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Oprávněná úřední osoba: Ing. Jaroslav Vrabec 

tel.: 485 243 604  

 

 

Locero, spol. s r.o. 

Novolíšeňská č.p. 2678/18 

Líšeň 

628 00  Brno 28 

 

 

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 20.10.2020 podal 

 

Locero, spol. s r.o., IČO 60277891, Novolíšeňská č.p. 2678/18, Líšeň, 628 00  Brno 28 

(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 

 

FTK Liberec - Rochlice a okolí 

Liberec, Liberec VI-Rochlice 

 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 18/1 (ostatní plocha), parc. č. 18/6 (ostatní plocha), parc. č. 19/1 

(ostatní plocha), parc. č. 20 (ostatní plocha), parc. č. 22/1 (ostatní plocha), parc. č. 22/4 (ostatní plocha), 

parc. č. 22/12 (ostatní plocha), parc. č. 23/1 (ostatní plocha), parc. č. 29/1 (trvalý travní porost), parc. č. 

29/19 (ostatní plocha), parc. č. 29/21 (trvalý travní porost), parc. č. 29/30 (ostatní plocha), parc. č. 936/1 

(ostatní plocha), parc. č. 936/15 (ostatní plocha), parc. č. 936/16 (ostatní plocha), parc. č. 936/17 (ostatní 

plocha), parc. č. 936/18 (ostatní plocha), parc. č. 936/20 (ostatní plocha), parc. č. 936/21 (ostatní plocha), 

parc. č. 936/22 (ostatní plocha), parc. č. 936/23 (ostatní plocha), parc. č. 936/24 (ostatní plocha), parc. č. 

936/25 (ostatní plocha), parc. č. 936/26 (ostatní plocha), parc. č. 936/30 (ostatní plocha), parc. č. 936/32 

(ostatní plocha), parc. č. 936/49 (ostatní plocha), parc. č. 936/57 (ostatní plocha), parc. č. 936/68 (ostatní 

plocha), parc. č. 936/140 (ostatní plocha), parc. č. 985/1 (ostatní plocha), parc. č. 985/3 (ostatní plocha), 

parc. č. 985/12 (ostatní plocha), parc. č. 985/13 (ostatní plocha), parc. č. 995/3 (ostatní plocha), parc. č. 

995/16 (ostatní plocha), parc. č. 995/17 (ostatní plocha), parc. č. 995/19 (ostatní plocha), parc. č. 1567/17 
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(ostatní plocha), parc. č. 1567/19 (ostatní plocha), parc. č. 1567/20 (ostatní plocha), parc. č. 1567/21 

(ostatní plocha), parc. č. 1583/46 (ostatní plocha), parc. č. 1583/47 (ostatní plocha), parc. č. 1583/48 

(ostatní plocha), parc. č. 1583/53 (ostatní plocha), parc. č. 1583/57 (ostatní plocha), parc. č. 1583/61 

(ostatní plocha), parc. č. 1583/62 (ostatní plocha), parc. č. 1583/65 (ostatní plocha), parc. č. 1583/68 

(ostatní plocha), parc. č. 1583/69 (ostatní plocha), parc. č. 1583/70 (ostatní plocha), parc. č. 1583/71 

(ostatní plocha), parc. č. 1583/73 (ostatní plocha), parc. č. 1583/74 (ostatní plocha), parc. č. 1583/79 

(ostatní plocha), parc. č. 1583/80 (ostatní plocha), parc. č. 1583/92 (ostatní plocha), parc. č. 1583/94 

(ostatní plocha), parc. č. 1583/96 (ostatní plocha), parc. č. 1583/97 (ostatní plocha), parc. č. 1583/106 

(ostatní plocha), parc. č. 1583/114 (ostatní plocha), parc. č. 1583/115 (ostatní plocha), parc. č. 1583/116 

(ostatní plocha), parc. č. 1583/122 (ostatní plocha), parc. č. 1583/123 (ostatní plocha), parc. č. 1583/128 

(ostatní plocha), parc. č. 1583/129 (ostatní plocha), parc. č. 1583/130 (ostatní plocha), parc. č. 1583/132 

(ostatní plocha), parc. č. 1583/143 (ostatní plocha), parc. č. 1583/145 (ostatní plocha), parc. č. 1583/149 

