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OZNÁMENÍ 

I. ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ  

II. ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O KÁCENÍ MIMO LESNÍ ZELENĚ VČETNĚ STANOVENÍ 

NÁHRADNÍ VÝSADBY 

 

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, IČO 70946078, České mládeže 

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

kterou zastupuje Valbek, spol. s r.o., IČO 48266230, Vaňurova č.p. 505/17, Liberec III-Jeřáb, 460 

07  Liberec 7, 

 

(dále jen "žadatel") podal dne 1.7.2021 a dne 12.11.2021 úplně doplnil žádost o vydání územního 

rozhodnutí o umístění stavby: 

 

"Napojení průmyslové zóny Jih v Liberci na silnici I/35" 

 

 

SO 100 Objekty pozemních komunikací 

SO 101 Spojovací komunikace 

SO 110 Okružní křižovatka Minkovická 

SO 120 Napojení Obilné ulice 

SO 121 Úpravy Cihlářovi ulice 

SO 122 Úpravy Minkovické ulice 

SO 123 Úpravy Hodkovické ulice 

SO 124 Napojení místní komunikace 

SO 130 Stezka pro pěší a cyklisty 

SO 131 Přístup na pozemky km 0,540 vlevo 

SO 132 Stezka pro pěší km 0,414 - 0,520 vpravo 

SO 133 Úpravy pro pěší Minkovické ulice 

SO 200 Mostní objekty a zdi 

SO 220 Most na železniční trati žkm 156,529 

SO 240 Most přes Doubský potok 

SO 250 Zárubní zeď km 0,665 - 0,780 vpravo 

SO 300 Vodohospodářské objekty 

SO 301 Odvodnění - SO 101 a SO 110 

SO 302 Přeložka vodovodu DN 500 v km 0,886 

SO 303 Úprava kanalizace DN 400 v prostoru - SO 110 

SO 304 Úprava kanalizace DN 800 v prostoru - SO 110 
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SO 400 Elektro a sdělovací objekty 

SO 412 Ochrana kab. vedení VN Denso, km 0,080 

SO 414 IZ-12-4001046 LB-Doubí - nový stožár VN 35kV 

SO 433 Stranová přeložka přípojky NN pro č.p. 137 

SO 441 Veřejné osvětlení - SO 101 

SO 442 Veřejné osvětlení - SO110 

SO 451 Ochrana optických rozvodů Telco Pro Services, km 0,170 

SO 452 Přeložka optických rozvodů LIS, km 1,150 - SO 110 

SO 461 Přeložka sdělovacích rozvodů CETIN, km 1,20-1,450 

SO 462 Přeložka sdělovacích rozvodů CETIN - SO 110 

SO 500 Objekty trubních vedení 

SO 501 Přeložka VTL plynovodu DN 300 

SO 502 Přeložka VTL plynovodu DN 250 

SO 504 Přeložka STL plynovodu PE DN 63 - SO 110 

SO 660 Objekty drah 

SO 661 Úprava železničního svršku 

SO 662 Úprava železničního spodku 

SO 671 Přeložka sdělovacího kabelu DK SŽDC v žkm 156,526 

SO 672 Přeložka optických kabelů DOK ČD-T v žkm 156,526 

SO 700 Objekty pozemních staveb 

SO 701 Přístřešky zastávek 

SO 761 Oplocení 

SO 762 Protihlukové stavební úpravy 

SO 781 Přemístění pylonu označení provozovny 

SO 000 Objekty přípravy staveniště  

SO 001 Demolice – objekt nepodléhá územnímu rozhodnutí 

SO 020 Příprava území – kácení dřevin pro účely stavebního záměru povolovaného v územním 

řízení. 

SO 800 Objekty úpravy území 

SO 801 Vegetační úpravy – objekt nepodléhá územnímu rozhodnutí 

 

na pozemcích parc. č. 602/3, 603, 604, 605/1, 606/1, 606/2, 606/3, 606/4, 607, 608, 611/1, 611/2, 611/4, 

611/5, 611/6, 612/2, 612/3, 639, 640, 641, 642, 643/1, 643/3, 644/1, 644/2, 644/3, 644/4, 645/1, 646/1, 

646/2, 646/3, 647/1, 647/2, 647/3, 652/2, 653, 654, 655/1, 655/2, 656/1, 656/2, 657, 658, 659/1, 659/2, 

660/1, 660/2, 662, 670/3, 678, 679/1, 679/2, 680, 681/1, 681/2, 682/1, 682/2, 683/1, 686/1, 686/2, 686/3, 

686/4, 686/5, 686/6, 686/15, 691/1, 723/1, 723/2, 723/3, 733/15, 744/1, 744/28, 744/33, 744/35, 744/36, 

745/5, 762/2, 762/3, 762/4, 762/5, 762/6, 762/7, 762/14, 775/2, 775/4, 777/12, 1181/1, 1182/2, 1182/3, 

1183, 1185/2, 1185/3, 1185/4, 1189 v katastrálním území Doubí u Liberce, parc. č. 1503/1, 1503/2, 

1503/3, 1503/4, 1503/23, 1503/28, 1503/29, 1503/32, 1503/33, 1503/34, 1503/35, 1503/37, 1503/40, 

1503/41, 1504, 1505/1, 1505/4, 2060, 2107/1, 2107/2, 2107/3, 2108, 2109, 2112/2, 2115/1, 2121/1, 2164 

v katastrálním území Vesec u Liberce. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení. 

 

Druh a účel umisťované stavby, umístění stavby na pozemku: 

SO 101 Spojovací komunikace 

Jedná se o novou dvoupruhovou směrově nerozdělenou komunikaci se souběžným zeleným pásem a 

souběžnou společnou stezkou pro pěší a cyklisty kategorie MS2k/14,5/9/50. Spojovací komunikace bude 

sloužit pro napojení průmyslové zóny Jih v Liberci na silnici I/35. Nová komunikace bude délky cca 

1430,00 m, šířky 7,00 m, zpevněná krajnice 0,50 m, nezpevněná krajnice 0,75 m, v případě osazení 

svodidla 1,50 m. Nová komunikace se umisťuje na pozemky parc.č. 1189 ve vzdálenosti 6,82 m od 

hranice s pozemkem parc.č. 733/15, 744/33 ve vzdálenosti 1,03 m hranice s pozemkem parc.č. 1189, 

744/1 ve vzdálenosti 0,83 m od hranice s pozemkem parc.č. 733/15, 744/35, 744/36 ve vzdálenosti 3,43 

m od hranice s pozemkem parc.č. 744/28, 744/28, 733/15 ve vzdálenosti 7,14 m od hranice s pozemkem 

parc.č. 762/8 a ve vzdálenosti 14,95 od hranice s pozemkem parc.č. 762/2, 1183, 745/5, 762/2, 762/7, 
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762/3 ve vzdálenosti 25,31 m od hranice s pozemkem parc. č. 603, 645/1, 762/14, 608 ve vzdálenosti 

25,98 m od hranice s pozemkem parc.č. 607, 762/5, 762/6, 762/4, 602/3, 605/1, 606/1 ve vzdálenosti 4,45 

m od hranice s pozemkem 605/1, 611/1 ve vzdálenosti 5,15 - 6,59 m od hranice s pozemkem parc.č. 

611/6 ve vzdálenosti 1,52 m od hranice s pozemkem parc.č. 612/1 a ve vzdálenosti 2,45 m od hranice 

s pozemkem parc.č. 639, 611/6, 606/3, 643/1, 644/1, 644/3, 644/4, 643/3 ve vzdálenosti 3,05 m od 

hranice s pozemkem parc.č. 641, 642 ve vzdálenosti 21,94 m od hranice s pozemkem parc.č. 640, 641, 

646/1, 646/2, 606/4, 647/1 ve vzdálenosti 6,21 m od hranice s pozemkem parc.č. 606/4, 658, 655/1, 

655/2, 646/3, 659/1 ve vzdálenosti 2,35 m od hranice s pozemkem parc.č. 656/1, 659/2, 656/1, 691/1, 

606/2, 682/2, 1185/4, 1185/3, 1185/2 ve vzdálenosti 3,24 m od hranice s pozemkem parc.č. 1185/3, 

všechny pozemky se nacházejí v katastrálním území Doubí u Liberce. Vlevo podél celé trasy je navržen 

souběžný zelený pás šíře 3,00 m a souběžná stezka pro pěší a cyklisty šířky 3,00 m. Trasa bude vycházet 

ze stávající okružní křižovatky Průmyslová x Heyrovského a bude vedena po volných pozemcích mezi 

areálem společnosti Denso a.s. a dráhou. V žkm 156,529 bude podcházet stávající železniční trať TU 

1051 Jaroměř - Liberec. Následně povede podél areálu společnosti Hoffmann&Žižák. Pod areálem 

Hoffmann&Žižák povede zástavbou podél ulice Obilná. Na konci se napojí do okružní křižovatky SO 

110. Pro napojení sousedících pozemků jsou navrženy sjezdy. V km 0,520 je navrženo místo pro 

přecházení pro napojení stezky pro pěší od vrátnice společnosti Denso a.s. (SO 132) a stezky pro pěší a 

cyklisty (SO 130) v návaznosti na ulici Hellerovu.  

