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SPOLEČNÝ SOUHLAS
ÚZEMNÍ SOUHLAS A SOUHLAS S PROVEDENÍM OHLÁŠENÉHO STAVEBNÍHO ZÁMĚRU

Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, stavební úřad, jako 
stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební 
zákon"), posoudil oznámení záměru podle § 96 stavebního zákona a ohlášení stavebního 
záměru podle § 105 stavebního zákona (dále jen "společné oznámení"), které dne 2.10.2019 
podala

kterou zastupuje Prodesi, v.o.s., Příhoda, IČO 26512742, Na Bendovce 106/26, Praha 
8-Bohnice, 181 00 Praha 81

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení podle § 96a stavebního zákona a § 15a 
vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a 
stavebního řádu

vydává společný souhlas

se stavebním záměrem

rodinný dům, domovní rozvody NN, vodovodu, kanalizace, zpevněné plochy, 
odkanalizování dešťových vod, opěrná zeď

(dále jen "záměr") na pozemku pare. č. 2169 (trvalý travní porost), pare. č. 2573/1 (ostatní 
plocha) v katastrálním území Lučany nad Nisou, obec Lučany nad Nisou.

Záměr obsahuje:

- Rodinný dům: Hlavní část má obdélníkový půdorys rozměrů 12,89 x 7,87 m, je částečně 
podsklepená, s přízemím a obytným podkrovím, zastřešená sedlovou střechou, sklon
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střechy je 43°, výška hřebene střechy je 6,417 m nad úrovní podlahy v přízemí a max. 9,15 
m nad úrovní upraveného terénu. Součástí rodinného domu bude terasa (nepodsklepená, 
provozně propojená s hl. částí domu v 1.NP), umístěná podél JV obvodové stěny (hlavní 
části), půdorysné rozměry terasy 3,5 x 7,87 m. Zastavěná plocha hlavní části RD bude 
101,44 m2, zastavěná plocha terasy bude 27,55 m2. Celková zastavěná plocha RD bude 
129,0 m2, celkový obestavěný prostor bude 664,44 m3. Rodinný dům bude obsahovat 1 
bytovou jednotku o velikosti 3 + kk.

Konstrukce hlavní části RD - základové patky z betonu. Instalační šachta bude založena na 
betonových pasech + výztuž, stěny šachty budou z tvárnic KB blok - hladký. Sklad v 1.PP 
bude založen na betonových pasech + 2 řady tvárnic KB blok, vybetonována základová 
deska, stěny skladu budou z tvárnic KB blok - hladký. Na základových patkách jsou 
upevněny ocelové sloupy nesoucí podlahové nosníky. Podlaha 1.NP je z dřevěných panelů 
s dřevěnými žebry se záklopem z OSB desky (z horní strany) a prkny (ze spodní strany). 
Jednotlivé panely jsou vzájemně sešroubovány a uloženy na podlahových nosnících 
z ocelových válcových profilů HEB 120. Svislá nosná konstrukce dřevostavby je navržena 
z velkoformátových komponentů lepených z masivního smrkového dřeva (systém 
NOVATOP). Pro obvodové stěny jsou vyžity panely NOVATOP SOLID tl. 84 mm. Vnitřní 
ztužující příčky budou zhotoveny z panelů NOVATOP SOLID tl. 62 mm, pro ostatní příčky 
bude použit sádrokarton. Strop nad 1.NP je z masivních dřevěných panelů NOVATOP 
SOLID tl. 84 mm, je uložený na stěnách a průvlacích. Sedlová střecha má nosnou 
konstrukci pláště z panelů NOVATOP OPEN. Střešní panely jsou uloženy na stěny štítů a 
na vazníky s táhlem. Schodiště - ocelové s dubovými stupni. Komínové těleso 
jednoprůduchové, provedení nerez. Fasáda - svisle kladená modřínová prkna překládaná 
(bez povrchové úpravy), sokl - kamenná rovnanina z místního kamene po celém obvodu 
rodinného domu (včetně terasy) s větracími otvory po 2 m, v místě obvodové stěny v 1.PP 
fasádní omítka barva šedá; střešní krytina plechová Ruukki Classic RAL 7024 tmavě šedé 
barvy (matný odstín). Okna, francouzská okna plastová, vstupní dveře plastové.

