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OZNÁMENÍ 

ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ  

 

Městský úřad Nový Bor, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad obdržel dne 02.03.2020 od 

společnosti SVS, a. s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČO: 49099469 zastoupena na 

základě plné moci ze dne 31.07.2019 společností Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., 

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČO: 49099451 (dále jen "zástupce stavebníka"), žádost 

(návrh) o vydání společného povolení na stavbu: „CL 041 121 Nový Bor,  

Wolkerova II. - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ umístěné na pozemku parc. č. 425 

(ostatní plocha), 267 (ostatní plocha), 2386 (ostatní plocha) a 2434 (ostatní plocha) 

v katastrálním území Nový Bor, obec Nový Bor, kraj Liberecký, č. h. p. 1-14-03-051.  

Orientační umístění stavby v souřadnicích JTSK: ZÚ: Y = 723666, X = 970175,  

KÚ: Y = 723759, X = 970069. 

 

Stavba zahrnuje: 

IO 01 Vodovod 

Vodovodní řad V1 

- LTH DN/ID100 – dl. 188,80 m ve stávající trase 

7 ks přípojek 

Vodovodní řad V2 

- LTH DN/ID100 – dl. 134,15 m ve stávající trase 

4 ks přípojek 

Vodovodní řad V3 

- LTH DN/ID100 – dl. 4,26 m ve stávající trase 

Vodovodní řad V4 

- LTH DN/ID100 – dl. 8,67 m ve stávající trase 

 

 

IO 02 Kanalizace 

Stoka K1 

KTH DN/ID 300 - dl. 185,84 m v nové trase 

Včetně přepojení 12 ks přípojek a osazení 7 ks revizních šachet 

Stoka K2 

KTH DN/ID 300 - dl. 73,76 m ve stávající trase  

Včetně přepojení 5 ks přípojek a osazení 3 ks revizních šachet 

 

 



IO 03 Kanalizace 

Stoka K3 

KTH DN/ID 300 - dl. 34,20 m ve stávající trase  

Včetně přepojení 2 ks přípojek a osazení 1 ks revizních šachet 

 

Stavba se nachází v zastavěné části města Nový Bor v místní asfaltobetonové komunikaci. Jedná 

se o rekonstrukci stávající kanalizace v části ve stávající trase a v části v nové trase a stávajícího 

vodovodního řadu ve stávající trase. Stávající kanalizace bude prodloužena k č. p. 292. 

 

IO 01 Vodovod 

V ulici Wolkerova bude rekonstruován stávající vodovod LT100 za LTH DN/ID100 s vnitřní 

cementovou výstelkou prováděný klasickou metodou (Vodovodní řady V1, V2). 

Rekonstruovaný vodovod povede ve stávající trase v souběhu s rekonstruovanou kanalizací 

v komunikaci. Součástí rekonstrukce bude dopojení odbočných řadů vždy za hranu komunikace 

(řady V3, V4). Součástí rekonstrukce bude i přepojení 11 ks vodovodních přípojek a osazení 2 ks 

technických podzemních hydrantů. 

 

IO 02 Kanalizace, IO 03 Kanalizace 

V ulici Wolkerova bude rekonstruována stávající kameninová kanalizace DN250 dl. 74 m  

a DN300 dl. 215 m za kameninu DN/ID 300 klasickou výkopovou metodou. Součástí 

rekonstrukce je prodloužení stoky k č. p. 292. Rekonstrukce je navržena částečně v nové trase 

z důvodu křížení se stávajícím vodovodem. Nově bude v celé délce vedena v souběhu 

s rekonstruovaným vodovodem. Stoka bude nově přepojena do stoky zBT600 ve Smetanově 

ulici (v křižovatce Smetanova, Wolkerova). Stávající kanalizace mimo trasu nově budované 

stoky bude ponechána v zemi a vyplněna cementopopílkovou suspenzí. Součástí rekonstrukce 

bude přepojení 19 ks kanalizačních přípojek (připojení domovních přípojek a uličních vpustí), 

výměna 5 ks revizních šachet a výstavba 6 ks nových revizních šachet. 

 

Dnem podání žádosti bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen „společné 

řízení“). 

 
Městský úřad Nový Bor, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný podle ustanovení § 104 
odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), příslušný dle § 25 
písm. b) a § 27 odst. 1 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou 
potřebu a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“), jako 
místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), jako speciální stavební úřad příslušný podle 
§ 15 odst. 5 vodního zákona 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“) v souladu 
s ustanovením § 115 vodního zákona, oznamuje účastníkům řízení zahájení společného řízení 
podle § 15 odst. 6 vodního zákona, ve věci návrhu ze 02.03.2020 a jelikož žádost včetně 
předložených dokladů poskytuje dostatečný podklad pro posouzení, upouští od místního šetření a 

ústního jednání. Účastníci řízení jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy ve lhůtě do 
18.05.2020, jinak k nim nebude přihlédnuto. V této lhůtě mohou dotčené orgány uplatnit 
závazná stanoviska. 
 

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám nebude přihlédnuto. Účastníci řízení 

mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí v kanceláři Městského úřadu Nový Bor, odboru 

životního prostředí, úřední dny pondělí a středa od 8:00 – 11:30 a 11:30 – 17:00 hodin, ostatní 

pracovní dny po telefonické dohodě.  