SO 110 Okružní křižovatka Minkovická 

Stávající oválná okružní křižovatka bude přestavěna na jednopruhovou okružní křižovatku o vnějším 

průměru D=46mn s šířkou okružního pásu 5,50 m a prstencem šíře 2,00 m. Nová okružní křižovatka se 

umisťuje na pozemky parc.č. 691/1 ve vzdálenosti 4,03 m od hranice s pozemkem parc.č. 1185/3, 683/1 

ve vzdálenosti 3,10 m od hranice s pozemkem parc.č. 1181/1, 682/1, 682/2, 1185/3 ve vzdálenosti 6,95 m 

od hranice s pozemkem parc.č. 1185/2, 1185/2, 1182/2 ve vzdálenosti 12,74 m od hranice s pozemkem 

parc.č. 1185/3, 681/2,1182/3, 679/1, 679/2, 681/1 ve vzdálenosti 6,49 m od hranice s pozemkem parc.č. 

679/2, 1181/1 v katastrálním území Doubí u Liberce, 1503/4 ve vzdálenosti od hranice s pozemkem 

parc.č. 1505/1, 1503/33, 2060 ve vzdálenosti od hranice s pozemkem parc.č. 2107/3 v katastrálním území 

Vesec u Liberce. 

SO 120 Napojení Obilné ulice 

V úseku km 1,260 - KÚ bude z důvodu výstavby spojovací komunikace SO 101 a stezky pro pěší a 

cyklisty SO 130 zrušena stávající komunikace ulice Obilná. Stávající trasa bude napojena stykovou 

křižovatkou tvaru "T" na hlavní trasu SO 101. Nově komunikace bude umístěna na pozemky             

parc.č.  606/3 ve vzdálenosti 2,19 m od hranice s pozemkem parc.č. 1185/1, 611/2 ve vzdálenosti 4,02 m 

od hranice s pozemkem parc.č. 611/5, 611/5 ve vzdálenosti od hranice s pozemkem parc.č. 611/2, 643/1, 

644/1 ve vzdálenosti 9,98-13,24 od hranice s pozemkem parc.č. 643/1, 644/2 ve vzdálenosti 1,24 m od 

hranice s pozemkem parc.č. 606/3, 644/3 ve vzdálenosti 3,25 m od hranice s pozemkem parc.č. 642, 642 

ve vzdálenosti 6,15 m od hranice s pozemkem parc.č. 644/2, všechny pozemky se nacházejí 

v katastrálním území Doubí u Liberce. 

SO 121 Úpravy Cihlářovi ulice 

Úpravy Cihlářovi ulice se skládají ze tří částí. Úsek č.1 délky 130,00 m mezi okružní křižovatkou SO 110 

a průsečnou křižovatkou sjezdu z I/35: vozovka bude rozšířena na 7,00 m se souběžným pravostranným 

chodníkem šířky 3,00 m v úseku SO 110 - napojení ulice V Lučinách km 0,075 pro společný pohyb 

pěších a cyklistů a šířky 2,00 m v úseku mezi napojením ulice V Lučinách km 0,075-0,140 určený pro 

pěší. Vozovka v napojení ulice V Lučinách bude upravena k nové vozovce. V úseku č. 2 napojení na I/35 

délky 60,00 m, kde vozovka bude rozšířena na dva pruhy. Úsek č. 3 v délce 80,00 m řeší úpravu stávající 

III/27814 ve směru od Dlouhého Mostu s napojením na I/35 úpravou poloměru hrany vozovky nároží v 

křižovatce a doplněným ostrůvkem tak, aby byla patrná úprava změny přednosti v jízdě. Objekt se 

umisťuje na pozemky parc.č. 1181/1, 1503/4, 1503/33, 1503/34, 1503/35, 1503/29 ve vzdálenosti 0,45 m 

od hranice s pozemkem 2060, 1503/28, 1503/32, 1503/3 ve vzdálenosti 2,10-24,65 m od hranice 

s pozemkem parc.č. 1503/23, 2060 ve vzdálenosti 5,39 m od hranice s pozemkem parc.č. 2062 ve 

vzdálenosti 3,05 m od hranice s pozemkem parc.č. 2120 a ve vzdálenosti 4,02 m od hranice s pozemkem 

parc.č. 2116/1, 2107/3, 2164 ve vzdálenosti 0,88 m od hranice s pozemkem 2109, 2115/1 ve vzdálenosti 

1,69 m od hranice s pozemkem parc.č. 2121/1 a ve vzdálenosti 4,07 m od hranice s pozemkem parc.č. 

2060, 2121/1 ve vzdálenosti 6,61 m od hranice s pozemkem parc.č. 2060, 1503/23, 1503/2, 1503/41 

v katastrálním území Doubí u Liberce. 
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SO 122 Úpravy Minkovické ulice 

Úprava spočívá ve vymístění mimo stávající trasu, v celkové délce 110,00 m. V úseku podél nábřežní zdi 

SO 240 a v začátku úseku souběžným chodníkem navazujícím na komunikace pro pěší přilehlých SO. 

Stávající zastávka BUS bude přemístěna do nové polohy v ulice Hodkovická. Objekt se umisťuje na 

pozemky parc.č. 653, 652/2, 691/1 ve vzdálenosti 2,05 m od hranice s pozemkem parc.č. 684, 686/6, 

686/1, 686/15, 686/2, 686/3, 683/1 ve vzdálenosti 3,62 m od hranice s pozemkem parc.č. 1181/1, 682/1, 

682/2, 1181/1, všechny pozemky se nacházejí v katastrálním území Doubí u Liberce. 

SO 123 Úpravy Hodkovické ulice 

Úprava bude směrově a výškově přizpůsobena stávajícímu stavu. Stávající autobusová zastávka ve směru 

Minkovice bude upravena s délkou nástupní hrany 18,00 m a napojením na nové řešení okružní 

křižovatky SO 110. Ve směru do centra bude vybudována nová autobusová zastávka s délkou nástupní 

hrany 18,00 m. Objekt se umisťuje na pozemky parc.č. 691/1, 1185/3, 1185/2, 1182/3 ve vzdálenosti   

2,92 m od hranice s pozemkem parc.č. 676, 660/2, 660/1, 679/2, 679/1 ve vzdálenosti 2,47 m od hranice 

s pozemkem parc.č. 678, 678 ve vzdálenosti od hranice s pozemkem parc.č. 676, 681/1, všechny 

pozemky se nacházejí v katastrálním území Doubí u Liberce. 

SO 124 Napojení místní komunikace 

Stávající jednopruhová místní komunikace vedena pod mostem na I/35 s napojením do Cihlářovi ulice. 

Úprava napojí místní komunikaci přímo do přestavěné okružní křižovatky SO 110. V úseku délky 30,00 

m od okružní křižovatky komunikace bude dvoupruhová s šířkou vozovky 5,50 m. V části podél římsy 

mostu SO 240 je navržen souběžný chodník šířky 2,00 m. Objekt se umisťuje na pozemek parc.č. 681/1 

v katastrálním území Doubí u Liberce dále na pozemky parc.č. 1181/1 ve vzdálenosti 2,42 m od hranice 

s pozemkem parc.č. 681/1, 1503/4, 1505/1 ve vzdálenosti 0,33 m od hranice s pozemkem 1503/1, 1504, 

1503/37 ve vzdálenosti 3,57 m od hranice s pozemkem parc.č. 1503/1, 1503/1 v katastrálním území 

Vesec u Liberce 

SO 130 Stezka pro pěší a cyklisty 

Vlevo podél hlavní trasy SO 101 bude vybudovaná společná stezka pro pěší a cyklisty šířky 3,00 m s 

živičným krytem. V úseku 0,000 - km 1,270 stezka bude vést v souběhu s hlavní trasou, v úseku km 

1,270 - 1,320 z důvodu zachování stávajících vzrostlých dubů trasa povede mimo souběh s hlavní trasou. 

V úseku km 1,320 - okružní křižovatka SO 110 stezka povede v trase původní Obilné ulice. Objekt se 

umisťuje na pozemky parc.č. 1189 ve vzdálenosti 2,22 m od hranice s pozemkem parc.č. 744/36, 744/33 

ve vzdálenosti 4,74 m od hranice s pozemkem parc.č. 733/15, 744/1, 744/35 ve vzdálenosti 1,69 m od 

hranice s pozemkem parc.č. 745/5, 744/36 ve vzdálenosti 7,77 m od hranice s pozemkem 744/28, 744/28, 

733/15 ve vzdálenosti 7,49 m od hranice s pozemkem parc.č. 762/5, 1183, 745/5, 762/2, 762/7 ve 

vzdálenosti 4,85 m od hranice s pozemkem 733/15, 762/3 ve vzdálenosti 12,95 m od hranice s pozemkem 

parc.č. 1183 a ve vzdálenosti 17,46 m od hranice s pozemkem parc.č. 603, 762/14, 608, 762/5, 602/3, 

606/1, 611/1 ve vzdáleností 2,84 m od hranice s pozemkem parc.č. 611/6, 611/6, 606/3 ve vzdálenosti 

0,69 m od hranice s pozemkem parc.č. 606/4, 643/1, 644/1 ve vzdálenosti 1,55 m od hranice s pozemkem 

parc.č. 642, 644/2, 644/3 ve vzdálenosti 2,59 m od hranice s pozemkem parc.č. 606/3, 644/4, 643/3, 642, 

646/1, 646/2, 659/1, 606/4 v katastrálním území Doubí u Liberce. 

