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Oprávněná úřední osoba: RNDr. Václav Řezáč 

Tel. 485 243 607  

 

statutární město Liberec, odbor správy veřejného majetku 

nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1 

Liberec I-Staré Město 

460 01  Liberec 1 

 

 

 

ROZHODNUTÍ 

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 

 

Výroková část: 

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"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona 

žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), 

kterou dne 2.7.2020 podalo 

statutární město Liberec, odbor správy veřejného majetku, IČO 00262978, nám. Dr. E. Beneše 

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

které zastupuje spol. ELMOS LIBEREC s.r.o., IČO 47780126, Ševčíkova č.p. 982, Liberec VI-

Rochlice, 460 06  Liberec 6 

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení: 

 

I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 

územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, 

 

r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y 
 

Veřejné osvětlení - Českolipská 
Liberec, Liberec XXXV-Karlov pod Ještědem, Českolipská 

(dále jen "stavba") na pozemcích st. p. 181 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 850 (ostatní plocha), 

parc. č. 921 (zahrada), parc. č. 1096 (ostatní plocha), parc. č. 1112 (ostatní plocha), parc. č. 1113 (ostatní 

plocha) v katastrálním území Machnín. 

 

Druh a účel umisťované stavby: 

Stavba technické infrastruktury ve veřejném zájmu - výstavba nového kabelového vedení VO a stožárových lamp 

VO. 

Umístění stavby na pozemku, určení prostorového řešení stavby: 

Navrhované parametry stavby 
Délky tras: zemní kabely VO - 662 m 

Počet lamp VO - 15 ks 
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SO 01 - Kabelové vedení VO 
Výstavba nového kabelového vedení veřejného osvětlení v ul. Českolipská bude provedena kabelem CYKY 4x10 

mm2. Trasa kabelového vedení VO v celé trase povede v souběhu s kabelovým vedením NN (ČEZ Distribuce, a.s.) - 

přílož ke kabelu NN (akce IE-12-4005688, LB-LBC, LB_0736-vývod k R105, knn). 

Nové kabelové vedení VO CYKY 4x10 mm2 bude vyvedeno ze stávající rozpojovací skříně VO ZM LB060 na 

p.p.č. 921, povede jako přílož kabelů spol. ČEZ Distribuce, a.s. v pozemcích p.č. 850, 181, 1112 a opět v p.p.č. 850 

v ul. Českolipská, kde smyčkově připojí nové stožárové lampy VO LB_1 až LB_14, ve které bude ukončen. 

Z nové lampy VO LB_11 na p.p.č. 850 bude vyveden nový kabel VO CYKY 4x10 mm2 opět jako přílož ke kabelům 

spol. ČEZ Distribuce, a.s. směrem do postranní ulice Ke Karlovu, kde povede v pozemcích p.č. 1113 a 1096 a bude 

ukončen v nové stožárové lampě VO LB_15. 

Všechna stožárová svítidla budou typu ATOS na stožárech o výšce 7,5 m s výložníkem. 

Veškeré zemní práce v blízkosti vzrostlých stromů budou prováděny ručně. Při výkopových pracích bude chráněn 

kořenový prostor dle ČSN 83 9051. 

Projektované kabelové vedení VO bude křížit nebo bude v souběhu s ostatními inženýrskými sítěmi - - vrchní a 

kabelové vedení NN a VN (ČEZ Distribuce, a.s.), vodovod (SČVK, a.s.) a sdělovací vedení (CETIN a.s.). 

U podzemních zařízení bude dodržována zejména ČSN 73 6005 "Prostorové uspořádání sítí technického vybavení", 

u všech zařízení pak mimo jiné i příslušná ustanovení ČSN a PNE, zejména ČSN EN 50341, ČSN EN 50423, dále 

pak PNE 33 3300, 33 3301, 33 3302 atd.  

 

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného 

stavu území v měřítku 1:500 (na podkladu katastrální mapy) se zakreslením stavebního pozemku, 

požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od 

hranic pozemku a sousedních staveb. Výkres je součástí dokumentace, kterou zpracovala spol. 

ELMOS Liberec s.r.o. a autorizoval Vladimír Hejral, autorizovaný technik pro technologická 

zařízení staveb (č. autorizace ČKAIT – 0500753). 

2. Jako stavební pozemky se vymezují části pozemků st. p. 181, parc. č. 850, 921, 1096, 1112, 1113 v 

katastrálním území Machnín. 

3. Pro zařízení staveniště budou využity stejné pozemky (dle podm. č. 2) 

4. V projektové dokumentaci vyššího stupně budou zakresleny všechny podzemní sítě ležící v navržené 

trase dle skutečného stavu. Souběh a navržené křížení stávajících sítí a s nimi souvisejících zařízení 

bude projednáno písemně se správci (vlastníky) stávajících sítí a doklady o projednání budou k 

dokumentaci přiloženy. Podmínky pro umístění stavby a provedení prací v blízkosti inženýrských 

sítí budou respektovány v projektové dokumentaci vyššího stupně. 

