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Stavební povolení

ROZHODNUTÍ
Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný podle ustanovení
§ 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon) a dle ustanovení § 15 zákona číslo 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), jako
speciální stavební úřad, a místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona číslo 500/2004
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), na základě posouzení veškerého
spisového materiálu ve věci, rozhodl takto:
Výroková část:
Podle ustanovení § 15 vodního zákona v souladu s ustanovením § 115 stavebního zákona vydává
společnosti Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská č.p. 1689/14, 415 01 Teplice, IČ
49099469, jako účastníku řízení
povolení ke stavbě vodního díla
„ Blíževedly - čerpací stanice a výtlačný řad odpadních vod z ČSOV II“ na pozemku parc. č. 41/2,
155/1, 155/5, 155/6, 155/7, 451/2 a 1003/2 v katastrálním území Blíževedly, obec Blíževedly, okres
Česká Lípa, kraj Liberecký, ČHP 1-12-03-047, HGR 4520 – Křída pravostranných přítoků Labe.

Orientační určení polohy stavby:
Začátek stavby

X 985183,26

Y 736318,51

Konec stavby

X 985313,43

Y 736545,47

Stavba obsahuje:
IO 01 ČSOV
Kruhová plastová samonosná čerpací jímka typ MS 940/2000 DN 80ND, se separací pevných látek.
ČSOV bude mít vybudované odlehčení s Šs1 před ČSOV.
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IO 02 Výtlačný řad
Výtlačný řad PE HD 90 x 5,4 mm, délky 328 m bude z ČSOV bude veden zpevněnou komunikací až do
šachty Šs1 u objektu č.p. 52. Odtud budou vody natékat stávající jednotnou kanalizací na stávající ČOV I.
V šachtě Šs1 bude provedena úprava dna s vyzděním cihelné příčky o výšce 150 mm, čímž dojde
k zabránění odtoku čerpaných OV zpět na ČSOV.
IO 03 Gravitační přítok do ČSOV
Nový nátok bude proveden z potrubí KTH DN 500 v délce 16,5 m a PE-HD 225 x 13,4 mm délky 3,5 a
bude napojen na stávající kanalizaci v nové šachtě Šs2. V šachtě bude vybudováno odlehčení -boční
přelivná hrana šířky 45 cm bude provedena jako stavitelná.
IO Opěrná zeď
Demolice stávající ČOV II
Po vybudování a zprovoznění ČS dojde k likvidaci stávající ČOV II , která se skládá z provozní budovy,
podzemní ocelové jímky,stávajícího měrného objetu a stávající opěrné zdi.
Povolení se vydává za následujících podmínek:
1. Stavba bude provedena podle ověřené dokumentace zpracované projekční kanceláří Ing. Stanislava
Zahradníka, U Černého dolu 575/4, 460 01 Liberec, která byla projednána ve stavebním řízení.
Veškeré případné změny a odchylky nesmí být provedeny bez předchozího povolení Městského
úřadu Česká Lípa, odboru životního prostředí.
2. Předpokládaný termín dokončení stavby: 12/2015.
3. Stavba bude prováděna dodavatelsky. Před zahájením stavby bude vodoprávnímu úřadu Městského
