
M A G I S T R Á T   M Ě S T A   L I B E R E C  
o d b o r   s t a v e b n í   ú ř a d   

nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 

tel. 485 243 111 

 

Č. j.: SURR/7130/172224/21-Pe Liberec, dne 29.11.2021 

CJ MML 244368/21 

Oprávněná úřední osoba: Perglerová Radmila 

tel. 485243603  

 

Severočeská vodárenská společnost a.s. 

Přítkovská č.p. 1689/14 

Trnovany 

415 01  Teplice 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 18.8.2021 podala a dne 14.10.2021 doplnila společnost 

 

Severočeská vodárenská společnost a.s., IČO 49099469, Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany, 415 

01  Teplice 1, 

kterou zastupuje Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IČO 49099451, Přítkovská č.p. 

1689/14, Trnovany, 415 01  Teplice 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 

 

"LI 032 703 Liberec, Na Zápraží - odstranění výusti LB 04" 

Liberec, Liberec III-Jeřáb č.p. 390, Na Zápraží 1 

 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 1552 (ostatní plocha), parc. č. 1623/1 (zastavěná plocha a 

nádvoří), parc. č. 1623/2 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 5835 (ostatní plocha), parc. č. 5838 

(ostatní plocha), parc. č. 5840/1 (ostatní plocha), parc. č. 5852 (ostatní plocha), parc. č. 6160/1 (vodní 

plocha) v katastrálním území Liberec. 

 

Druh a účel umisťované stavby a určení prostorového řešení: 

Stavba je určena pro rozvod pitné vody a odvádění odpadních vod na čistírnu odpadních vod (ČOV) 

Liberec.  
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IO 01.1 Kanalizace - Stoka A 

Stávající nečištěná výusť DC04 do Nisy pod mostem v ul. na Zápraží bude nově napojena do kanalizace, 

zakončené ČOV Liberec. Současně bude provedena rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ul. Na Zápraží 

a v ul. U Besedy mezi mostem přes řeku Nisu a ul. Orlí. 

Odpadní vody z výusti budou svedeny novou gravitační stokou pod tokem Nisy do stávající stoky DN 

900 v křižovatce Barvířská-Resslova- Na Zápraží. Dolní úsek stoky pod parkem bude současně přípravou 

pro uvažovaný obtok DN 500 sběrače A mimo Soukenné náměstí. Část stoky bude provedena z tvárné 

litiny (podchod Nisy a protlak do ulice Na Zápraží). V rámci akce budou provedeny stoky v celkové délce 

259 m, z toho 30,5 m KT DN 500, 50,5 m tLT DN 300 (z toho 17,5 m v chráničce OC DN 500 - protlak) 

a 178,5 m KT DN 300 a přepojení kanalizačních přípojek - celkem 21 ks. Podchod kanalizace pod Nisou 

bude prováděn v otevřené rýze, v nezbytném rozsahu s rozebráním a zpětným sestavením břehových zdí 

ze žulových kvádrů. V rámci stavby bude provedena uzávěra průchodu na levém břehu Lužické Nisy - 

plotové pole s uzamykatelnou brankou na pozemku parc.č. 5852 v k.ú. Liberec. 

IO 02.1 Vodovod - Řad 1 

Současně se stokou A bude provedena rekonstrukce souběžného vodovodního řadu z tvárné litiny v ulici 

Na Zápraží. Bude položeno 181,5 m potrubí tLT DN 200 a 2 m tLT DN 80 z tvárné litiny a bude 

přepojeno 10 ks vodovodních přípojek v celkové délce 13 m.  

Umístění stavby na pozemku: 

Kanalizační stoka bude umístěna na pozemku parc.č. 5840/1, 1552, 1660/1, 5852, 1623/1, 1623/2, 5838 a 

5835, v komunikaci bude potrubí vedeno  2,9 - 4,1 m od hranic sousedních pozemků. Vodovodní řad 

bude umístěn na pozemku parc.č. 5838 a 5835, ve vzdálenosti 1,8 - 3,5 m od hranic sousedních pozemků. 