SO 131 Přístup na pozemky km 0,540 vlevo 

V km 0,540 vlevo v místě stávající stezky navazující na lávku přes železniční trať bude provedeno 

zpevnění komunikace v délce 50,00 m a v šířce 3,00 m s nezpevněnými krajnicemi 0,50 m po obou 

stranách. Objekt se umisťuje na pozemky parc.č. 744/35, 744/36, 733/15 ve vzdálenosti 4,50 m od 

hranice s pozemkem parc.č. 745/5, 745/5 ve vzdálenosti 4,65 m od hranice s pozemkem parc.č. 1183, 

všechny pozemky se nacházejí v katastrálním území Doubí u Liberce. 

SO 132 Stezka pro pěší km 0,414-0,520 vpravo 

Stezka délky 110,00 m a šířky 2,00 m bude napojena na místo pro přecházení. Stezka bude umístěna na 

pozemky parc.č. 744/1 ve vzdálenosti 1,15 - 4,15 m od hranice s pozemkem parc.č.744/35, 733/15 ve 

vzdálenosti 3,70 - 5,65 m od hranice s pozemkem parc.č. 744/1 a ve vzdálenosti 115,67 m od hranice s 

pozemkem parc.č. 762/8, všechny pozemky se nacházejí v katastrálním území Doubí u Liberce. 

SO 133 Úprava pro pěší Minkovické ulice 

Chodník bude propojovat komunikace pro pěší okružní křižovatky SO 110 a SO 122 s návazností na ulici 

Hellerova. Objekt se umisťuje na pozemky parc.č. 656/2 ve vzdálenosti 2,14 m od hranice s pozemkem 

parc.č. 656/1, 657, 653, 683/1, 682/1, 682/2 ve vzdálenosti 2,24 m od hranice s pozemkem parc.č. 691/1, 
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606/3, 691/1 ve vzdálenosti 0,55 m od hranice s pozemkem parc.č. 659/2 a ve vzdálenosti 4,08 m od 

hranice s pozemkem parc.č. 606/3, všechny pozemky se nacházejí v katastrálním území Doubí u Liberce.  

SO 220 Most na železniční trati žkm 156,529 

Most bude převádět stávající železniční trať 500 00 Stará Paka - Liberec přes novou komunikaci SO 101. 

Nosnou konstrukci mostu bude tvořit ocelová jednopólová příhradová konstrukce s dolní ortotropní 

mostovkou. Most bude kolmý. Rozpětí pole je cca 50,00 m. Založení mostu hlubinné na 

velkoprůměrových vrtaných pilotách, nosná konstrukce uložena na ložiskách. Most se umisťuje na 

pozemky parc.č. 1183 ve vzdálenosti 4,21 m od hranice s pozemkem parc.č. 762/4, ve vzdálenosti 4,12 m 

od hranice s pozemkem parc.č. 608, ve vzdálenosti 3,93 m od hranice s pozemkem parc.č. 762/5 a ve 

vzdáleností 3,85 m od hranice s pozemkem parc.č. 602/3, 762/5, 762/6, 762/4, 608, 602/3 v katastrálním 

území Doubí u Liberce. 

SO 240 Most přes Doubský potok 

Most bude převádět okružní křižovatku "Minkovická" přes Doubský potok. Nosnou konstrukci mostu 

bude tvořit železobetonová přesypaná klenba světlosti 5,50 m. Most kolmý s plošným založením. Objekt 

se umisťuje na pozemky par.č. 683/1, 679/2, 680, 681/1 ve vzdálenosti 8,20 m od hranice s pozemkem 

parc.č. 679/2 v katastrálním území Doubí u Liberce a dále na pozemky parc.č. 1181/1 ve vzdálenosti 5,77 

m od hranice s pozemkem parc.č. 2108, 1503/4, 1505/1, 1504 ve vzdálenosti 1,17 m od hranice 

s pozemkem parc.č. 1505/1, 2108, 2107/3 ve vzdálenosti 1,17 m od hranice s pozemkem parc.č. 2108 

v katastrálním území Vesec u Liberce. 

SO 250 Zárubní zeď 0,665-0,780 vpravo 

Gabionová zeď s kotevními sítěmi bude délky cca 110,00 m a proměnné výšky max. cca 3,50 m se 

umisťuje na pozemek parc.č. 733/15 ve vzdálenosti 11,32 m od hranice s pozemkem 762/7 a ve 

vzdálenosti 17,96 m od hranice s pozemkem parc.č. 762/14, všechny pozemky se nacházejí v katastrálním 

území Doubí u Liberce. 

SO 301 Odvodnění SO 101 a SO 110 

Km 0,000-0,170 vlevo - dešťová voda bude odtékat z komunikace do zeleného pásu šířky cca 3,00 m, pod 

kterým bude v úžlabí probíhat vyštěrkovaná rýha. V km 0,170 vlevo bude umístěná horská vpust, která 

bude vyvedena vlevo do svahu. V místě vyústění bude proveden kamenný zához. Délka potrubí DN 250 

bude 8,00 m.  

Km 0,000-0,170 vpravo + km 0,170-0,522 obě strany - vody budou odváděny pomocí sklonu do příkopu, 

v km 0,310 bude umístěny kolmý trubní propustek, pomocí kterého voda bude převedena na levou stranu 

a zatrubněným odpadem dál do Plátenického potoka. Pod příkopem bude probíhat vyštěrkovaná rýha. 

Celkem bude umístěn 1 uliční objekt a 2 šachty. Bude použito potrubí DN 300 v délce 102,00 m.  

Km 0,522-1,200 obě strany - voda z komunikace bude odváděna podle klopení do levého nebo pravého 

příkopu. V km 1,090 levý příkop bude převeden propustkem vpravo a v km 1,200 bude umístěna 

otevřená retenční nádrž. Příkop bude do nádrže napojen přes lapač splavenin s nornou stěnou. Budou 

použité potrubí DN 400 v délce 15,00 m. 

Km 1,200 - 1,400  - voda ze zpevněné plochy bude svedena do pravostranného příkopu, do kterého bude 

napojen i odpad z retenční nádrže. V km 1,400 bude příkop ukončen vtokovou jímkou, odtud pak povede 

dešťová kanalizace do Doubského potoka. Bude použito potrubí DN 400 v délce 33,00 m. 

Odvodnění zpevněných ploch SO 110 - v prostoru kruhového objezdu, bude provedeno pomoci uličních 

vpustí napojených do dešťové kanalizace s vyústěním do Doubského potoka. V šachtě před vyústěním 

bude pro případ havárie osazeno stavítko. Celkem bude umístěno 2 uliční vpusti a 4 šachty. Bude použito 

potrubí DN 300 v délce 90,00 m. 

Objekt se umisťuje na pozemky parc.č. 744/36, 744/28 ve vzdálenosti 9,81 m od hranice s pozemkem 

parc.č. 744/36, 775/4, 775/2 ve vzdálenosti 13,51 m od hranice s pozemkem parc.č. 1183, 777/12 ve 

vzdálenosti 3,57 m od hranice s pozemkem parc.č. 785/15, 611/1, 606/3, 643/3, 642 ve vzdálenosti 1,24 

m od hranice s pozemkem parc.č. 646/4, 641, 639, 640 ve vzdálenosti 3,62 m od hranice s pozemkem 

650/1, 659/1, 659/2, 691/1 ve vzdálenosti 5,56 m od hranice s pozemkem parc.č. 606/3, 683/1, 682/1, 

682/2, 1185/2 ve vzdálenosti 1,88 m od hranice s pozemkem parc.č. 660/2, 681/2, 1182/3, 679/2, 681/1 

ve vzdálenosti 6,49 m od hranice s pozemkem parc.č. 679/2, 1181/1, všechny pozemky se nacházejí 

v katastrálním území Doubí u Liberce. 
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SO 302 Přeložka vodovodu DN 500 v km 0,886 

Přeložka začíná v km 0,885 vlevo, kde bude provedeno napojení stávajícího vodovodu a kolmý podchod 

železniční trati provedený protlakem. V podchodu bude vodovod uložen v ocelové chráničce DN 800. Za 

podchodem trati bude trasa natočena kolmo na SO 101. Podchod SO 101 bude řešen uložením 

vodovodního potrubí v kolektoru se světlosti 2,00x2,00 m. Před a za zářezem komunikace budou v místě 

ukončení kolektoru umístěny vstupní šachty o rozměrech 2,00x2,80x2,80 m a 3,00x2,80x2,80 m. Za 

kolektorem je na potrubí navržen lom a vodovod bude po cca 20,00 m opět napojen na stávající trasu. 

