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ROZHODNUTÍ 
 

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“) ve 

společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 115 

vodního zákona a § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 

02.03.2020 podala:  

 

společnost 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 (dále jen 

"zástupce stavebníka") a na základě tohoto posouzení:  

 

I.podle § 15 odst. 1 a § 115 vodního zákona, § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky  

č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního 

řádu 

 

s c h v a l u j e   s t a v e b n í   z á m ě r 

 

na stavbu s názvem: „CL 041 121, Nový Bor, Wolkerova II. - rekonstrukce kanalizace a 

vodovodu“ umístěnou 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, HGR ID 4650 a 4730, vodní útvar: OHL_1010 „Šporka od pramene po ústí do 

Ploučnice“, č. h. p. 1-14-03-0550-0-00-00. Orientační umístění stavby v souřadnicích JTSK: ZÚ: 

Y = 723666, X = 970175, KÚ: Y = 723759, X = 970069. 

 

Účel umisťované stavby:  

Zajištění zásobování obyvatelstva pitnou vodou a odvádění odpadních vod z okolí stavby. 
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Stavba obsahuje:  

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. 

 

Umístění stavby: 

Umístění a směrové vedení stavby kanalizace bude na pozemku parc. č. 425 (ostatní plocha), 267 

(ostatní plocha), 2386 (ostatní plocha) a 2434 (ostatní plocha) v katastrálním území Nový Bor, 
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obec Nový Bor, jak je zakresleno v situačním výkresu v měřítku 1:500, který je součástí ověřené 

projektové dokumentace předložené k žádosti o společné povolení stavby, kterou vypracovala 

společnost SVIS TCE spol. s r. o., Za Chlumem 814, 418 01 Bílina, IČO: 06425437, ověřená 

autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby, stavby pro vodohospodářství a krajinného 

inženýrství Ing. Zdeňkem Karáskem, ČKAIT: 0400553. 

 

II. Dle § 15 odst. 4 vodního zákona  

u k l á d á 

předložení povolení k provozování předmětného vodovodního řadu a splaškové kanalizace pro 

veřejnou potřebu spolu s žádostí o vydání kolaudačního souhlasu. 

 

Stanoví podmínky pro umístění a povolení stavby:  

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, předložené k žádosti, kterou 

vypracovala společnost SVIS TCE spol. s r. o., Za Chlumem 814, 418 01 Bílina,  

IČO: 06425437, ověřená autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby, stavby pro 

vodohospodářství a krajinného inženýrství Ing. Zdeňkem Karáskem, ČKAIT: 0400553, 

datum zpracování: leden 2020. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího 

povolení vodoprávního úřadu. 

2. Po celou dobu výstavby bude dodavatelem udržována čistota a pořádek v okolí stavby a na 

komunikacích užívaných stavební technikou. 

3. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických 

požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů a na ně navazující ustanovení 

příslušných technických norem a ustanovení vyhlášky číslo 590/2002 Sb., o technických 

požadavcích pro vodní díla. 

4. Před započetím stavby (stavebních prací) zajistí stavebník vytýčení veškerých podzemních 

zařízení a vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným. 

5. Staveniště bude odpovídat požadavkům ustanovení § 24e vyhlášky č. 501/2006 Sb,  

o obecných požadavcích na využití území, ve znění pozdějších předpisů. Stavební činnost 

bude uskutečňována tak, aby vzhledem k provozu v budově a okolní zástavbě byly veškeré 

její negativní vlivy sníženy na minimum. 

6. Při provádění staveb nesmí být narušeny nadzemní a podzemní sdělovací kabely a zařízení, 

vedení a potrubí. Při provádění staveb nesmí být nad přípustnou míru znečišťováno životní 

prostředí a místní komunikace, okolní zástavby nesmí být nad přípustnou míru obtěžována 

hlukem, prachem a vibracemi. Nesmí dojít k znečišťování terénu, povrchových  

a podzemních vod ropnými a jinými škodlivými látkami. 

7. Podmínky stanovené jednotlivými správci musí být respektovány. Pokud by při provádění 

prací byl zjištěn výskyt neznámého podzemního vedení, musí být o tom neprodleně 

uvědomen majitel tohoto vedení, který stanoví další podmínky pro provádění prací. 

8. Pro stavbu budou použity výrobky, které mají takové vlastnosti, aby pro předpokládanou 

existenci stavby byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost  

a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životní prostředí, 

bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energie. 

9. Stavby přípojek inženýrských sítí budou provedeny podle podmínek jednotlivých správců 

inženýrských sítí. Při stavbě přípojek musí být dodržena norma ČSN 73 6005 Prostorové 

uspořádání sítí technického vybavení. 

