
M A G I S T R Á T   M Ě S T A   L I B E R E C  
o d b o r   s t a v e b n í   ú ř a d   

nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 

tel. 485 243 111 

 

Č. j.: SURR/7130/220892/20-Vr Liberec, dne 25.1.2021 

CJ MML 018208/21 

Oprávněná úřední osoba: Ing. Jaroslav Vrabec 

tel.: 485 243 604  

 

 

RD Karlinky s.r.o. 

Pavlovická č.p. 467/9 

Liberec I-Staré Město 

460 01  Liberec 1 

 

 

 

OZNÁMENÍ 

ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ 

 

RD Karlinky s.r.o., IČO 07260547, Pavlovická č.p. 467/9, Liberec I-Staré Město, 460 01  Liberec 1, 

kterou zastupuje Alena Koberová, Gagarinova č.p. 798/51, Liberec VI-Rochlice, 460 06  Liberec 6 

(dále jen "žadatel") podal dne 16.11.2020 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: 

 

RD Karlinky - infrastruktura lokality, ul. U Lesíčka, Liberec XVIII - Karlinky 

 

na pozemku parc. č. 88/1, 88/3, 90, 89, 86/6, 102, 103, 392, 48 v katastrálním území Karlinky. Uvedeným 

dnem bylo zahájeno územní řízení. 

 

Druh a účel umisťované stavby: 

Zasíťování pozemků pro budoucí výstavbu 13ti rodinných domů - komunikace včetně osvětlení a 

odkanalizování, vodovodní řad včetně přípojek, kanalizace včetně přípojek, STL plynovodní řad včetně 

přípojek.  

Stavba je členěna na objekty: 

SO 101 komunikace 

SO 301 Prodloužení vodovodního řadu a přípojky na pozemky 

SO 302 Tlaková splašková kanalizace 

SO 303 Dešťová kanalizace - odvodnění komunikace a vsakování 

SO 401 Veřejné osvětlení 

SO 501 Plynovodní řad 

SO 502 Domovní přípojky plynu na pozemky 

 

SO 101 komunikace 

Nová komunikace bude provedena prodloužením stávající komunikace ul. U Lesíčka v délce 58,0 m a 

novou odbočkou délky 40,0 m. Tyto dvě komunikace budou provedeny jako obousměrné v šíři 5,5m. 

Lokalita bude dopravně řešena novou jednosměrnou komunikací šíře 3,5m délky 320,77 m. Z této 
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komunikace budou provedeny nové sjezdy na pozemky jednotlivých rodinných domů. Při ul. U Lesíčka 

bude zřízena zpevněná plocha 5,0 x 11,4 m pro umístění odpadních kontejnerů. 

Součástí stavby komunikací bude rozšíření stávající komunikace ul. V Závětří, a to dvěma výhybnami. 

První bude umístěna 82,5 m od křižovatky s ul. U Lesíčka, druhá pak 47,5 m před křižovatkou s ul. 

Karlinská. Zde bude vozovka upravena na šířku 5,0 m. Rozšíření bude provedeno plnou konstrukcí 

vozovky a dodatečným pruhem z přejezdové betonové dlažby.   

Komunikace se umisťuje na pozemky p.p.č. 88/1, 88/3, 90 k.ú. Karlinky. 

Výhybny v ul. V Závětří se umisťují na pozemek p.p.č. 48 k.ú. Karlinky 

 

SO 301 Prodloužení vodovodního řadu a přípojky na pozemky 

vodovodní řad V-1 z trub PVC 225 mm délky 420 m, řad V-2 z trub PEHD 90x8,2 mm délky 92,6 m, řad 

V-3 z trub PEHD 90x8,2 mm délky 36,6 m. 13 kusů vodovodních přípojek z trub PEHD 32x3,0 mm 

celkové délky 51,9 m 

Vodovodní řad včetně přípojek se umisťuje na pozemky p.p.č. 88/1, 90, 392, 103, 102, 89 k.ú. Karlinky. 