Bude použito potrubí DN 500 (TLT+OC) v délce 104,00 m, chránička DN 800 (protlak) délky 26,00 m, 

kolektor 2,00x2,00 m délky 38,60 m. Nově se vodovod umisťuje na pozemky parc.č. 1183, 608 ve 

vzdálenosti 5,32 m od hranice s pozemkem parc.č. 606/1 a ve vzdálenosti 12,15 m od hranice 

s pozemkem parc.č.1183, 762/4 ve vzdálenosti 5,19 m od hranice s pozemkem 1183, 605/1 ve vzdálenosti 

6,86 m od hranice s pozemkem parc.č. 606/1, 606/1, všechny pozemky se nacházejí v katastrálním území 

Doubí u Liberce. 

SO 303 Úprava kanalizace DN 400 v prostoru SO 110 

Stávající kanalizace DN 400 bude ponechána. U šachet, které budou umístěny v komunikacích (3 ks), 

budou výškově upraveny vstupy, v místě chodníku mezi ul. Hodkovickou a Doubským potokem (km 

0,080) bude umístěna nová šachta. Objekt se umisťuje na pozemky parc.č. 683/1 ve vzdálenosti 5,24 m 

od hranice s pozemkem 686/1, 681/1 ve vzdálenosti 6,58 m od hranice s pozemkem 679/2, všechny 

pozemky se nacházejí v katastrálním území Doubí u Liberce. 

SO 304 Úprava kanalizace DN 800 v prostoru SO 110 

V prostoru okružní křižovatky SO 110 je vedena dešťová kanalizace, která odvádí dešťové vody z 

násypového tělesa silnice I/35. V rámci objektu bude provedeno prodloužení potrubí v místě vyústění, 

obě potrubí budou prodloužena o cca 2,50 m. Bude použito potrubí BET DN 800 v délce 5,00 m, ochrana 

potrubí DN 800  2x40 m. Objekt se umisťuje na pozemky parc.č. 691/1, 683/1, 682/1, 682/2, 606/2, 

1185/4, 1185/3, 1185/2, 1181/1 ve vzdálenosti 4,75 m od hranice s pozemkem parc.č. 682/2, všechny 

pozemky se nacházejí v katastrálním území Doubí u Liberce. 

SO 412 Ochrana kabelového vedení VN Denso, km 0,080 

Stávající kabelové vedení VN bude odkopáno a zahloubeno v místě stávající komunikace a chodníku. V 

místě křížení komunikace budou kabelová vedení VN uložena do půlených chrániček DN 160, které 

budou obetonovány. Délka trasy stranové přeložky kabelového vedení VN 2x3x1x240 mm2 AXEKVCEY 

bude cca 80,00 m. Objekt se umisťuje na pozemky parc.č. 744/1, 744/35, 744/36, 744/28 ve vzdálenosti 

4,46 m od hranice s pozemkem parc.č. 744/36, 733/15 ve vzdálenosti 1,45 m od hranice s pozemkem 

762/8, všechny pozemky se nacházejí v katastrálním území Doubí u Liberce. 

SO 414 IZ-12-4001046 LB-Doubí - nový stožár VN 35kV 

Dvojité vrchní vedení 35kV bude stranově posunuto tak, aby nekolidovalo s plánovanou stavbou 

komunikace se stezkou pro pěší a cyklisty a s přeložkou VTL plynovodu. Bude nově vložen stožár č. 46A 

do poloviny vzdálenosti mezi stávajícími stožáry č. 46 a 47 a to tak, aby jeho uzemnění nezasahovalo do 

vzdálenosti bližší než 10,00 m od VTL plynovodu. Nový stožár VN č.46A se umisťuje na pozemek 

parc.č. 762/2 ve vzdálenosti 2,77 m od hranice s pozemkem parc.č. 1183 a ve vzdálenosti 5,31 m od 

hranice s pozemkem 762/7 v katastrálním území Doubí u Liberce. Kabelové vědění se umisťuje na 

pozemky parc.č. 762/2, 762/7, 762/3, 1183 v katastrálním území Doubí u Liberce. 

SO 433 Stranová přeložka přípojky NN pro č.p. 137 

Stávající přípojka NN CYKY 4BX16 mm2 bude v délce cca 40,00 m od místa napojení odkopána a 

přeložena do nové trasy mimo hranici zemních prací. Stávající kabel bude zkrácen a znovu zapojen do 

přeložené přípojkové skříně na novém podpěrném bodě, který nahradí stávající sloup č.72. Objekt se 

umisťuje na pozemek parc.č. 608 ve vzdálenosti 0,50 m od hranice s pozemkem 611/6 a ve vzdálenosti 

13,79 m od hranice s pozemkem 611/1  v katastrálním území Doubí u Liberce. 

SO 441 Veřejné osvětlení SO 101 

Nově budou instalovány osvětlovací body v jednostranné soustavě, s roztečí cca 35 - 40 m. Základ 

stožáru bude pouzdrový, stožáry třístupňové žárově zinkované s výložníky o celkové výšce cca 10,00 m. 

Budou použita LED svítidla. Kabelový rozvod bude proveden kabelem CYKY-J 4X16 mm2 v 

chráničkách DN 63 a bude veden podél nového chodníku. Nové rozvody budou na stávající napojeny v 

pilíři veřejného osvětlení u okružní křižovatky ul. Průmyslové a rozvody VO realizované v rámci SO 442 

u okružní křižovatky v ul. Minkovické. V celé trase bude společně s kabelovými rozvody položen 

zemnící drát FeZn průměrem 10 mm. V místě křížení komunikace budou kabelová vedení uložena do 
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chrániček DN 110, které budou obetonovány. Délka trasy nového rozvodu VO bude cca 1500,00 m, počet 

osvětlovacích bodů cca 40 ks. Objekt se umisťuje na pozemky parc.č. 1189 ve vzdálenosti 2,22 m od 

hranice s pozemkem parc.č. 744/36, 744/1, 744/35, 744/36, 744/28, 733/15, 745/5 ve vzdálenosti 3,80 m 

od hranice s pozemkem parcč. 1183, 1183, 762/2, 762/7, 762/3, 608, 762/14, 762/5, 606/1, 611/1, 606/3 

vzdálenosti 1,68 m od hranice s pozemkem parc.č. 644/1, 644/1 ve vzdálenosti 7,81 m od hranice 

s pozemkem parc.č. 644/1, 644/2, 644/3, 644/4, 643/3, 642, 646/1, 646/2, 606/4 ve vzdálenosti 2,02 m od 

hranice s pozemkem 646/2, 647/1, 658, 659/1, 1185/2 v katastrálním území Doubí u Liberce. 

SO 442 Veřejné osvětlení SO 110 

Nově bude instalováno cca 12 ks osvětlovacích bodů podél okružní křižovatky a směrem na Dlouhý 

Most. Základ stožáru bude pouzdrový, stožáry třístupňové žárově zinkované s výložníky o celkové výšce 

cca 5,00 m. Budou použita LED svítidla. Kabelový rozvod bude proveden kabelem CYKY-J 4X16 mm2 v 

chráničkách DN 63. Nové rozvody VO budou napojeny na stávající osvětlovací bod LB09269 a budou 

propojeny s vrchními rozvody VO v ul. Minkovická a U Statku. Dále bude provedeno propojení s novými 

rozvody VO, které budou realizované v rámci SO 441. V celé trase bude společně s kabelovými rozvody 

položen zemnící drát FeZn průměrem 10 mm. V místě křížení komunikace budou kabelová vedení NN 

uložena do chrániček DN 110, které budou obetonovány. V kabelových přechodech komunikací budou 

současně založeny rezervní chráničky shodné délky. Délka trasy nového rozvodu VO  bude cca 610,00 m. 

Objekt se umisťuje na pozemky parc.č. 691/1, 686/1, 686/3, 686/2, 686/6, 683/1, 682/1, 682/2, 606/2, 

1185/4, 1185/3, 1185/2, 1182/3, 660/2, 670/3 ve vzdálenosti 6,41 od hranice s pozemkem parc.č. 670/1, 

1184 ve vzdálenosti 5,90-10,21 od hranice s pozemkem parc.č. 670/1 a ve vzdálenosti 5,97 m od hranice 

s pozemkem parc.č. 668/9, 679/2, 681/1, 1181/1 pozemky se nacházejí v katastrálním území Doubí u 

Liberce a dále na pozemky parc.č. 1503/4, 1503/33, 1505/1, 1504, 2060, 2107/3, 2115/1, pozemky se 

nacházejí v katastrálním území Vesec u Liberce. 

SO 451 Ochrana optických rozvodů Telco Pro Services, km 0,170 

V km 0,170 v místě zadláždění vyústění odvodnění nové komunikace do volného terénu, bude stávající 

vedení Telco Pro Service, a.s. v délce cca 10,00 m odkopáno a uloženo do půlených chrániček, které 

budou obetonovány. Objekt se umisťuje na pozemek parc.č. 744/28 ve vzdálenosti 8,65-11,33 m od 

hranice s pozemkem parc.č. 744/36 v katastrálním území Doubí u Liberce. 