5. Před zahájením stavebních prací stavebník oznámí záměr předem Severočeskému muzeu v Liberci,  

p.o., a uvede spojení na zástupce dodavatelské firmy, který zodpovídá za postup zemních prací. 

6. Bude dodržena podmínka souhrnného vyjádření Magistrátu města Liberec, odboru životního 

prostředí (dále jen MML – OŽP) ze dne 27.5.2020, zn. MML/ZP/Piv/076199/20-SZ 076199/20/2: 

Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu: 
 Při realizaci stavby je třeba postupovat v souladu s ust. § 8 odst. 1 písm. a) zákona č. 334/1992 Sb., o 

ochraně zemědělského půdního fondu, v účinném znění. 

7. Budou dodrženy podmínky vyjádření statutárního města Liberec, odboru územního plánování ze dne 

4.6.2020, č.j. UP/7110/076204/20/Du CJ MML 108785/20 Zn. UP 137/20: 

K umístění kabelového vedení VO v ul. Českolipská p.p.č.850, 181, 1112 a v ul. Ke Karlovu p.p.č. 

1096, vše v k.ú. Machnín: 
 Dodržení „Technických zásad a podmínek pro zásahy do povrchu komunikací“. 

 Před provedením konečné povrchové úpravy musí být správci komunikací předložen protokol o provedené 

hutnící zkoušce. 

 Po dobu provádění stavby budou komunikace využívané staveništní dopravou udržovány v čistotě a 

případná poškození komunikací budou neprodleně opravena investorem na vlastní náklady bez vyzvání. 

 Povrchy komunikace musí být protokolárně předány zpět správci komunikace. 

 Při pokládání inženýrských sítí musí být dodržena ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického 

vybavení. 

 Dodržení „Technických zásad a podmínek pro zásahy do povrchů veřejné zeleně“. 

 Po ukončení prací budou plochy zeleně zbaveny všech materiálů vzniklých stavební činností, či jiných 

odpadů, budou uvedeny do původního stavu, ohumusovány a opětovně zatravněny, pozemek musí být 

předán zpět příslušnému správci zeleně (odbor ekologie a veřejného prostoru, Markéta Marková, tel. 

485243455) nejdříve cca 14 dnů potom, co byl proveden výsev travního semene.  



Č.j. CJ MML 023263/21 str. 3 

 
8. Budou dodrženy podmínky vyjádření a stanovisek vlastníků a správců technické infrastruktury: 

a) Spol. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. ze dne 17.4.2020 zn.O20690028699/TPCLI/Mš. 

b) spol. ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 22.4.2020 zn. 1108726272. 

c) spol. CETIN a.s. ze dne 2.4.2020, č.j. 594727/20. 

 

9. Budou dodrženy podmínky vyjádření Lesů České republiky, s.p., LS Ještěd ze dne 31.3.2020, čj. 

LCR246/000623/2020: 
 vstup na pozemek bude řešen jednorázovou úhradou v částce 1000 Kč + DPH. 

 následně bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě v hodnotě 

stanovené znaleckým posudkem nebo dohodou. 

 

Účastníci řízení, na než se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

statutární město Liberec, odbor správy veřejného majetku, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, Liberec I-Staré 

Město, 460 01  Liberec 1 

 

Odůvodnění: 

Dne 2.7.2020 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. 

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům 

opatřením ze dne 14.8.2020. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního 

jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro 

posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení mohou účastníci 

řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.  

Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní 

postavení podle § 85 stavebního zákona, přísluší stavebníkovi, vlastníkům dotčených pozemků a staveb, 

příslušné obci, dále osobám, jejichž vlastnická či jiná věcná práva k sousedním pozemkům nebo stavbám 

mohou být navrženou stavbou přímo dotčena, správcům a vlastníkům technické infrastruktury. 

Účastníci řízení – další dotčené osoby 

Lesy České republiky, s.p., IČO 42196451, Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08  

Hradec Králové 8, 

Jiří Novotný, Českolipská č.p. 2, Liberec XXXV-Karlov pod Ještědem, 460 01  Liberec 1, 

Anna Novotná, Českolipská č.p. 2, Liberec XXXV-Karlov pod Ještědem, 460 01  Liberec 1, 

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, IČO 00262978, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, Liberec I-Staré 

Město, 460 01  Liberec 1, 

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

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IČO 49099451, 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 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

st. p. 103, 104/1, 106, 107, 110/1, 111, 112, 149, 150, 312, 639, 701, parc. č. 470/10, 616/1, 

616/2, 616/4, 617/1, 617/2, 786/2, 790/2, 790/6, 790/7, 792/1, 792/2, 792/3, 797, 798/1, 798/2, 

808/2, 810/1, 810/2, 820, 829, 849/2, 849/4, 849/6, 849/9, 1196 v katastrálním území Machnín 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Liberec XXXV-Karlov pod Ještědem č.p. 13, č.p. 14, č.p. 15, č.p. 16, č.p. 17, č.p. 18, č.p. 19 a 

č.p. 55,  Liberec XXXIII-Machnín č.p. 83, č.p. 80, č.p. 65 a č.p. 302 

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

vymezení za účastníky řízení. 

