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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 17.3.2021 podalo: 

 

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

Staré Město, 460 01  Liberec 1, 

které zastupuje:  

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 

 

VO Hanychov (VO/03) ul. K Bucharce, Liberec XIX - Horní Hanychov 

 

 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 51 (ostatní plocha), parc. č. 148 (ostatní plocha), parc. č. 152/35 

(ostatní plocha), parc. č. 152/36 (ostatní plocha), parc. č. 154 (ostatní plocha), parc. č. 190 (ostatní 

plocha), parc. č. 755 (ostatní plocha) v katastrálním území Horní Hanychov. 
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Druh a účel umisťované stavby: 

Jedná se o zemní kabelové vedení rozvodů veřejného osvětlení a osazení stožárů veřejného osvětlení v 

ulicích K Bucharce, Houbařská, U Internátu a to mezi lampami č. LB06529 a LB06480. 

Ze stávajícího betonového sloupu č. LB06529 (nové svítidlo veřejného osvětlení na sloupu) bude sveden 

přes novou přípojkovou skříň SP100 na sloupu, kabel NN VO CYKY 4x10mm2 do země na p.p.č. 755 v 

k.ú. Horní Hanychov. Kabel veřejného osvětlení (VO) povede podél vozovky přes nové stožáry lamp VO 

č. LB06528 (poté překop přes vozovku) LB06527 (poté překop přes vozovku a zpět) do LB06521 na 

p.p.č. 190 v k.ú. Horní Hanychov (k lampě překop přes vozovku).  

Z LB06521 bude vyveden nový kabel NN VO CYKY 4x10mm2, který přejde vozovku na p.p.č. 190 

Horní Hanychov a povede podél cesty a bude ukončen přes novou přípojkovou skříň na sloup na novém 

betonovém sloupu č. LB06521A včetně nového svítidla veřejného osvětlení. 

Z LB06521 povede nový kabel NN VO CYKY 4x10mm2 na p.p.č. 154 v k.ú. Horní Hanychov, kde 

povede podél cesty a připojí lampu LB06523 (překop přes cestu a zpět), lampu LB06515 na p.p.č. 152/35 

v k.ú. Horní Hanychov (překop přes cestu) a bude ukončen ve stávající lampě VO LB10407. 

Z LB06514 bude vyveden nový kabel NN VO CYKY 4x10mm2 a povede dál po p.p.č. 755 v k.ú. Horní 

Hanychov přes nové lampy LB06513, LB06512, LB06511, LB06510, LB06509, LB06508, LB06507 až 

do lampy LB06496. 

Z LB06496 bude vyveden nový kabel NN VO CYKY 4x10mm2, přejde cestu na p.p.č. 755 směrem na 

p.p.č. 51 v k.ú. Horní Hanychov, kde bude ukončen přes novou přípojkovou skříň SP100 na sloup na 

sloupu č. LB06494 včetně nového svítidla. 

Z LB06496 povede nový kabel NN VO CYKY 4x10mm2 dále po p.p.č. 755 v k.ú. Horní Hanychov přes 

LB06495 do LB06485. 

Z LB06485 bude vyveden nový kabel NN VO CYKY 4x10mm2 na p.p.č. 148 v k.ú. Horní Hanychov, 

přes nové lampy č. LB06486, LB06487, přejde cestu překopem a bude ukončen ve stávající lampě č. 

LB10426 na p.p.č. 152/36 v k.ú. Horní Hanychov. 

Z LB06485 bude pokračovat nový kabel NN VO CYKY 4x10mm2 po p.p.č. 755 v k.ú. Horní Hanychov 

přes LB06484, LB06483, LB06482 (dále překopem přes cestu), LB06481 až do LB06480. 

Veškerá křížení komunikace budou provedena kolmým překopem. Z důvodu ochrany zeleně a stromů 

bude v blízkosti vzrostlých stromů (2x) na p.p.č. 179/1 a 175 v k.ú. Horní Hanychov proveden protlak 

(2x) pod kořenovým systémem v délce 7m a 8m. 

 

počet stožárů: 25ks 

délka kabelové trasy 1324m 

 

Část stavby vedení veřejného osvětlení v místě od projektovaného stožáru LB06529, LB06528 až do 

stožáru LB06527 bude provedena jako stavba dočasná na dobu 20let a nebo do doby výstavby 

obchvatové komunikace.  

 

 

 

 

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  1:500. Zákresy jsou součástí dokumentace pro 
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územní řízení, která byla zpracována Vítězslavem Šrůtkem, (autorizovaným technikem pro 

technologické zařízení staveb, a byly ověřeny stavebním úřadem.  

3. Pozemky dotčené stavbou budou uvedeny do původního stavu. Stavební práce budou 

prováděny tak, aby nebyla ohrožena doprava, pohyb chodců, aby nebylo ohroženo zdraví a 

život lidí a zvířat. Staveniště bude po celou dobu provádění prací řádně zabezpečeno a 

zajištěno. 