úřadu Česká Lípa písemně oznámen termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele
včetně stavebního dozora.
4. Před započetím stavby (stavebních prací) zajistí stavebník vytýčení veškerých podzemních zařízení a
vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným.
5. Dokončenou stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu dle § 122 stavebního zákona.
6. Budou respektovány podmínky závazného stanoviska odboru životního prostředí MěÚ Česká Lípa,
orgánu ochrany ovzduší ze dne 05.08.2013 pod č.j. MUCL/89053/2013:
- Bourací, zemní a výkopové práce budou vedeny způsobem, které zajistí minimální prašnost.
- V případě potřeby budou prováděna účinná opatření k omezení prašnosti – skrápění staveniště,
skrápění stavební suti, zakrytí stavební suti a výkopku (zeminy) při odvozu, čištění kol a nákladních
automobilů a stavebních mechanizmů při výjezdu ze staveniště.
- Z plochy trvalého odnětí bude před zahájením stavebních prací provedena skrývka ornice dle
skutečné mocnosti orničního profilu. Skrývka bude rozprostřena na přilehlé části zemědělské půdy. O
činnostech souvisejících s nakládáním s ornicí stavebník provede protokol (stavební deník)
7. Veškerý odpad, který vznikne při stavbě, bude vytříděn a využit, popř. odstraněn oprávněnou osobou.
8. Pozemky dotčené stavbou budou po ukončení prací uvedeny do náležitého stavu.
9. Veškeré změny v projektové dokumentaci budou projednány se zodpovědným projektantem.
10. Před zahájením stavby bude zajištěno vytyčení prostorové polohy odborně způsobilými osobami.
Výsledky vytyčení budou ověřeny úředně oprávněnými zeměměřičskými inženýry. Vytyčování bude
provedeno podle vytyčovacích výkresů.
11. V průběhu stavby nedojde ke znečištění vod látkami nebezpečnými vodám, zvláště ne ropnými
látkami.
12. Při realizaci stavby nebudou zakládány dlouhodobé skládky materiálu a žádné skládky odpadu.
13. Budou respektovány podmínky souhlasu s činností v ochranném pásmu nadzemního vedení VN a
trafostanice ČEZ Distribuce, a.s., Děčín ze dne 22.09.2011 č.j. včetně vyjádření ze dne 12.03.2013
pod č.j. 0100143729. Stavebník před započetím zemních prací 14 dní předem požádá o vytýčení
energetického zařízení, prostřednictvím Zákaznické linky 840 840 840. Podmínky pro provádění
činností v ochranných pásmech podzemních vedení a podmínek souhlasu s činnosti v ochranném
pásmu VN, budou prokazatelně předány dodavateli stavby.
14. Budou respektovány podmínky vyjádření společnosti Telefónica O2 Czech republic, a.s. ze dne
11.03.2013 pod č.j. 540307/13. Podmínky ochrany SEK společnosti Telefónica O2 budou
prokazatelně předány dodavateli stavby.
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15. Při provádění stavby budou plně respektovány podmínky dané SčVK a.s. Teplice, ve vyjádření č.j.
O13610040509/UTPCV/Če ze dne 15.07.2013 :
-