Všechny uvedené pozemky se nachází v k.ú. Liberec.  

 

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 – situační výkresy v měřítku 1:200 a 1:1000. Situace jsou součástí dokumentace 

pro územní řízení, kterou autorizoval Ing. Tomáš Nevole, (autorizovaný inženýr pro stavby vodního 

hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 0500880), a byla ověřena stavebním úřadem. 

2. Jako stavební pozemky se vymezují části pozemků parc. č. 1552, 1623/1, 1623/2, 5835, 5838, 

5840/1, 5852, 6160/1 v katastrálním území Liberec. 

3. Pro zařízení staveniště a skládku stavebního materiálu budou využity části stavebních pozemků.  

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. 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. 

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

7. Budou dodrženy podmínky stanoviska k dokumentaci pro územní řízení Povodí Labe, státní 

podnik ze dne 14.7.2020, č.j. PLa/2020/010517, a to: 

 Křížení navržené stoky A s tokem Lužická Nisa musí být provedeno v souladu s ČSN 75 2130 

„Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními“. 

 Minimální krytí pod dnem vodního toku bude 0,5 m. 

 Zádlažba dna musí plynule navazovat na stávající ponechanou dlažbu bez výškových nerovností. 

 Na povodí Labe, státní podnik, provozní středisko Liberec (Blahoslavova 505, Liberec, 460 01; 

tel. 485 107 279) požadujeme předložit detail křížení vodního toku, detail zaslepení stávající 

vyústi a další stupeň projektové dokumentace, který bude před samotnou realizací odsouhlasen. 
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8. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Libereckého kraje ze 

dne 19.2.2020, č.j. KHSLB 05082/2020, a to: 

 Před uvedením stavby do užívání předložit protokol o kráceném rozboru vzorku vody z konce 

rekonstruovaného vodovodu prokazující soulad s vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví 

hygienické požadavky na pitnou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších 

předpisů. Rozsah rozboru musí odpovídat druhu dodávané vody (povrchová či podzemní). 

 Před uvedením stavby do užívání předložit doklady prokazující soulad použitých materiálů 

přicházejících do přímého styku s vodou s požadavky § 5 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky 

přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů. 

9. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Sekce nakládání s majetkem Ministerstva 

obrany, ze dne 5.5.2021, sp.zn. 122121/2021- 1150 OÚZ, a to zejména: 

 V průběhu realizace akce, z důvodu jediné příjezdové cesty do skladových a parkovacích prostor 

VZ 4502 Liberec a zabezpečení činnosti dopravní obslužnosti VZ 4502 Liberec musí být 

umožněn průjezd alespoň jedním směrem v ul. Orlí (p.č. 5839), a to ve směru křižovatky ulic Orlí 

(p.č. 5839), ul. Na Rybníčku (p.č. 5837/1) a ul. Františkovská (p.č. 5850) nebo opačným směrem, 

ve směru křižovatky ulic Orlí (p.č. 5839),ul. Barvířská (p.č. 5840/1 a ulic Resslova – Široká (p.č. 

5841/1) s možností dalšího použití komunikací městského dopravního systému.  

10. Budou dodrženy všeobecné podmínky vyjádření vlastníků (správců) technické infrastruktury: 

 ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 3.3.2021, n.z. 0101475053 a ze dne 29.5.2020, n.z. 

001116279461LB/300/21/OP, 

 CETIN a.s. ze dne 3.3.2021, č.j. 571071/21 a ze dne 4.3.2020, č.j. 565702/20, 

 Grid Services, s.r.o., ze dne 25.3.2020, n.z. 5002102303, 

 GasNet Služby, s.r.o. ze dne 3.3.2021, n.z. 5002325438, 

 Povodí Labe, státní podnik ze dne 24.3.2021, č.j. PLa/2021/011511, 

 Severočeské vodovody a kanalizace a.s. ze dne 5.3.2021, n.z. SCVKZAD96037, 

 Liberecká IS, a.s. ze dne 10.3.2021, č.j. 114/2021, 

 Teplárna Liberec, a.s. ze dne 9.3.2021, n.z. 0089/Sv/21, 

 statutární město Liberec – odbor správy veřejného majetku ze dne 3.3.2021, n.z. 212/2021. 