SO 452 Přeložka optických rozvodů LIS, km 1,150 - SO 110 

Výstavbou nové komunikace se stezkou pro pěší a cyklisty a úpravou okružní křižovatky, dojde k dotčení 

stávajícího optického vedení Liberecké IS. Z tohoto důvodu dojde k přeložce stávajících optických 

rozvodů. Přeložka bude provedena od okružní křižovatky směr ulice U Statku, trasa chráničkový přechod 

Doubského potoka, volný terén podél okružní křižovatky, chráničkový přechod ul. Hodkovické, podél 

okružní křižovatky pod mostem silnice I/35 a dále budoucím chodníkem podél původní ulice Obilné až k 

místu napojení stávajících rozvodů v blízkosti prodejny Mercedes. Předpokládaná délka trasy přeložky 

optických rozvodů bude cca 335,00 m. Objekt se umisťuje na pozemky parc.č. 606/3 ve vzdálenosti 6,35 

m od hranice s pozemkem parc.č. 1185/1, 1185/2 ve vzdálenosti 7,74-11,20 od hranice s pozemkem 

1185/1, 1182/3, 660/2, 660/1 ve vzdálenosti 2,81 m od hranice s pozemkem 1185/2, 678 ve vzdálenosti 

3,83 m od hranice s pozemkem parc.č. 679/1, 679/1, 679/2 ve vzdálenosti 0,30 m od hranice s pozemkem 

parc.č. 679/1 a ve vzdálenosti 0,62 m od hranice s pozemkem parc.č. 680, 680, 1181/1 v katastrálním 

území Doubí u Liberce a dále na pozemky parc.č. 1505/1, 1504 ve vzdálenosti 1,66 m od hranice 

s pozemkem parc.č. 1505/1, 1503/1 ve vzdálenosti 0,21 m od hranice s pozemkem 1505/1 v katastrálním 

území Vesec u Liberce. 

SO 461 Přeložka sdělovacích rozvodů CETIN, km 1,200 - 1,450 

Ze stávajícího rozváděče SR 139/18 v trase v chráničkovém přechodu přes novou komunikaci do 

průmyslové zóny, dále budoucím chodníkem podél původní ulice Obilné, chráničkovým přechodem nové 

komunikace do areálu firmy Mercedes a podél parkovací plochy až k místu napojení stávajících rozvodů. 

Přeložku je nutné realizovat současně s objektem SO 452 a SO 462. V místě křížení komunikace budou 

optická vedení uložena do chrániček DN 110, které budou obetonovány. V kabelových přechodech 

komunikací budou současně založeny rezervní chráničky shodné délky. Předpokládaná délka trasy 

přeložky sdělovacích rozvodů bude cca 230,00 m. Bude použit kabel TCEKE 5XN 0,4 v délce cca 245,00 

m, 1 kabelová spojka. Objekt se umisťuje na pozemky parc.č. 611/2 ve vzdálenosti 0,66 m od hranice 

s pozemkem 611/5, 643/1 ve vzdálenosti 0,74 m od hranice s pozemkem parc.č. 611/5, 606/3 ve 

vzdálenosti 4,03 m od hranice s pozemkem parc.č. 611/2, dále souběžně s SO 452, 611/5, 606/4, 659/1, 

dále souběžně s SO 462, na pozemek parc.č. 659/2 ve vzdálenosti 0,73 m od hranice s pozemkem     

parc.č. 656/2, všechny pozemky se nacházejí v katastrálním území Doubí u Liberce. 
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SO 462 Přeložka sdělovacích rozvodů CETIN - SO 110 

Přeložka bude provedena z nové odbočné spojky na kabelu TCEKE 50XN 0,6 směrem od okružní 

křižovatky do ulice U Statku. Kabel TCEKE 10XN 0,6 bude veden z nové spojky v trase přes 

chráničkový přechod Doubského potoka, volným terénem podél okružní křižovatky, chráničkovým 

přechodem ul. Hodkovická, podél okružní křižovatky pod silnicí I/35 a ukončen bude ve stávajícím 

rozváděči SR139/18 u č.p. 95. Dálkový kabel bude v blízkosti nové spojky při ulici U Statku a za sjezdem 

z I/35 přerušen a zaslepen. V nové trase bude nahrazen dvojicí optotrubek. Ty budou zaslepeny a vedeny 

společně s kabely TCEKE 50XN 0,6 a 2x TCEKE 10XN 0,6 podél okružní křižovatky a dále podél ul. 

Hodkovické. Jeden kabel TCEKE 10XN 0,6 bude přes chráničkový přechod silnice Hodkovické ukončen 

v rozváděči SR139/17. Dalším chráničkovým přechodem ul. Hodkovické bude veden kabel TCEKE 

50XN 0,6, který bude ukončen v kabelové spojce optotrubek, které budou ukončeny v blízkosti spojky 

kabelu TCEKE 50XN 0,6. Druhý kabel TCEKE 10XN 0,6 bude veden volným terénem a novým 

chráničkovým přechodem až za rekonstruovaný sjezd ze silnice I/35 , kde bude ukončen naspojkováním 

na stávající vedení. Přeložku je nutné realizovat současně s objektem SO 452. Délka trasy přeložky bude 

cca 400,00 m, budou použity kabely TCEKE 10XN 0,6 v celkové délce cca 515,00 m, TCEKE 50XN 0,6 

délky 165,00 m, 4 ks kabelová spojka, 2 ks ukončení dálkového kabelu. Objekt se umisťuje souběžně 

s SO 461 dále na pozemky parc.č. 606/3 ve vzdálenosti 0,71 m od hranice s pozemkem parc.č. 1185/2, 

dále souběžně s SO 451 na pozemky parc.č. 606/4, 659/1, 659/2, 1185/2, 1182/3, 660/2, 660/1, 678, 

679/1, 679/2, 680, 1181/1 v katastrálním území Doubí u Liberce a dále na pozemky parc.č. 1504, 

1503/37, 1503/1 ve vzdálenosti 0,21 m od hranice s pozemkem parc.č. 1505/1, 1505/1 ve vzdálenosti 

0,13 m od hranice s pozemkem parc.č. 1503/37, 1503/28 ve vzdálenosti 2,52 m od hranice s pozemkem 

parc.č. 2060, 1505/4, 1503/40, 1503/3 ve vzdálenosti 2,39 m od hranice s pozemkem parc.č. 2060, 2060, 

2109, 2164 ve vzdálenosti 4,61 m od hranice s pozemkem parc.č. 2060, 2115/1 ve vzdálenosti 1,79 m od 

hranice s pozemkem parc.č. 2060, 1503/23, 1503/2 ve vzdálenosti 2,55 m od hranice s pozemkem    

parc.č. 2061/2 v katastrálním území Vesec u Liberce. 

SO 501 Přeložka VTL plynovodu DN 300 

Jedná se o stranovou i výškovou přeložku stávajícího plynovodu DN300-PN40 v úseku ID 4714 a ID 

205155838 v prostoru podél železniční trati Stará Paka-Liberec na pozemcích průmyslového areálu 

společnosti Denso Manufacturing Czech s.r.o. v prostoru mezi koncem ulic Obilná a Pilínkovská v 

celkové délce 290,27 m. Bude použito ocelové potrubí DN300. V místě křížení trasy plynovodu s 

komunikací ul. Pilínkovská bude plynovod uložen do ocelové chráničky DN500 délky 6,70 m. V místě 

křížení trasy VTL plynovodu s cyklostezkou bude nad potrubím provedena ochrana VTL plynovodu 

železobetonovými panely (budou použity železobetonové silniční panely IZD tloušťky 100 mm). Objekt 

se umisťuje na pozemky parc.č. 744/1, 744/35, 744/36 ve vzdálenosti 5,36 m od hranice s pozemkem 

parc.č. 744/28 a ve vzdálenosti 16,65 od hranice s pozemkem parc.č. 1183, 733/15 ve vzdálenosti od 

hranice s pozemkem parc.č. 762/14 a ve vzdálenosti 3,67 od hranice s pozemkem parc.č. 762/5, 745/5, 

762/2, 762/7, 762/3, 762/14, všechny pozemky se nacházejí v katastrálním území Doubí u Liberce. 

SO 502 Přeložka VTL plynovodu DN 250 

Jedná se o stranovou a hloubkovou přeložku stávajícího VTL plynovodu DN250-Pn40 ID5010 v prostoru 

mezi železniční trati Stará Paka-Liberec a silnicí I/35 v blízkosti ulice Obilná. Celková délka přeložky 

DN250 bude 85,00 m. Přeložený úsek PZ bude montován z ocelového potrubí DN250, část potrubí 

přeložky pod živičnou vozovkou nového napojení průmyslové zóny na silnici I/35 bude uložena do 

ocelové chráničky DN400-délky 21,00 m. Objekt se umisťuje na pozemky parc.č. 611/1 ve vzdálenosti 

0,65 m od hranice s pozemkem parc.č. 608, 723/1 ve vzdálenosti 1,4-15,92 m od hranice s pozemkem 

parc.č. 725/1, 608 ve vzdálenosti 5,32 m od hranice s pozemkem parc.č. 606/1 a ve vzdálenosti 37,16 m 

od hranice s pozemkem parc.č. 607 v katastrálním území Doubí u Liberce. 