4. Před zahájením stavby, budou účastníci řízení a vlastníci dotčených pozemků a staveb, taktéž 

vlastníci sousedních staveb a pozemků, kteří budou omezeni na svých právech řádně 

seznámeni s průběhem prací (minimálně 15 dní předem) a bude s nimi situace vyřešena, tak 

aby zásah do jejich práv byl co možná nejmenší, bez omezení přístupu a příjezdu k rodinným 

domům. 

5. Při provádění stavby budou provedena taková opatření, aby doprava, včetně pěší, v dané 

lokalitě byla co nejplynulejší, s trvalou průchodností a průjezdností lokality s ohledem na 

všechny vlastníky sousedních pozemků a nemovitostí. 

6. Před zahájením prací budou v místě stavby řádně vytýčeny všechny inženýrské sítě. 

7. Stavba bude započata nejdéle do 5 ti let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 

8. Trasa pokládky podzemního zařízení bude umístěna na pozemku po jejím řádném vytyčení osobou 

k tomu oprávněnou a to dle doložené situační mapy, viz. podmínka č.2 tohoto rozhodnutí. 

9. Před zahájením stavebních prací oznámí záměr předem Severočeskému muzeu v Liberci, p.o. a uvede 

spojení na zástupce dodavatelské firmy, který zodpovídá za postup zemních prací. 

10. Veškeré odpady vzniklé na staveništi v rámci stavby budou likvidovány v souladu se zákonem č. 

185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. 

11. V plném rozsahu budou respektovány podmínky SML odboru územního plánování ze dne 19.1.2021 

pod zn. UP 393/20. 

12. V plném rozsahu bude respektována podmínka MML odboru územního plánování ze dne 7.4.2021 

pod č.j. UP/7110/066371/21/Kl-UPUP: 

- Záměr výstavby nového kabelového vedení NN VO a nových stožárových lamp VO bude na části 

pozemku p.p.č. 755 v k.ú. Horní Hanychov, která je zasažena pásmem územní ochrany návrhu 

obchvatové komunikace, povolen jako stavba dočasná, a to do doby realizace záměru výstavby 

této obchvatové komunikace.  

13. V plném rozsahu budou respektovány podmínky správce sítě technické infrastruktury – společnosti -  

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. CETIN ze dne 2.9.2020 pod č.j. 745308/20 a ze dne 

30.3.2021 pod č.j. POS72/21. 

14. V plném rozsahu budou respektovány podmínky správce sítě technické infrastruktury – společnosti -  

GasNet Služby, s.r.o. ze dne 21.10.2020 pod zn.: 5002238792 a ze dne 20.5.2019 pod zn.: 

5001931125. 

15. V plném rozsahu budou respektovány podmínky správce sítě technické infrastruktury – společnosti -  

Vodafone Czech Republic a.s. ze dne 10.9.2020 pod zn.: MW9910157111206061 a . 

16. V plném rozsahu budou respektovány podmínky správce sítě technické infrastruktury – společnosti -  

ČEZ Distribuce a.s. ze dne 31.3.2021 pod zn.: 0101496143, ze dne 5.11.2020 pod zn.: 1111174281. 

17. V plném rozsahu budou respektovány podmínky správce sítě technické infrastruktury – společnosti -  

Severočeské vodovody a kanalizace a.s. ze dne 14.10.2020 pod zn.: O20690095191/TPČLI/Pa.  

18. Budou respektovány podmínky souhrnného vyjádření MML odboru životního prostředí ze dne 

1.3.2021 pod č.j. CJ MML 214498/20. 

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

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

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

Liberec 1 
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Odůvodnění: 

Dne 17.3.2021 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Žádost spolu s přílohami a 

PD neposkytovala dostatečné podklady, proto stavební úřad dne 23.3.2021 řízení přerušil a vyzval 

stavebníka k doplnění předepsaných náležitostí. 

Stavební úřad dne 16.8.2021 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.  

Dotčený pozemek se nachází ve stabilizovaných plochách s funkčním využitím plochy dopravy a 

dopravní vybavenosti a plochy bydlení venkovského. Limity území jsou respektovány. 

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 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. 

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 

vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 

 

 

Stavební úřad rozhodoval na podkladě těchto stanovisek, závazných stanovisek, vyjádření a rozhodnutí: 

- Závazného stanoviska MML odboru územního plánu ze dne 7.4.2021 pod č.j. 

UP/7110/066371/21/Ki-UPUP 

- souhlasného stanoviska SML odboru územního plánování ze dne 19.1.2021 pod zn. UP 393/20 

- MML souhrnného stanoviska ze dne 1.3.2021 pod č.j. CJ MML 214498/20 

- Souhlasného vyjádření společnosti Lesy České republiky s.p. ze dne 19.11.2020 pod č.j. 

