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Obec Dlouhý Most 

Dlouhý Most č.p. 193 

463 12  Liberec 25 

 

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 1.3.2021 podala 

 

Obec Dlouhý Most, IČO 46744941, Dlouhý Most č.p. 193, 463 12  Liberec 25, 

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

Staré Město, 460 01  Liberec 1 

(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 

 

Chodník při silnici III/27814 

SO 101 Chodník 

SO 301 Odvodnění komunikace - stoka A 

SO 302 Odvodnění komunikace - stoka B 

SO 303 Kanalizační přípojky 

SO 430 Přeložka a ochrana vedení NN 

SO 431 Veřejné osvětlení 

SO 432 Přeložka veřejného osvětlení 

SO 450 Přeložka a ochrana PVSEK 

 

(dále jen "stavba") na pozemcích st. p. 88 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 241 (zastavěná plocha a 

nádvoří), parc. č. 227/1 (ostatní plocha), parc. č. 229 (vodní plocha), parc. č. 233/1 (trvalý travní porost), 

parc. č. 259/2 (trvalý travní porost), parc. č. 259/3 (trvalý travní porost), parc. č. 259/9 (trvalý travní 

porost), parc. č. 259/10 (trvalý travní porost), parc. č. 262 (trvalý travní porost), parc. č. 1176/1 (ostatní 

plocha), parc. č. 1192/1 (ostatní plocha), parc. č. 1201/2 (ostatní plocha), parc. č. 1342 (ostatní plocha), 

parc. č. 1343/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Dlouhý Most. 
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Druh a účel umisťované stavby: 

SO 101 Chodník 

Objekt zahrnuje výstavbu chodníku, parkovacích stání, opěrnou gabionovou zeď, vše při silnici III/27814, 

umísťuje se na pozemky parc. č. 1176/1, 1192/1, 1342, 1343/1, st.p. č. 88 a 241 v katastrálním území 

Dlouhý Most. 

Pro objekt se vymezuje prostor krajské silnice v šířce 2,00 až 3,50 m pro umístění levostranného 

chodníku délky 201,00 m ve směru staničení,   pro umístění pravostranného chodníku délky 36,00 m 

prostor 2,00 m až 3,80 m. 

Od hranic s pozemky parc. č. 685, 726/1, 727, 771, 772 bude levostranný prostor umístěn 11,66 až 12,62 

m, pravostranný prostor hraničí s pozemky parc. č. 772 a 175/2, chodník bude oddělen zelení šířky 1,50 

až 2,00 m. 

Levostranný chodník šířky 1,50 až 2,00 m bude přerušen vjezdy na sousední pozemky p.č.  223 a 222/1 

šířky 3,20, na pozemek parc. č. 221/1 schodištěm šířky 1,85 m, vjezdem šířky 4,30 m na pozemek parc. č. 

241, vjezdem šířky 2,50 m na pozemek parc. č. 213, na pozemek 1343/1 vjezdem šířky 6,00 m,                            

k prodejně na pozemku parc. č. 90/1  vjezdem šířky 5,40 m, do ulice na pozemku parc. č. 1197/1 vjezdem 

šířky 4,35 m. 

Podélná parkovací stání budou připojená k chodníku o základním rozměru 6,75 m x 2,00 m, krajní 

parkovací stání 7,75 m x 2,00 m se umísťují u objektu č.p. 18 - 2 stání, u č.p. 227 - 1 stání, u st. p. č. 101 

2 podélná parkovací stání, prostor mezi parkovacími stáními připojený k chodníku bude doplněn zelení. 

Prostor na pravé straně krajské silnice  - chodník šířky 2,00 m bude přerušen vjezdem šířky 4,00 m na 

sousední pozemek parc. č. 175/2, chodník od silnice bude oddělen obrubou, na vnější straně k sousedním 

nemovitostem bude provedena terénní úprava a pozemek bude ozeleněn. 

U objektu č.p. 244 se umísťuje přechod pro chodce délky 6,50 m, šířky 4,00 m na obou stranách chodníku 

budou provedeny prvky pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. 

Podél pozemku parc. č. 222/1 na vnější straně umísťovaného chodníku se umísťuje opěrná gabionová zeď 

délky 26,00 m a 8,00 m výšky 0,50 až 1,0 m. 

Celková délka upravovaného úseku krajské silnice bude 213,79 m. 

V rámci tohoto objektu bude osazeno 6 ks uličních vpustí, plocha nových chodníků 435 m2, plocha 

upravovaných vjezdů na sousední pozemky 108 m2, plocha podélných parkovacích stání 104 m2, 

konstrukce vozovky bude doplněna v ploše 117 m2, kryt vozovky stávající bude upraven v ploše 1280 m2, 

krajnice komunikace bude obnovena na ploše 12 m2. 