-

-

Souhlasíme se zrušením čistírny odpadních vod v rámci stavby a zřízením čerpací stanice odpadních
vod z lokality Blíževedel včetně nově zbudovaného výtlaku do šachty na stávající kanalizaci
zakončené čistírnou odpadních vod Blíževedly. Souhlasíme se zaústěním nového kanalizačního
výtlaku do vrcholové šachty tak, aby nedocházelo k toku odpadních vod zpět na čerpací stanici.
Souhlasíme s navrženou trasou a materiálem kanalizačního výtlaku PE HD 90 o délce 328 m dle
předložené PD. Stavba musí být provedena dle platných ČSN v jejich celém rozsahu.
Před zahájením výkopových prací bude provedeno vytýčení st. vodohospodářského ( VH ) zařízení
na místě přímo ve staveništi (trase) a prostoru potřebném pro provádění stavby, následně pak lze
s konečnou platností určit trasu pokládaného zařízení. Provede provoz vodovodů, p. Revák 487 521
521, provoz kanalizací, p. Neubauerová 487 521 521, příp. dispečink Liberec na základě
objednávky.
Investor stavby prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět práce, s polohou tohoto
vedení a zařízení, včetně jeho profilu, upozorní organizace provádějící práce na možnou polohovou
odchylku uložených sítí od výkresové dokumentace.
Zahájení prací nám bude s předstihem písemně oznámeno včetně jména a telefonického spojení na
stavební dozor a dodavatele stavby, aby v případě sporů mohla být rychle a účelně sjednána náprava.
Rovněž bude písemně provozu vodovodů a kanalizací oznámeno ukončení stavebních prací.
Požadujeme být přizváni ke každé činnosti v ochranném pásmu námi provozovaného zařízení, ke
kontrole pokládky inž. sítí před záhozem a ke kolaudaci akce.
Zhotovitel umožní v průběhu prací pracovníkovi provozovatele VH zařízení kontrolu dodržení
podmínek stanovených v tomto vyjádření.
V území výstavby dojde ke stavební činnosti v ochranném pásmu VH zařízení v majetku SVS a.s.
Teplice a v provozování Severočeských vodovodů a kanalizací a.s. závod Liberec.
Napojení na stávající kanalizační stoku v provozování naší společnosti provede provoz kanalizací, p.
Neubauerová 487 521 521. Realizace výtlaku a čerpací stanice bude prováděna ve spolupráci s
pracovníky uvedeného provozu, o provedené kontrole bude předložen písemný zápis.
Požadujeme při umístění vůči jednotlivým objektům staveb včetně oplocení a souvisejících objektů
k inž. sítím / HUP, kiosky NN, sloupy osvětlení, opěrné zdi, oplocení, reklamní tabule atd./ dodržet
ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok dle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a
kanalizacích ve znění pozdějších předpisů. Dále je nutno dodržet příslušné ČSN ve vztahu k výsadbě
vzrostlých porostů.
Připomínky budoucího provozovatele ČSOV :

-

-

K osazení technologie nemáme žádné připomínky.
Plastová samonosná jímka – zde požadujeme projednat ústně, zda tato jímka splňuje optimální
rozměry pro bezproblémovou obsluhu a údržbu zařízení při sestupu obsluhy do jímky.
Jedná se o bezobslužný objekt s přenosem havarijních stavů na místo s trvalou obsluhou
provozovatele pomocí dálkového přenosu (samostatný rozvaděč telemetrie). Namísto jednotlivých
digitálních signálů vyvedených na svorkovnici a poté teprve do rozvaděče telemetrie, doporučujeme
pouze doplnit navržené PLC o modul GSM, čímž odpadne nutnost instalovat další rozvaděč i potřeba
vyvedení jednotlivých signálů dalším kabelem.
Doporučujeme umožnit souběh chodu čerpadel v případě zvýšeného přítoku odpadních vod a
v návaznosti na to upravit i uváděný soudobý příkon případně jistič před elektroměrem (pokud
nevyhovuje).
Určení vnějších vlivů dle ČSN 332000-3 je součástí TZ. Požadujeme zpracovat v souladu s normou
jako Protokol o určení vnějších vlivů, který bude podepsaný a vložený jako doklad v dokladové části
PD.

Při předání stavby budeme požadovat následující doklady:
-

Provozní řád ČSOV v písemné i digitální podobě předem odsouhlasený útvarem technicko provozní
činnosti v Teplicích.
3

Spis.zn. MUCL/97178/2013/Piš

-

Veškeré doklady a povolení (stavební povolení, kolaudační rozhodnutí …).
Geodetické zaměření skutečného provedení stavby včetně přípojky NN.
Prohlášení o shodě a certifikáty na veškeré použité výrobky včetně betonu a rozváděčů.
Protokol o provedení zkoušek vodotěsnosti nádrže ČSOV.
Prohlášení o shodě rozvaděčů.
Výchozí revize všech el. zařízení včetně revize elektropřípojky.
Dodací list nádrže ČSOV, záruční listy na všechny výrobky.
Protokol o určení vnějších vlivů.
Kompletní dokumentaci skutečného provedení stavby.