- Konstrukce terasy - založení stejné jako u hl. části RD, 2 x dřevěný rošt KVH uložený na 
ocelové konstrukci, sokl shodný jako u rod. domu, podlaha - dřevěné palubky modřín, 
zábradlí - kovové sloupky, výplň modřínová prkna svisle kladená s mezerou, horní dřevěné 
madlo.

Vytápění:

- Primárním zdrojem vytápění je multisplitní invertorový klimatizační systém. Navrženy jsou 
dvě vnitřní nástěnné jednotky LG s požadovaným výkonem pro vytápění. Vnitřní jednotky 
jsou napojeny na venkovní jednotku LG MU4M25 (s max. celkovým výkonem pro 
chlazení/vytápění 8,5 kW/9,4 kW), která bude uložena na samostatném základovém 
sloupku a rámu, který bude oddělen od konstrukce objektu RD. Napojení vnitřních jednotek 
na venkovní pomocí vedení chladivá - vstřikovacího vedení a sacího vedení.

- Sekundárními zdroji vytápění jsou krbová kamna se jmenovitým výkonem 6 kW v místnosti 
1.07 a elektrické přímotopy Nobo Bali TOP a v koupelnách 1.06 a 2.03 Koralux Linear 
Classic - E.

- Jako otopná plocha jsou navrženy el. přímotopy, podlahové el. vytápění a krbová kamna.

- Příprava TV bude centrální v připojeném el. zásobníku o objemu 160 I.

Větrání:

- Digestoř z kuchyně a soc. zařízení v 1.NP budou odvětrány nuceným větráním ventilátory 
s odtahem par na fasádu. Soc. zařízení v podkroví bude odvětráno nuceným větráním 
ventilátory s odtahem par nad střechu. Ostatní obytné a pobytové místnosti budou větrány 
přirozeně okny.

Vnitřní dispozice rodinného domu:
1 ,PP - sklad, instalační šachta
1.NP - zádveří, obývací pokoj + kuchyňský kout + jídelna, terasa, šatna, komora (technická 
místnost), chodba, koupelna + WC, pokoj
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podkroví - galerie (otevřená do 1.NP), koupelna + WC, pokoj

Napojení rodinného domu na dopravní a technickou infrastrukturu:

- Elektro - z veřejné distribuční sítě NN - napojením z vrchního vedení NN novou elektrickou 
přípojkou - svodem na stávajícím podpěrném bodě na pozemku ppč. 2573/1 v k.ú. Lučany 
nad Nisou do nové pojistkové skříně, dále svodem do země a zemním kabelem NN do 
nového přípojkového pilíře SS 100 umístěného na hranici pozemku ppč. 2169 v k.ú. Lučany 
nad Nisou (investice spol. ČEZ Distribuce a.s. na základě smlouvy); dále domovním 
rozvodem NN do elektroměrového pilíře RE umístěného vedle přípojkového pilíře, z RE 
bude veden zemní kabel domovního rozvodu NN do rodinného domu.

- Zásobování vodou: novou vodovodní přípojkou z nové vrtané studny umístěné na pozemku 
ppč. 2169 v k.ú. Lučany nad Nisou (rozhodnutí o povolení nakládání s podzemními vodami 
- k jejich odběru a společné povolení, kterým se schvaluje stavební záměr stavby vodního 
díla vrtané studny vydal Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního 
prostředí, oddělení životního prostředí a státní památkové péče dne 8.10.2019 pod č.j. 
80515/2019, rozhodnutí nabylo právní moci dne 22.10.2019).