10. Stavba bude prováděna dodavatelsky. Před zahájením stavby bude vodoprávnímu 

úřadu Městského úřadu Nový Bor písemně oznámen termín zahájení stavby, název  

a sídlo stavebního podnikatele včetně stavebního dozoru. 

11. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek 

„Stavba povolena“, který zde bude ponechán do kolaudace stavby. Štítek, který stavebník 

obdrží, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci, musí být chráněn před povětrnostními 

vlivy, aby údaje na něm uvedené byly čitelné.   
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12. Na stavbě bude veden stavební deník v souladu s § 157 stavebního zákona. 

13. Budou dodrženy podmínky vyjádření MěÚ Nový Bor – odboru správy majetku 

vydaného dne 20.02.2020 pod zn.: 6855/2020: 
- výkopek nebude ukládán na komunikace v majetku města 

- všechny pozemky dotčené stavbou budou uvedeny do původního stavu v koordinaci 

s plánovanou celkovou obnovou povrchu v místě stavby městem Nový Bor 

- v projektu je počítáno s připojením domu č. p. 292 

- v místě plánované stavby se nachází vedení veřejného osvětlení v majetku města Nový 

Bor 

- vytyčení provádí firma COMPAG CZ s. r. o. (p. Techlovský – 607909182) 

- pokud dojde k jakémukoliv poškození dalšího majetku města, stavebník jej opraví na své 

vlastní náklady a protokolárně předá OSM MěÚ Nový Bor 

-  stavebník má ohlašovací povinnost dle obecně závazné vyhlášky č. 3/2017 čl. 5 

veřejného prostranství bude stavebník informovat OSM MěÚ Nový Bor a sdělí závazný 

termín ukončení užívání a dokončení stavby 

- stavebník se zavazuje provádět práce neprodleně. Dle obecně závazné vyhlášky  

č.  3/2017 čl. 6, odst. 1 písm. D, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 

sdělujeme, že užívání veřejného prostranství je do 90 dnů bezúplatně, pokud tuto dobu 

překročíte, bude účtován poplatek dle vyhlášky  

14. Budou dodrženy podmínky vyjádření Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě, 

vydané dne 23.02.2020, pod zn.: VMG/29/2020/A: 
Zemní práce jsou plánovány v území s archeologickými nálezy (UAN kategorie III dle 

kategorizace Státního archeologického seznamu ČR).  

1) Za účelem provedení záchranného archeologického výzkumu stavebník písemně 

oznámí alespoň 3 týdny před zahájením zemních prací archeologickému 

pracovišti Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě termín jejich začátku a 

vejde v jednání směřující k uzavření dohody o provedené ZAV. Nezbytnou součástí 

oznámení by měla být kopie výkresu z projektové dokumentace a kopie výseku 

z katastrální mapy s přesným zákresem umístění stavby. Stavebník v písemném 

oznámení uvádí nejen název stavební akce, ale i katastrální území a parcelní čísla 

dotčených pozemků, předpokládaný termín zahájení zemních prací a kontakt na 

pověřeného zástupce zhotovitele. Případnou žádost o archeologické vyjádření pro 

kolaudační řízení je vhodné zahrnout jíž do textu oznámení. 

Kontaktní adresa: Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, pracoviště archeologie  

a speleoantropologie, Nám. Osvobození 297/1, 470 01 Česká Lípa. 

2) Splnění oznamovací povinnosti vůči ARÚP; možno též prostřednictvím naší 

organizace (muzeumcl@muzeumcl.cz). 

15. Budou dodrženy podmínky Krajské hygienické stanice Libereckého kraje, Liberec 

vydané dne 11.02.2020 pod zn.: S – KHSLB 02852/2020: 

1) Před začátkem užívání stavby bude předložen rozbor vody a to v souladu s ustanovením  

§ 3 zákona č. 258/200 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů ve spojení s ustanovením § 4 vyhlášky č. 252/2004 

Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah 

kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů. 

2) 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., o ochraně veřejného zdraví a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů a vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky 

přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů. 

16. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti Česká telekomunikační 

infrastruktura a. s., vydaného dne 02.07.2019 pod č. j.: 679197/19 (10.02.2020 pod  

č. j.: 537111/20 a 10.02.2020 pod č. j.: 537098): 

mailto:muzeumcl@muzeumcl.cz
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- Stavebník nebo žadatel, je-li stavebníkem je povinen řídit se všeobecnými podmínkami 

ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí vyjádření.     

- Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její 

vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a. s. Stavebník, který vyvolal 

překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických 

komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného 

úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení. Pro účely přeložení SEK je 

stavebník povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a. s. 

Smlouvu o realizaci překládky SEK. 

17. Budou dodrženy podmínky stanoviska společnosti GridServices, s. r. o., pod  

zn.: 5001861743, ze dne 29.01.2019 a stanoviska vydaného dne 07.02.2020 pod  

zn.: 5002083892: 

V zájmovém území se nachází NTL plynovody a přípojky 

- při souběhu a křížení IS požadujeme dodržení odstupových vzdáleností dle ČSN 73 6005 

- před zahájením BUDE PROVEDENO vytýčení PZ, během stavby kontrola PZ 

- Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném        

pásmu (OP) plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, které činí 1m na každou        

stranu měřeno kolmo od osy plynovodu a přípojek. Veškeré stavební práce budou         

prováděny v OP výhradně ručním způsobem a musí být vykonávány tak, aby v žádném         

případě nenarušily bezpečný provoz uvedených plynárenských zařízení a plynovodních         

přípojek. 

- Ze stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné 

v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové 

technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti 

mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek 

(např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.) 

- Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto 

stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti považovány dle 

§ 68 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho 

předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy 

navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně. 

- Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení 

plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná 

provozní oblast (formulář kontakt naleznete na wwwgridservices.cz nebo NONSTOP 

zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) 

uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. 

Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést  

stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského 

zařízení a plynovodních přípojek stavebník nesmí být vlastní stavební činností zahájeny. 

Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení 

stavební činnosti.  

- Bude dodržena ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou. 

- Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou 

plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito 

podmínkami. 

- Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je 

stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského 

zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti 

provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez 

použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí. 
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- Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení 

stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození. 

- V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením 

stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních 

přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka 

dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.  

- Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského 

zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie 

atd.) na telefon 1239.  

- Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek 

stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních 

přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na 

www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede 

žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu našeho stanoviska. Povinnost 

kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené 

kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a 

plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou výše uvedené podmínky dodrženy, 

je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a 

plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o 

nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo 

provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a 

plynovodními přípojkami. 

- Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně 

podsypány a obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazeny 

výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 

04. 

- Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a 

nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. 

- Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních 

přípojkách včetně hlavních uzávěrů plynu  (HUP) na odběrném plynovém zařízení 

udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti. 

- Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude 

realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek 

(není-li ve stanovisku uvedeno jinak). 

- Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. 

- Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný 

přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložením panelů v místě 

přejezdu plynárenského zařízení.         

18. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti TEPLO Nový Bor spol. s r. o. 

vydané dne 03.07.2019: 
V příslušném katastrálním území má naše společnost TEPLO Nový Bor spol. s r. o. 

umístěnou technickou infrastrukturu a to předizolované dvoutrubkové topné rozvody   

DN 125. Z tohoto důvodu žádáme při vlastní rekonstrukci použít ruční výkopové práce 

v bodech křížení ve Wolkerově ulici s topnými rozvody, které jsou umístěny cca 1000 m 

hloubky s nutnou konzultací na místě výkopu se zástupcem naší společnosti. 

19. Budou dodrženy podmínky vyjádření UPC Česká republika, s. r. o. vydaného dne 

01.07.2019: 
Stavebník, který vyvolal překládku VVKS je dle ustanovení § 104 odst. 16 zákona  

č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů 

povinen uhradit společnosti UPC veškeré náklady související s vyvolanou překládkou 

dotčeného VVKS, a to na úrovni stávajícího technického řešení. Pro účely přeložení 

VVKS je stavebník povinen uzavřít se společností UPC „Dohodu o provedení 

vynucené překládky podzemního vedení sítě elektronických komunikací“ a „Smlouvu 

http://www.gridservices.cz/
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o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě“ v dostatečném časovém 

předstihu před zahájením stavby (nejlépe před zahájením stavebně správního řízení na 

příslušném stavebním úřadě). Před zahájením stavby stavebník zajistí vytýčení podzemního 

vedení telekomunikační sítě VVKS přímo na místě stavby, vytýčení proti objednávce 

provede společnost InfoTel, spol. s r. o., p. Třešňák, tel.: 734 526 097, email: 

vytyceniliberec@infotel.cz. S ohledem na to, že správce VVKS neodpovídá za změny 

jejího prostorového umístění provedené bez jeho vědomí, je nutno ověřit i po vytýčení sítí 

výškové a prostorové umístění VVKS UPC sondami.  

