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o d b o r   s t a v e b n í   ú ř a d   
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CJ MML 026958/21 

Oprávněná úřední osoba: Jana Vydrová 

tel. : 485 243 615  

 

Liberecký kraj 

U Jezu č.p. 642/2a 

Liberec IV-Perštýn 

460 01  Liberec 1 

 

 

OZNÁMENÍ 

ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ 

 

Liberecký kraj, IČO 70891508, U Jezu č.p. 642/2a, Liberec IV-Perštýn, 460 01  Liberec 1, 

který zastupuje Obec Mníšek, IČO 00263001, Oldřichovská č.p. 185, Mníšek, 463 31  Chrastava, 

kterou dále zastupuje Ing. Vladimír Wünsch, IČO 15167861, Ruprechtická č.p. 387/49, Liberec I-

Staré Město, 460 01  Liberec 1 

(dále jen "žadatel") podal dne 27.1.2021 žádost o vydání společného povolení na stavbu: 

Silnice III/2907 Fojtka "Rekonstrukce silnice" 

SO 101 Rekonstrukce silnice 

SO 102 Celoplošná obnova krytu 

SO 103 Propustek km 0,095 

SO 104 Propustek km 0,378 

SO 105 Propustek km 0,834 

SO 106 Propustek km 1,175 

SO 107 Propustek km 1,257 

SO 108 Propustek km 1,358 

SO 109 Propustek km 1,380 

SO 201 Rekonstrukce mostu event. č. 2907 - 6 

 

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 91/3, 925/4, 934/1, 1381/1, 1399/1, 1412, 1413, 1427, 1410, 

1411, 7/1, 1188/1, 1189/1 v katastrálním území Fojtka. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní 

a stavební řízení (dále jen "společné řízení"). 

 

Stavba obsahuje: 

SO 101 Rekonstrukce silnice 

- Stavební úpravy silnice budou provedeny na pozemcích parc. č. 1399/1, 1410, 1411, 1412                                

v katastrálním území Fojtka. 

- Bude provedena kompletní výměna konstrukce vozovky včetně sanace podloží, dále bude provedena 

úprava odvodnění silnice, budou pročištěny silniční příkopy, upraveny svahy, pročištěny trubní 

propusty pod sjezdy k sousedním nemovitostem. 

- V km 0,990 bude osazen velkokapacitní odvodňovací žlab z polymerbetonu s liniovým roštem délky 

5,00 m, v km 1,225 bude propustek obnoven pod sjezdem k objektu č.p. 89 v obci Fojtka, v úseku 

km 1,537 - km 1,593 bude položena kamenná předlažba šířky 0,50 m délky 50,0 m, bude ohraničena 

obrubou až do km1,620, obruba bude osazena dále v km 1,520 - km 1,554 a to z důvodu zamezení 

stékání vody na sousední pozemky, v km1,25 na pravé straně komunikace bude stávající 

odvodňovací žlab nahrazen novým z kamenné dlažby osazené do betonového lože. 
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- Celková úprava silnice bude délky 993,51 m, šířkové řešení bude respektovat stávající stav včetně 

zachování všech dopravních napojení, výškové řešení bude respektovat stávající průběh 

komunikace, maximální výškový rozdíl stávajícího a navrhovaného stavu bude 100 mm, příčné 

sklony silnice budou zachovány od 1 - 6 %. 

- Nová konstrukce vozovky -asfaltový beton obrusný ACO 11+ tl. 40 mm, postřik spojovací 

asfaltovou emulzí PSE 0,25 kg/m2, asfaltový beton podkladní ACP 16+ tl. 70 mm, štěrkodrť ŠDA 

frakce 0-32 mm tl. 150 mm, štěrkodrť ŠDB frakce 0-63 mm tl. max. 150 mm, v místech, kde bude 

kryt obnovován tato konstrukce - asfaltový beton obrusný ACO 11+ tl. 50 mm, postřik spojovací 

asfaltovou emulzí PSE 0,50 kg/m2, frézování s reprofilací tl. do 50 mm, krajnice budou dosypány 

vrstvou R-materiálu tl. 100 mm na odfrézovanou AB drť, kamenná dlažba této konstrukce - 

kamenná dlažba tl. 100 mm (žulová, štípaná) tl. 100 mm, lože z betonu tl. 150 mm, spáry vyplněny 

cementovou maltou, lože z betonu tl. 150 mm, štěrkodrť ŠDB fakce 0-63 mm t. 150 mm. 

