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SVS a.s. Teplice 
P ítkovská 1689 
415 50  Teplice  
 
 

 

  E-mail: ilona.simonkova@varnsdorf.cz 
 

VE EJNÁ  VYHLÁŠKA 
OZNÁMENÍ   ZAHÁJENÍ SPOLE NÉHO  ÚZEMNÍHO  A  STAVEBNÍHO  ÍZENÍ 

 
Severo eská vodárenská spole nost a.s., P ítkovská 1689, 415 50 Teplice, I  49099469, 
prost ednictvím svého zástupce Severo eské vodovody a kanalizace, a.s. P ítkovská 1689, 415 50 
Teplice, I  49099469,  v zastoupení Ing. Ji ího Marka  

 (dále jen "žadatel") podal dne 9 13.6.2022 žádost o vydání spole ného povolení na stavbu: 

„ DOLNÍ  PODLUŽÍ – NÁHRADA ZDROJE  TOLŠTÝN „ 

(dále jen "stavba“) íslo stavby DC 011 015,  

na p. .k. 1878/4  (trvalý travní porost),  2190/2 ( ostatní plocha), 152/5 (zahrada),  2127/1 (ostatní 
plocha), 1876/3 (zahrada), 2119/1 (ostatní plocha), 2127/14 (ostatní plocha),  2119/3 (vodní plocha),  
2192/1 (ostatní plocha),  2039/4 (trvalý travní porost) k.ú. Dolní Podluží,  1917/1 ( ostatní plocha), st.p.  
395 ( zastav ná plocha a nádvo í,  1890 (sportovišt  a rekrea ní plocha) k.ú. Ji etín pod Jedlovou, p. .k. 
2286/3 ( ostatní komunikace), 2186/1 ( ostatní komunikace), 2153/1 (ostatní komunikace) k.ú. Dolní 
Podluží. 

Uvedeným dnem bylo zahájeno spole né územní a stavební ízení (dále jen "spole né ízení"). 
 
K žádosti byla p iložena projektová dokumentace vypracovaná Ing. Tomášem Nevolem, autorizovaným 
inženýrem pro stavby vodního hospodá ství, KAIT 0500880, Severo eské vodovody a kanalizace, a.s., 
útvar projekce , Sladovnická 1082, 463 11  Liberec – Vratislavice . 
Projekt eší náhradu vodního zdroje Tolštýn a p epojení vodovodu v Dolním Podluží na zdroj ˇUV 
Ch ibská. Vodní zdroj Tolštýn bude ponechán jako provozní rezerva. 
 
Kapacity stavby  
IO 01  Zkapacitn ní adu 
IO 01.1 Zkapacitn ní adu - NP 
PEHD DN/OD 110 – 147 m 
Vodovodní p ípojky  PEHD DN/OD 32 – 3 ks 
IO 01.2 Zkapacitn ní adu – VP 
PEHD DN OD 90 –  166 m 
Vodovodní p ípojka 1 ks 
 
IO 02 Propojovací ad 
PEHD DN/OD 110 – 61,5 m 
Odstavení adu PE 40 
 
IO 03  Reduk ní šachta 
Šachta 3 x 1,5 m 
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IO 04 Reduk ní šachta – elektro a AS  
P ívod NN- CYKY-J 4 x10 – 5,5 m 
Zd ný pilí  – 2,2 x 1,8 x 0,6 m  
 
IO 05 Výustní  potrubí 
PEHD DN/OD 90 – 18 m 
Armaturní šachta DN 1000 – 1 ks 
 
IO 06 P ípojka .p. 318 
PEHD DN/OD 32  113, 5 m 
 
IO 07 Zkapacitn ní adu 
PEHD DN/OD 90 – 253 m  
Vodovodní p ípojky PEHD DN/OD 32 – 4 ks 
 