SO 504 Přeložka STL plynovodu PE dn 63 SO 110 

Jedná se o přeložku stávajícího plynárenského zařízení v prostoru okružní křižovatky Minkovická (SO-

110). Nová trasa povede z ulice V Lučinách do nového chodníku ulice Hodkovická, bude pokračovat 

směrem k okružní křižovatce, kde na přeložený plynovod bude napojena přípojka PE dn32 pro objekt 

čp.343. Před objektem čp.343 bude přecházet přeložka kolmo ulici Hodkovickou v ochranné trubce 

HDPE 90 délky 9,00 m a bude pokračovat dál kolmo pod mostem silnice I/35. Za patou náspu silnice I/35 

trasa plynovodu bude vedena pod dno koryta Doubského potoka v ochranné trubce PE90 délky 8,00 m. 

Za potokem se trasa bude vracet do nového chodníku nové okružní křižovatky a chodníkem bude 

pokračovat dál až před objekt č.p. 13 v Hodkovické ulici, kde bude trasa přeložky zakončena napojením 

na stávající plynovod v chodníku v místě za koncem silničních úprav. Celková délka přeložky bude cca 
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190,00 m, budou použity trubky HDPE materiálu PE100RC. Na přeložený plynovod bude přepojena 

stávající přípojka pro objekt RD č.p. 343 z potrubí PE100RC v délce 5,00 m. Objekt se umisťuje na 

pozemky parc.č. 1182/3 ve vzdálenosti 0,20-1,98 m od hranice s pozemkem parc.č. 676, 679/2 ve 

vzdálenosti 8,59 od hranice s pozemkem 681/1 ve vzdálenosti 2,02 m od hranice s pozemkem parc.č. 

679/1 a ve vzdálenosti 2,60 m od hranice s pozemkem parc.č. 680, 680, 678, 679/1, 1181/1 v katastrálním 

území Doubí u Liberce a dále na pozemky parc.č. 1505/1 ve vzdálenosti 1,17 m od hranice s pozemkem 

parc.č. 1503/37, 1504 ve vzdálenosti 2,20 m od hranice s pozemkem parc.č. 1505/1, 1503/37 ve 

vzdálenosti 2,12 m od hranice s pozemkem 1503/1, 1503/28 ve vzdálenosti 1,15-1,57 m od hranice 

s pozemkem parc.č. 2060, 1505/4, 2060 ve vzdálenosti 2,34 m od hranice s pozemkem parc.č. 2107/2 a 

ve vzdálenosti 2,90 m od hranice s pozemkem parc.č. 2164, 2164 v katastrálním území Vesec u Liberce. 

SO 661 Úprava železničního svršku 

SO 662 Úprava železničního spodku 

V provizorním stavu budou do koleje vloženy dvě mostní provizoria, pod kterými budou za provozu 

budovány opěry nového mostu. Jedno provizorium bude vloženo v km 156,506 a druhé v km 156,556. 

Před osazením mostní nosné konstrukce budou odstraněna mostní provizoria a snesen železniční svršek v 

rozsahu od km 156,425 do km 156,635. Těleso železničního spodku bude odtěženo v nutné míře pro 

práce na osazení nosné konstrukce mostu. Po dokončení stavby železničního mostu včetně přechodových 

oblastí a zesílené konstrukce pražcového podloží, budou provedeny práce na železničním svršku pro 

definitivní stav koleje. Objekt SO 662 se umisťuje na pozemky parc.č. 1183 ve vzdálenosti 1,43 m od 

hranice s pozemkem parc.č. 604, ve vzdálenosti 4,90 m od hranice s pozemkem parc.č. 762/14, ve 

vzdálenosti 7,76 m od hranice s pozemkem parc.č. 611/1 a ve vzdálenosti 24,43 od hranice s pozemkem 

parc.č. 608, 608, 762/5, 762/4, 602/3, všechny pozemky se nacházejí v katastrálním území Doubí u 

Liberce. 

SO 671 Přeložka sdělovacího kabelu DK SŽDC v žkm 156,526 

Metalický dálkový kabel bude v místě křížení se silničním zářezem přerušen a nahrazen kabelovou 

vložkou, uloženou v nové kabelové trase. Objekt se umisťuje na pozemky parc.č. 733/15 ve vzdálenosti 

7,23-41,21 od hranice s pozemkem parc.č. 762/5, 762/6 a 762/4 ve vzdáleností 1,64-4,19 m od hranice 

s pozemkem parc.č. 733/15, všechny pozemky se nacházejí v katastrálním území Doubí u Liberce. 

SO 672 Přeložka optických kabelů DOK ČD-T v žkm 156,526 

Optické kabely budou odkryty, vyzdviženy ze země a přeloženy do žlabové trasy, uložené v kolejovém 

loži nového železničního mostu. Přeložení kabelů proběhne bez jejich přerušení, kabelové délky potřebné 

na jejich uložení v nové kabelové trase budou přifouknuty z kabelových rezerv uložených v nejbližších 

zemních kabelových komorách. Ochranné HDPE trubky, ve kterých jsou optické kabely zafouknuty, 

budou přerušeny (bez přerušení v nich zafouknutých kabelů) a na potřebnou délku pro přeložku budou 

nastaveny dělenými opravnými HDPE. Kabelové vedění se umisťuje na pozemek parc.č. 1183 ve 

vzdálenosti 4,21 m od hranice s pozemkem parc.č. 762/4 a ve vzdálenosti 3,67 m od hranice s pozemkem 

parc.č. 762/5, všechny pozemky se nacházejí v katastrálním území Doubí u Liberce.  

SO 701 Přístřešky zastávek 

V místě autobusových zastávek jsou navrženy přístřešky. Přístřešky budou typové, v souladu se 

schváleným manuálem městského mobiliáře. Součástí objektu je zpevněná plocha v místě přístřešku. 

SO 761 Oplocení 

Oplocení pozemků rozdělených stavbou bude umístěno na nové vlastnické hranici s napojením na 

původní oplocení. Oplocení bude typově shodné se stávajícím (původním) oplocením. Oplocení bude 

demontovatelné bez pevné podezdívky, vzhledem k záplavovému území Doubského potoka. Objekt 

v délce 295,00 m se umisťuje na pozemky parc.č. 733/15 ve vzdálenosti 13,36-28,40 od hranice 

s pozemkem parc.č. 762/3 a ve vzdálenosti 0,50 m od hranice s pozemkem parc.č. 762/4, další oplocení 

v délce 60,00 m se umisťuje na pozemek parč.č. 686/6 ve vzdálenosti 0,35 m od hranice s pozemkem 

parc.č. 684, 686/1 ve vzdálenosti 0,50 m od hranice s pozemkem parc.č. 686/6, všechny pozemky se 

nacházejí v katastrálním území Doubí u Liberce.  

SO 781 Přemístění pylonu označení provozovny 

Nadzemní kovová část stávajícího pylonu označení provozovny Hoffmann&Žižák bude demontována a 

přikotvena k železobetonovému základu v nové poloze. Napojení pylonu bude provedeno z nejbližšího 

osvětlovacího bodu parkoviště vlastníka. Z osvětlovacího bodu bude realizován nový odjištěný vývod 

kabelem NYY-J 5x1,5 mm2, který bude v celé trase uložen v chráničce. Přívodní kabel musí být ukončen 

s minimální rezervou 1,00 m nad základ pylonu, aby bylo možné zapojení. Původní železobetonový 
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základ se vybourá, kabel bude odpojen. Pylon se umisťuje na pozemek parc.č. 611/5 v katastrálním území 

Doubí u Liberce. 

SO 020 Příprava území 

Stavební objekt zahrnuje všechny práce, které jsou potřebné pro rozvinutí hlavních stavebních prací a 

které budou provedeny jako přípravné práce na plochách záboru stavby. Odstranění volně rostoucí zeleně, 

to znamená kácení stromů a odstranění křovin, je v rámci objektu uvažováno v celém prostoru staveniště. 

Ke kácení je navrženo 119 samostatně hodnocených stromů a 4870 m2 souvislých porostů, které budou v 

kolizi se stavbou.  

