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l/35 Liberec - mosty 35-0'l4..1 ,35,014..2,35-018..1 a 35-018..2

katastrální území: Františkov u Liberce
Obec: Liberec
Kraj : Liberecký

k.ú. Františkov u Liberce - celkem

stav SPIKN: 17,5,2022

rozsah věcného břemene je dán patou svahu silniěního úělesa na daném pozemku
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577l4 ost,pl. man.Dl. 19: 642 ;R-PoVodí Labe, stálni podnik, Víta Nejedlého 951/8, slezské Předměstí,50003 Hradec Králové 142 ŘsD čR

1614l6 ost.pl, man.pl. 4oi 642 iR-PoVodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové 407 Řsp čn
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SEZNAM SOUŘADNlC

1, 688927.L4 974093,40

2 688922.64 974087.83

3 688919.09 974080.36

4 688922.78 974074.79

5 688924.38 974073.1,5

6 688927.1,1, 974077.70

7 688g32,8L g74a8I.1,1,

8 688934.00 974081,.82

9 688934.06 974082.06

10 688935.05 974086.00

11 688940.47 974092.34

12 688942,25 974094.43

13 688943.11, 974095.43

1,4 688952.90 974100.93

1,5 688950.94 9741,05.45

16 688961.58 974105,39

17 688960,32 9741,08.06

18 688957.0L 974tI3.49

19 688954.30 974113.95

20 688947.89 974tlo.45

21, 688937.66 974104,85

22 688935.51, 9]41,03.67

23 688935,38 9741,03,60

24 688928.28 974094,81,

25 688927.32 .974093.63



-y

l 6t 1/4

25//19

'1:500

k.tt. Frontiškou u Liberce

16/5

rozsah věcného břemene je dán patou svahu silničního tělesa na daném pozemku
LEGENDA:

110/2 _ _ _.- Číslo o hronice porcely KN

slučkovó hronice

Hronice kotostrólního území dle kN

věcnó břemenom

@
@

o



Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
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l/35 Liberec - mostv 35-0í4..í. 35-014..2. 35-018..1 a 35-018..2

ObdrŽeli jsme Vaši žádost o stanovisko k dokumentaci pro společné řízení zpracované Ogl2O21firmou
PONTEX sPol. s r.o. pro výše uvedenou akci. Podle předložené dokumentace se jedná o výměnu
mostního svrŠku, výměnu mostního vybavení, sanaci nosné konstrukce a spodní stavby a posílení nosné
konstrukce přidáním kabelů podélného předpětí u mostů 35-014..1 , 35-a14..2,35-018..1 a 35-018..2
v zastavěném Území města Liberec v k.ú, Růžodol l, Františkov u Liberce a Liberec. Bude provedena
výměna odvodňovačŮ a svodŮ. Přípojné body kanalizace v úrovni terénu zůstanou zachovány. Množství
vody se po opravě mostu oproti stávajícímu stavu nezmění, Na vnější římse mostu 35-018,,2 bude
umístěna Protihluková stěna výška 5 m, v horní části z průhledných odrazivých čirých desek s
bezPeČnostní Úpravou pro ptáky, splňující požadavky TP 104. Před a za mostóm navázuje pHS z
nePrŮhledných Pohltivých panelů. Mosty 35-014..1,35-014..2 se nachází nad Janovodolským potokem
(IDVT 10103087) v ř.km cca 0,12O - 0,145, mosty 35-018..1, 35-018,.2 se nacházínad tokem RůŽodolský
ll (IDVT 14000547) v ř.km cca 0,360 - 0,385, Obě vodoteče jsou v předmětných úsecích zatrubněné.
Mosty ev,Č. 35-014..1 a 35- 014..2 překlenují tvÚx nůzoool l v Liberci. Mosty ev.č. 35-0.18..1 a 35-0.18.,2
překlenují MÚK Jungmannova v Liberci.

NavrŽený záměr se dotýká majetku státu (p.p.č. 161416 a 577t4 v k.ú. Františkov u Liberce), k němuž
vYkonává Právo vlastníka Povodí Labe, státní podnik. Tok Růžodolský ll a Janovodolský potok jsou ve
správě Povodí Labe, státní podnik.

Stavba se nachází ve vodním útvaru LNO 0100 - Lužická Nisa od toku Doubský potok po tok černá
Nisa, na souřadnicích (S-JTSK) Y: 688939, ý:974097.
k navrhovanému záměru vydáváme následující stanovisko správce povodí:
a) Z hlediska zájmŮ daných platným Národním pIánem povodí Odry a Plánem dílčího povodí

LuŽické Nisy a ostatních přítoků Odry (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je rtvedený
zámér moŽný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu á
ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a
kvantitativního stavu Útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého
stavu/potenciálu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými
dokumenty.

b) Z hlediska dalších záimů sledovaných vodním zákonem a správy vodního toku souhlasíme
s _navrhovaným záměrem bez připomínek.

c) Z^hlediska_majelkoprávních vztahů sdělujeme, že se navržený záměr dotýká majetku státu (p.p.č.
161416 a 57714 v k.ú. Františkov u Liberce), k němuž vykonává právo vlastníka Povodí Labe,'státní
Podnik, a z tohoto důvodu bude účastníkem případných správních řízení, vedených k tomuto záméru
Podle vodního nebo stavebního zákona. Podmínkou pro udělení souhlasu vlastníka pozemku a
stavbyse stavebním záměrem, vsouladu s ustanovením §lB4a zákona č. 183/2006 Sb., o územním



plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, je majetkoprávní vypořádání záměrem
(stavbou, činností) dotčeného majetku státu,

Ve věci uzavření příslušných smluvních vztahů se formou žádosti ( ipal n an íl,,n

_stanoviska) obrat'te na í Labe. státní podnik
t, přičemž Vaše žádost

. kontaktní údaje žadatele,

. identifikační údaje smluvnístrany, případně zplnomocnění pro zastupujícíosobu,

. katastrální situační výkres z projektové dokumentace se zákresem trvalého a dočasného záboru
pozemku/-ů, včetně vyčíslení těchto záború,

. případný geometrický plán, jehož specifikace bude upřesněna na základé výzvy příslušným
pracovníkem a řešena dle způsobu majetkoprávního vypořádání.

Podmínky udělení 
"ouhlu.u 

vlastníka pozemků se stavebními záméry cizích stavebníků
realizovaných na určeném majetku (pozemcích nebo stavbách) Povodí Labe, státní podnik (dle
§184a stavebníhq zákona) v návaznosti na nezbytné majetkoprávní vypořádání jsou popsány na
Štran*ac,J Casto xlaoene dotazy - iniormace Dro žaciatele.

Toto stanovisko, které je podkladem pro vydání rozhodnutí nebo jiného opatření vodoprávního nebo
jiného správního úřadu, nebo samosprávného orgánu, platí 2 roky od data jeho vydání, pokud v této
době nebylo využito pro vydání platného rozhodnutí nebo jiného opatření správními nebo samosprávnými
orgány.
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Na vědomí
PL - Z1 Jablonec nad Nisou PSL