 

Účastníci řízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona 

Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany, 415 01  Teplice 1, 

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

Město, 460 01  Liberec 1 

 

Odůvodnění: 

Dne 18.8.2021 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 31.8.2021 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne 

14.10.2021. 

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.  

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

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

osobám, jejichž vlastnická či jiná věcná práva k sousedním pozemkům nebo stavbám mohou být 

navrženou stavbou přímo dotčena, správcům inženýrských sítí. 
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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 

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

změn. Dotčené pozemky se nachází ve stávajících  a přestavbových plochách smíšených městských, 

plochách komunikace a v plochách vodního toku. 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 v Liberci rozhodoval na základě těchto rozhodnutí, stanovisek a vyjádření: 

- souhrnné vyjádření Magistrátu města Liberec, odboru životního prostředí ze dne 21.5.2020, n.z. 

MML/ZP/Piv/048604/20-SZ 048604/20/2 a doplněk souhrnného vyjádření ze dne 13.1.2021, n.z. 

MML/ZP/Piv/244468/20-SZ 048604/20/5, 

- závazné stanovisko Magistrátu města Liberec, odboru životního prostředí, oddělení odpadů a ovzduší 

ze dne 13.3.2020, č.j. MML/ZPOO/Stu/060964/20-SZ048604/20, 

- závazné stanovisko Magistrátu města Liberec, odboru životního prostředí, oddělení památkové péče 

ze dne 29.1.2021, č.j. MML/ZPPP/Leg/021629/21-SZ244470/20/5, 

- rozhodnutí Magistrátu města Liberec, odboru dopravy ze dne 28.12.2020, č.j. MML244462/20-

OD/Ap/71 CJ MML 246883/20, 

- smlouva s vlastníkem pozemku parc.č. 1623/1 v k.ú. Liberec, 

- souhlas vlastníka pozemku parc.č. 1623/2 v k.ú. Liberec, 

- smlouva o nájmu a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, pozemek parc.č. 6160/1 

v k.ú. Liberec - Povodí Labe, s.p. 

- stanovisko k dokumentaci Povodí Labe, státní podnik ze dne 14.7.2020, č.j. PLa/2020/010517, 

- smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě OS02100501 CJ 

MML 056878/21 (statutární město Liberec), 

- závazné stanovisko Magistrátu města Liberec - odboru územního plánování ze dne 8.1.2021, č.j. 

UP/7110/228028/20/Br – UPUP CJ MML 007001/21, 

- vyjádření statutárního města Liberec - odboru územního plánování ze dne 7.10.2020, č.j. 

UP/7110/048443/20/Du CJ MML 195952/20, Zn. UP 71/20 – změna vyjádření a ze dne 16.12.2020, 

č.j. UP/7110/048443/20/Du CJ MML 241516/20, Zn. UP 71/20 – doplnění, 

- stanovisko Krajského úřadu Libereckého kraje – odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 

4.3.2020, n.z. KULK 20722/2020, 

- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Libereckého kraje ze dne 19.2.2020, č.j. KHSLB 

05082/2020, 

- závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje ze dne 27.3.2020, č.j. HSLI-

726-3/KŘ-P-PRE-2020, 

- závazné stanovisko Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, ze dne 5.5.2021, sp.zn. 

122121/2021- 1150 OÚZ, 

- vyjádření k PD společnosti ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 29.5.2020, n.z. 001116279461LB/300/21/OP, 

- vyjádření k PD společnosti CETIN a.s. ze dne 4.3.2020, č.j. 565702/20, 

- vyjádření k PD společnosti Grid Services, s.r.o., ze dne 25.3.2020, n.z. 5002102303, 

- vyjádření k PD společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. ze dne 3.6.2021, n.z. 