 

SO 102 Celoplošná obnova krytu 

- Stavební úprava bude provedena na pozemcích parc. č. 91/3, 925/4, 934/1, 1381/1, 1399/1, 1412, 

1413, 1427 v katastrálním území Fojtka. 

- Tento objekt mimo jiné řeší umístění v km cca 0,100 silnice dvě nástupiště autobusu délky 15,50 m, 

šířky 1,50 m, nástupiště vlevo ve směru z Mníšku u Liberce na pozemku parc. č. 1413 (pozemek 

silnice III/2907) ve vzdálenosti 0,49 m od pozemku parc. č. 925/8 souběžně se silnicí III/2907, 

nástupiště vpravo na pozemku parc. č. 1413 ve vzdálenosti 1,07 m od pozemku parc. č. 930/1, 0,31 

m od pozemku parc. č. 930/3 souběžně s jízdními pruhy uvedené silnice, všechny pozemky                           

v katastrálním území Fojtka. 

- Obnova krytu této vozovky bude spočívat odfrézování stávajících asfaltových vrstev a zpětné 

pokládce vrstev nových v tl. 100 mm. 

- Nezpevněné krajnice a sjezdy k okolním nemovitostem budou provedeny v konstrukci                                     

z odfrézovaného AB-recyklátu. 

- Nástupiště autobusu budou provedeny v konstrukci s krytem z betonové dlažby, v hraně mezi 

nástupištěm a vozovkou bude osazena betonová silniční obruba s navýšením + 160 mm v délce 

nástupní hrany, na vnější hraně nástupiště bude osazena betonová palisáda, plochy nástupiště budou 

provedeny v souladu s ustanoveními vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

- Směrové řešení silnice respektuje stávající stav komunikace, výškové řešení rovněž respektuje 

stávající průběh komunikace, maximální výškový rozdíl nového stavu bude 60 mm, šířkové 

uspořádání rovněž vychází ze stávajícího stavu, příčný sklon je vždy jednostranný a bude kopírovat 

stávající stav. 

- Konstrukce celoplošné obnovy krytu - asfaltový beton obrusný ACO 11+ tl. 40 mm, postřik 

spojovací asfaltovou emulzí PSE 0,25 kg/m2, asfaltový beton podkladní ACP 16+ tl. 60 mm, postřik 

spojovací asfaltovou emulzí PSE 0,50 kg/m2, frézování s reprofilací do tl. 40 mm. 

- Konstrukce s povrchem betonová dlažba - betonová dlažba DLI tvar "cihla" tl. 60 mm, lože                             

z kameniva drceného frakce 4-8 mm tl. 40 mm, štěrkodrť ŠDB frakce 0- 3 mm tl. 150 mm. 

 

SO 103 Propustek km 0,095 

- Propustek v km 0,095 krajské silnice převádí srážkovou vodu z otevřeného silničního příkopu při 

levé straně silnice ve směru staničení, na pravou stranu. 

- Propustek na pozemku parc. č. 1413 se nově umísťuje 1,49 m od hranice s pozemkem parc. č. 925/8, 

na opačné straně silnice 1,04 m od hranice s pozemkem parc. č. 930/1 všechny pozemky v 

katastrálním území Fojtka. 

- Trubní propustek šikmý délky 7,70 m, vtokové čelo výšky 1,30 až 1,50 m, šířky 0,60 m na betonový 

základ, vtoková jímka 1,60 x 2,10 m výšky 2,0 m opatřená zábradlím délky 4,60 m, výšky 1,10 m, 

vtoková jímka bude opatřena mříží 1,00 x 1,50 m. 

- Trubní vedení bude tvořeno železobetonovou troubou DN 600, bude obetonováno položeno na 

podkladní beton a obsypáno štěrkodrtí ŠD, vtokové čelo bude tvořeno z železobetonové římsy 

vyztužené ocelí uloženo na betonový základ, na podkladní beton a štěrkodrť. 
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- Vtoková jímka ze železobetonu, dno jímky bude zpevněno betonovým kamenem na podklad ze 

štěrkodrti. 