Stru ný popis stavby: 
IO 01 Zkapacitn ní adu 
Stávající rozvád cí ad OC DN 50 bude nahrazen v opa ném sm ru provozovaným zdvojeným adem 
PEHD DN/OD 110 v délce 147,5 m pro nižší pásmo a adem PEHD DN/OD 90 v délce 166 m pro vyšší 
pásmo. Potrubí povede p evážn  v soub hu  ve spole né trase v délce 142, 5 m, z toho bude cca 123,5 m 
provád no, jako horizontální ízený podvrt, do n hož budou spole n  vtažena ob  potrubí. V trase dojde k 
p epojení 4 vodovodních p ípojek.  
IO 02  Propojovací ad   
Jedná se o nový propojovací ad PEHD DN/OD 110 v délce 61,5 m z p ivad e ÚV Ch ibská –Varnsdorf 
PE 250 k nové reduk ní šacht . Sou asn  bude v míst  stávajících odbo ek na obou koncích odstaven 
stávající propoj PE 40 mezi p ivad em a stávajícím rozvád cím ádem LT 100.  
IO 03 Reduk ní šachta 
V podzemní šacht  o vnit ních sv tlých rozm rech 3 x 1,5 m se bude rozd lovat nový p ívod od ÚV 
Ch ibská na 2 ady pro nižší a vyšší pásmo Dolního Podluží. Na každé výstupní v tvi bude z ízena 
redukce tlaku pro p íslušné pásmo a ob  osazeny m ením pr toku. 
IO 04 Reduk ní šachta – elektro a AS   
U podzemní šachty bude vybudován  zd ný pilí  o rozm rech 2,2 x 1,8 x 0,6 m, ve kterém bude umíst n 
rozvad  technologie R1 a elektrom rný rozvad  RE. V podzemní šacht  budou umíst na idla m ení 
tlak  a m ení pr tok . 
IO 05 Výustní potrubí 
Bude provedeno nové výustní potrubí PEHD DN/OD 90 odstaveného stávajícího p ivad e ze zdroje 
Tolštýn OC 125. Na potrubí bude z ízena armaturní šachta DN 1000 s osazenou zp tnou klapkou. 
Stávající propoj OC 125 na rozvád cí ad LT 100 i odbo ka výusti budou osazeny sek ním uzáv rem. 
V míst  výusti bude opravena stávající b ehová ze  recipientu ( op rná ze  silnice III/2643).  
IO 06 P ípojka .p. 318 
V rámci odstavení p ivad e z vodního zdroje Tolštýn bude zaslepením stávající odbo ky zrušen stávající 
ad LT 80. Pro jedinou na ad napojenou nemovitost bude provedena nová vodovodní p ípojka PEHD 

ND/OD 32 v délce 113,5 m. Z p ívodního adu zdroje ÚV Nová Hu . Podchod pod silnicí II/264 bude 
proveden ízeným horizontálním podvrtem ( cca 13 m). Vodom rná sestava  uvnit  objektu bude 
dopln na o reduk ní ventil. 
IO 07 Zkapacitn ní  adu 
Stávající ad LT 50 bude v délce 253 m nahrazen potrubím PEHD DN/OD 90. V délce cca 228,5 m bude 
provád né ízeným horizontálním podvrtem. Na adu budou p epojeny 4 stávající vodovodní p ípojky.  
 

 M stský ú ad Varnsdorf, odbor životního prost edí, jako vodoprávní ú ad p íslušný podle § 104 odst. 2 
písm.c) a  § 106 zákona . 254/2001 Sb., o vodách a o zm n  n kterých zákon  (vodní zákon), ve zn ní 
pozd jších p edpis  (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební ú ad p íslušný podle § 15 odst. 4 
vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební 
zákon), ve zn ní pozd jších p edpis  (dále jen "stavební zákon"), místn  p íslušný podle § 11 zákona . 
500/2004 Sb., správní ád v pozd jším zn ní, oznamuje zahájení spole ného ízení podle § 94m 
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stavebního zákona, ve kterém upouští od ústního jednání. Dot ené orgány mohou uplatnit závazná 
stanoviska, ú astníci ízení své námitky a ve ejnost p ipomínky do 

15 dn  od doru ení tohoto oznámení. 

Ú astníci ízení mohou nahlížet do podklad  rozhodnutí (M stský ú ad Varnsdorf, odbor životního 
prost edí, ú ední dny pond lí a st eda od 8,00 - 17,00 hodin). 

 

Pou ení: 

Závazná stanoviska dot ených orgán , námitky ú astník  ízení a p ipomínky ve ejnosti musí být 
uplatn ny v uvedeném termínu, jinak se k nim nep ihlíží. K závazným stanovisk m a námitkám k v cem, 
o kterých bylo rozhodnuto p i vydání územn  plánovací dokumentace, se nep ihlíží. K námitkám, které 
p ekra ují rozsah a nespl ují požadavky § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nep ihlíží. Ú astník ízení ve 
svých námitkách uvede skute nosti, které zakládají jeho postavení jako ú astníka ízení, a d vody podání 
námitek. 

