tak, aby bylo zajištěno
kvalitní a plynulé provozování vodovodu,
- stanovisko (souhlas s KS) Krajské hygienické stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci,
- stanovisko (souhlas s KS) Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 a § 83 odst. 1 správního řádu
odvolání, ve kterém uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a v čem je spatřován rozpor s
právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode
dne oznámení rozhodnutí ke Krajskému úřadu Libereckého kraje podáním učiněným u Městského
úřadu Česká Lípa.
Odvolání se podává v počtu stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal vodoprávnímu úřadu a aby každý
účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho
náklady Městský úřad Česká Lípa. Odvolání musí mít náležitosti dle ustanovení § 82 správního řádu.
Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst.1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání
jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné (§ 82 odst. 1 správního řádu).
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
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,
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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 úředního razítka

Květoslava Kreisingerová
referentka vodního hospodářství
podepsáno elektronicky

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).
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