- Odkanalizování splaškových vod - novým domovním rozvodem kanalizace do nové ČOV a 
dále do vsakovacího objektu, kde budou zasakovány do horninového prostředí, vodní dílo je 
umístěné na pozemku ppč. 2169 v k.ú. Lučany nad Nisou (rozhodnutí o povolení nakládání 
s vodami pro vypouštění odpadních vod do vod podzemních a společné povolení, kterým se 
schvaluje stavební záměr stavby vodního díla ČOV se vsakováním vydal Magistrát města 
Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení životního prostředí a 
státní památkové péče dne 8.10.2019 pod č.j. 80515/2019, rozhodnutí nabylo právní moci 
dne 22.10.2019).

- Odkanalizování dešťových vod - od svodů ze střechy rodinného domu do dešťové 
kanalizace, která bude svedena do akumulační nádrže s přepadem do vsakovacího zářezu 
dešťových vod, vše umístěno na pozemku ppč. 2169 v k.ú. Lučany nad Nisou.

- Přístup a příjezd - novým sjezdem z místní komunikace na pozemku ppč. 2573/1 v k.ú. 
Lučany nad Nisou na pozemek ppč. 2169 v k.ú. Lučany nad Nisou.

Doprava v klidu:
- 3 parkovací stání na zpevněné ploše situované u sjezdu z místní komunikce.

- Opěrná stěna: Opěrná stěna bude 2 x zalomená (ve tvaru písmene „U“) bude situována u 
sjezdu z místní komunikace (u zpevněné plochy). Rozměry: tl. 300 mm ztracené bednění 
(bet. tvarovky s výztuží vylité betonem) + tl. 300 mm obklad (přizdívka) z místního kamene, 
délka 9,0 m, výška 0-1,75 m. Základ - betonový základový pás armovaný, na pasu bude 
z nátokové strany uložena odvodňovací drenáž. Opěrná stěna bude opatřena zábradlím 
shodné konstrukce jako na terase rod. domu.

- Zpevněné plochy: U sjezdu z místní komunikace na pozemku ppč. 2573/1 v k.ú. Lučany nad 
Nisou bude na pozemcích ppč. 2169 a 2573/1 v k.ú. Lučany nad Nisou situována zpevněná 
plocha ze štěrkodrti bude o výměře 101,02 m2, pro parkování 3 osobních automobilů a pro 
vjezd a přístupový chodníček. Tato zpevněná plocha bude ohraničena zpevněnou 
komunikací na pozemku ppč. 2573/1 v k.ú. Lučany nad Nisou, opěrnou stěnou, venkovním 
schodištěm a svahováním.

- Vstupní terasa bude z modřínových prken + přístupové schodiště od zpevněné plochy, celk. 
výměra 9, 84 m2. Konstrukce terasy: ocelové trny uchycené do betonového základu, 2 x 
rošt 60/160 mm, terasová prkna modřín.

- Domovní rozvod vody: Ze nové vrtané studny bude vedeno potrubí venkovního domovního 
vodovodu PE 100 RC SDR11 PN16 D32 délky 24,8 m do rodinného domu, umístění je na 
pozemku ppč. 2169 v k.ú. Lučany nad Nisou. Rodinný dům bude napojen ze SV strany. 
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Řídící jednotka čerpadla a tlak, nádoba 33 I budou osazeny v technické místnosti v 1.NP 
domu.

- Domovní rozvod splaškové kanalizace: Od rodinného domu gravitačním potrubím z PVC 
KG DN 125, délky cca 5,5 m do nové ČOV. Umístění na pozemku ppč. 2169 v k.ú. Lučany 
nad Nisou, v souběhu s domovním rozvodem NN k ČOV. Rodinný dům bude napojen z JZ 
strany.

- Odkanalizování dešťových vod: Od svodů ze střechy rodinného domu (2 svody) 
kanalizačním potrubím z PVC KG SN 4 D125, přes filtrační šachtu DRAINSTAR DN 400 do 
akumulační nádrže dešťových vod (kruhové, objem 4 m3), s přepadem do samostatného 
vsakovacího objektu dešťových vod (o půdorysných rozměrech 5,0 x 2,0 m, výška štěrkové 
náplně 0,6 m, perforované potrubí DN 125, odvzdušňovací komínek; zasakovací prostor 6,0 
m3). Celk. délka potrubí dešťové kanalizace cca 13,2 m. V akumulační nádrži bude osazeno 
čerpadlo pro zalévání zahrady.