 

SO 104 Propustek km 0,378 

- Propustek se umísťuje v km 0,378 silnice na pozemek parc. č. 1413 ve vzdálenosti 0,13 m od hranice 

s pozemkem parc. č. 958/2, 2,63 m a 0,63 m od úrovně hranice pozemku parc. č. 948/2, na druhé 

straně silnice 0,93 m od hranice s pozemkem parc. č. 962/1 a 947/1, na rozhraní těchto dvou 

pozemků, všechny pozemky v katastrálním území Fojtka. 

- Propustek pod silnicí celkové délky 6,60 m, vtoková jímka o rozměrech 1,35 x 2,10 m, výšky 2,0 m, 

vtokové čelo výšky 1,35 až 1,45 m, šířky 0,60 na betonový základ, čelo bude opatřeno zábradlím 

délky 2,75 m, výšky 1,10 m, mříž vtokové jímky o rozměrech 0,75 x 1,50 m pozinkovaná. 

- Trubní vedení bude železobetonová trouba DN 600 obetonovaná uložená na podkladní beton a 

štěrkodrť, vtoková jímka železobetonová se zpevněným dnem lomovým kamenem na podklad ze 

štěrkodrti ŠDB. 

- Výtokové čelo - železobetonová římsa vyztužená ocelí, železobetonové čelo s výztuží kari síť, 

obklad lomovým kamenem, základ železobetonový na podkladní beton a štěrkodrť ŠDB. 

 

SO 105 Propustek km 0,834 

- Propustek pod silnicí III/2907 na pozemku parc. č. 1412 se umísťuje 1,80 m od hranice s pozemkem 

parc. č.121/1, na druhé straně silnice se umísťuje na hranici s pozemkem parc. č. 124/2 ve 

vzdálenosti 4,62 m od pozemku parc. č. 299 a 8,42 m od pozemku parc. č. 25/1 všechny pozemky                  

v katastrálním území Fojtka. 

- Propustek šikmý délky 7,80 m DN 600 - železobetonová trouba, obetonovaná, uložená na podkladní 

beton a štěrkodrť ŠDB. 

- Vtoková jímka železobetonová - ocelová pozinkovaná mříž dodatečně kotvená, dno jímky zpevněné 

lomovým kamenem na podklad ze štěrkodrti ŠDB. 

- Výtokové čelo - železobetonová římsa vyztužená ocelí, obklad lomovým kamenem, základ 

železobetonový na podkladní beton a štěrkodrť ŠDB. 

 

SO 106 Propustek km 1,175 

- Propustek pod silnicí III/2907 se umísťuje na pozemek parc. č. 1412, propustek kolmý, délky 6,50 

m, umísťuje se  1,93 m od hranice s pozemkem parc. č. 70/2, na opačné straně silnice ve vzdálenosti 

2,12 m od hranice s pozemkem parc. č. 70/3, všechny pozemky v katastrálním území Fojtka. 

- Vtokové čelo - železobetonová římsa výšky 1,70 až 2,0 m na betonovém základě, trubní vedení DN 

600 bude železobetonová trouba na podkladní beton a štěrkodrť ŠDB. 

- Výtokové čelo - železobetonová římsa vyztužená ocelí a čelo vyztužené kari sítí, obklad bude 

proveden lomovým kamenem na železobetonový základ a podkladní beton podsypaný štěrkodrtí 

ŠDB. 

- Na vtokovém i výtokovém čele bude osazeno dvoumadlové pozinkované zábradlí s nátěrem délky 

4,75 m výšky 1,10 m. 

 

SO 107 Propustek km 1,257 

- Propustek pod silnicí III/2907 se umísťuje na pozemek parc. č. 1412, propustek kolmý, délky 6,50 m 

se umísťuje 1,23 m od hranice s pozemkem parc. č.100/2, na opačné straně silnice cca 1,40 od 

hranice s pozemkem parc. č. 70/3, ve vzdálenosti 14,77 m od hranice s pozemkem parc. č. 102, 

všechny pozemky v katastrálním území Fojtka. 

- Propustek délky 6,50 m železobetonová trouba DN 600 obetonovaná uložená na podkladní beton a 

štěrkodrť ŠDB. 