Bez ohledu na všechny shora uvedené skutečnosti je stavebník nebo jím pověřená třetí 

osoba povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany VVKS společnosti UPC, které 

jsou nedílnou součástí vydaného vyjádření. 

20. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření společnosti Severočeské vodovody  

a kanalizace, a. s., Přítkovská 1689, 415 50  Teplice ze dne 19.02.2020 pod  

zn. O20690015435/UTPC/Ps: 

1) Veškerá manipulace na stávající vodovodní sítí spojená s napojením nového 

vodovodního řadu či přípojky na stávající provozovanou síť bude vykonávána pouze 

pracovníky SčVK. 

2) Zahájení prací nám bude 15 dní předem písemně nebo e-mailovou poštou oznámeno 

včetně jména a telefonického spojení na stavební dozor a zhotovitele stavby. 

3) Před započetím prací požádá stavebník o vytyčení vodohospodářského zařízení. Vytýčení 

skutečného umístění zařízení ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, 

a. s. a jeho následné zakreslení do situace je nutné objednat na tel. 840 111 111; 

info@scvk.cz. 

4) V případě nejasností budou provedeny kopané sondy či vytýčení inspekční kamerou. 

Stavebník je povinen neprodleně ohlásit případné poškození vodohospodářském zařízení 

provozovateli. Stavebník odpovídá za eventuální škodu způsobenou svojí činností. 

5) Případná existence vodovodních či kanalizačních přípojek není předmětem tohoto 

stanoviska. Naše společnost není jejich správcem (viz § 3, odst. 3 zákona č. 274/2001, 

Sb. Zákona o vodovodech a kanalizacích v platném znění), se žádostí o informaci 

 o existenci přípojek se obraťte na jejich vlastníky, tedy na vlastníky nemovitostí, jejichž 

pozemky budou stavbou dotčeny. 

6) Jakákoli změna oproti schválené dokumentaci musí být předložena ke schválení naší 

společnosti před dalším postupem prací. 

7) Požadujeme být přizváni k předání staveniště, na kontrolní dny v průběhu realizace 

stavby, k zahájení a v průběhu zkušebního provozu a ke kolaudaci stavby. Před uvedením 

stavby do provozu požadujeme přizvat k závěrečné kontrole provedení díla a úplnosti 

požadovaných dokladů uvedených v příloze tohoto stanoviska. 

8) Požadujeme být přizváni ke kontrole pokládky potrubí před záhozem, k tlakovým 

zkouškám a zkouškám vodotěsnosti, ke komplexnímu vyzkoušení strojního  

a technologického zařízení. 

9) Kontrolu celistvosti vodícího pásku požadujeme provést našimi pracovníky. 

10) Podmínky č. 7, 8 a 9 požadujeme stvrdit zápisem pracovníka SČVK ve stavebním 

deníku.  

11) V případě, že dojde při realizaci stavby k nalezení dalšího vodohospodářského zařízení, 

které není uvedeno v dokumentaci stavby, požadujeme provést samostatné jednání  

o způsobu ochrany zařízení nebo o jeho eventuální přeložce nebo zrušení. 

12) Požadujeme být přizváni ke každé činnosti v ochranném pásmu námi provozovaného 

zařízení. 

13) Podmínka ohledně služebnosti inženýrské sítě (věcných břemen) v souvislosti 

s vlastními investicemi SVS: Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě (práva 

věcného břemene) zajišťuje SVS. 

21. Budou dodrženy podmínky souhlasu ČEZ Distribuce, a. s., vydaného dne 11.02.2020,  

pod zn.: 1107764105: 

mailto:vytyceniliberec@infotel.cz
mailto:info@scvk.cz
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Platnost souhlasu je vázána na dodržení následujících podmínek: 

1. Podmínkou pro zahájení činnosti v ochranném pásmu je platné vyjádření k existenci sítí 

společnosti ČEZ Distribuce, a.s., v daném zájmovém území a dodržení podmínek 

uvedených v tomto vyjádření. 

2. Souběhy a křižovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu 

s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro 

kabelové vedení a ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení. 

3. Umístění stavby a provádění činností v ochranném pásmu elektrického zařízení bude 

prováděno podle zpracované projektové dokumentace. 

4. Před realizací stavby požádá investor stavby nebo jeho zástupce na základě plné 

moci o vytyčení stávajícího podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV v majetku 

ČEZ Distribuce, a. s. 