Dále požadujeme, aby zástupci Útvaru technicko provozní činnosti byli přizváni ke všem řízením
týkajících se dané věci. Veškeré změny oproti schválené PD budou s námi předem odsouhlaseny.
V případě, že bude vypracována realizační projektová dokumentace pro výběr zhotovitele stavby,
požadujeme ji předložit útvaru technickoprovozní činnosti společnosti Severočeské vodovody a
kanalizace, a.s. k odsouhlasení.
-

V dostatečném časovém předstihu před kolaudačním řízením investor na technické odd.
v České Lípě doloží:
smlouva o dílo
předávací protokol
protokol o zkoušce vodotěsnosti kanalizace i výtlaku
kamerovou prohlídku včetně záznamu
potvrzení o prohlídce provozovatelem vodovodů a kanalizace
kompletní projektovou dokumentaci opravenou dle skutečného provedení včetně kladečského
výkresu výtlaku
schválený provozní řád kanalizace i ČSOV a podepsaný
návrh kanalizačního řádu
revizní zprávy el. zařízení čerpací stanice odpadních vod
technologické podklady k použitým strojním zařízením
protokol o zkoušce vodotěsnosti čerpací stanice
pokud nebude povolován zkušební provoz, tak požadujeme též komplexní vyzkoušení
provozu čerpací stanice se zprávou o vyhodnocení
doklady o jakosti rozvaděčů a technologických zařízení
výchozí revize každého elektrického zařízení, kabelů a hromosvodů
zaměření skutečného stavu celé stavby do katastrální mapy v platném souřadnicovém a výškovém
systému dgn, včetně hloubek uložení, profilu materiálu (tzn. že sítě budou zaměřeny před zakrytím)
zápis o kontrole provedení obsypu a záhozu potrubí
zápis funkčnosti trasovacího vodiče nad výtlakem

Odůvodnění:
Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, obdržel žádost, kterou dne kterou dne 27.08.2013
podala Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská č.p. 1689/14, 415 01 Teplice, IČ 49099469
v zastoupení zplnomocněným zástupcem Ing. Stanislavem Zahradníkem, U Černého dolu č.p. 575/4, 460
01 Liberec, IČ 12059013, o vydání stavebního povolení na stavbu „ Blíževedly - čerpací stanice a
výtlačný řad odpadních vod z ČSOV II“ na pozemku parc. č. 41/2, 155/1, 155/5, 155/6, 155/7, 451/2 a
1003/2 v katastrálním území Blíževedly, obec Blíževedly, okres Česká Lípa, kraj Liberecký.
Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný podle ustanovení
§ 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 vodního zákona a dle ustanovení § 15 stavebního zákona, jako
speciální
stavební
úřad,
a
místně
příslušný
vodoprávní
úřad
podle
ustanovení
§ 11 správního řádu, v souladu s ustanovením § 15 a § 115 vodního zákona a dle ustanovení
§ 112 stavebního zákona, oznámil přípisem ze dne 02.10.2013 pod č.j.: MUCL/97178/2013/Piš
účastníkům řízení a dotčeným správním úřadům zahájení správního řízení ve věci. Ve smyslu § 112 odst.
2) stavebního zákona Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, upustil od ústního jednání
spojeného s místním šetřením, jelikož mu byly dobře známy poměry předmětné stavby a žádost
4
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poskytovala dostatečný podklad pro posouzení předmětné věci. V přípisu stanovil účastníkům řízení dle
v ustanovení § 115 odst. 10 vodního zákona v souladu s ustanovením § 112 stavebního zákona lhůtu k
uplatnění svých námitek v termínu do 30.10.2013. Ve stanoveném termínu nebyla Městskému úřadu
Česká Lípa, odboru životního prostředí, vodoprávnímu úřadu doručena žádna nesouhlasná stanoviska.
V rámci správního řízení vodoprávní úřad a speciální stavební úřad přezkoumal žádost s předloženými
doklady, projektovou dokumentaci, stanoviska účastníků řízení a správních úřadů. Žádné připomínky,
které by bránily vydání stavebního povolení, nebyly vzneseny. V průběhu řízení nebyly shledány závady,
které by bránily vydání předmětného rozhodnutí. Veškeré požadované doklady byly v průběhu správního
řízení doloženy. Oprávněné připomínky účastníků řízení byly v plném rozsahu zakotveny ve výrokové
části tohoto rozhodnutí. Ostatní podmínky, které vyplývají přímo z ustanovení příslušných zákonů,
vodoprávní úřad uvádí v závěru odůvodnění v části "Upozornění".
Správní poplatek byl v souladu se zákonem číslo 634/2004 Sb., o správních poplatcích, zaplacen na účet
Městského úřadu Česká Lípa dne 10.10.2013.
Na výše uvedenou stavbu byl vydáno územní rozhodnutí stavebním úřadem MěÚ Česká Lípa dne
03.05.2010 pod č.j. MUCL/193689/2009, jehož platnost byla prodloužena rozhodnutím ze dne
28.05.2012 pod č.j MUCL/27379/2012.
Na základě výše uvedených skutečností a po posouzení veškeré dokumentace Městský úřad Česká Lípa,
odbor životního prostředí nezjistil žádné skutečnosti bránící vydání předmětného rozhodnutí a rozhodl
tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Upozornění:








Při práci v blízkosti sítí je nutno dodržet platné právní předpisy, zejména vyhlášku ČÚBP číslo
324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a zařízení při stavebních pracích a normy ČSN 73
3050 - Zemní práce, ČSN 73 6005 - Prostorová úprava vedení technického vybavení, ČSN 33 20005-54 - Uzemnění a ochranné vodiče, ČSN 33 3300, ČSN 34 1090.
Při stavbě budou respektovány požadavky správců inženýrských sítí (zařízení) týkající se pracovního
postupu a zabezpečení těchto zařízení.
Stavba bude provedena dodavatelsky. Dodavatel stavby musí mít oprávnění k provádění stavebních a
montážních prací jako předmět své činnosti podle zvláštních předpisů.
Zemina z výkopů bude využita v rámci stavby. Přebytek zeminy bude spolu s dalšími odpady, které
vzniknou v rámci výstavby budou zařazeny dle vyhlášky č. 381/2001 Sb., ve znění pozdějších
předpisů (katalog odpadů) a předány pouze osobě oprávněné k převzetí příslušných odpadů, a to
přednostně k přípravě k opětovnému použití, recyklaci, popř. využití.
Stavební povolení pozbývá platnost, jestliže stavba nebyla zahájena do dvou let ode dne, kdy nabylo
právní moci. Dobu platnosti stavebního povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou
žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti
stavebního povolení (§ 115 odst. 4 stavebního zákona).

K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu stavebník doloží:
-

předávací protokol
protokol o zkoušce vodotěsnosti kanalizace i výtlaku
potvrzení o prohlídce provozovatelem vodovodů a kanalizace
kompletní projektovou dokumentaci opravenou dle skutečného provedení
výkresu
provozní řád kanalizace i ČSOV
revizní zprávy el. zařízení čerpací stanice odpadních vod
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-

protokol o zkoušce vodotěsnosti čerpací stanice
výchozí revize elektrického zařízení,
zaměření skutečného stavu celé stavby do katastrální mapy v platném souřadnicovém a výškovém
systému dgn, včetně hloubek uložení, profilu materiálu (tzn. že sítě budou zaměřeny před zakrytím)
zápis o kontrole provedení obsypu a záhozu potrubí
zápis funkčnosti trasovacího vodiče nad výtlakem
stanovisko SčVK, a.s. Teplice
stanoviska dotčených orgánů státní správy