(ostatní plocha), parc. č. 1583/150 (ostatní plocha), parc. č. 1583/152 (ostatní plocha), parc. č. 1583/154 

(ostatní plocha), parc. č. 1583/161 (ostatní plocha), parc. č. 1583/164 (ostatní plocha), parc. č. 1583/166 

(ostatní plocha), parc. č. 1583/169 (ostatní plocha), parc. č. 1583/170 (ostatní plocha), parc. č. 1583/171 

(ostatní plocha), parc. č. 1583/172 (ostatní plocha), parc. č. 1583/173 (ostatní plocha), parc. č. 1583/174 

(ostatní plocha), parc. č. 1583/183 (ostatní plocha), parc. č. 1583/187 (ostatní plocha), parc. č. 1583/189 

(ostatní plocha), parc. č. 1583/190 (ostatní plocha), parc. č. 1583/195 (ostatní plocha), parc. č. 1583/196 

(ostatní plocha), parc. č. 1583/198 (ostatní plocha), parc. č. 1583/219 (ostatní plocha), parc. č. 1583/221 

(ostatní plocha), parc. č. 1586/72 (ostatní plocha), parc. č. 1586/90 (ostatní plocha), parc. č. 1586/144 

(ostatní plocha), parc. č. 1586/145 (ostatní plocha), parc. č. 1586/146 (ostatní plocha), parc. č. 1586/147 

(ostatní plocha), parc. č. 1586/149 (ostatní plocha), parc. č. 1586/151 (ostatní plocha), parc. č. 1586/153 

(ostatní plocha), parc. č. 1586/155 (ostatní plocha), parc. č. 1586/156 (ostatní plocha), parc. č. 1586/157 

(ostatní plocha), parc. č. 1586/166 (ostatní plocha), parc. č. 1586/171 (ostatní plocha), parc. č. 1586/172 

(ostatní plocha), parc. č. 1586/177 (ostatní plocha), parc. č. 1586/180 (ostatní plocha), parc. č. 1586/181 

(ostatní plocha), parc. č. 1586/182 (ostatní plocha), parc. č. 1586/183 (ostatní plocha), parc. č. 1586/184 

(ostatní plocha), parc. č. 1586/185 (ostatní plocha), parc. č. 1586/186 (ostatní plocha), parc. č. 1586/187 

(ostatní plocha), parc. č. 1586/188 (ostatní plocha), parc. č. 1586/194 (ostatní plocha), parc. č. 1586/196 

(ostatní plocha), parc. č. 1586/199 (ostatní plocha), parc. č. 1586/200 (ostatní plocha), parc. č. 1586/202 

(ostatní plocha), parc. č. 1586/204 (ostatní plocha), parc. č. 1586/205 (ostatní plocha), parc. č. 1586/207 

(ostatní plocha), parc. č. 1586/208 (ostatní plocha), parc. č. 1586/209 (ostatní plocha), parc. č. 1586/210 

(ostatní plocha), parc. č. 1586/211 (ostatní plocha), parc. č. 1586/221 (ostatní plocha), parc. č. 1586/222 

(ostatní plocha), parc. č. 1586/223 (ostatní plocha), parc. č. 1586/233 (ostatní plocha), parc. č. 1586/234 

(ostatní plocha), parc. č. 1586/235 (ostatní plocha), parc. č. 1586/236 (ostatní plocha), parc. č. 1586/237 

(ostatní plocha), parc. č. 1586/239 (ostatní plocha), parc. č. 1586/240 (ostatní plocha), parc. č. 1586/241 

(ostatní plocha), parc. č. 1586/242 (ostatní plocha), parc. č. 1586/243 (ostatní plocha), parc. č. 1586/244 

(ostatní plocha), parc. č. 1586/245 (ostatní plocha), parc. č. 1586/246 (ostatní plocha), parc. č. 1586/257 

(ostatní plocha), parc. č. 1586/262 (ostatní plocha), parc. č. 1586/263 (ostatní plocha), parc. č. 1586/264 

(ostatní plocha), parc. č. 1586/272 (ostatní plocha), parc. č. 1586/275 (ostatní plocha), parc. č. 1586/276 