- Vtokové i výtokové čelo - železobetonová římsa vyztužená ocelí, čela vyztužená kari sítí, obklady 

lomovým kamenem, základ železobetonový na podkladní beton na štěrkodrť ŠDB 

- Na vtokovém i výtokovém čele bude osazeno dvoumadlové pozinkované zábradlí s nátěrem délky 

4,75 m výšky 1,10 m. 
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SO 108 Propustek km 1,358 

- Propustek pod silnicí III/2907 se umísťuje na pozemek parc. č. 1412, propustek kolmý, délky 6,50 

m, umísťuje se 0,85 m od hranice s pozemkem parc. č.66/1, na opačné straně silnice 3,44 m od 

hranice pozemkem parc. č. 100/3, ve vzdálenosti 13,82 m od hranice s pozemkem parc. č. 1316/2, 

všechny pozemky v katastrálním území Fojtka. 

- Konstrukce a uložení je shodné s propustkem SO 107. 

 

SO 109 Propustek km 1,380 

- Propustek pod silnicí III/2907 se umísťuje na pozemek parc. č. 1412 podélně v místě odbočení 

místní komunikace na pozemku parc. č.1325, umísťuje se 0,88 m od hranice s pozemkem parc. č. 

100/3 a cca 0,80 m od hranice s pozemkem parc. č. 49/2, všechny pozemky v katastrálním území 

Fojtka. 

- Podélný propustek délky13,80 m, železobetonová trouba DN 600 obetonovaná a uložená na 

podkladní beton a štěrkodrť SDB. 

- Vtoková jímka a výtokové čelo - železobetonové, konstrukce a provedení viz. SO 107. 

 

SO 201 Rekonstrukce mostu ev. č. 2907 - 6 

- Most na silnici se umísťuje na pozemky parc. č. 1410 a 1411, dále se umísťuje na pozemky parc. č. 

7/1, 1188/1, 1189/1, 1399/1, 1410 a 1411 v katastrálním území Fojtka, na pozemek parc. č. 1189 ve 

vzdálenosti cca 2,20 m od hranice s pozemkem parc. č. 1410, na pozemek parc. č. 7/1 ve vzdálenosti 

0,47 m od hranice s pozemkem parc. č. 1411, na pozemek parc. č. 1188/1 ve vzdálenosti 0,46 m od 

hranice s pozemkem parc. č. 1410, na pozemek parc. č. 1399/1 ve vzdálenosti 3,10 m od hranice                       

s pozemkem parc. č. 1411, všechny pozemky v katastrálním území Fojtka. 

 

- Odbourán bude mostní svršek na stávajícím  mostě, čelní zdi, rubové zdi budou obetonovány a části 

křídel přezděny. 

- Spodní stavba, kromě čel, bude sanována, kamenná křídla přezděna. 

- Čelní zdi monolitické železobetonové s použitím výztuže a kamenný obklad z žuly o tl. 250 mm. 

Stávající mostní objekt je ve strmých svazích, násypové těleso na obou předpolích bude z tohoto 

důvodu, na vtoku i výtoku doplněno o gabionová šikmá křídla. 

- Stávající nosná konstrukce je tvořena kamennou klenbou, bude zachována, bude nově obetonována. 

Nová rubová obetonávka bude na stávající klenbu propojena spřahujícími kotevními trny a 

vyztužena dvojitou KARI sítí. 

- Vozovkové vrstvy - vozovkové souvrství v celkové tl. 440 mm (viz. SO 101). 

- Římsy na vtoku i výtoku mostního objektu budou provedeny - železobetonové monolitické římsy                     

s výztuží. Šířka říms 0,70 m, délka vtokové římsy 5,64 m, výtokové 4,30 m, do říms budou kotveny 

přes kotevní desky sloupky záchytného systému - ocelové zábradlí se svislou výplní. 

- Záchytný systém bude proveden i na obou předpolích na vtoku i výtoku do gabionových křídel bude 

osazeno dvoumadlové zábradlí. 

 

 

Magistrát města Liberec, odbor stavební úřad, jako správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) 

zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o 

pozemních komunikacích"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) 

zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 a § 169 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), 

oznamuje zahájení společného řízení podle § 94m stavebního zákona, ve kterém upouští od ústního 

jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska, účastníci řízení své námitky do 

 

15 dnů od doručení tohoto oznámení. 