Obnovovaná vozovka s povrchem asfaltový beton ACO 11 tl. 40 mm, parkovací stání v tl. konstrukce 

celkem 370 mm s povrchem betonová dlažba tl. 80 mm, vjezdy na sousední pozemky s povrchem 

asfaltový beton ACO 11 tl. 40 mm, chodník bude konstrukce celkové tl. 250 mm s povrchem betonová 

dlažba tl. 60 mm, chodník přejezdný konstrukce celkové tl. 320 mm s  povrchem betonová dlažba tl. 80 

mm, krajnice budou dosypány AB-recyklátem celkové tl. 100 mm, nezpevněné plochy budou 

ohumusovány a zatravněny. 

Odvodnění - podélným a příčným sklonem do nových uličních vpustí umístěných podél vozovky 

komunikace s následným odvodem do nového kanalizačního řadu (SO 301-303). 

Všechny pozemky v katastrálním území Dlouhý Most. 

 

SO 301 Odvodnění komunikace - stoka A 

Odvodnění povrchových vod kanalizačním potrubím DN 300-400 s využitím stávajícího koryta                              

z betonových žlabovek s napojením na stávající odtok DN 500 z místního rybníka, který je napojen na 

pravobřežní přítok Doubského potoka. 

Stoka A délky 338,00 m se umísťuje na pozemky parc. č. 229, 259/2, 259/3, 259/9, 259/10262, 1176/1, 

1201/2, 1342, začátek úseku bude přes spádišťovou kanalizační  šachtu do stávajícího betonového 

odtokového potrubí DN 500 z místní vodní nádrže na pozemku parc. č. 1201/2, kde je staničení 0,000, 
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dále bude vedena podél této vodní nádrže, v km 0,044 se umísťuje lomová šachta Š2 odkud bude vedena 

přes pozemky parc. č. 229 a 259/2 na pozemek parc. č. 262 kde se umísťuje lomová  spádišťová  šachta 

Š3 v km 0,064, za touto šachtou vede povrchové odvodnění z betonových dlaždic do stávající šachty Š4, 

dále je vedeno stávající potrubí do km 0,115, kde je stávající Š5, dále do km 0,171 je stávající odvodnění 

z betonových dlaždic, zde se umísťuje kanalizační šachta Š6 na pozemku 259/9, na hranici pozemků parc. 

č. 259/9  a 259/10 v km 0,196 kanalizační stoky se umísťuje šachta Š7, šachta Š8 a spádišťová šachta Š9 

se umísťují na pozemek parc. č. 259/10, dále trasa povede na pozemek parc. č. 1342, kde je v km 0,278 

umístěna lomová šachta  Š10, na stejném pozemku se dále umísťují šachty Š11 v km 0,307, šachta Š12          

v km 0,321 a šachta Š13, v km 0,331 šachta Š14, trasa bude končit v šachtě Š15 na pozemku parc. č. 

1178/1, zde bude napojena kanalizační stoka B. 

Stoka délky 338,00 m je navržena z plastového potrubí DN 500 a DN 400, šachty špádišťové typové DN 

1000, typové betonové DN 1000, Š15 plastová DN 600. 

Všechny pozemky v katastrálním území Dlouhý Most. 

 

SO 302 Odvodnění komunikace - stoka B 

Stoka se umísťuje na pozemky parc. č. 1176/1 a 1343/1, stoka B bude napojena na pozemku parc.                         

č. 1176/1 na šachtu Š15 stoky A v místě budoucího chodníku pro pěší před objektem České pošty, v km 

0,345 bude umístěna šachta Š 16, v km 0,358 šachta Š17, v km 0,388 šachta Š18, v km 0,406 šachta Š 19, 

v km 0,411 šachta Š20, v km 0,440 šachta Š21, v km 0,475 šachta Š22, v km 0,484 šachta Š23, v km 

0,500 šachta Š24, kde bude kanalizační stoka B ukončena, šachty Š22 a Š23 budou umístěny na hranici                 

s pozemkem parc. č. 1343/1, trasa této stoky je vedena v budoucím chodníku, v pozemku krajské silnice 

parc. č. 1176/1. Délka stoky bude 162,00 m, plastové potrubí DN 300, šachty plastové DN 600. 

Všechny pozemky v katastrálním území Dlouhý Most. 