(ostatní plocha), parc. č. 1586/277 (ostatní plocha), parc. č. 1586/278 (ostatní plocha), parc. č. 1586/279 

(ostatní plocha), parc. č. 1586/285 (ostatní plocha), parc. č. 1586/286 (ostatní plocha), parc. č. 1586/292 

(ostatní plocha), parc. č. 1586/293 (ostatní plocha), parc. č. 1586/301 (ostatní plocha), parc. č. 1586/302 

(ostatní plocha), parc. č. 1586/303 (ostatní plocha), parc. č. 1586/304 (ostatní plocha), parc. č. 1586/306 

(ostatní plocha), parc. č. 1586/307 (ostatní plocha), parc. č. 1586/309 (ostatní plocha), parc. č. 1586/310 

(ostatní plocha), parc. č. 1586/311 (ostatní plocha), parc. č. 1586/318 (ostatní plocha), parc. č. 1586/319 

(ostatní plocha), parc. č. 1586/322 (ostatní plocha), parc. č. 1586/330 (ostatní plocha), parc. č. 1586/331 

(ostatní plocha), parc. č. 1586/332 (ostatní plocha), parc. č. 1586/333 (ostatní plocha), parc. č. 1586/334 

(ostatní plocha), parc. č. 1586/335 (ostatní plocha), parc. č. 1586/341 (ostatní plocha), parc. č. 1586/343 

(ostatní plocha), parc. č. 1586/350 (ostatní plocha), parc. č. 1586/403 (ostatní plocha), parc. č. 1586/423 

(ostatní plocha), parc. č. 1592/2 (ostatní plocha), parc. č. 1594/1 (ostatní plocha), parc. č. 1594/4 (trvalý 

travní porost), parc. č. 1594/12 (ostatní plocha), parc. č. 1594/13 (ostatní plocha), parc. č. 1714 (orná 

půda), parc. č. 1715/1 (trvalý travní porost), parc. č. 1715/17 (trvalý travní porost), parc. č. 1716/1 (ostatní 

plocha), parc. č. 1716/40 (ostatní plocha), parc. č. 1716/55 (ostatní plocha), parc. č. 1716/56 (ostatní 

plocha), parc. č. 1716/57 (ostatní plocha), parc. č. 1716/58 (ostatní plocha), parc. č. 1716/59 (ostatní 

plocha), parc. č. 1716/64 (ostatní plocha), parc. č. 1716/65 (ostatní plocha), parc. č. 1716/66 (ostatní 

plocha), parc. č. 1716/76 (ostatní plocha), parc. č. 1716/77 (ostatní plocha), parc. č. 1716/78 (ostatní 

plocha), parc. č. 1716/79 (ostatní plocha), parc. č. 1716/80 (ostatní plocha), parc. č. 1716/81 (ostatní 

plocha), parc. č. 1716/88 (ostatní plocha), parc. č. 1716/89 (ostatní plocha), parc. č. 1716/90 (ostatní 
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plocha), parc. č. 1716/104 (ostatní plocha), parc. č. 1716/105 (ostatní plocha), parc. č. 1716/106 (ostatní 

plocha), parc. č. 1716/107 (ostatní plocha), parc. č. 1716/108 (ostatní plocha), parc. č. 1716/109 (ostatní 

plocha), parc. č. 1716/110 (ostatní plocha), parc. č. 1716/111 (ostatní plocha), parc. č. 1716/112 (ostatní 

plocha), parc. č. 1716/118 (ostatní plocha), parc. č. 1716/119 (ostatní plocha), parc. č. 1716/120 (ostatní 

plocha), parc. č. 1716/121 (ostatní plocha), parc. č. 1716/132 (ostatní plocha), parc. č. 1716/133 (ostatní 

plocha), parc. č. 1716/134 (ostatní plocha), parc. č. 1716/135 (ostatní plocha), parc. č. 1716/136 (ostatní 

plocha), parc. č. 1716/137 (ostatní plocha), parc. č. 1716/142 (ostatní plocha), parc. č. 1716/143 (ostatní 

plocha), parc. č. 1716/144 (ostatní plocha), parc. č. 1716/145 (ostatní plocha), parc. č. 1716/146 (ostatní 