Č.j. CJ MML 026958/21 str. 5 

 
 

Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí, vzhledem k nouzovému stavu 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 § 94k stavebního zákona 

Liberecký kraj, U Jezu č.p. 642/2a, Liberec IV-Perštýn, 460 01  Liberec 1  

Povodí Labe, státní podnik, provozní středisko Liberec, IČO 70890005, Víta Nejedlého č.p. 951/8, 

Slezské Předměstí, 500 03  Hradec Králové 3, 

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, IČO 70946078, České mládeže 

č.p. 632/32, Liberec VI-Rochlice, 460 06  Liberec 6, 

Ing. Miroslav Trsek, Hornická č.p. 218, 471 27  Stráž pod Ralskem, 

Ing. Altayeb Abdalla Abdalla, V Dalíku č.p. 7, Kličany, 2569  Klíčany, 

helena Trojanová, V Dolíku č.p. 7, 250 69  Klíčany, 

Ing. Daniel Pernický, Dářská č.p. 265/3, Praha 9-Kyje, 198 00  Praha 98, 

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

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

 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

st. p. 191, 166/1, 186, 360, 111/1, 24/1, 24/3, 24/2, 8, 23, 299, 25/1, 25/2, 26/1, 10, 136, 208, 11, 

267, parc. č. 1419, 787/11, 779/12, 779/13, 779/2, 925/5, 925/8, 934/3, 934/4, 934/6, 934/7, 934/8, 

934/9, 943/3, 1381/2, 943/13, 948/3, 948/6, 948/2, 958/2, 955/1, 930/2, 930/1, 930/4, 930/3, 932/3, 

932/2, 1402, 933, 945/2, 945/3, 947/1, 962/1, 962/3, 963/4, 963/1, 1386/4, 1437, 966/4, 1438, 

1029/4, 1029/2, 1029/8, 1029/3, 1029/5, 1389/1, 1026/1, 159, 121/1, 121/3, 116/2, 91/1, 91/6, 91/5, 

1310/8, 1310/15, 964, 1020, 1387/1, 1387/2, 1022/1, 1022/4, 1022/5, 1022/2, 1022/3, 160/2, 124/2, 

161/1, 128/1, 1315/3, 121/2, 116/1, 91/7, 91/2, 1314/1, 86/3, 83/1, 83/4, 1400/2, 1400/3, 82, 78/1, 

1310/3, 70/1, 70/4, 70/3, 1316/1, 66/1, 47, 38/7, 38/8, 42/3, 1130, 1391/3, 1125, 1154/1, 1157/1, 

1165, 1164, 1180/7, 1180/4, 1391/1, 1189/2, 7/2, 6, 1310/1, 19/1, 12/1, 2, 1314/2, 84/1, 1310/7, 

83/2, 78/2, 1310/4, 70/2, 113/1, 113/8, 102, 100/2, 95/1, 67/1, 1316/2, 100/3, 1325, 49/2, 49/3, 

1310/2, 38/1, 42/2, 1160/1, 1160/3, 1160/4, 1391/2, 1157/2, 1157/4, 1160/5, 1160/2, 1161, 1187/1, 

1187/2, 23/2, 17, 28, 12/2, 1/1, 1/2, 1308/1 v katastrálním území Fojtka 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Mníšek, Fojtka č.p. 62, č.p. 155, č.p. 153, č.p. 197, č.e. 78, č.e. 76, č.p. 171, č.p. 22, č.p. 24, č.p. 115, 

č.e. 39 a č.e. 34 

 

 

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

vymezení za účastníky řízení. 

 

 

Poučení: 

Závazná stanoviska dotčených orgánů a námitky účastníků řízení musí být uplatněny v uvedeném 

termínu, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo 

rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách 

uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek. 
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Účastník řízení může podle § 94n odst. 3 stavebního zákona uplatňovat námitky proti projednávanému 

stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebního záměru nebo požadavkům 

dotčených orgánů, pokud jimi může být přímo dotčeno jeho vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemku 

nebo stavbě. Obec uplatňuje ve společném územním a stavebním řízení námitky k ochraně zájmů obce a 

zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může v řízení 

uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným stavebním záměrem dotčen veřejný 

zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují 

uvedené požadavky, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají 

jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek. 