- Domovní rozvody NN: Z pojistné skříně umístěné na hranici pozemku na veřejně 
přístupném místě (investice ČEZ Distribuce, a.s.) do elektroměrového rozvaděče 
umístěného ve zděném pilíři spolu s pojistkovou skříní. Venkovní část přívodního vedení NN 
do domovního rozvaděče RH se provede výkopem na pozemku ppč. 2169 v k.ú.^Lučany 
nad Nisou, bude použitý kabel CYKY-J 4x10 mm2, spolu s přívodním kabelem bude ve 
výkopu uložen ovládací kabel CYKY-O 4x1,5 mm2 + zemnící pásek FeZn 30x4 mm, délka 
trasy je cca 29,0 m; rodinný dům bude napojen ze SV strany. Dále budou umístěny na 
pozemku ppč. 2169 v k.ú. Lučany nad Nisou venkovní domovní rozvody NN z rodinného 
domu k ČOV kabelem CYKY-J 5x2,5 mm2 a k retenční nádrži kabelem CYKY-J 5x2,5 mm2; 
rodinný dům bude napojen z JV strany.

Umístění stavby na pozemku:

- Rodinný dům, domovní rozvody NN, vodovodu, kanalizace, odkanalizováni dešťových vod, 
zpevněné plochy (část), zařízení staveniště budou umístěny na pozemku ppč. 2169. 
Zpevněné plocha ze štěrkodrti a opěrná zeď budou umístěny na pozemcích ppč. 2169 a 
2573/1.

- Hřeben střechy stavby rodinného domu bude orientován ve směru SZ-JV.
- Z roh hlavní části rodinného domu bude umístěn v nejkratší vzdálenosti 5,6 m od společné 

hranice se sousedním pozemkem ppč. 2212/1, J roh hlavní části rodinného domu bude 
umístěn v nejkratší vzdálenosti 13,0 m od společné hranice se sousedním pozemkem ppč. 
2212/1, S roh hlavní části rodinného domu bude umístěn ve vzdálenosti 7,0 m od společné 
hranice se sousedním pozemkem ppč. 2573/1, V roh hlavní části rodinného domu bude 
umístěn ve vzdálenosti 11,0 m od společné hranice se sousedním pozemkem ppč. 2573/1.

- Vsakovací zářez dešťových vod bude umístěn Z směrem od rod. domu, v nejkratší 
vzdálenosti 2,54 m od společné hranice se sousedním pozemkem ppč. 2212/1.

- Všechny uvedené pozemky jsou v k.ú. Lučany nad Nisou.
- Zpevněné plochy budou provedeny pouze v rozsahu a materiálu dle ověřené projektové 

dokumentace.

Projektová dokumentace: část A, B v 07/2019 vypracovala Ing. Kristýna Šlapanská, 
zodpovědný projektant Ing. arch. Pavel Horák, autorizovaný architekt ČKA 03 562; část C, část 
D.1.1 architektonicko-stavební řešení v 01/2019 vypracovala Ing. Kristýna Šlapanská, 
zodpovědný projektant Ing. arch. Pavel Horák, autorizovaný architekt ČKA 03 562; část D.1.2 
stavebně konstrukční řešení v 10/2018 vypracoval Ing. Jan Čadílek, autorizovaný inženýr pro 
statiku a dynamiku staveb ČKAIT 0011285; část D.1.3 požárně bezpečnostní řešení v 10/2018 
vypracoval Jan Bílek, zodpovědný projektant Alena Bílková, autorizovaný technik pro požární 
bezpečnost staveb ČKAIT 0008186; technika prostředí staveb část D. 1.4.1 ZTI v 08/2018 
vypracoval Ing. Daniela Šebesta, Ph.D., autorizovaný inženýr pro techniku prostředí staveb, 
specializace technická zařízení ČKAIT 0011895; technika prostředí staveb část D. 1.4.2 
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vytápění, vzduchotechnika v 08/2018 vypracoval Ing. Daniela Šebesta, Ph.D., autorizovaný 
inženýr pro techniku prostředí staveb, specializace technická zařízení ČKAIT 0011895; technika 
prostředí staveb část D. 1.4.3 zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky v 08/2018 
vypracoval Ing. Jaroslav Janeček, autorizovaný inženýr pro techniku prostředí staveb, 
specializace elektrotechnická zařízení ČKAIT 0013091; průkaz energetické náročnosti budovy v 
09/2018 vypracoval Ing. Daniela Šebesta, Ph.D., energetický specialista, č. oprávnění MPO 
1059.