5. Písemný požadavek na vytyčení podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV v majetku 

ČEZ Distribuce, a.s. odevzdá investor stavby nebo jeho zástupce na základě plné moci 

na společnost ČEZ Distribuce, a. s. prostřednictvím jejich zákaznických center,  

e-mailem info@cezdistribuce.cz, případně lze žádost zaslat na korespondenční adresu 

společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Guldenerova 19, 303 28  Plzeň.  

6. Stavba „CL 041 121 Nový Bor, Wolkerova II. - rekonstrukce kanalizace  

a vodovodu“ bude provedena tak, že kanalizační řád v místě přiblížení 

s podzemním kabelovým vedením NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a. s. 

provedena v souběhu minimálně 0,5 m a při křížení min. 0,3 od kabelového vedení 

u vedení VN kV při křížení min. 0,5 m. 

Vodovodní řád v místě přiblížení s podzemním kabelovým vedením NN 0,4 kV  

i z VN 35 kV v majetku ČEZ Distribuce, a. s. provedena v souběhu min. 0,4 m  

a při křížení min 0,4 m (0,2 v ochranné trubce) od kabelového vedení.    

7. Před ukončením bude místo souběhu nebo křížení se stávajícím podzemním 

kabelovým vedením v majetku ČEZ Distribuce, a.s. překontrolováno zaměstnanci 

ČEZ Distribuce a. s., odd. Č. Lípa včetně zápisu do montážního deníku stavby.   

8. Zemními pracemi nesmí být narušeno podzemní kabelové vedení NN 0,4 kV  

a VN 35 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s.  

9. Výška krytí podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV VN 35 kV v majetku ČEZ 

Distribuce, a. s. bude zachována.  

10. Výkopové práce v ochranném pásmu podzemních vedení budou prováděny ručně 

s největší opatrností. 

11. Konstrukční vrstvy stavebních úprav nesmí zasahovat do stávajícího krytí podzemního 

kabelového vedení  NN 0,4 kV VN 35 kV v majetku ČEZ Distribuce, a. s. 

12. S kabely pod napětím je jakákoli manipulace zakázána.  

13. Podzemní vedení je zakázáno přejíždět mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t. 

14. Obnažené podzemní kabelové vedení NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a. s. musí 

být chráněno před mechanickým poškozením a opatřeno výstražnou tabulkou. 

15. Zemními pracemi nesmí být narušeno uzemnění zařízení distribuční soustavy, při 

případném obnažení zemnící pásky je nutné toto neprodleně ohlásit na poruchovou 

linku 800 850 860. 

16. Jakákoliv poškození nebo mimořádné události, způsobené na elektrickém zařízení 

stavebníkem, musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 800 850 860  

a budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí poškozených míst může být provedeno 

pouze po souhlasu vydaném naší společností. 

17. Jakékoliv události mající vliv na provoz předmětných vedení musí být neprodleně 

oznámeny na poruchovou linku 800 850 860 nebo včas oznámeny naší společností. 

18. Souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu se nevztahuje 

na zařízení ČEZ ICT Services, a. s. 

19. Budou dodrženy všeobecné podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech 

podzemních vedení 

mailto:info@cezdistribuce.cz
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22. Budou dodrženy podmínky souhrnného stanoviska Správy železnic, s. o. vydaného 

dne 11.03.2020 pod zn.: 8864/2020-SŽDC-OŘ HKR-NT: 

1. Stavebními pracemi nebudou nijak dotčeny pozemky SŽDC, nebude na ně ukládán 

žádný stavební materiál, ani vytěžená zemina. Likvidaci příp. odpadů požadujeme řešit 

v souladu s platnou legislativou v aktuálním znění dle stupně jejich nebezpečnosti, 

nesmí dojít k ekologické zátěži pozemků SŽDC. 

2. Pracovní činností nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti provozování dráhy a drážní 

dopravy. Při realizace stavby musí být respektován provoz železniční dopravy a rozsah 

drážních zařízení včetně přístupu k nim v plném rozsahu. 

3. Pokud při realizaci prací vznikne škoda na majetku ve správě Správy železnic, s. o. 

(např. dojde ke znečištění štěrkového lože, přejezdu, poškození drážního zařízení, 

ohrožení stability drážního tělesa apod.), zhotovitel bude okamžitě o této skutečnosti 

informovat vedoucího TO Doksy p. Neumana, tel.: 725 552 193 a zajistí uvedené 

dotčeného úseku dráhy do původního stavu, a není-li to možné, do stavu odpovídajícího 

původnímu účelu nebo užití dotčeného úseku dráhy zcela na své náklady včetně 

finančních postihů z případného vyloučení dopravy. 

4. Stavba bude pro vedena tak, aby ani v budoucnu nedošlo k porušení funkce objektu 

vlivem provozu dráhy. 