 

SO 302 Tlaková splašková kanalizace 

Splašková kanalizace pro odvedení splaškových vod z uvažované výstavby rodinných domů je provedená 

částečně jako tlaková z trub PEHD 90mm délky 213,1 m včetně typové uklidňovací šachty a následným 

propojením gravitačně potrubím PVC DN 250 mm délky 7,0 m do stávající jednotné kanalizace na 

pozemku p.p.č. 86/6 k.ú. Karlinky u Liberce. Výstavba jednotlivých rodinných domů předpokládá 

situovaní domovní ČOV u každého rodinného domu a následné osazení čerpací šachty tlakové 

kanalizace. 

Kanalizační řad a včetně přípojek se umisťuje na pozemky p.p.č. 88/1, 86/6, 90 k.ú. Karlinky. 

 

SO 303 Dešťová kanalizace - odvodnění komunikace a vsakování 

Zpevněné plochy komunikace budou opatřeny uličními vpustěmi ((4 ks) a odvodněny dvěma stokami 

dešťové kanalizace, a to stokou D-1 z trub PVC DN 250 mm délky 90,7m a stokou D-2 z trub PVC DN 

250 mm délky 69,3m. Vsakovací objekt dešťových vod o ploše 120 m2 (objemu 38m3) bude situovaný v 

jihovýchodní části lokality.  

Dešťová kanalizace se umisťuje na pozemku 88/1 p.p.č. k.ú. Karlinky. 

 

SO 401 Veřejné osvětlení 

Komunikace bude osvětlena novým veřejným osvětlením s 11 ks stožárů výšky 5,5 m umístěných podél 

navrhované komunikace. Napájení VO je navrženo kabelovým vedení NN CYKY-J 4x 10mm délky 

560m. Součástí nové výstavby VO bude posílení stávajícího vrchního vedení VO AES 2x16 mm2 ze 

stávajícího zapínacího bodu ZM059 za nové AES 4x16mm2. 

Veřejné osvětlení se umisťuje na pozemky p.p.č. 88/1, 88/3, 90 k.ú. Karlinky. 

Výměna rozvodů VO bude provedena na vedení veřejného osvětlení na pozemcích p.p.č. 88/3, 89 k.ú. 

Karlinky. 

 

SO 501 Plynovodní řad 

Nový STL plynovodní řad bude napojen na stávající řad vedený v ul. U Lesíčka pomocí navrtávacího 

pasu. Budou provedeny tři STL plynovodní řady, a to P-1 z trub PE63mm délky 93,6 m, řad -2 z trub PE 

63 mm délky 30,9 m a řad P-3 z trub PE 63 mm délky 117,9m. Řady P-1 a P-3 budou ukončeny 

odvodňovačem plynovodního potrubí. 

Plynovodní řad se umisťuje na pozemky p.p.č. 88/1, 89, 90 k.ú. Karlinky. 
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SO 502 Domovní přípojky plynu na pozemky 

Bude provedeno 13ks STL plynovodních přípojek PP-1 až PP-13 z trub PE d32 mm celkové délky 42,6 

m. Přípojky budou napojena na nově budovaný STL plynovodní řad a budou ukončeny v plynoměrným 

pilířcích na hranici budoucích parcel jednotlivých rodinných domů. 

STL plynovodní přípojky se umisťují na pozemcích p.p.č. 88/1, 90 k.ú. Karlinky.  

 

 Magistrát města Liberec, odbor stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního 

řízení, ve kterém upouští od ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska, 

účastníci řízení své námitky do 

 

15 dnů od doručení tohoto oznámení. 

 

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám a připomínkám nebude přihlédnuto.  

Vzhledem ke koronavirové krizi mohou účastníci řízení nahlížet do podkladů rozhodnutí pouze po 

telefonické dohodě. 

 

V souladu s § 36 odst. 3 správního řádu dává stavební úřad účastníkům řízení možnost vyjádřit se 

k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním. Rozhodnutí ve věci územního řízení bude vydáno 

nejdříve po 3 dnech ode dne uplynutí 15ti denní lhůty k vyjádření. 

