Městský úřad Frýdlant
odbor stavebního úřadu a životního prostředí
nám. T. G. Masaryka 37, 464 13 FRÝDLANT, tel. +420 488 886 111

Spis.zn.:
Č.j.:

1717/2019/OSUZP/Oul
PDMUFT 12729/2019
MUF 1717/2019/OSUZP/3/Oul-zah.
Vyřizuje: Petra Oulehlová – odborná referentka OSUZP
Tel.:
488 886 907
E-mail:
petra.oulehlova@mu-frydlant.cz

Ve Frýdlantu dne 22. 5. 2019

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ
Frýdlantská vodárenská společnost, a. s., IČO 25496565, Zahradní č. p. 768, 464 01 Frýdlant v
Čechách,
kterou zastupuje
Ing. Radek Zahradník, IČO 86822136, U Černého dolu č. p. 575/4, Liberec IV - Perštýn, 460 01
Liberec 1
(dále jen "stavebník") dne 9. 4. 2019 podal žádost o vydání stavebního povolení ke zřízení vodního díla:
Nové Město pod Smrkem, ulice Boženy Němcové a U hřiště - Obnova vodovodu
na pozemku parc. č. 598/1, 1458/1, 1488, 1492/2, 1496, 1497/1 a 1524 v k. ú. Nové Město pod Smrkem.
Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení.
Údaje o místu předmětu rozhodnutí:
Identifikátor kraje
Název kraje
Identifikátor obce
Název obce
Identifikátor katastrálního území
Název katastrálního území
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí
Útvar povrchových vod
Přímé určení polohy - (souřadnice Y, X)

CZ051
Liberecký
564265
Nové Město pod Smrkem
706523
Nové Město pod Smrkem
p. p. č. 598/1, 1458/1, 1488, 1492/2,
1496, 1497/1 a 1524
LNO_0240 – Lomnice od pramene po
Ztracený potok včetně
673549,20; 958073,33

Rozsah stavby:
Jedná se o obnovu vodovodního řadu LTH DN 100 v délce 175,0 m ve stávající trase včetně změny
materiálu a profilu v ulici Boženy Němcové. Dále obnovu vodovodního řadu LTH 40 v délce 174,0 m ve
stávající trase včetně změny materiálu a profilu v ulici U hřiště. Zároveň bude u obou vodovodních řadů
provedena oprava a přepojení domovních vodovodních přípojek na hranici veřejné části pozemku, kde
budou napojeny na stávající materiál domovní přípojky. Řešené území se nachází v zástavbě rodinných
domů a je hustě zasíťováno inženýrskými sítěmi. Obnova vodovodních řadů je vyvolána opravou
chodníků a vozovky v zájmovém území, kterou zajišťuje investor Město Nové Město pod Smrkem. Nové
uliční vpusti a přípojky budou řešeny v rámci konstrukčních vrstev komunikace, což není součástí této
stavby.
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Stavební objekty:
IO 01 Obnova vodovodu včetně opravy a přepojení domovních přípojek v ulici Boženy Němcové
Stávající vodovodní řad, který bude opraven ve stejné trase je v materiálu LTH DN 100 mm délky 175,0
m. Je navržena změna materiálu na PE DN 100 RC d110x6,6 mm ve shodné trase a velikosti profilu.
Opraveno a přepojeno bude celkem 8 ks domovních vodovodních přípojek celkové délky 39,0 m. V trase
opravy vodovodu je navržen v km 0,1185 podzemní hydrant DN 80 v křižovatce ulic Boženy Němcové a
U hřiště. Na stávající vodovodní řad bude opravený řad napojen na stávající přírubový kříž. V trase
opravy vodovodu bude provedena oprava 8 ks vodovodních přípojek (přípojky jsou v současnosti z litiny)
až na hranici pozemku, kde bude nový materiál PE 100 RC d 32x3 mm, PN10, SDR 17 napojen na
stávající litinové potrubí. Oprava přípojek bude provedena v celkové délce 39,0 m, 8,0 m v chodníku a
31,0 m v komunikaci z asfaltu.
Před zahájením opravy vodovodního řadu bude po dobu stavby zřízen provizorní rozvod vody pro
provizorní zásobení přilehlých objektů vodu. Provizorní vodovod bude zřízen z potrubí PE-HD d 63 x 3,8
mm, délky 175,0 m. Na provizorní potrubí budou napojeny provizorní vodovodní přípojky PE-HD d
32x3,0 mm – 8 ks do jednotlivých objektů, které budou napojeny před vodoměr. Potrubí bude položeno
po povrchu. Po provedení opravy stávajícího vodovodního řadu budou vodovodní přípojky přepojeny na
opravený řad a provizorní rozvod bude zrušen.
IO 02 Obnova vodovodu včetně opravy a přepojení domovních přípojek v ulici U hřiště
Stávající vodovodní řad, který bude opraven ve stejné trase je v materiálu LTH DN 40 mm délky 174,0
m. Je navržena změna materiálu na PE 100 RC d90x5,4 mm ve shodné trase. Opraveno a přepojeno bude
celkem 9 ks domovních vodovodních přípojek celkové délky 50,4 m. V trase opravy vodovodu je navržen
v km 0,104 podzemní hydrant DN 80 v místě, kde odbočují dvě přípojky do zahrádkářské kolonie. Na
stávající vodovodní řad bude opravený řad napojen na stávající přírubový kříž. V trase opravy vodovodu
bude provedena oprava 9 ks vodovodních přípojek (přípojky jsou v současnosti z litiny) až na hranici
pozemku, kde bude nový materiál PE 100 RC d 32x3 mm, PN10, SDR 17 napojen na stávající litinové
potrubí. Oprava přípojek bude provedena v celkové délce 50,4 m. Z toho 6,0 m v krajnici a v délce 44,4
m v komunikaci z asfaltu. Přepojení bude provedeno v komunikaci a to přímo ve výkopu vodovodu.
Před zahájením opravy vodovodního řadu bude po dobu stavby zřízen provizorní rozvod vody pro
provizorní zásobení přilehlých objektů vodu. Provizorní vodovod bude zřízen z potrubí PE-HD d 63 x 3,8
mm, délky 174,0 m. Na provizorní potrubí budou napojeny provizorní vodovodní přípojky PE-HD d
32x3,0 mm – 9 ks do jednotlivých objektů, které budou napojeny před vodoměr. Potrubí bude položeno
po povrchu. Po provedení opravy stávajícího vodovodního řadu budou vodovodní přípojky přepojeny na
opravený řad a provizorní rozvod bude zrušen.