 

Městský úřad Nový Bor, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad (dále jen „vodoprávní 

úřad“) současně oznamuje podle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu, že 3 dny po uplynutí 



lhůty k vyjádření, budou shromážděny veškeré podklady pro vydání rozhodnutí, se kterými máte 

možnost se seznámit a vyjádřit se k nim do vydání rozhodnutí.  

 

Vodoprávní úřad se zabýval vymezením okruhu účastníků řízení a zkoumal, zda mohou být 

prováděním stavby přímo dotčena vlastnická práva k dotčeným pozemkům a stavbám na nich, 

včetně pozemků sousedních a staveb na nich a dále zda mohou být přímo dotčena práva 

odpovídající věcnému břemeni k těmto pozemkům nebo stavbám na nich. Na základě výsledku 

byl stanoven okruh účastníků řízení, u kterých byla zjištěna potence dotčenosti.  

 

 

Účastníci řízení:  

podle § 94k písm. a) a b) stavebního zákona a § 115 odst. 4 vodního zákona  

Severočeská vodárenská společnost, a. s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČO: 49099469 

zastoupena na základě plné moci ze dne 31.07.2019 společností Severočeské vodovody  

a kanalizace, a. s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČO: 49099451 

 

 

podle § 94k písm. e) stavebního zákona  
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., ČEZ Distribuce, a. s., Česká telekomunikační 
infrastruktura a. s., Teplo Nový Bor, spol. s r. o., UPC Česká republika, s. r. o., GridServices,  
s. r. o. 
 
Ostatní vlastníci nemovitostí, u nichž nebyla shledána potence dotčenosti stavbou, nebyli 

vymezeni za účastníky řízení.  

 

Poučení:  

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí 

být uplatněny v uvedeném termínu, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům  

a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se 

nepřihlíží. K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4 stavebního 

zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho 

postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek. 

 

Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku 

nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, 

kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné 

věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být 

společným povolením přímo dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v 

rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního 

právního předpisu, může uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným 

záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. 

 

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, které 

překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží. 

 

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 
 
 
 
 
 
 



Ve stejném termínu tj. do 18.05.2020 je třeba, aby investor stavby doložil následující podklady:   
- stanovisko Povodí Ohře, s. p.      

 

 

 

 

 

 

Ing. Jitka Kopčáková 

Vedoucí odboru životního prostředí 

Městského úřadu Nový Bor 

 

 

Obdrží:  

účastníci podle § 94k písm. a) a b) stavebního zákona a § 115 odst. 4 vodního zákona  

Severočeská vodárenská společnost, a. s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČO: 49099469 

zastoupena na základě plné moci ze dne 31.07.2019 společností Severočeské vodovody a 

kanalizace, a. s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČO: 49099451 

 

 

účastníci podle § 94k písm. e) stavebního zákona 
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice 
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 2, Děčín IV – Podmokly  

Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha – Libeň 

Teplo Nový Bor, spol. s r. o., Wolkerova 588, 473 01 Nový Bor 

UPC Česká republika, s. r. o., Závišova 5, 140 00 Praha 4 

GridServices, s. r. o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno 

 
 

Účastníci stavebního řízení (§ 94k. písm. e) stavebního zákona – veřejnou vyhláškou): 
- pozemek p. č. 546, 547, 545, 544/1, 543, 542, 267, 357, 356, 358, 359, 360, 459, 460, 

462, 461/1, 461/2, 463/2, 464, 534, 536, 535, 541/1, 541/2, 540/1, 540/2, 403, 402/1, 
419/1, 418, 417/2, 417/3, 417/1, 415, 2386, 2434, 426, 430/1, 430/2, 439/1, 437, 438, 
439/2, 439/3, 431/1, 441, 440/1 

 
Dotčené správní úřady: 

Městský úřad Nový Bor, odbor životního prostředí, nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor 

Městský úřad Nový Bor, odbor správy majetku, nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor 

Městský úřad Nový Bor, stavební úřad a úřad územního plánování, pracoviště územního 

plánování, nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor 

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, územní odbor Česká Lípa, Barvířská 29/10, 460 07 

Liberec III 
Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, Husova 186/64, 460 05   
Liberec 1 
Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, náměstí osvobození 297/1, 470 01 Česká Lípa 
Drážní úřad, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 
Správa železnic s. o., oblastní ředitelství Hradec Králové, U Fotochemy 259, 501 01 Hradec 
Králové 
 
Na vědomí: 
Povodí Ohře, s. p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov  
Městský úřad Nový Bor, odbor dopravy, nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor 

 

 

 



 
 

 

 

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce města Nový Bor a obce Chotovice, 

minimálně 15 dnů způsobem v místě obvyklém. Oznámení se zveřejní též způsobem 

umožňující dálkový přístup, 15. den je posledním dnem oznámení. 
 

 

Vyvěšeno dne:      Sejmuto dne: 
 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                      .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   
 
    
 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .   
 
Podpis oprávněné osoby                               Podpis oprávněné osoby potvrzující 
potvrzující vyvěšení                                      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  

č. 500/2004 Sb. (správní řád). 
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