 

SO 303 Kanalizační přípojky 

Kanalizační přípojky se umísťují na pozemky parc. č. 1176/1 a 1343/1, kanalizační potrubí DN 200 bude 

připojovat uliční vpusti UV1 až UV6 osazené v rámci stavby komunikací, celková délka potrubí 30,50 m, 

plastové kanalizační šachty Š16, Š19 a Š22 s platovým dnem budou připojeny potrubím DN 200 celkové 

délky 30,0 m. 

Všechny pozemky v katastrálním území Dlouhý Most. 

 

SO 430 Přeložka a ochrana vedení NN 

Vedení NN bude přeloženo, umístěno na pozemky parc. č. 1176/1 a 1343/1 mimo prostor plánovaného 

chodníku a navržených parkovacích stání, v úseku od km 0,01 do km 0,18 bude vedení odkopáno a 

stranově přeloženo do nové trasy, která nebude v kolizi s novými zpevněnými plochami, v místech po 

odkrytí trasy, kdy nebude možné provést stranové přeložení a v místech vjezdů na sousední pozemky a                 

v místech křižovatek budou kabely uloženy do půlených chrániček a obetonovány. 

Od hranic se sousedními pozemky parc. č. 223, 222/1, 2201343/1 bude trasa vedení uložena od 3,43 m do 

5,11 m, u pozemku parc. č. 1343/1 bude v těsné blízkosti, na úrovni objektu na st. p. č. 90/1 bude 

umístěno cca 0,09 m od hranice s pozemkem parc. č. 1176/1. Délka trasy stranové přeložky vedení NN 

bude cca 160+5 m. 

Všechny pozemky v katastrálním území Dlouhý Most. 

 

SO 431 Veřejné osvětlení 

Vedení  a podpěrné body veřejného osvětlení se umísťují na pozemky parc. č. 1176/1, 1343/1 a st.p. č. 88 

v katastrálním území Dlouhý Most. 

Nové vedení bude uloženo v těsné blízkosti nového chodníku podél silnice III/27814, nově bude 

instalováno 6 ks osvětlovacích bodů napojených na stávající rozvod veřejného osvětlení. Svítidla na 

stožárech ve výšce 10,0 m, svítidla LED, rozvody kabelem CYKY-J 4x10 mm2 uloženým do chrániček 
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DN 50. Současně bude nasvícen přechod pro chodce z osvětlovacího bodu 03 před prodejnou naproti č.p. 

282 v Dlouhém Mostě bude kabel veden v chráničce k osvětlovacím bodům přechodu P1 a P2.  

Délka trasy kabelového vedení bude 220,00 m, bude instalováno celek 8 ks nových osvětlovacích bodů. 

 

SO 432 Přeložka veřejného osvětlení 

Pro umístění podpěrných bodů veřejného osvětlení budou použity pozemky parc. č. 227/1, 233/1, 259/3, 

259/9, 262, 1201/2 a 1342 v katastrálním území Dlouhý Most. 

Přeložka vedení  souvisí s demontáží stávajícího vrchního vedení veřejného osvětlení, nový rozvod bude 

připojen v bodě EL1 na pozemku parc. č. 1342, od pozemku par.č. 259/2 se umísťuje ve vzdálenosti 0,75 

m, u tohoto pozemku se lomí ve vzdálenosti 5,87 od hranice s pozemkem parc. č. 259/5, pokračuje šikmo 

přes pozemky parc. č. 227/1, 1201/2, 259/9 směrem k pozemku parc. č. 233/1  (spojovací komunikace) a 

bude ukončen u souběžné komunikace na pozemku parc. č. 1197/1 na stávajícím sloupu se svítidlem EL 

8, kde bude napojen na vrchní rozvod přes skříňku SP2/PS, od tohoto místa bude stávající veřejné 

osvětlení ponecháno v provozu. 

Nový rozvod délky 185,00 m bude proveden kabelem CYKY-J 4x 10 mm2, podpěrné body budou použity 

zinkované bezpaticové stožáry výšky 6 m, 7 ks se svítidly LED. 

Všechny pozemky v katastrálním území Dlouhý Most. 

 

SO 450 Přeložka a ochrana PVSEK 

Přeložka a ochrana tohoto zařízení bude provedena na pozemcích parc. č. 1179/11343/1 v katastrálním 

území Dlouhý Most,  

Optické a metalické sdělovací kabely PVSEK jsou vedeny v úseku plánovaného chodníku ve volném 

terénu podél silnice III/27814, budou přeloženy stranově do nové trasy s ohledem na nově umísťovaný 

chodník a parkovací pásy. 