Městský úřad Frýdlant, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, jako věcně příslušný 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 (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální
stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební
zákon"), oznamuje podle § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu a podle § 112 odst. 1
stavebního zákona zahájení stavebního řízení, ve kterém podle § 115 odst. 8 vodního zákona a § 112 odst.
2 stavebního zákona upouští od ohledání na místě a ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit
závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy do
15 - ti dnů ode dne doručení tohoto oznámení.
Závazná stanoviska dotčených orgánů podle § 4 odst. 4 stavebního zákona a námitky účastníků
stavebního řízení, musí být uplatněny ve výše uvedené stanovené lhůtě, jinak k nim v souladu s § 112
odst. 2 stavebního zákona nebude přihlédnuto.
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Ve stejném termínu doloží žadatel Souhlas s činností v ochranném pásmu zařízení v majetku ČEZ
Distribuce a. s. a vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební řízení, dále doklad o zaplacení
správního poplatku ve výši 3.000,- Kč (položka 18 bod 1 písm. h) zákona č. 634/2004 Sb. o správních
poplatcích v platném znění.
Číslo účtu: 19-2604599359/0800
Variabilní symbol: 18093939
Po uplynutí výše uvedené lhůty se účastníci mohou v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, seznámit a vyjádřit k podkladům rozhodnutí, a
to do 3 dnů od výše uvedené lhůty.
Stavební úřad upozorňuje účastníky stavebního řízení, že tato 3 denní lhůta slouží pouze k seznámení
s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí a nejedná se o další lhůtu pro uplatnění námitek ke
stavebnímu řízení. Případné námitky ke stavebnímu řízení uplatněné v rámci této lhůty by byly
námitkami opožděnými, k nimiž stavební úřad nepřihlíží ve smyslu koncentrace řízení zakotvené
v ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona.
Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout v kanceláři odboru stavebního úřadu a životního prostředí MěÚ
Frýdlant (budova „B“, Havlíčkova ul. č. p. 48, Frýdlant) ve lhůtě shora uvedené v úřední dny pondělí,
středa od 8.00 - 12.00 hod., od 12.30 - 17.00 hod., mimo úřední dny po telefonické dohodě.
Dle § 114 odst. 1 stavebního zákona účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které
zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují
rozsah stanovených v § 114 odst. 1 stavebního zákona, se nepřihlíží.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Účastníci dle § 109 odst. 1 písm. a) stavebního zákona v souladu s § 27 odst. 1 písm. a) zákona č.
500/2004, správní řád):
Frýdlantská vodárenská společnost, a. s., IDDS: wvfd68b, kterou zastupuje Ing. Radek Zahradník, U
Černého dolu č. p. 575/4, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec 1
Účastníci dle § 109 odst. 1 písm. c) stavebního zákona v souladu s § 27 odst. 1 písm. b) správního řádu:
Město Nové Město pod Smrkem, IDDS: 63tbyqn
Účastníci dle § 109 odst. 1 písm. d) v souladu s § 27 odst. 1 písm. b) správního řádu:
Město Nové Město pod Smrkem, IDDS: 63tbyqn
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
Frýdlantská vodárenská společnost, a. s., IDDS: wvfd68b
Účastníci dle § 109 odst. 1 písm. e) a f) stavebního zákona v souladu s § 27 odst. 2 správního řádu:
Vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, a ten, kdo má k sousednímu pozemku nebo stavbě na
něm právo odpovídající věcnému břemenu, může – li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo
dotčeno:
parc. č. 1399, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430,
1431, 1490/3, 1492/1, 1494, 1495/1, 1498/1, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510/1, 1510/2,
1510/3, 1512, 1513, 1514, 1516, 1517, 1518, 1519/1, 1519/2, 1520, 1521, 1522, 1523, 1525 a 1526 v
katastrálním území Nové Město pod Smrkem
Účastníci dle § 27 odst. 3 správního řádu:
Městský úřad Nové Město pod Smrkem, silniční správní úřad, IDDS: 63tbyqn
Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, IDDS: hv4aivj
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Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, IDDS: nfeai4j
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Správa CHKO Jizerské hory, IDDS: zqmdynq
MěÚ Frýdlant, odbor životního prostředí, nám. T. G. Masaryka č. p. 37, 464 01 Frýdlant