 

Účastníci řízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona 

RD Karlinky s.r.o., Pavlovická č.p. 467/9, Liberec I-Staré Město, 460 01  Liberec 1 

Statutární město Liberec  

 

Ostatní účastníci řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

parc. č. 110/7, 110/2, 106/1, 105, 393, 405/2, 405/3, 405/7, 405/9, 409/1, 88/28, 88/16, 88/15, 88/14, 

88/13, 88/12, 79/2, 87/7, 93/6, 93/4, 92/8, 92/12, 93/9, 68/2, 31, 32, 65, 63, 60, 57, 53, 33/1, 34, 35, 

36/1, 47/1, 51 v katastrálním území Karlinky 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Liberec XVIII-Karlinky č.p. 28 

 

Povodí Labe, státní podnik, IČO 70890005, Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03  

Hradec Králové 3, 

ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2, 

GasNet Služby, s.r.o., Zdeněk Šich, IČO 27935311, Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00  

Brno 2, 

Severočeská vodárenská společnost a.s., IČO 49099469, Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany, 415 01  

Teplice 1, 

CETIN a.s., IČO 04084063, Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00  Praha 9-Libeň, 

 

Stavební úřad dospěl k názoru, že výše jmenovaní splňují zákonem stanovené podmínky pro jejich 

vymezení za účastníky řízení. 
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Poučení: 

Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání 

rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním 

rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění. 

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací 

dokumentace, se nepřihlíží. K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4 

stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají 

jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek. 

Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo stavby, 

na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné 

právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním 

stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo 

dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo 

dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky 

pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle 

zvláštního právního předpisu zabývá. 

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Miroslav Šimek 

vedoucí odboru stavební úřad 

  

 

 

  

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu 15 dnů, přičemž patnáctým dnem  po 

vyvěšení se písemnost považuje za doručenou! 

 

 

Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 

 

 

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 

 

 

 

 

 

 

K vyvěšení: 

Statutární město Liberec 
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Obdrží: 

účastníci (dodejky) 

Alena Koberová, Gagarinova č.p. 798/51, Liberec VI-Rochlice, 460 06  Liberec 6 

Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2 

 sídlo: Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03  Hradec Králové 3 

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 

 sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 

GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 

 sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno 2 

Severočeská vodárenská společnost a.s., IDDS: 7egf9my 

 sídlo: Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany, 415 01  Teplice 1 

CETIN a.s., IDDS: qa7425t 

 sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00  Praha 9-Libeň 

SML, úřední deska, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, Liberec I-Staré Město, 460 01  Liberec 1 

 

účastnící řízení (veřejnou vyhláškou): 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

parc. č. 110/7, 110/2, 106/1, 105, 393, 405/2, 405/3, 405/7, 405/9, 409/1, 88/28, 88/16, 88/15, 88/14, 

88/13, 88/12, 79/2, 87/7, 93/6, 93/4, 92/8, 92/12, 93/9, 68/2, 31, 32, 65, 63, 60, 57, 53, 33/1, 34, 35, 

36/1, 47/1, 51 v katastrálním území Karlinky 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Liberec XVIII-Karlinky č.p. 28 

 

  

Dotčené orgány státní správy 

Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, Liberec I-Staré Město, 

460 59  Liberec 1 

Magistrát města Liberec, odbor územního plánování, oddělení úřadu územního plánování, nám. Dr. E. 

Beneše č.p. 1/1, Liberec I-Staré Město, 460 01  Liberec 1 

Magistrát města Liberec, odbor dopravy, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, Liberec I-Staré Město, 460 01  

Liberec 1 

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, IDDS: nfeai4j 

 sídlo: Husova č.p. 186/64, Liberec V-Kristiánov, 460 05  Liberec 5 

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, IDDS: hv4aivj 

 sídlo: Barvířská č.p. 29/10, Liberec III-Jeřáb, 460 07  Liberec 7 
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