Vlastnická ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo 

dotčena. 

Stavební úřad podle ustanovení § 90 stavebního zákona posoudil soulad záměru stavby s vydanou 

územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování a dalšími požadavky dle tohoto 

ustanovení. Umístění stavby je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací obce – územním 

plánem města Liberec schváleným zastupitelstvem města Liberec dne 25.6.2002, jehož závazná část 
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byla vyhlášena Obecně závaznou vyhláškou statutárního města Liberec č. 2/2002, ve znění pozdějších 

změn.  

Dotčené pozemky se nacházejí ve stabilizovaných plochách bydlení čistého a dopravy a dopravní 

vybavenosti. Technická infrastruktura místního významu je přípustná ve všech plochách územního 

plánu.  

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky 

řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním 

zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se 

schválenou územně plánovací dokumentací, vyhovuje obecným požadavkům na využívání území a 

vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by 

bránily povolení záměru. 

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 

vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve 

výroku uvedených. 

Odbor stavební úřad rozhodoval na základě těchto vyjádření a stanovisek: 

 souhrnného vyjádření Magistrátu města Liberec – odboru životního prostředí ze dne 27.5.2020, zn. 

MML/ZP/Piv/076199/20-SZ 076199/20/2  

 vyjádření Magistrátu města Liberec, odboru dopravy ze dne 16.6.2020, č.j. MML113249/20-OD/PodV75 CJ 

MML 117114/20 

 vyjádření spol. Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Ještěd ze dne 31.3.2020  č.j. LCR246/000623/2020 

 vyjádření statutárního města Liberec, odboru územního plánování ze dne 4.6.2020, č.j. UP/7110/076204/20/Du 

CJ MML 108785/20 Zn. UP 137/20 

 vyjádření vlastníků (správců) zařízení technické infrastruktury o existenci jejich zařízení a o podmínkách 

provádění prací v blízkosti jejich zařízení 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

-  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a 

stavebního řádu Krajského úřadu Libereckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu. 

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a 

aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je 

správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý 

výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného 

vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, 

stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí, jde-li o 

stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby. 

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění 

stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. 

 

 

 

 

 

 

Bc. Miroslav Šimek 

vedoucí odboru stavební úřad 
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Toto rozhodnutí 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 

 

Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, se nevyměřuje. 

Příloha pro žadatele: 

 ověřená dokumentace (bude předána stavebníkovi po nabytí právní moci rozhodnutí) 

 

Obdrží: 

účastníci (dodejky) 

ELMOS LIBEREC s.r.o., IDDS: b7p3vqx 

 sídlo: Ševčíkova č.p. 982, Liberec VI-Rochlice, 460 06  Liberec 6 

Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn 

 sídlo: Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08  Hradec Králové 8 

Jiří Novotný, Českolipská č.p. 2, Liberec XXXV-Karlov pod Ještědem, 460 01  Liberec 1 

Anna Novotná, Českolipská č.p. 2, Liberec XXXV-Karlov pod Ještědem, 460 01  Liberec 1 

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, Liberec I-Staré Město, 460 01      

Liberec 1 

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 

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

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns 

 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 

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

Liberec 1 

Na vědomí 

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 

Účastníci řízení – doručení veřejnou vyhláškou: 

Účastníci řízení - další dotčené osoby: 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

st. p. 103, 104/1, 106, 107, 110/1, 111, 112, 149, 150, 312, 639, 701, parc. č. 470/10, 616/1, 616/2, 

616/4, 617/1, 617/2, 786/2, 790/2, 790/6, 790/7, 792/1, 792/2, 792/3, 797, 798/1, 798/2, 808/2, 810/1, 

810/2, 820, 829, 849/2, 849/4, 849/6, 849/9, 1196 v katastrálním území Machnín 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Liberec XXXV-Karlov pod Ještědem č.p. 13, č.p. 14, č.p. 15, č.p. 16, č.p. 17, č.p. 18, č.p. 19 a č.p. 55,  

Liberec XXXIII-Machnín č.p. 83, č.p. 80, č.p. 65 a č.p. 302 
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