Stavební úřad při posuzování záměru postupoval podle § 96a odst. 3, §96 odst. 4 a § 106 
stavebního zákona a zjistil, že společné oznámení splňuje požadavky § 96a odst. 2, § 96, § 104 
odst. 1 a 2 a § 105 stavebního zákona.

Poučení:

Společný souhlas spolu s ověřenou dokumentací nebo projektovou dokumentací se doručuje 
stavebníkovi a vlastníkovi pozemku nebo stavby, pokud není stavebníkem. Stavebníkovi navíc 
se štítkem obsahujícím identifikační údaje o ohlašovaném stavebním záměru. Společný souhlas 
se doručuje dotčeným orgánům a osobám:
- jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům 

nebo stavbám na nich může být umístěním stavebního záměru přímo dotčeno,
• jejichž vlastnické právo nebo právo odpovídající věcnému břemenu k sousedním stavbám 

anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být prováděním stavebního 
záměru přímo dotčeno, vyjma staveb v působnosti vojenského nebo jiného stavebního 
úřadu.

Společný souhlas nabývá právních účinků dnem doručení stavebníkovi. Platí po dobu 2 let ode 
dne vydání. Nepozbývá však platnosti, pokud v této době bylo s ohlášeným stavebním 
záměrem započato. Platnost společného souhlasu nelze prodloužit.

MAGISTRÁT města 
Jaclonec nad Nisou 

-ocbor stavební a životního prostředí-

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 
písm. a) ve výši 500 Kč, položky 17 odst. 1 písm. c) ve výši 250 Kč, položky 17 odst. 1 písm. e) 
ve výši 500 Kč, položky 18 odst. 3 ve výši 500 Kč, celkem 1750 Kč byl zaplacen.

Opdrží:
Y Prodesi, v.o.s., IDDS: vbcuwia

sídlo: Na Bendovce č.p. 106/26, Praha 8-Bohnice, 181 00 Praha 81 
zastoupení pro:'

Město Lučany nad Nisou, IDDS: jfubvnq
sídlo: Lučany nad Nisou č.p. 333, 468 71 Lučany nad Nisou
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Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

Magistrát města Jablonec nad Nisou, oddělení životního prostředí a státní památkové péče, 
'Mírové náměstí č.p. 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou 1

Magistrát města Jablonec nad Nisou, oddělení územního a strategického plánování, Mírové 
náměstí č.p. 3100/19, 467 51 Jablonec nad Nisou 1

''tyKrajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, územní pracoviště
Jablonec nad Nisou, IDDS: nfeai4j

sídlo: Husova č.p. 186/64, 460 31 Liberec 1
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - Regionální pracoviště Liberecko, IDDS: zqmdynq 

sídlo: U Jezu 10, 460 01 Liberec 1
Tý( Státní energetická inspekce, IDDS: hq2aev4

/ sídlo: Gorazdova č.p. 1969/24, 120 00 Praha 2-Nové Město
Městský úřad Lučany nad Nisou, IDDS: jfubvnq

/ sídlo: Lučany nad Nisou č.p. 333, 468 71 Lučany nad Nisou
^5. Magistrát města Jablonec nad Nisou, vodoprávní úřad, Mírové náměstí č.p. 3100/19, 466 01 
Jablonec nad Nisou 1
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_______________ MAGISTRÁT MĚSTA JABLONEC NAD NISOU
ODBOR STAVEBNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, ODDĚLENI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