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.
K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování
územně plánovací dokumentace nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního
opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.
Jako účastník řízení máte v řízení zejména:
PRÁVO:
 pokud prohlásíte, že neovládáte jazyk, jímž se vede jednání, máte právo na tlumočníka
zapsaného v seznamu tlumočníků, kterého si obstaráte na své náklady (§ 16 odst. 3 správního
řádu)
 pokud jste občan České republiky příslušející k národnostní menšině, která tradičně a dlouhodobě
žije na území české republiky, máte před správním orgánem právo činit podání a jednat v jazyce
své národnostní menšiny (§ 16 odst. 4 správního řádu)
 zvolit si zmocněnce; zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí, kterou lze udělit
i ústně do protokolu; v téže věci můžete mít současně pouze jednoho zmocněnce (§ 33 odst. 1
správního řádu)
 vyjádřit v řízení své stanovisko (§ 36 odst. 2 správního řádu)
 před vydáním rozhodnutí ve věci vyjádřit se k podkladům rozhodnutí (§ 36 odst. 3 správního
řádu)
 nahlížet do spisu (§ 38 odst. 1 správního řádu)
 činit si výpisy a právo na to, aby správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části (§ 38 odst. 4
správního řádu)
 aby správní orgán i bez návrhu zjistil všechny rozhodné skutečnosti svědčící ve Váš prospěch i v
neprospěch (§ 50 odst. 3 správního řádu)
 na oznámení rozhodnutí (§ 72 správního řádu)
POVINNOST:
 předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti (§ 36 odst. 4 správního řádu)
 poskytovat správnímu orgánu veškerou potřebnou součinnost při opatřování podkladů pro vydání
rozhodnutí (§ 50 odst. 2 správního řádu)
 označit důkazy na podporu svých tvrzení (§ 52 správního řádu)

otisk úředního razítka
Petra Oulehlová
oprávněná úřední osoba
odboru stavebního úřadu a
životního prostředí
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Obdrží:
účastníci (dodejky):
Frýdlantská vodárenská společnost, a. s., IDDS: wvfd68b, kterou zastupuje Ing. Radek Zahradník, U
Černého dolu č. p. 575/4, Liberec IV - Perštýn, 460 01 Liberec 1
Město Nové Město pod Smrkem, IDDS: 63tbyqn
GridServices, s. r. o., IDDS: jnnyjs6
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
Frýdlantská vodárenská společnost, a. s., IDDS: wvfd68b
dotčené správní úřady (obdrží doporučeně, na doručenku):
Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, IDDS: hv4aivj
Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, IDDS: nfeai4j
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Správa CHKO Jizerské hory, IDDS: zqmdynq
MěÚ Frýdlant, odbor životního prostředí, nám. T. G. Masaryka č. p. 37, 464 01 Frýdlant
Městský úřad Nové Město pod Smrkem, silniční správní úřad, IDDS: 63tbyqn
účastníci (veřejnou vyhláškou):
Vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, a ten, kdo má k sousednímu pozemku nebo stavbě na
něm právo odpovídající věcnému břemenu, může – li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo
dotčeno:
parc. č. 1399, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430,
1431, 1490/3, 1492/1, 1494, 1495/1, 1498/1, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510/1, 1510/2,
1510/3, 1512, 1513, 1514, 1516, 1517, 1518, 1519/1, 1519/2, 1520, 1521, 1522, 1523, 1525 a 1526 v
katastrálním území Nové Město pod Smrkem.
Zveřejněním na úřední desce Městského úřadu Frýdlant po dobu 15 - ti dnů s žádostí o podání písemné
zprávy stavebnímu úřadu o vyvěšení a sejmutí.
Zveřejněním na úřední desce Městského úřadu Nové Město pod Smrkem po dobu 15 - ti dnů s žádostí o
podání písemné zprávy stavebnímu úřadu o vyvěšení a sejmutí.

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 - ti dnů na úřední desce Městského úřadu
Frýdlant, Městského úřadu Nové Město pod Smrkem a internetových stránkách, a poté vráceno
zpět odboru stavebního úřadu a životního prostředí MěÚ Frýdlant.

Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