plocha), parc. č. 1716/147 (ostatní plocha), parc. č. 1716/148 (ostatní plocha), parc. č. 1716/149 (ostatní 

plocha), parc. č. 1716/150 (ostatní plocha), parc. č. 1716/151 (ostatní plocha), parc. č. 1716/152 (ostatní 

plocha), parc. č. 1716/163 (ostatní plocha), parc. č. 1716/164 (ostatní plocha), parc. č. 1716/165 (ostatní 

plocha), parc. č. 1716/171 (ostatní plocha), parc. č. 1716/173 (ostatní plocha), parc. č. 1716/174 (ostatní 

plocha), parc. č. 1716/261 (ostatní plocha), parc. č. 1716/262 (ostatní plocha) v katastrálním území 

Rochlice u Liberce. 

 

Druh a účel umisťované stavby: 

Optické trasy investora v intravilánu statutárního města Liberec, v k.ú. Rochlice u Liberce. Trasa bude 

napojena na BTS na adrese Dobiášova č.p. 859, Liberec VI. Nová trasa optických komunikací bude 

využívat stávající kolektory a bude napojovat bytové domy v ulicích Dobiášova (č.p. 865, 864, 890, 889, 

888, 886, 887, 863, 862, 885, 884, 883, 882, 881, 859, 860, 861, 858, 857, 856, 855, 854), Pazderkova 

(č.p. 935, 934, 933, 932, 868, 869, 866, 867), Halasova (č.p. 895, 896, 897, 898, 899, 891, 892, 893, 894), 

Seifertova (č.p. 900, 901, 905, 904, 903, 902), Haškova (č.p. 954, 953, 952, 951, 950, 949, 948, 947, 946, 

945, 944, 943, 942, 977, 978, 940, 941, 938, 939, 937, 936), Ježkova (č.p. 955), Burianova (č.p. 1070, 

1071, 969, 930, 929, 931, 928, 924, 925, 926, 927, 923, 922, 921, 920, 919, 972, 971, 970), Nádvorní 

(č.p. 1164, 1165, 1166, 1163, 1162, 1161, 1205, 1206), Žitná (č.p. 827, 828, 829, 830, 821, 822, 823, 824, 

661, 662, 745, 746, 683, 684, 685), U Potůčku (č.p. 620, 621, 617, 618, 619, 612, 613, 614, 615, 616), Na 

Žižkově (č.p. 973, 811, 812, 813, 814) . Jedná se o liniovou stavbu HDPE chrániček o celkové délce 3950 

m, která bude uložena v hloubce 50 až 135 cm. Součástí stavby budou nové optické rozvaděče PODB 

(1600x550x350mm).  

 

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

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

stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným 

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

sousedních staveb. 

2. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje zákres stavby do 

kopie katastrální mapy v měřítku  1:1000. Zákresy jsou součástí dokumentace pro územní řízení, 

která byla zpracována Ing. Jiřím Puttnerem, (autorizovaným technikem pro technologické zařízení 

staveb, ČKAIT 1000139, a byly ověřeny stavebním úřadem.  

3. Při realizaci stavby je třeba dodržovat podmínky vydaných stanovisek správců podzemních vedení a 

zařízení, popř. si taková stanoviska vyžádat. 

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Locero, spol. s r.o., Novolíšeňská č.p. 2678/18, Líšeň, 628 00  Brno 28 

 

 

Odůvodnění: 

Dne 20.10.2020 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Protože žádost nebyla úplná 

a nebyla doložena všemi podklady a závaznými stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl 

žadatel dne 22.10.2020 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne 

14.12.2020. 
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Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. 

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 od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené 

orgány svá závazná stanoviska.  

 

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 

byla vyhlášena Obecně závaznou vyhláškou statutárního města Liberec č. 2/2002, ve znění pozdějších 

změn.  

Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby 

splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by 

bránily povolení záměru. 

Požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu  - technická infrastruktura místního významu 

je přípustná ve všech plochách územního plánu.  

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. 