Jedná se o kácení zapojeného porostu následujícího složení: 

P2 ve složení vrba jíva, bříza bělokorá, svída krvavá na ploše 546 m2 rostoucí na pozemku                  

parc. č. 744/36 v katastrálním území Doubí u Liberce, 

P3 a P4 ve složení bříza bělokorá, dub letní, bez černý na ploše 331 m2 rostoucí na pozemcích             

parc. č. 744/36 a 744/28 v katastrálním území Doubí u Liberce, 

P5 ve složení vrba jíva na ploše 102 m2 rostoucí na pozemku parc. č. 744/1 v katastrálním území Doubí u 

Liberce, 

P9 ve složení bříza bělokorá, dub letní, líska obecná, třešeň ptačí, hloh na ploše 73 m2 rostoucí na 

pozemku parc. č. 733/15 v katastrálním území Doubí u Liberce, 

P12 ve složení bříza bělokorá a vrba jíva na ploše 1142 m2 rostoucí na pozemku parc. č. 733/15 

v katastrálním území Doubí u Liberce, 

P13 ve složení dub letní, javor mléč, jeřáb ptačí, bříza bělokorá, jasan ztepilý, bez černý na ploše 50 m2 

rostoucí na pozemku parc. č. 1183 v katastrálním území Doubí u Liberce, 

P14 ve složení vrba sp. na ploše 65 m2 rostoucí na pozemku parc. č. 1183 v katastrálním území Doubí u 

Liberce, 

P15 ve složení zerav sp., šeřík obecný, dub letní na ploše 102 m2 rostoucí na pozemku parc. č. 608 

v katastrálním území Doubí u Liberce, 

P16 ve složení slivoň švestka a jabloň domácí na ploše 224 m2 rostoucí na pozemcích parc. č. 608 a 1183 

v katastrálním území Doubí u Liberce, 

P19 ve složení pámelník bílý, slivoň švestka, bez černý, rybíz červený na ploše 341 m2 rostoucí na 

pozemcích parc. č. 608 a 611/1 v katastrálním území Doubí u Liberce, 

P20 ve složení slivoň švestka na ploše 119 m2 rostoucí na pozemku parc. č. 608 v katastrálním území 

Doubí u Liberce, 

P23 ve složení smrk ztepilý, slivoň švestka, šeřík obecný na ploše 52 m2 rostoucí na pozemcích           

parc. č. 644/1 a 644/2 v katastrálním území Doubí u Liberce, 

P24 ve složení jabloň domácí, slivoň švestka, smrk ztepilý na ploše 121 m2 rostoucí na pozemcích      

parc. č. 644/2 a 644/3 v katastrálním území Doubí u Liberce, 

P26 ve složení jabloň domácí, borovice lesní na ploše 53 m2 rostoucí na pozemcích parc. č. 646/3, 646/1 

v katastrálním území Doubí u Liberce, 

P27 ve složení jabloň domácí, slivoň švestka, vrba jíva, topol osika na ploše 71 m2 rostoucí na pozemcích 

parc. č. 646/3, 646/1 v katastrálním území Doubí u Liberce, 

P28 ve složení třešeň ptačí, slivoň švestka, smrk ztepilý na ploše 90 m2 rostoucí na pozemku               

parc. č. 646/1 v katastrálním území Doubí u Liberce, 

P29 ve složení jasan ztepilý, slivoň švestka na ploše 75 m2 rostoucí na pozemcích parc. č. 655/1, 658, 

659/1 v katastrálním území Doubí u Liberce, 

P26 ve složení jabloň domácí, borovice lesní na ploše 53 m2 rostoucí na pozemcích parc. č. 646/3, 646/1 

v katastrálním území Doubí u Liberce, 

P33 ve složení smrk pichlavý, pámelník bílý na ploše 48 m2 rostoucí na pozemku parc. č. 686/1 

v katastrálním území Doubí u Liberce, 

P34 ve složení svída krvavá, líska obecná na ploše 40 m2 rostoucí na pozemku parc. č. 1181/1 

v katastrálním území Doubí u Liberce 

P35 ve složení javor mléč, líska obecná na ploše 42 m2 rostoucí na pozemcích parc. č. 1504 a 1503/4 

v katastrálním území Vesec u Liberce, 

P37 ve složení javor klen, bříza bělokorá, vrba jíva na ploše 43 m2 rostoucí na pozemcích parc. č. 1503/2, 

2165, 1231 v katastrálním území Vesec u Liberce, 

P38 ve složení smrk ztepilý, zerav na ploše 510 m2 rostoucí na pozemcích parc. č. 679/2, 679/1 

v katastrálním území Doubí u Liberce, 

P39 ve složení olše lepkavá, topol osika, bříza bělokorá, jasan ztepilý na ploše 349 m2 rostoucí na 

pozemcích parc. č. 775/2, 777/12, 775/4, 744/28 v katastrálním území Doubí u Liberce, 
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na pozemku parc. č. 744/36 v katastrálním území Doubí u Liberce 2 ks třešní ptačích (č. 11, 16) o 

obvodech kmenů 66 + 78 cm (dvojkmen), 95 cm a 1 ks jeřábu ptačího (č. 13) o obvodu kmene 77 + 40 + 

52 + 49 cm (čtyřkmen), 

a dále stromů následujícího složení: 
na pozemku parc. č. 733/15 v katastrálním území Doubí u Liberce 2 ks jeřábu ptačího (č. 18, 19) o 

obvodech kmenů 53 + 51+ 23 + 21 + 27 + 35 cm (šestikmen) a 69 + 67 + 29 + 35 + 36 + 21 + 20 cm 

(sedmikmen), 3 ks vrby jívy (č. 38, 40, 45) o obvodech kmenů 87 + 60 + 59 + 54 cm (čtyřkmen), 148 + 

87 59 cm (trojkmen), 113 + 72 cm, 1 ks dubu letního (č. 39) o obvodu kmene 142 cm, 1 ks břízy bělokoré 

(č. 44) o obvodu kmene 105 + 55 cm, 

na pozemku parc. č. 744/1 v katastrálním území Doubí u Liberce 1 ks jeřábu ptačího (č. 17) o obvodech 

kmenů 63 + 75 + 35 + 30 cm (čtyřkmen), 4 ks javorů klenů (č. 20, 21, 22, 28) o obvodech kmenů 20 cm, 

25 cm, 19 cm, 22 cm, 2 ks buků lesních (č. 23, 24) o obvodech kmenů 19 cm, 18 cm, 2 ks habrů 

obecných (č. 25, 29) o obvodech 21 cm, 22 cm, 3 ks dubů letních (č. 26, 27, 30) o obvodech kmenů 21 

cm, 25 cm, 21 cm, 4 ks lip srdčitých (č. 31, 32, 33, 34) o obvodech kmenů 24 cm, 23 cm, 24 cm, 16 cm, 

na pozemku parc. č. 602/3 v katastrálním území Doubí u Liberce 1 ks vrby jívy (č. 46) o obvodech 

jednotlivých kmenů 170 + 165 +35 + 61 cm (čtyřkmen), 

na pozemku parc. č. 606/1 v katastrálním území Doubí u Liberce 1 ks vrby jívy (č. 48) o obvodech kmenů 

75 + 70 + 55 cm (trojkmen), 

na pozemku parc. č. 608 v katastrálním území Doubí u Liberce 1 ks vrby sp. (č. 47) o obvodu kmene    

370 cm, 1 ks břízy bělokoré (č. 51) o obvodu kmene 123 + 55 cm (dvojkmen), 4 ks vrby jívy (č. 52, 66, 

132, 135) o obvodech kmenů 98 cm, 90 + 74 63 + 57 cm (čtyřkmen), 125 cm, 190 cm,  7 ks jabloní 

domácích (č. 53, 54, 55, 57, 59, 61, 64) o obvodech kmenů 142 cm, 110 + 40 + 45 + 38 cm (čtyřkmen), 

97 cm, 94 cm, 121 cm, 95 cm, 140 cm, 1 ks hrušně obecné (č. 58) o obvodu kmene 143 cm, 4 ks jasanů 

ztepilých (č. 60, 63, 65, 67) o obvodech kmenů 283 cm, 233 cm, 220 + 95 cm (dvojkmen), 230 cm, 1 ks 

topolu osiky (č. 133) o obvodu kmene 125 cm, 

na pozemku parc. č. 643/3 v katastrálním území Doubí u Liberce 1 ks borovice lesní (č. 73) o obvodu 

kmene 140 cm, 4 ks smrků ztepilých (č. 69, 72, 74, 75) o obvodech kmenů 140 cm, 126 cm, 94 cm,      