A STÁTNÍ PAMÁTKOVÉ PÉČE
MÍROVÉ NÁMĚSTÍ 3100/19, 46601 JABLONEC NAD NISOU

Spisová značka: 2569/2019/SPR/OŽP/St
Č.j.: 80515/2019
Vyřizuje: Stehnová Dana
Tel.: 483 357 269
Fax: 483 357 353
E-mail: stehnova@mestojablonec.cz
Vyhotoveno dne: 08.10.2019

_ odbor staveni a Životního 

došlo u 10. 2019 
dne

Lučany nad Nisou - vrtaná studna a čistírna odpadních vod pr NRD na ppč. 2169 k.ú. Lučany 
nad Nisou

ROZHODNUTÍ
Výroková část:

Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení životního 
prostředí a státní památkové péče, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 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"), ve 
správním řízení posoudil žádost, kterou dne 02.09.2019 podal

kterou zastupuje Prodesi, v.o.s., Příhoda, IČO 26512742, Na Bendovce č.p. 106/26, Praha 
8-Bohnice, 181 00 Praha 81

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. Podle § 8 odst. 1 písm. b) č. 1 vodního zákona 

vydává povolení

k nakládání s podzemními vodami - k jejich odběru (dále jen "nakládání s vodami") na místě:

Název kraje Liberecký kraj
Název obce Lučany nad Nisou
Identifikátor katastrálního území 688258
Název katastrálního území Lučany nad Nisou
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí pare. č. 2169 
číselný identifikátor vodního toku 10100061
Název vodního toku Lužická Nisa
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí 2-04-07-001
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Hydrogeologický rajón Krystalikum Jizerských hor v povodí

Umístění jevu vůči břehu (Č 09) 
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)

v tomto rozsahu:

Lužické Nisy 
pravý břeh 
977850.05, 678121.86

Původ (odebírané) vody (Č 01)
Odběry pro pitné účely
Studny
Podzemní vody
Údaje o povoleném množství odběru
Průměrný povolený odběr
Maximální povolený odběr
Maximální měsíční povolený odběr 
Roční povolený odběr

podzemní voda hlubinného oběhu 
zásobení vodou novostavby 
studna vrtaná 
vrt

0,04 l/s
0,2 l/s
0,011 tis. m3/měs
0,140 tis. m3/rok

Časové omezení platnosti povolení pro množství
odebíraných vod
Počet měsíců v roce, kdy se odebírá

životnost díla 
12

II. Podle § 15 odst. 6 vodního zákona a podle §94p odst 1 stavebního zákona a § 13a 
vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření 
a stavebního řádu

schvaluje stavební záměr
vodního díla:

Lučany nad Nisou - vrtaná studna a čistírna odpadních vod pr NRD na ppč. 2169 k.ú. 
Lučany nad Nisou

(dále jen "stavba") na místě:

Název kraje
Název obce
Identifikátor katastrálního území

Liberecký kraj 
Lučany nad Nisou 
688258

Název katastrálního území Lučany nad Nisou
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí pare. č. 2169
Hydrogeologický rajón Krystalikum Jizerských hor v povodí

Umístění jevu vůči břehu (Č 09) 
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y) 

v členění na tyto stavební objekty:

Lužické Nisy 
pravý břeh 
977850.05, 678121.86

Název vodního díla
Čistírna odpadních vod (ČOV)
Druh přiváděných vod (Č 07)
Druh výroby
Biologické čištění
ČOV
Biologické čištění
Studny
Počet povolovaných studní (dle Č 03) 
Studna sběrná / jímací
Hloubka studny

Údaje o povolené stavbě:

Vrtaná studna a ČOV pro RD 

splaškové 
domácnost 
aktivační
EK-S4, EKOCIS spol. s r.o. 
aktivační 
studna vrtaná 
1 
jímací 
30 m

vrtaná studna hloubky 30m, zhlaví vyvedeno šachticí z PP i poklop, obloženo pohledové 
kamenem místní provenience - žulou.