5. Veškeré změny v projektové dokumentaci požadujeme předložit k novému posouzení  

a to ještě před zahájením prací. 

23. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Drážního úřadu, územního odboru 

Praha vydaného dne 24.03.2020 pod č. j.: DUCR-16638/20-2/Pl: 

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené Drážnímu úřadu 

Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat 

s Drážním úřadem. 

2. Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení. 

3. Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly 

vést k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy. 

24.   Předpokládaný termín dokončení stavby: 12/2021. 

25. Žadatel oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby kontroly stavby:  

- zahájení stavby 

- dokončení stavby 

26. Stavba může být užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu dle § 122 odst. 1  

        stavebního zákona. 
   K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu stavebník doloží: 

- prohlášení stavebního dozoru, 

- dokumentaci skutečného provedení stavby, včetně kladečského výkresu, 

- geometrické zaměření skutečného stavu stavby do katastrální mapy v platném 

souřadnicovém a výškovém systému dgn, vypracovaný oprávněnou právnickou nebo 

fyzickou osobou, 

- zápis o předání a převzetí stavby, 

- doklad o vodotěsnosti kanalizace,  

- potvrzení o provedení příslušné tlakové zkoušky vodovodního řadu, 

- protokol o proplachu a dezinfekci vodovodního potrubí, 

- doklad o využití, popř. odstranění odpadů z výstavby oprávněnou osobou, 

- doklady (atesty) o zdravotní nezávadnosti použitých materiálů, 

- zápis o kontrole provedení obsypu a záhozu potrubí,  

- zápis funkčnosti trasovacího vodiče, 

- oprávnění dodavatele k provádění stavebních a montážních prací, 

- stavební deník, 

- souhlasy vlastníků pozemků dotčených stavbou s kolaudací stavby, 

- stanovisko správců dotčených sítí o provedené kontrole,  
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- doklad o povolení k provozování výše uvedeného vodovodního řadu (§ 15 odst. 4 

vodního zákona) 

- vyjádření SčVK – Česká Lípa 

- závazné stanovisko KHS Libereckého kraje. 

- závazné stanovisko HZS Česká Lípa  

 

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:  

podle § 94k písm. a), b) stavebního zákona  

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

zastoupení společností Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., Přítkovská 1689, 415 50 

Teplice, IČO: 49099451 

 

Odůvodnění: 

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

úřad“) obdržel dne 02.03.2020 od stavebníka žádost o vydání společného povolení na stavbu: 

„CL 041 121, Nový Bor, Wolkerova II. - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ umístěnou 

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, HGR ID 4650 a 

4730, vodní útvar: OHL_1010 „Šporka od pramene po ústí do Ploučnice“, č. h. p. 1-14-03-0550-

0-00-00. Orientační umístění stavby v souřadnicích JTSK: ZÚ: Y = 723666, X = 970175, KÚ: Y 

= 723759, X = 970069. 

 

Speciální stavební úřad přípisem ze dne 22.04.2020 pod č. j.: MUNO 17748/2019 oznámil 

známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení správního řízení ve věci žádosti  

o vydání společného povolení výše uvedeného záměru. Současně podle ustanovení § 122 odst. 2 

stavebního zákona upustil ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy 

poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru a stanovil, že ve 

lhůtě do 18.05.2020 mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná 

stanoviska.  

Speciální stavební úřad současně oznámil podle ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., 

správní řád, ve znění pozdějších předpisů, že 3 dny po uplynutí lhůty k vyjádření, budou 

shromážděny veškeré podklady pro vydání rozhodnutí, se kterými bylo možné se seznámit  

a vyjádřit se k nim do vydání rozhodnutí.  

 

Speciální stavební 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.  

 

Podle ustanovení § 94k písm. a, b) stavebního zákona je účastníkem řízení obec, na jejímž 

území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn: 

- Město Nový Bor  
Podle § 94k písm. e) stavebního zákona jsou účastníky společného územního a stavebního 

řízení osoby, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo 

sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno: 

- Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., ČEZ Distribuce, a. s., Česká telekomunikační 

infrastruktura, a. s., Teplo Nový Bor, spol. s r. o., Vodafone Czech Republic a.s. (dříve 

UPC Česká republika, s. r. o.), GridServices, s. r. o.  

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, 
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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 v katastrálním území Nový Bor 

 
Ostatní vlastníci nemovitostí, u nichž nebyla shledána potence dotčenosti stavbou, nebyli 

vymezeni za účastníky řízení.  

 

V rámci zahájeného správního řízení obdržel vodoprávní úřad veškeré požadované doklady. 