V úseku od 0,00 km do 0,17 km bude vedení odkopáno a přeloženo do kabelového žlabu do nové trasy, 

která nebude v kolizi s parkovacími stáními a obrubníky chodníku, v místě, kde nebude stranová přeložka 

možná, bude vedení a zařízení uloženo do průhledných obetonovaných chrániček. Nová kabelová trasa 

bude ve vzdálenosti 3,82 m od hranice s pozemkem parc. č. 223, 4,34 m od hranice s pozemkem parc. č. 

222/1, 5,13 m od hranice s pozemkem parc. č. 220 a 2,45 m od hranice s pozemkem parc. č. 213. 

Předpokládaná délka trasy stranové přeložky sdělovacích kabelů bude cca 160 m. 

Všechny pozemky v katastrálním území Dlouhý Most. 

 

 

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

zákres stavby do kopie katastrální mapy v měřítku 1: 500. Zákres je součástí dokumentace pro 

územní řízení, která byla zpracována Ing. Danielem Jírou autorizovaným inženýrem pro dopravní 

stavby, Ing. Stanislavem, autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby,  Ing. Jiřím 

Staňkem, autorizovaným inženýrem pro technologická zařízení staveb, byl ověřen stavebním 

úřadem.   

2. Jako stavební pozemky se vymezují části pozemků pozemcích st. p. 88 (zastavěná plocha a nádvoří), 

st. p. 241 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 227/1 (ostatní plocha), parc. č. 229 (vodní plocha), 

parc. č. 233/1 (trvalý travní porost), parc. č. 259/2 (trvalý travní porost), parc. č. 259/3 (trvalý travní 

porost), parc. č. 259/9 (trvalý travní porost), parc. č. 259/10 (trvalý travní porost), parc. č. 262 (trvalý 

travní porost), parc. č. 1176/1 (ostatní plocha), parc. č. 1192/1 (ostatní plocha), parc. č. 1201/2 
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(ostatní plocha), parc. č. 1342 (ostatní plocha), parc. č. 1343/1 (ostatní plocha) v katastrálním území 

Dlouhý Most. 

3. 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. 

4. 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. 

5. Při realizaci stavby, v dalším stupně projektové dokumentace musí být respektována níže uvedená 

upozornění a musí být dodrženy podmínky uvedené v těchto stanoviscích a vyjádřeních: 

a) ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 12.5.2021, zn.: 001115423016 

b) CETIN, a.s. ze dne 4.12.2020, č.j.: POS 464/20 a ze dne 27.2.2020 č.j.: 560398/20 

c) Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. uvedené ve vyjádření ze dne 13.10.2020 zn.: 

SCVKZAD812118/TPCLI/Ma 

6. Jakékoliv změny v umístění stavby mohou být zajišťovány teprve po změně tohoto rozhodnutí. 

7. Prováděním stavebních prací nesmí být na svých právech poškozeni ani zkráceni uživatelé nebo 

vlastníci nemovitostí určených pro stavbu, ani vlastníci sousedních nemovitostí. Dotčené pozemky 

budou uvedeny do původního stavu. Sjednání příslušných dohod a náhrady škod je povinen provádět 

stavebník. 

8. Do projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení budou zapracovány připomínky 

společnosti NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s. uvedené ve stanovisku ze dne 30.10.2020, zn.: 

136200007. 
9. Před zahájením výkopových prací musí stavebník provést příslušná zajištění proti úrazům třetích osob 

a uzavřít dohody se všemi správci příslušných podzemních vedení a zařízení. 

10. Na stavbu zpevněných ploch, komunikací požádá stavebník o vydání stavebního povolení. 

 

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Obec Dlouhý Most, Dlouhý Most č.p. 193, 463 12  Liberec 25 

 

Odůvodnění: 

Dne 1.3.2021 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 1.3.2021 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne 

27.7.2021. 

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 obce Dlouhý Most schváleným zastupitelstvem obce Dlouhý Most s nabytím účinnosti územního 

plánu dne 2. 4. 2015.  

 

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. 
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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. 

 

Stavební úřad v Liberci rozhodoval na základě těchto rozhodnutí, stanovisek a vyjádření : 

 Dokumentace DÚR 

 Souhrnné vyjádření Magistrátu města Liberec – odboru životního prostředí ze dne 3.8.2020, zn.: 

MML/ZP/Piv/124630/205.4.2019,  zn.: MML/ZP/Piv/054550/19 

 Závazné stanovisko Magistrátu města Liberec, odboru životního prostředí ze dne 3.2.2021, č.j.: 

ZPVU/4330/011668/21-Bob 

 „Smlouva“ o realizaci přeložky distribučního zařízení (ČEZ Distribuce, a.s. x obec Dlouhý Most) 

 „Smlouva“ s vlastníkem technické infrastruktury na přeložku sítě elektronických komunikací 