LCR246/002274/2020 

- Vyjádření MML odboru dopravy ze dne 26.1.2021 pod čj. MML014342/21-OD/Cou/4V 

 

 

K řízení bylo doloženo: 

- Plná moc k zastupování  

- Informace o existenci inženýrských sítí  

- PD zpracovaná oprávněnou osobou 

- Informace o pozemku 
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Ostatní účastníci řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona  

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

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., pí Otmarová, IČO 49099451, Přítkovská č.p. 1689/14, 

Trnovany, 415 01  Teplice 1, 

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

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

Vodafone Czech Republic a.s., IČO 25788001, náměstí Junkových č.p. 2808/2, Praha 5-Stodůlky, 

155 00  Praha 515, 

 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

st. p. 128/13, 129, 141, 144/1, 146, 159/11, 160, 165/1, 165/2, 169, 171/1, 180/1, 186/28, 186/31, 

192, 196/1, 196/2, 197/4, 198, 200, 202, 209/1, 420/4, parc. č. 91, 116, 128/2, 128/32, 128/33, 

128/34, 131/1, 131/3, 131/8, 131/16, 137/2, 138/1, 140, 143, 147/1, 155/1, 155/2, 155/3, 155/4, 

155/5, 158, 159/8, 161/2, 168/1, 168/2, 172, 175, 179/1, 181/3, 181/4, 181/6, 184, 185/1, 185/2, 

186/5, 186/6, 186/7, 186/8, 186/9, 186/17, 186/51, 188/3, 188/8, 189/1, 195, 197/2, 199/1, 199/2, 

199/4, 199/6, 201, 203, 204/1, 206/1, 206/2, 208/1, 208/2, 217/1, 217/126, 217/191, 336, 338, 417/3, 

418, 419/1, 420/1, 420/2, 421/4, 425/1 v katastrálním území Horní Hanychov 

  

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Liberec XIX-Horní Hanychov č.p. 357, č.p. 129, č.p. 109, č.p. 307, č.p. 532, č.p. 97, č.p. 99, č.p. 

398, č.p. 101, č.p. 102, č.p. 107, č.p. 299, č.p. 301, č.p. 65, č.p. 134, č.p. 247, č.p. 267, č.p. 116, č.p. 

593, č.p. 177, č.p. 125, č.p. 124 a č.e. 17 

 

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

vymezení za účastníky řízení. 

 

 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

-  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 

 

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

výroku uvedených. 

 

 

 

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 5 let. 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 
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Poplatek: 

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

nevyměřuje. 

 

 

 

Příloha: ověřená PD (po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí) 

 
 

 

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

 

Obdrží: 

účastníci (dodejky) 

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

1 

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

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

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 

GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 

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

CETIN a.s., IDDS: qa7425t 

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

Vodafone Czech Republic a.s., IDDS: 29acihr 

 sídlo: náměstí Junkových č.p. 2808/2, Praha 5-Stodůlky, 155 00  Praha 515 

 

 

účastníci (veřejnou vyhláškou): 

 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

st. p. 128/13, 129, 141, 144/1, 146, 159/11, 160, 165/1, 165/2, 169, 171/1, 180/1, 186/28, 186/31, 

192, 196/1, 196/2, 197/4, 198, 200, 202, 209/1, 420/4, parc. č. 91, 116, 128/2, 128/32, 128/33, 

128/34, 131/1, 131/3, 131/8, 131/16, 137/2, 138/1, 140, 143, 147/1, 155/1, 155/2, 155/3, 155/4, 

155/5, 158, 159/8, 161/2, 168/1, 168/2, 172, 175, 179/1, 181/3, 181/4, 181/6, 184, 185/1, 185/2, 

186/5, 186/6, 186/7, 186/8, 186/9, 186/17, 186/51, 188/3, 188/8, 189/1, 195, 197/2, 199/1, 199/2, 

199/4, 199/6, 201, 203, 204/1, 206/1, 206/2, 208/1, 208/2, 217/1, 217/126, 217/191, 336, 338, 417/3, 

418, 419/1, 420/1, 420/2, 421/4, 425/1 v katastrálním území Horní Hanychov 

 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Liberec XIX-Horní Hanychov č.p. 357, č.p. 129, č.p. 109, č.p. 307, č.p. 532, č.p. 97, č.p. 99, č.p. 

398, č.p. 101, č.p. 102, č.p. 107, č.p. 299, č.p. 301, č.p. 65, č.p. 134, č.p. 247, č.p. 267, č.p. 116, č.p. 

593, č.p. 177, č.p. 125, č.p. 124 a č.e. 17 

 

 

  

Dotčené orgány státní správy 

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

Liberec 1 

  

Na vědomí 

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

Město, 460 01  Liberec 1 
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