Z hlediska územního plánování je stavba v souladu s Územním plánem města Nový Bor.   
 

Závazná stanoviska:  

- společné závazné stanovisko MěÚ Nový Bor, odboru životního prostředí ze dne 

26.02.2020, pod čj.: MUNO 6854/2020, sp. zn. ŽP/3/2020/OŽP 

- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Libereckého kraje ze dne 11.02.2020 pod 

č.j. KHSLB 02852/2020, 

- závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje, územní odbor 

Česká Lípa ze dne 14.02.2020 pod č.j. HSLI-518-2/CL-PS2020, 

- souhrnné stanovisko Správy železnic, s. o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 ze dne 

11.03.2020, zn.: 8864/2020-SŽDC-OŘ-KHR-HT 

- závazné stanovisko Drážního úřadu, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha ze dne 24.03.2020 

pod č.j. DUCR-16638/20/Pl 
 

Vyjádření správců sítí: 

-  vyjádření společnosti Severočeských vodovodů a kanalizací, a. s., Přítkovská 1689,  

415 50  Teplice k existenci zařízení ze dne 12.07.2019 pod zn. SCVKZAD47703 

- vyjádření společnosti České telekomunikační infrastruktury, a. s., Olšanská 2681/6,  

130 00  Praha 3 ze dne 02.07.2019 pod č. j.: 679197/19, vyjádření ze dne 10.02.2020,  

č. j.: 537111/20, vyjádření ze dne 10.02.2020, č. j.: 537098/20 

- sdělení o existenci sítí ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín ze dne 

01.07.2019, zn.: 0101137533 , souhlas s umístěním ze dne 06.02.2020, zn.: 1107764105 

- sdělení o existenci sítí ČEZ ICT Services, a. s., Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4 ze dne 

01.07.2019, stanovisko ze dne 07.02.2020, zn.: 5002083892 

- stanovisko ke stavbě společnosti GridServices, s. r. o., Plynárenská 499/1, 602 00  Brno 

ze dne 16.07.2019 pod zn. 5001956680 a ze dne 07.02.2020 pod zn. 5002083892, 

- vyjádření Vodafone Czech Republic, a. s., Náměstí Junklových 2, 155 00 Praha 5 ze dne 

01.07.2019 

- vyjádření T-Mobile Czech Republic, a. s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4 ze dne 

02.07.2019, zn.: E2578/19 

- vyjádření Nej.CZ s. r. o., Kaplanova 2252/8, 148 00 Praha 4 ze dne 08.07.2019,  

zn.: VYJNEJ-2019-02277-01 

- vyjádření TEPLO Nový Bor spol. s r. o., Wolkerova 588, 473 01 Nový Bor ze dne 

03.07.2019 

- vyjádření k existenci sítí UPC Česká republika, s. e. o., Závišova 5, 140 00 Praha 4 ze 

dne 01.07.2019 

- vyjádření společnosti Severočeských vodovodů a kanalizací, a. s., Přítkovská 1689, 415 

50 Teplice ze dne 19.02.2020, zn.: O20690015435/UTPC/Ps, 

- sdělení ke stavbě společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín ze dne 

11.02.2020, pod zn.: 1107764105 

-  
 

Další podklady 

- 3x projektová dokumentace stavby vypracovaná společnost SVIS TCE spol. s r. o.,  

Za Chlumem 814, 418 01 Bílina, IČO: 06425437, ověřená autorizovaným 

vodohospodářem Ing. Zdeňkem Karáskem, ČKAIT: 0400553 
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- plná moc k zastupování 

- sdělení ke stavbě MěÚ Nový Bor, odboru dopravy ze dne 26.02.2020,  

č. j.: MUNO 6859/2020 52.2 

- vyjádření a souhlas ke stavbě Město Nový Bor ze dne 20.02.2020, zn.: 6855/2020 

- vyjádření MěÚ Nový Bor, pracoviště památkové péče ze dne 20.02.2020, č. j.: MUNO 

9058/2020 

- vyjádření Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě ze dne 23.02.2020,  

zn.: VMG/29/2020A 

- vyjádření Krajského ředitelství policie Libereckého kraje, náměstí Dr. Edvarda Beneše 

24, 460 32 Liberec ze dne 04.07.2019, č. j.: KRPL-18453-ČJ-2019-1800SU-5 

- smlouva o uzavření budoucí smlouvy o věcném břemeni, služebnosti inženýrské sítě 

 

V průběhu řízení vodoprávní úřad dále obdržel: 

- stanovisko Povodí Ohře, s. p., Bezručova 4219, 430 03  Chomutov ze dne 07.05.2020, 

pod zn.: POH/18782/2020-2/301100 

 

Dle ust. § 15 odst. 3 a 4 vodního zákona: Speciální stavební úřad ve stavebním povolení nebo ve 

veřejnoprávní smlouvě týkajících se staveb vodovodních řadů, vodárenských objektů, úpraven 

vody, kanalizačních stok včetně kanalizačních objektů nebo čistíren odpadních vod, které jsou 

součástí vodovodů nebo kanalizací pro veřejnou potřebu, uloží předložení povolení k jejich 

provozování spolu s žádostí o vydání kolaudačního souhlasu. 