Obec m že uplatnit námitky k ochran  zájm  obce a zájm  ob an  obce. Vlastník pozemku nebo stavby, 
na kterých má být požadovaný zám r uskute n n, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné v cné 
právo k tomuto pozemku nebo stavb , nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné v cné právo k sousedním 
stavbám anebo sousedním pozemk m nebo stavbám na nich m že být spole ným povolením p ímo 
dot eno, m že uplat ovat námitky proti projednávanému zám ru v rozsahu, jakým je její právo p ímo 
dot eno. Osoba, která je ú astníkem ízení podle zvláštního právního p edpisu, m že uplat ovat námitky 
pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným zám rem dot en ve ejný zájem, jehož ochranou se podle 
zvláštního právního p edpisu zabývá. 

Ú astník ízení m že podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové 
dokumentaci, zp sobu provád ní a užívání stavby nebo požadavk m dot ených orgán , pokud je jimi 
p ímo dot eno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opat ení nebo 
právo odpovídající v cnému b emenu k pozemku nebo stavb ; k námitkám, které p ekra ují uvedený 
rozsah, se nep ihlíží. P epokládaný termín pro vydání rozhodnutí je po 15.7.2022.  

Nechá-li se n který z ú astník  zastupovat, p edloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 
 
 

Ing. P emysl Brzák 
vedoucí odboru životní prost edí 

  
 
 
 
 
Toto oznámení musí být vyv šeno nejmén  po dobu 15 dn  zp sobem na míst  v obci 
obvyklém. Oznámení bude též zve ejn no zp sobem, umož ujícím dálkový p ístup.  
 
Vyv šeno dne ...............................  
Sejmuto dne ............................  
Zve ejn no zp sobem , umož ujícím dálkový p ístup ...............................  
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyv šení a sejmutí oznámení.  
(po sejmutí zaslat M Ú Varnsdorf, odbor životního prost edí  
 
 
Obdrží: 
Ú astníci spole ného územního a stavebního ízení o povolení stavby:  
ú astníci ízení podle § 94k a) až d) stavebního zákona, § 27 odst. 1) správního ádu (datová schránka a 
dodejky)  
SVS a.s. Teplice, prost ednictvím svého zástupce S VK a.s., IDDS: f7rf9ns, v zastoupení Ing. Ji ího 
Marka  
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Ú astníci ízení podle § 94k stavebního zákona a § 27 odst. 2) a 3) správního ádu (do vlastních rukou) 
Obec Dolní Podluží, IDDS: 8t6a4bh 
Obec Ji etín pod Jedlovou, Vina ská 32, 407 56 Ji etín pod Jedlovou  
Povodí Oh e, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm 
Ústecký kraj, IDDS: t9zbsva 
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p ísp vková organizace, IDDS: 6hevxje 

editelství silnic a dálnic R, IDDS: zjq4rhz 
CETIN a.s., IDDS: qa7425t 
S VK a.s., IDDS: f7rf9ns 

EZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt 
Domov sv. Vincenta de Paul z.ú., IDDS: 6wtqhpp 
Martin Job, Novom stská .p. 2362, 407 47  Varnsdorf 1 
Stanislava Jobová, Novom stská .p. 2362, 407 47  Varnsdorf 1 
Petra Ku erová, Dolní Podluží .p. 479, 407 55  Dolní Podluží 
Radek Tesa , D ínská .p. 318, 407 56  Ji etín pod Jedlovou 
Cihlá ová Jana, Dolní Podluží .p. 1, 407 55  Dolní Podluží 
Povodí Oh e s.p.,  Bezru ova 4219, 430 03  Chomutov, IDDS: 7ptt8gm 
  

Osoby s vlastnickými nebo jinými v cnými právy k sousedním pozemk m (ve ejnou vyhláškou) 
1878/1, 1878/6, 1878/2, st.p. . 97, 150, 2149/2, 1878/7, 1878/6, 1878/2, 97, 150, 2149/2, 153, st.p. . 99, 
2127/12, 2127/11, 154/2, 1782/2, 2152/1, 1781, 1876/5, 145/2, st.p.  65,95/1, st.p. 62, 66/1, p. .k. 2355, 
2039/7, 2039/10, 1917/6, 1923, 1917/2, 1737/2, 1741/3, st.p. 107/1, p. .k. 2163/2, 169, 1709/1, 1709/7, 
1709/8, 1714/3, st.p. 367, p. .k. 1709/2, 1714/4 k.ú. Dolní Podluží. 
 
dot ené správní ú ady 
Agentura ochrany p írody a krajiny R, SCHKO Lužické hory, Jablonné v Podješt dí, IDDS: zqmdynq 
M Ú Varnsdorf SÚ/ú ad územního plánování, Nám. E. Beneše .p. 470, 407 47  Varnsdorf 1 
M Ú Varnsdorf - OŽP, Nám. E. Beneše .p. 470, 407 47  Varnsdorf 1 
            
ostatní 
vlastní  
 










