K příslušné žádosti na vodoprávní úřad Tanvald doložit:
o 3x projektová dokumentace opatřená autorizačním razítkem osoby pro vodohospodářské stavby
(pouze 2x projektová dokumentace, pokud stavíte v k.ú. Český Šumburk nebo Tanvald)
o 3x hydrogeologický posudek od autorizovaného hydrogeologa
(pouze 2x hydrogeologický posudek, pokud stavíte v k.ú. Český Šumburk nebo Tanvald)
o plná moc v případě zastupování investora (s daty narození zmocnitele a zmocněnce)
o nachází-li se stavba na cizích pozemcích – doložit souhlasy vlastníků pozemků na výkrese „situace“
(jméno, adresa, datum narození, podpis příp. razítko)

Dokladová část projektové dokumentace bude obsahovat:
o MěÚ Tanvald - Žádost o koordinované stanovisko (web města Tanvald)
o závazné stanovisko příslušného stavebního úřadu (SÚ Smržovka, SÚ Hamry, SÚ Desná; za
SÚ Tanvald nepožadujeme)
o Správa CHKO Jizerské hory, U jezu 10, 460 01 Liberec II - u staveb v CHKO JH
o Správa Krkonošského národního parku, Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí - u staveb v KRNAP
o Povodí Labe s.p., Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové - u všech ČOV
o Lesy ČR, krajské ředitelství Liberec, Sokolská 1383/37, 460 01 Liberec I – využívá-li stavba vodní tok
ve správě Lesů ČR, nebo je-li stavba na lesním pozemku či 50m od lesního pozemku
o Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina, 1. máje 26/858, 460 07 Liberec III vrtaná studna nad 30 metrů, jakákoliv kopaná studna
o Krajský úřad Libereckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, U Jezu 642/2a
461 80 Liberec II - vrtaná studna nad 30 metrů, jakákoliv kopaná studna
o sdělení o existenci sítí od všech správců sítí:
▪ SČVK (webový formulář) nebo obec - vodovod
▪ ČEZ Distribuce (webový formulář) - elektro
▪ ČEZ ITC (webový formulář) - elektro
▪ SČVK (webový formulář) nebo obec - kanalizace
▪ GridServices (webový formulář) - plyn
▪ CETIN (webový formulář) - optika
▪ veřejné osvětlení – příslušná obec
o souhlasy jednotlivých správců sítí, jsou–li z výše uvedeného bodu jejich zájmy dotčeny
o zasahuje-li stavba do komunikace
▪ majitel komunikace – obec
▪ nebo Krajská správa silnic Libereckého kraje, Československé armády 4805/24, 466 05
Jablonec nad Nisou
o je-li stavba v ochranném pásmu dráhy – tj. do 50m od hrany kolejí
▪ SŽDC s.o., obl. ředitelství Hradec Králové, U Fotochemy 259, 501 01 Hradec Králové
▪ ČD – Telematika a.s., Pod Táborem 369/8a, 190 00 Praha 9
▪ Drážní úřad, Wilsonova 8, 121 06 Praha 2
o Krajská hygienická stanice Libereckého kraje - pro ČOV či studny pro podnikání, pro vodovodní řad
o Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje - pro vodovodní řad