 

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Speciální stavební úřad 

v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.  

Uvedený záměr je možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení 

chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického  

a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich 

dobrého stavu.    

Výše uvedená stavba je budována ve veřejném zájmu.  

 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

-  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

-     Podmínky vyjádření účastníků jsou zakotveny ve výrokové části rozhodnutí. 

 

Upozornění:  

- Odpady vzniklé v rámci realizace stavby budou vytříděny, zařazeny dle vyhlášky MŽP  

č. 93/2016 Sb., o katalogu odpadů a předány pouze oprávněné osobě k převzetí 

příslušných odpadů, a to přednostně k recyklaci nebo jinému využití.  

Zákon o odpadech (dle ustanovení § 2 odst. 3 zákona o odpadech) se nevztahuje na 

nakládání s nekontaminovanou zeminou a jiným přírodním materiálem vytěženým během 

stavební činnosti, pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu 

pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen. Vytěžená zemina, která nebude použita 

v rámci stavby na místě, se stává odpadem a musí být předána pouze oprávněné osobě 

k převzetí příslušných odpadů (dle ust. § 12 zákona o odpadech).  

Doklady o předání odpadů z  realizace stavby oprávněné osobě obsahující údaj o druhu  

a množství odpadů (např. výkopové zeminy, stavební a demoliční odpady, odpadní živice 

apod.) budou uchovány pro případnou kontrolu. 

- Stavební (zemní a výkopové) práce budou vedeny způsobem, který zajistí minimální 

prašnost, v případě potřeby budou prováděna účinná opatření k omezení prašnosti 

(zkrápění staveniště, čištění komunikací apod.). 
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- Z důvodu nutnosti zásahu do pozemních komunikací musí před prováděním stavebních 

prací požádat zhotovitel, vlastnící oprávnění k provozování předmětu činnosti dle § 25 

zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších právních 

předpisů u zdejšího odboru dopravy o povolení ke zvláštnímu užívání místních 

komunikací v k. ú. Nový Bor, z důvodu provádění stavebních prací a pro umístění 

inženýrských sítí v silničním pozemku, popř. k uzavírce provozu. Žádost o povolení bude 

doložena souhlasným stanoviskem města Nový Bor, odboru správy majetku (p. Pokorný). 

Z důvodu ovlivnění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na místních 

komunikacích bude žádost o povolení doložena také závazným stanoviskem Policie ČR, 

DI Česká Lípa (Bc. Gallo, tel. 974471814). 

 

 

Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze do 15 dnů od jeho oznámení odvolat dle ust. § 81 odst. 1 a ust.  

§ 83 odst. 1 správního řádu, ke Krajskému úřadu Libereckého kraje, a to podáním učiněným u 

Městského úřadu Nový Bor, odboru životního prostředí, Náměstí Míru, č. p. 1, 473 01 Nový 

Bor. Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu. Dle § 82 odst. 2 

správního řádu se odvolání podává ve stejném počtu, jaký je počet účastníků řízení + jeden 

stejnopis pro správní orgán. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho 

náklady Městský úřad Nový Bor, odbor životního prostředí.  

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší 

ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o umístění stavby doručí žadateli 

stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci spolu 

s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený 

doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním 

úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu 

příslušnému k povolení stavby.  

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na 

staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, popřípadě do vydání kolaudačního 

souhlasu, rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů štítku.  

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být 

zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.   

 

 

 

 

 

Ing. Jitka Kopčáková 
Vedoucí odboru životního prostředí 

Městského úřadu Nový Bor 

 

 

 

 

Poplatek:  

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1  

písm. h), ve výši 3000 Kč byl uhrazen dne 07.05.2020.  
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Obdrží:  

účastníci podle § 94k písm. a) a b) stavebního 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 

Vodafone Czech Republic a.s., Náměstí Junkových 2808/2, 155 00  Praha 5 Stodůlky (sloučena 

společnost 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 
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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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