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 a § 83 odst. 1 správního řádu
odvolání, ve kterém uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a v čem je spatřován rozpor s
právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode
dne oznámení rozhodnutí ke Krajskému úřadu Libereckého kraje podáním učiněným u Městského
úřadu Česká Lípa.
Odvolání se podává v počtu stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal vodoprávnímu úřadu a aby každý
účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho
náklady Městský úřad Česká Lípa.
Odvolání musí mít náležitosti dle ustanovení § 82 správního řádu.
Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst.1 správního řádu odkladný účinek.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné (§ 82 odst. 1 správního řádu).
Obdrží:
Účastníci řízení dle § 109 odst. 1 písm. a) stavebního zákona (doručení do vlastních rukou) :
Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská č.p. 1689/14, 415 01 Teplice,
kterou zastupuje Ing. Stanislav Zahradník, U Černého dolu č.p. 575/4, 460 01 Liberec
Účastníci řízení § 109 odst. 1 písm. c) stavebního zákona (doručení veřejnou vyhláškou):
Státní pozemkový úřad, Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha,
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace,
Obec Blíževedly, Blíževedly 10, 471 04 Blíževedly,

Účastníci řízení § 109 odst. 1 písm. e) stavebního zákona (doručení veřejnou vyhláškou) :
vlastníci st.p.č.154 v k.ú. Blíževedly
vlastníci p.p.č.157 v k. ú. Blíževedly
vlastníci p.p.č.1434 v k.ú. Blíževedly
vlastníci p.p.č.1407 v k.ú. Blíževedly
vlastníci p.p.č.149 v k.ú. Blíževedly
vlastníci p.p.č.162 v k.ú. Blíževedly
vlastníci st.p.č.163 v k.ú. Blíževedly
vlastníci p.p.č.153 v k.ú. Blíževedly
vlastníci p.p.č. 41/4 v k.ú. Blíževedly
vlastníci st.p.č.165 v k.ú. Blíževedly
vlastníci st.p.č.166 v k.ú. Blíževedly
vlastníci p.p.č.4 v k.ú. Blíževedly
vlastníci st.p.č.21 v k.ú. Blíževedly
vlastníci st.p.č. 22 v k.ú. Blíževedly
vlastníci p.p.č.23 v k.ú. Blíževedly
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vlastníci st.p.č.24 v k.ú. Blíževedly
vlastníci st.p.č.135 v k.ú. Blíževedly
vlastníci st.p.č.28 v k.ú. Blíževedly
vlastníci st.p.č. 30 v k.ú. Blíževedly
vlastníci st.p.č.134 v k.ú. Blíževedly
vlastníci st.p.č.129 v k.ú. Blíževedly
vlastníci st.p.č.117 v k.ú. Blíževedly
vlastníci st.p.č. 125 v k.ú. Blíževedly
vlastníci st.p.č.123/1 v k.ú. Blíževedly
vlastníci st.p.č.124 v k.ú. Blíževedly

Ing. Píšková Alexandra
referent vodního hospodářství

otisk úředního razítka

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce města Česká Lípa a obce Blíževedly, minimálně
15 dnů způsobem v místě obvyklém. Oznámení se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový
přístup na internetové adrese www.mucl.cz, www.blizevedly.liberecko.com, 15. den je posledním dnem
oznámení.

Datum vyvěšení:………………..

Datum sejmutí:…………………

……………………………….

………………………………….

Podpis oprávněné osoby
potvrzující vyvěšení

Podpis oprávněné osoby
potvrzující sejmutí

Razítko:

Razítko:

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 500/2004 Sb. (správní
řád).
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Dotčené správní orgány:
Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí
Městský úřad Česká Lípa, stavební úřad
Městský úřad Česká Lípa, odbor dopravy
Správa CHKO Kokořínsko
Vojenská ubytovací a stavební správa

ID DS: bkfbe3p
IČ: 00260428
Fax.: 487 881 177
http: www.mucl.cz

Adresa pro písemný styk:
náměstí T. G. Masaryka čp. 1
470 36 ČESKÁ LÍPA
e-podatelna: podatelna@mucl.cz
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Adresa sídla pracoviště:
náměstí T.G.Masaryka č.p. (budova F)
470 36 ČESKÁ LÍPA
e-mail: piskova@mucl.cz