(CETIN a.s. x obec Dlouhý Most) 

 „Smlouva“ o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti (Liberecký kraj x obec Dlouhý Most) 

 Závazné stanovisko Magistrátu města Liberec, odboru územního plánování ze dne 16.7.2020,č.j.: 

UP/7110/124634/20/Kr 

 Rozhodnutí Obecního úřadu Dlouhý Most – zvláštní užívání pozemků ze dne 23.11.2020, č.j.: 

838/2020 

 Rozhodnutí Magistrátu města Liberec, odboru dopravy ze dne 16.2.2021, č.j.: MML0122903/20-

OD/Fri 

 Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Libereckého kraje ze dne 7.7.2020, č.j.: KHSLB 

13048/2020 

 vyjádření správců sítí technického vybavení o existenci jejich zařízení a o podmínkách provádění 

staveb v blízkosti jejich zařízení 

 

Účastníci řízení - další dotčené osoby: 

Pavel Kühnel, Dlouhý Most č.p. 16, 463 12  Liberec 25, 

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, oddělení správy majetku, IČO 

70946078, České mládeže č.p. 632/32, Liberec VI-Rochlice, 460 06  Liberec 6, 

Ing. Pavel Kobosil, Dlouhý Most č.p. 311, 463 12  Liberec 25, 

Mgr. Jiří Kobosil, Březový vrch č.p. 762/32, Liberec XV-Starý Harcov, 460 15  Liberec 15, 

Miloslav Vlach, Dlouhý Most č.p. 227, 463 12  Liberec 25, 

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

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

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IČO 49099451, Sladovnická č.p. 1082, 463 11  Liberec 30, 

 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

st. p. 90/1, 101, 102, 104/1, 167, 168, 175/1, parc. č. 175/2, 193/1, 193/2, 193/8, 193/9, 193/10, 

213, 220, 222/1, 223, 227/3, 231, 237/2, 259/4, 259/5, 259/11, 685, 726/1, 727, 770/2, 771, 772, 

1175, 1191/1, 1196/1, 1197/1, 1263, 1314/1, 1343/2, 1346 v katastrálním území Dlouhý Most 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Dlouhý Most č.p. 244, č.p. 20, č.p. 19, č.p. 17, č.p. 112, č.p. 110 a č.p. 104 

 

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. 
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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 

  

 

 

 

 

  

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 

Obec Dlouhý Most 
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Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se 

nevyměřuje. 

 

 

Příloha: 1 x dokumentace (předána po nabytí právní moci rozhodnutí) 

počet listů:  8    

 

Obdrží: 

účastníci (dodejky) 

Ing. Vladimír Wünsch, IDDS: p4hji3k 

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

Pavel Kühnel, Dlouhý Most č.p. 16, 463 12  Liberec 25 

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, oddělení správy majetku, IDDS: 

bdnkk7w 

 sídlo: České mládeže č.p. 632/32, Liberec VI-Rochlice, 460 06  Liberec 6 

Ing. Pavel Kobosil, IDDS: jg825c7 

 trvalý pobyt: Dlouhý Most č.p. 311, 463 12  Liberec 25 

Mgr. Jiří Kobosil, Březový vrch č.p. 762/32, Liberec XV-Starý Harcov, 460 15  Liberec 15 

Miloslav Vlach, Dlouhý Most č.p. 227, 463 12  Liberec 25 

ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uqfy 

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

CETIN a.s., IDDS: qa7425t 

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

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

 sídlo: Sladovnická č.p. 1082, 463 11  Liberec 30 

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

 

ostatní účastníci – veřejnou vyhláškou 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

st. p. 90/1, 101, 102, 104/1, 167, 168, 175/1, parc. č. 175/2, 193/1, 193/2, 193/8, 193/9, 193/10, 

213, 220, 222/1, 223, 227/3, 231, 237/2, 259/4, 259/5, 259/11, 685, 726/1, 727, 770/2, 771, 772, 

1175, 1191/1, 1196/1, 1197/1, 1263, 1314/1, 1343/2, 1346 v katastrálním území Dlouhý Most 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Dlouhý Most č.p. 244, č.p. 20, č.p. 19, č.p. 17, č.p. 112, č.p. 110 a č.p. 104 

  

Dotčené orgány státní správy 

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

460 01  Liberec 1 

Magistrát města Liberec - odbor 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 

Obecní úřad Dlouhý Most, IDDS: 8fzbywa 

 sídlo: Dlouhý Most č.p. 193, 463 12  Liberec 25 

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 

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

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

 

 

 

 

Založit: Dlouhý Most 
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