 

Ostatní účastníci řízení 

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

T-Mobile Czech Republic a.s., IČO 64949681, Tomíčkova č.p. 2144/1, Chodov, 148 00  Praha 414, 

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

GridServices, s.r.o., IČO 27935311, Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno 2, 

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IČO 49099451, Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany, 415 01  

Teplice 1, 

Teplárna Liberec, a.s., IČO 62241672, Dr. Milady Horákové č.p. 641/34a, Liberec IV-Perštýn, 460 

01  Liberec 1, 

Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., IČO 47311975, Mrštíkova č.p. 850/3, 

Liberec III-Jeřáb, 460 07  Liberec 7, 

Liberecká IS, a.s., IČO 25450131, Mrštíkova č.p. 850/3, Liberec III-Jeřáb, 460 07  Liberec 7, 

a-net Liberec s.r.o., IČO 28687965, Hradební č.p. 654/32, Liberec VI-Rochlice, 460 06  Liberec 6, 

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, 

InfoTel, spol. s r.o., IČO 46981071, Novolíšeňská č.p. 2678/18, Líšeň, 628 00  Brno 28, 

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

Město, 460 01  Liberec 1, 

Bytové družstvo IMOBILIEN, IČO 27291120, Hanychovská č.p. 886/16b, Liberec III-Jeřáb, 460 07  

Liberec 7, 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Ústí nad Labem, odbor 

Odloučené pracoviště Liberec, IČO 69797111, Rašínovo nábřeží č.p. 390/42, Praha 2-Nové Město, 

128 00  Praha 28, 

 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

parc. č. 18/2, 19/3, 19/4, 22/2, 22/3, 22/5, 29/3, 29/4, 936/2, 936/3, 936/4, 936/5, 936/6, 985/4, 

985/5, 985/9, 985/10, 985/14, 985/15, 985/16, 990/2, 990/3, 991/2, 993/2, 993/3, 994/4, 995/6, 

995/7, 995/8, 995/9, 995/10, 995/11, 995/12, 995/13, 995/14, 995/15, 1001/2, 1567/13, 1567/14, 

1567/15, 1583/17, 1583/18, 1583/20, 1583/21, 1583/22, 1583/24, 1583/25, 1583/26, 1583/27, 

1583/30, 1583/31, 1583/32, 1583/34, 1583/35, 1583/36, 1583/37, 1583/39, 1583/40, 1583/41, 

1583/42, 1586/1, 1586/15, 1586/16, 1586/17, 1586/18, 1586/19, 1586/22, 1586/23, 1586/30, 

1586/31, 1586/32, 1586/33, 1586/35, 1586/36, 1586/37, 1586/38, 1586/39, 1586/40, 1586/41, 
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1586/42, 1586/43, 1586/46, 1586/47, 1586/48, 1586/50, 1586/51, 1586/52, 1586/53, 1586/54, 

1586/55, 1586/56, 1586/57, 1586/58, 1586/59, 1586/402, 1715/18, 1716/10, 1716/11, 1716/12, 

1716/13, 1716/14, 1716/15, 1716/16, 1716/17, 1716/18, 1716/19, 1716/20, 1716/21, 1716/22, 

1716/23, 1716/25, 1716/26, 1716/27, 1716/28, 1716/29, 1716/30, 1716/31, 1716/32, 1716/33, 

1716/258, 1716/263 v katastrálním území Rochlice u Liberce 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Liberec VI-Rochlice č.p. 1164, č.p. 1166, č.p. 1165, č.p. 1161, č.p. 1162, č.p. 1163, č.p. 1206, 

č.p. 1205, č.p. 827, č.p. 827, č.p. 829, č.p. 821, č.p. 662, č.p. 662, č.p. 745, č.p. 745, č.p. 683, 

č.p. 683, č.p. 683, č.p. 823, č.p. 821, č.p. 823, č.p. 813, č.p. 813, č.p. 811, č.p. 614, č.p. 614, č.p. 

614, č.p. 615, č.p. 615, č.p. 621, č.p. 621, č.p. 617, č.p. 617, č.p. 617, č.p. 811, č.p. 932, č.p. 

934, č.p. 934, č.p. 854, č.p. 855, č.p. 856, č.p. 857, č.p. 858, č.p. 859, č.p. 859, č.p. 859, č.p. 