 

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 

Obec Mníšek 

 

 

 

Obdrží: 

účastníci (dodejky) 

Ing. Vladimír Wünsch, IDDS: p4hji3k 

 sídlo: Ruprechtická č.p. 387/49, Liberec I-Staré Město, 460 01  Liberec 1 

Povodí Labe, státní podnik, provozní středisko Liberec, IDDS: dbyt8g2 

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

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: bdnkk7w 
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 sídlo: České mládeže č.p. 632/32, Liberec VI-Rochlice, 460 06  Liberec 6 

Ing. Miroslav Trsek, Hornická č.p. 218, 471 27  Stráž pod Ralskem 

Ing. Altayeb Abdalla Abdalla, V Dalíku č.p. 7, Kličany, 2569  Klíčany 

helena Trojanová, V Dolíku č.p. 7, 250 69  Klíčany 

Ing. Daniel Pernický, Dářská č.p. 265/3, Praha 9-Kyje, 198 00  Praha 98 

CETIN a.s., IDDS: qa7425t 

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

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 

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

 

ostatní účastníci – veřejnou vyhláškou 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

st. p. 191, 166/1, 186, 360, 111/1, 24/1, 24/3, 24/2, 8, 23, 299, 25/1, 25/2, 26/1, 10, 136, 208, 11, 

267, parc. č. 1419, 787/11, 779/12, 779/13, 779/2, 925/5, 925/8, 934/3, 934/4, 934/6, 934/7, 934/8, 

934/9, 943/3, 1381/2, 943/13, 948/3, 948/6, 948/2, 958/2, 955/1, 930/2, 930/1, 930/4, 930/3, 932/3, 

932/2, 1402, 933, 945/2, 945/3, 947/1, 962/1, 962/3, 963/4, 963/1, 1386/4, 1437, 966/4, 1438, 

1029/4, 1029/2, 1029/8, 1029/3, 1029/5, 1389/1, 1026/1, 159, 121/1, 121/3, 116/2, 91/1, 91/6, 91/5, 

1310/8, 1310/15, 964, 1020, 1387/1, 1387/2, 1022/1, 1022/4, 1022/5, 1022/2, 1022/3, 160/2, 124/2, 

161/1, 128/1, 1315/3, 121/2, 116/1, 91/7, 91/2, 1314/1, 86/3, 83/1, 83/4, 1400/2, 1400/3, 82, 78/1, 

1310/3, 70/1, 70/4, 70/3, 1316/1, 66/1, 47, 38/7, 38/8, 42/3, 1130, 1391/3, 1125, 1154/1, 1157/1, 

1165, 1164, 1180/7, 1180/4, 1391/1, 1189/2, 7/2, 6, 1310/1, 19/1, 12/1, 2, 1314/2, 84/1, 1310/7, 

83/2, 78/2, 1310/4, 70/2, 113/1, 113/8, 102, 100/2, 95/1, 67/1, 1316/2, 100/3, 1325, 49/2, 49/3, 

1310/2, 38/1, 42/2, 1160/1, 1160/3, 1160/4, 1391/2, 1157/2, 1157/4, 1160/5, 1160/2, 1161, 1187/1, 

1187/2, 23/2, 17, 28, 12/2, 1/1, 1/2, 1308/1 v katastrálním území Fojtka 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Mníšek, Fojtka č.p. 62, č.p. 155, č.p. 153, č.p. 197, č.e. 78, č.e. 76, č.p. 171, č.p. 22, č.p. 24, č.p. 115, 

č.e. 39 a č.e. 34 

 

Dotčené orgány státní správy 

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

Liberec 1 

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

460 01  Liberec 1 

Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, Dopravní inspektorát Liberec, IDDS: vsmhpv9 

 sídlo: nám. Dr. E. Beneše č.p. 584/24, Liberec I-Staré Město, 460 01  Liberec 1 

Obecní úřad Mníšek u Liberce, IDDS: prjbpvy 

 sídlo: Oldřichovská č.p. 185, Mníšek, 463 31  Chrastava 

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště Liberecko, IDDS: zqmdynq 

 sídlo: U Jezu č.p. 96/10, Liberec IV - Perštýn, 460 01  Liberec 1 
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