O21690061222/TPCLI/To, 
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- vyjádření a stanoviska správců sítí technické infrastruktury o existenci/ neexistenci jejich zařízení a o 

podmínkách provádění staveb v blízkosti jejich zařízení. 

 

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 dle § 85 odst. 2 stavebního zákona  

Povodí Labe, státní podnik, IČO 70890005, Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03  

Hradec Králové 3, 

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, 

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

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IČO 49099451, Sladovnická č.p. 1082, Liberec XXX-

Vratislavice nad Nisou, 463 11  Liberec 30, 

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, 

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

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

01  Liberec 1, 

MVDr. Jan Minárik, Riegrova č.p. 1280/10, Liberec I-Staré Město, 460 01  Liberec 1, 

Pavel Bříza, 8. března č.p. 105/16, Liberec V-Kristiánov, 460 05  Liberec 5, 

 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

parc. č. 1624, 1618, 1615, 1612, 1611, 4159, 4158/8, 4158/4, 4158/3, 4158/6, 4156, 1608/1, 1608/2, 

1609, 1610, 1613/1, 1613/2, 1614/8, 1614/4, 1614/9, 1619, 1621/2, 1622, 1625, 1627/2, 1628 v 

katastrálním území Liberec 

  

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Liberec III-Jeřáb č.p. 137, č.p. 376, č.p. 140, č.p. 538, č.p. 143, č.p. 414, č.p. 900, č.p. 403, č.p. 408, 

č.p. 479 a č.p. 271 

 

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. 

 

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 
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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 

 

 

 

Poplatek: 

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

položky 17 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč byl zaplacen dne 27.10.2021. 

 

Příloha: 

 ověřená projektová dokumentace (bude předána žadateli po nabytí právní moci rozhodnutí) 

 

 
 

počet stran: 7     počet příloh: 1     počet svazků: 1 
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Obdrží: 

účastníci (dodejky) 

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

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

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

1 

Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2 

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

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 

GasNet Služby, 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: Sladovnická č.p. 1082, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, 463 11  Liberec 30 

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

Město, 460 01  Liberec 1 

Liberecká IS, a.s., IDDS: fh2ex77 

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

Teplárna Liberec, a.s., IDDS: z9hgmnw 

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

MVDr. Jan Minárik, Riegrova č.p. 1280/10, Liberec I-Staré Město, 460 01  Liberec 1 

Pavel Bříza, 8. března č.p. 105/16, Liberec V-Kristiánov, 460 05  Liberec 5 

 

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 

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 

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: c5kbvkw 

 sídlo: U Jezu č.p. 642/2a, Liberec IV-Perštýn, 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 

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, IDDS: hv4aivj 

 sídlo: Barvířská č.p. 29/10, Liberec III-Jeřáb, 460 07  Liberec 7 

Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného 

dozoru, oddělení ochrany územních zájmů Čechy, IDDS: hjyaavk 

 sídlo: Tychonova č.p. 1, 160 01  Praha 6 

 

Účastníci (veřejnou vyhláškou) 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

parc. č. 1624, 1618, 1615, 1612, 1611, 4159, 4158/8, 4158/4, 4158/3, 4158/6, 4156, 1608/1, 1608/2, 

1609, 1610, 1613/1, 1613/2, 1614/8, 1614/4, 1614/9, 1619, 1621/2, 1622, 1625, 1627/2, 1628 v 

katastrálním území Liberec 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Liberec III-Jeřáb č.p. 137, č.p. 376, č.p. 140, č.p. 538, č.p. 143, č.p. 414, č.p. 900, č.p. 403, č.p. 408, 

č.p. 479 a č.p. 271 

 

 

 

 

Založit: Liberec III/ kanalizace 
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