881, č.p. 885, č.p. 862, č.p. 863, č.p. 886, č.p. 890, č.p. 864, č.p. 865, č.p. 867, č.p. 867, č.p. 

868, č.p. 868, č.p. 883, č.p. 884, č.p. 886, č.p. 888, č.p. 888, č.p. 900, č.p. 900, č.p. 905, č.p. 

904, č.p. 903, č.p. 902, č.p. 896, č.p. 896, č.p. 897, č.p. 897, č.p. 899, č.p. 893, č.p. 893, č.p. 

892, č.p. 892, č.p. 972, č.p. 971, č.p. 970, č.p. 921, č.p. 921, č.p. 921, č.p. 922, č.p. 923, č.p. 

924, č.p. 925, č.p. 926, č.p. 926, č.p. 928, č.p. 973, č.p. 1070, č.p. 931, č.p. 935, č.p. 936, č.p. 

936, č.p. 938, č.p. 939, č.p. 940, č.p. 940, č.p. 977, č.p. 977, č.p. 942, č.p. 942, č.p. 944, č.p. 

944, č.p. 947, č.p. 947, č.p. 948, č.p. 948, č.p. 951, č.p. 951, č.p. 952, č.p. 952, č.p. 954, č.p. 969 

a č.p. 1071 

 

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

vymezení za účastníky řízení. 

 

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 a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu. 

 

Odbor stavební úřad rozhodoval na základě těchto vyjádření a stanovisek: 

- Vyjádření správců podzemních sítí a zařízení, 

- Vyjádření odboru dopravy Magistrátu města Liberec ze dne 23.1.2021 pod č.j. MML16593/20-

OD/Pod/V13, 

- Rozhodnutí odboru dopravy Magistrátu města Liberec ze dne 26.6.2020 pod č.j. MML118463/20-

OD/Pod/49IS, 

- Sdělení odboru územního plánování Magistrátu města Liberec ze dne 24.9.2020 pod č.j. 

UP/7110/016589/20/Du. 

 

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. 
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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 

  

 

 

 

 

  

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 položky 17 odst. 1 písm. e) ve 

výši 1000 Kč byl zaplacen. 

 

Příloha: 

1x ověřená projektová dokumentace (po nabytí právní moci) 

počet stran: 8     počet příloh: 1     počet svazků: 1 
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Obdrží: 

účastníci (dodejky) 

Locero, spol. s r.o., IDDS: 963qrv7 

 sídlo: Novolíšeňská č.p. 2678/18, Líšeň, 628 00  Brno 28 

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 

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

T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i 

 sídlo: Tomíčkova č.p. 2144/1, Chodov, 148 00  Praha 414 

CETIN a.s., IDDS: qa7425t 

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

GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 

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

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

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

Teplárna Liberec, a.s., IDDS: z9hgmnw 

 sídlo: Dr. Milady Horákové č.p. 641/34a, Liberec IV-Perštýn, 460 01  Liberec 1 

Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., IDDS: c2hdrn3 

 sídlo: Mrštíkova č.p. 850/3, Liberec III-Jeřáb, 460 07  Liberec 7 

Liberecká IS, a.s., IDDS: fh2ex77 

 sídlo: Mrštíkova č.p. 850/3, Liberec III-Jeřáb, 460 07  Liberec 7 

a-net Liberec s.r.o., IDDS: vjdmhdx 

 sídlo: Hradební č.p. 654/32, Liberec VI-Rochlice, 460 06  Liberec 6 

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, odbor správy veřejného majetku, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, 

Liberec I-Staré Město, 460 01  Liberec 1 

InfoTel, spol. s r.o., IDDS: t4wbzpv 

 sídlo: Novolíšeňská č.p. 2678/18, Líšeň, 628 00  Brno 28 

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

Bytové družstvo IMOBILIEN, IDDS: htntq4e 

 sídlo: Hanychovská č.p. 886/16b, Liberec III-Jeřáb, 460 07  Liberec 7 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Ústí nad Labem, odbor Odloučené 

pracoviště Liberec, IDDS: 96vaa2e 

 sídlo: Rašínovo nábřeží č.p. 390/42, Praha 2-Nové Město, 128 00  Praha 28 

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

  