čistírna odpadních vod EK-S4, výrobce EKOCIS, spol. s r.o. Bubovice, kanalizace PVC, 
ukončeno ve vsakování systém AS-Krecht.
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ill. Stanoví povinnosti a podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba vodního díla bude provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním 

úřadem; příp. změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou částí ověřené dokumentace, která obsahuje 

výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního 
pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména 
vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.

3. Studna je situována 12,521 m západně od hranice s ppč. 2167, 14,588 m jihozápadně od 
ppč. /komunikace/ a cca 49,075 m jižně od hranice nejsevernějšího bodu pozemku.

4. Stavba ČOV bude umístěna při západním, severozápadním kraji stavební parcely 8,420 m 
od společné hranice s ppč. 2212/1 a 21,055 m od východní hranice s komunikací, vše k.ú. 
Lučany nad Nisou

5. Stavebník zajisti vytyčení prostorové polohy stavby vodního díla před zahájením 
výkopových prací.

6. Při provádění stavby vodního díla je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a 
technických zařízení, zejména vyhlášky č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a techn. 
zařízení při stavebních pracích, ve znění pozdějších předpisů a dbát o ochranu zdraví osob 
na staveništi.

7. Během stavby budou prováděny kontrolní prohlídky za účasti vodoprávního úřadu. K jejich 
účasti vyzve stavebník vodoprávní úřad. min. jedna kontrola na místě v době zemních prací.

8. Stavba bude realizována s termínem: dokončení - říjen 2022
9. Náhradu případných škod, vzniklých při výstavbě či provozu vodního díla, lze uplatnit u 

stavebníka. Pokud nedojde k dohodě, pak dle občanského zákoníku u soudu.
10. Stavba bude realizována dodavatelsky firmou dle výběrového řízení. Stavebník písemně 

oznámí na MMJN oddělení vodoprávního úřadu Jablonec n. N. dodavatele stavby a osobu 
pověřenou výkonem odborného dozoru stavby před zahájením prací. Stavba kopané studny 
musí být prováděná osobou oprávněnou provádět práce hornickým způsobem.

11. Následným provozovatelem dokončeného vodního díla bude: ’.
Případné změny provozovatele a uživatele vodního díla musí být písemně ohlášeny 
vodoprávnímu úřadu Jablonci nad Nisou.

12. Zneškodňováním odpadních vod splaškových nesmí docházet ke vzniku jakýchkoli 
hygienických nebo technických závad. Zásadně je nepřípustné podmáčení pozemku, 
vyvěrání nebo volné vytékání předčištěných vod splaškových na terén, či jiné závady.

13. Čistírna odpadních vod musí být zateplena, musí být umožněn celoročně přístup pro 
kontrolu či údržbu vodního díla, se zajištěním proti manipulaci nepovolanými osobami.

14. Před uvedením stavby odkanalizování do provozu bude provedena zkouška vodotěsnosti a 
odborné zapracování čistícího zařízení.

15. Odvoz a likvidace stabilizovaného kalu bude zajištěn oprávněnou osobou.
16. Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu MM Jablonec nad Nisou ukončení stavby. Před 

zahájením užívání vodních děl stavebník na vodoprávní úřad doloží projekt stavby dle 
skutečného provedení, stavební deník (k nahlédnutí), zápis o předání stavby mezi 
stavebníkem a zhotovitelem s podrobným popisem provedených prací, geometrické 
zaměření skutečného stavu vodního díla /čistírna odpadních vod, kanalizace, vsakování, 
studna/, doklad o zkoušce vodotěsnosti jednotlivých nádrží, příp. kanalizace, 2x provozní 
řád vodního díla, doklad o zapracování, doklad o provedení studny, příp. čerpací zkoušky, 
výchozí revizi elektropřípojení čerpadla studny i čistírny odpadních vod, atd.

Účastníci řízení, dle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, na něž se 
vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
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Odůvodnění:

Dne 02.09.2019 podal žadatel žádost o povoleni k nakládání s vodami a o společné územní a 
stavební povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.
Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 9 odst. 1 vodního zákona a 
§ 2 a § 6 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního 
úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, a dalšími doklady, a to:
■ projektová dokumentace na ČOV zpracovaná Ing. M. Kaslovou, Zaječov, 22.11.2018, 

ČKAIT 0004226,
■ projektová dokumentace na studnu zpracovaná Ing. J. Novákem, Liberec, červen 2019, 

ČKAIT 0500023,
■ hydrogeologický posudek /studna/ vypracoval RNDr. P. Sláma, Liberec, červen 2019
■ hydrogeologický posudek /vsakování/ vypracoval Ing. P. Kumpera, HYDRO-ECO, Jesenice- 

Osnice, říjen 2018, č. 18 0058
■ rozhodnutí o povolení vypouštění odpadních vod do vod podzemních vydal vodoprávní úřad 

MMJN dne 8.1.2019, čj: 1091/2019, sp.zn: 3957/2018/SPR/OŽP/St
■ kopie katastrální mapy a výpis z katastru nemovitostí stavbou dotčeného pozemku
“ stanovisko Povodí Labe s.p. Hradec Králové - ČOV dne 9.1.2019, čj: PVZ/18/50776/Ha/0
■ stanovisko Povodí Labe s.p. Hradec Králové - studna dne 27.8.2019, čj: PLa/2019/032061
■ vyjádření města Lučany nad Nisou ke stavbě ČOV dne 8.2.2019, čj: MUL-188/2019
■ vyjádření města Lučany nad Nisou ke stavbě studny dne 31.7.2019, čj: MUL-1031/2019
■ závazné stanovisko AOPK ČR, regionální pracoviště Liberec kČOV dne 7.2.2019, č.j. 

SR/1231/LI/2018-10
0 závazné stanovisko AOPK ČR, regionální pracoviště Liberec ke studni dne 15.8.2019, č.j. 

SR/1520/LI/2019-2
» doklady o neexistenci inženýrských sítí na dotčeném pozemku
■ plná moc pro zastupování stavebníka firmou Prodesi, v.o.s. Praha dne 1.7.2019
■ doklad o zaplacení správního poplatku 300,- Kč ze dne 10.9.2019.

Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. 
Vodoprávní úřad podle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona upustil od ohledání na 
místě a ústního jednání, protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné 
podklady pro posouzení, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou 
účastnici řízeni uplatnit své námitky a dotčené správní úřady svá stanoviska. Současně je 
upozornil, že na později podané námitky nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 
vodního zákona, brát zřetel.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených 
v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s 
dotčenými správními úřady a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy 
zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s 
účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány 
důvody bránící povolení.

Povolení nakládání s vodami pro vypouštění odpadních vod do vod podzemních z navrhované 
čistírny odpadních vod pro vodní dílo domovní čistírnu odpadních vod typu EK-S4, výrobce 
EKOCIS, spol. s r.o. Bubovice, bylo vydáno samostatným rozhodnutím Magistrátu města 
Jablonec nad Nisou s platností do 31.prosince 2028, pod Sp.zn: 3957/2018/SPR/OŽP/St, čj: 
1091/2019, ze dne 8.1.2019.

Lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a nebude mít za 
následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních 
předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Město Lučany nad Nisou
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Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu 
Libereckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu 
orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet 
stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší 
ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno 
vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené 
stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle obci Lučany nad Nisou.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na 
staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního 
souhlasu.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení 
pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Povolení k odběru podzemní vody je vydáváno bez ohledu na jakost podzemní vody v místě 
tohoto povoleného nakládání.

Ing. Mgr. Ivana ŘimnáčováIvané Řimnáčová 
doořu stavebního a životníhoVedoucí odboru stavebního a životního prostředí

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 
písm. g) ve výši 300 Kč byl zaplacen dne 10.9.2019.

Obdrží:
účastníci (dodejky)
1. Prodesi, v.o.s., IDDS: vbcuwia
2. Město Lučany nad Nisou, IDDS: jfubvnq

dotčené správní úřady
3. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, IDDS. dkkdkdj
4. Magistrát města Jablonec nad Nisou, stavební úřad, Mírové náměstí č.p. 3100/19, 467 51
Jablonec nad Nisou 1