účastníci řízení (veřejnou vyhláškou) 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

parc. č. 18/2, 19/3, 19/4, 22/2, 22/3, 22/5, 29/3, 29/4, 936/2, 936/3, 936/4, 936/5, 936/6, 985/4, 

985/5, 985/9, 985/10, 985/14, 985/15, 985/16, 990/2, 990/3, 991/2, 993/2, 993/3, 994/4, 995/6, 

995/7, 995/8, 995/9, 995/10, 995/11, 995/12, 995/13, 995/14, 995/15, 1001/2, 1567/13, 1567/14, 

1567/15, 1583/17, 1583/18, 1583/20, 1583/21, 1583/22, 1583/24, 1583/25, 1583/26, 1583/27, 

1583/30, 1583/31, 1583/32, 1583/34, 1583/35, 1583/36, 1583/37, 1583/39, 1583/40, 1583/41, 

1583/42, 1586/1, 1586/15, 1586/16, 1586/17, 1586/18, 1586/19, 1586/22, 1586/23, 1586/30, 

1586/31, 1586/32, 1586/33, 1586/35, 1586/36, 1586/37, 1586/38, 1586/39, 1586/40, 1586/41, 

1586/42, 1586/43, 1586/46, 1586/47, 1586/48, 1586/50, 1586/51, 1586/52, 1586/53, 1586/54, 

1586/55, 1586/56, 1586/57, 1586/58, 1586/59, 1586/402, 1715/18, 1716/10, 1716/11, 1716/12, 

1716/13, 1716/14, 1716/15, 1716/16, 1716/17, 1716/18, 1716/19, 1716/20, 1716/21, 1716/22, 

1716/23, 1716/25, 1716/26, 1716/27, 1716/28, 1716/29, 1716/30, 1716/31, 1716/32, 1716/33, 

1716/258, 1716/263 v katastrálním území Rochlice u Liberce 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Liberec VI-Rochlice č.p. 1164, č.p. 1166, č.p. 1165, č.p. 1161, č.p. 1162, č.p. 1163, č.p. 1206, 

č.p. 1205, č.p. 827, č.p. 827, č.p. 829, č.p. 821, č.p. 662, č.p. 662, č.p. 745, č.p. 745, č.p. 683, 

č.p. 683, č.p. 683, č.p. 823, č.p. 821, č.p. 823, č.p. 813, č.p. 813, č.p. 811, č.p. 614, č.p. 614, č.p. 

614, č.p. 615, č.p. 615, č.p. 621, č.p. 621, č.p. 617, č.p. 617, č.p. 617, č.p. 811, č.p. 932, č.p. 

934, č.p. 934, č.p. 854, č.p. 855, č.p. 856, č.p. 857, č.p. 858, č.p. 859, č.p. 859, č.p. 859, č.p. 

881, č.p. 885, č.p. 862, č.p. 863, č.p. 886, č.p. 890, č.p. 864, č.p. 865, č.p. 867, č.p. 867, č.p. 

868, č.p. 868, č.p. 883, č.p. 884, č.p. 886, č.p. 888, č.p. 888, č.p. 900, č.p. 900, č.p. 905, č.p. 
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904, č.p. 903, č.p. 902, č.p. 896, č.p. 896, č.p. 897, č.p. 897, č.p. 899, č.p. 893, č.p. 893, č.p. 

892, č.p. 892, č.p. 972, č.p. 971, č.p. 970, č.p. 921, č.p. 921, č.p. 921, č.p. 922, č.p. 923, č.p. 

924, č.p. 925, č.p. 926, č.p. 926, č.p. 928, č.p. 973, č.p. 1070, č.p. 931, č.p. 935, č.p. 936, č.p. 

936, č.p. 938, č.p. 939, č.p. 940, č.p. 940, č.p. 977, č.p. 977, č.p. 942, č.p. 942, č.p. 944, č.p. 

944, č.p. 947, č.p. 947, č.p. 948, č.p. 948, č.p. 951, č.p. 951, č.p. 952, č.p. 952, č.p. 954, č.p. 969 

a č.p. 1071 

 

 

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 

Ministerstvo obrany - odbor územní správy majetku, Teplého č.p. 1899, 530 02  Pardubice 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Založit: př. arch. LBC VI - Rochlice 
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