140 cm, 2 ks modřínu opadavého (č. 70, 71) o obvodech kmenů 157cm, 110 cm,  

na pozemku parc. č. 606/3 v katastrálním území Doubí u Liberce 1 ks břízy bělokoré (č. 77) o obvodu 

kmene 115 cm,  

na pozemku parc. č. 644/3 v katastrálním území Doubí u Liberce 1 ks smrku pichlavého (č.87) o obvodu 

kmene 94 cm,  

na pozemku parc. č. 646/1 v katastrálním území Doubí u Liberce 2 ks dubů letních (č. 93, 94) o obvodech 

kmenů 250 cm, 283 cm, 1 ks smrku ztepilého (č. 91) o obvodu kmene 82 cm,  

na pozemku parc. č. 647/1 v katastrálním území Doubí u Liberce 1 ks dubu letního (č. 96) o obvodu 

kmene 283 cm,  

na pozemku parc. č. 686/1 v katastrálním území Doubí u Liberce 1 ks jasanu ztepilého (č. 102) o obvodu 

kmene 235 cm,  

na pozemku parc. č. 1181/1 v katastrálním území Doubí u Liberce 1 ks olše lepkavé (č. 104) o obvodu 

kmene 170 cm, 1 ks jírovce maďalu (č. 105) o obvodu kmene 80 cm, 2 ks jasanů ztepilých (č. 106,107) o 

obvodech kmenů 315 cm, 252 cm, 1 ks smrku ztepilého (č. 108) o obvodu kmene 173 cm, 1 ks borovice 

lesní (č. 109) o obvodu kmene 188 cm, 

na pozemku parc. č. 1503/28 v katastrálním území Vesec u Liberce 1 ks jírovce maďalu (č. 110) o 

obvodu kmene 110 + 100 + 85 cm (trojkmen),  

na pozemku p. č. 1503/3 v katastrálním území Vesec u Liberce 3 ks dubů letních (č. 116, 117, 118) o 

obvodech kmenů 121 cm, 87 cm, 242 cm, 1 ks jasanu ztepilého (č. 119) o obvodu kmene 210 cm,  

na pozemku parc. č. 1503/37 v katastrálním území Vesec u Liberce 1 ks vrby sp. (č. 122) o obvodech 

jednotlivých kmenů 100 + 113 cm (dvojkmen),  

na pozemku parc. č. 1503/4 v katastrálním území Vesec u Liberce 1 ks vrby sp. (č. 123) o obvodech 

jednotlivých kmenů 134 + 125 + 125 + 110 cm (čtyřkmen), 

na pozemku parc. č. 641 v katastrálním území Doubí u Liberce 1 ks lípy srdčité (č. 142) o obvodu kmene 

126 cm. 
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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"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního 

řízení, ve kterém upouští od ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska, 

účastníci řízení své námitky do 

 

15 dnů od doručení tohoto oznámení. 

 

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám a připomínkám nebude přihlédnuto. Účastníci 

řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Magistrát města Liberec, odbor stavební úřad, úřední dny 

pondělí a středa 8:00 - 17:00, v ostatní dny po telefonické dohodě). 

 

V souladu s § 36 odst. 3 správního řádu dává stavební úřad účastníkům řízení možnost vyjádřit se 

k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním. Rozhodnutí ve věci územního řízení bude vydáno 

nejdříve po 3 dnech ode dne uplynutí 15ti denní lhůty k vyjádření. 

 

 

Účastníci řízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona 

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, České mládeže č.p. 632/32, 

Liberec VI-Rochlice, 460 06  Liberec 6 

Statutární město Liberec 

 

Ostatní účastníci řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona  

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, 

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

Hradec Králové 3, 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Liberec, PO BOX 386, PO BOX 386, IČO 65993390, 

Zeyerova č.p. 1310, 460 01  Liberec 1, 

Český rybářský svaz, z. s.,, Severočeský územní svaz Ústí nad Labem, IČO 00434132, Střekovské 

nábřeží č.p. 975/51, Střekov, 400 03  Ústí nad Labem 3, 

České dráhy, a.s., Regionální správa majetku Hradec Králové, IČO 70994226, Riegrovo náměstí č.p. 

914, 500 02  Hradec Králové 2, 

ČD - Telematika a.s., IČO 61459445, Pod Táborem č.p. 369/8a, 190 00  Praha 9, 

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

Teplice 1, 

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

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

155 00  Praha 515, 

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

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, 

Telco Pro Services, a. s., IČO 29148278, Duhová č.p. 1531/3, 140 00  Praha 4-Michle, 

Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Hradec Králové, IČO 70994234, U 

Fotochemy č.p. 259/1, 501 01  Hradec Králové, 

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

Město, 460 01  Liberec 1, 

Hoffmann a Žižák spol. s r.o., IČO 62957813, Zápy č.p. 255, 250 01  Brandýs nad Labem-Stará 

Boleslav 1, 

Jana Palmonová, Obilná č.p. 137, Liberec XXIII-Doubí, 463 12  Liberec 25, 

Ing. Jan Vočko, Včelničná č.p. 554, Praha 9-Hostavice, 198 00  Praha 98, 

Pavlína Vočková, Ke stadionu č.p. 805/16, Praha 9-Čakovice, 196 00  Praha 96, 
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Spio Property, s.r.o., IČO 09421548, Hvězdova č.p. 1716/2b, 140 00  Praha 4-Nusle, 

Eva Suková, Čapkova č.p. 360, 464 01  Frýdlant v Čechách, 

Karel Mucha, Sosnová č.p. 471/12, Liberec XV-Starý Harcov, 460 15  Liberec 15, 

Irena Muchová, Sosnová č.p. 471/12, Liberec XV-Starý Harcov, 460 15  Liberec 15, 

Otto Havlík, Hellerova č.p. 9, Liberec XXIII-Doubí, 463 12  Liberec 25, 

Eva Havlíková, Hellerova č.p. 9, Liberec XXIII-Doubí, 463 12  Liberec 25, 

Dana Štefanová, Hellerova č.p. 108, Liberec XXIII-Doubí, 463 12  Liberec 25, 

Ing. Miloslav Štefan, Hellerova č.p. 108, Liberec XXIII-Doubí, 463 12  Liberec 25, 

David Hájek, Haškova č.p. 952/38, Liberec VI-Rochlice, 460 06  Liberec 6, 

Radek Hájek, Franklinova č.p. 729, Liberec XV-Starý Harcov, 460 15  Liberec 15, 

Stanislav Marek, Minkovická č.p. 95, Liberec XXIII-Doubí, 463 12  Liberec 25, 

Jana Pospíšilová, Minkovická č.p. 95, Liberec XXIII-Doubí, 463 12  Liberec 25, 

Michal Tomín, Na Kačírku č.p. 450/5, Liberec VI-Rochlice, 460 06  Liberec 6, 

Petra Tomínová, Hroznová č.p. 695/11, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14  Liberec 14, 

Ing. Libor Opálka, Hodkovická č.p. 98, Liberec XXIII-Doubí, 463 12  Liberec 25, 

Olga Opálková, Hodkovická č.p. 98, Liberec XXIII-Doubí, 463 12  Liberec 25, 

Valentina Olegovna Volgina, Hodkovická č.p. 13, Liberec XXIII-Doubí, 463 12  Liberec 25, 

Ludmila Chaloupková, Vlnařská č.p. 691/14, Liberec VI-Rochlice, 460 06  Liberec 6, 

Eva Kotková, Lukášova č.p. 159, Liberec XX-Ostašov, 460 10  Liberec 10, 

DENSO MANUFACTURING CZECH s.r.o., IČO 25432338, Heyrovského č.p. 476, Liberec XXIII-

Doubí, 463 12  Liberec 25, 

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

Lukáš Plechatý, Jeřábkova č.p. 1459/8, Praha 4-Chodov, 149 00  Praha 415, 

SWENSY a.s., IČO 26945169, Údolní č.p. 388/8, Veveří, 602 00  Brno 2, 

Václav Formánek, V Lučinách č.p. 343, Liberec XXV-Vesec, 463 12  Liberec 25, 

Eva Formánková, V Lučinách č.p. 343, Liberec XXV-Vesec, 463 12  Liberec 25, 

Kateřina Doležalová Mečířová, V Lučinách č.p. 888, Liberec XXV-Vesec, 463 12  Liberec 25, 

Pavel Šilhánek, V Lučinách č.p. 118, Liberec XXV-Vesec, 463 12  Liberec 25, 

Marcela Šilhánková, V Lučinách č.p. 118, Liberec XXV-Vesec, 463 12  Liberec 25, 

Jana Kendíková, Schwarzova č.p. 444, Stráž nad Nisou, 

Ing. Alexandra Kendíková, Schwarzova č.p. 444, 463 03  Stráž nad Nisou, 

Jana Diviš Kendíková, Slunečná č.p. 1017/22, Liberec I-Staré Město, 460 01  Liberec 1 

 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

parc. č. 602/2, 605/4, 612/1, 613/1, 613/4, 638, 645/2, 646/4, 650/1, 661, 663, 668/1, 668/2, 668/9, 

669, 670/1, 671, 676, 684, 725/1, 757/1, 758/1, 759, 762/8, 1185/1 v katastrálním území Doubí u 

Liberce, parc. č. 2116/1, 2118, 2119, 2120, 2165 v katastrálním území Vesec u Liberce 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Liberec XXIII-Doubí č.p. 15 a č.p. 8,  Liberec XXV-Vesec č.p. 355 a č.p. 412 

 

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

vymezení za účastníky řízení. 

 

 

Poučení: 

Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání 

rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním 

rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění. 

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací 

dokumentace, se nepřihlíží. K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4 

stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají 

jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek. 
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Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo stavby, 

na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné 

právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním 

stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo 

dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo 

dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky 

pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle 

zvláštního právního předpisu zabývá. 

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Miroslav Šimek 

vedoucí odboru stavební úřad 

  

 

 

 

  

Toto oznámení 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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počet stran:17     

 

Obdrží: 

účastníci (dodejky) 

Valbek, spol. s r.o., IDDS: bebs53h 

 sídlo: Vaňurova č.p. 505/17, Liberec III-Jeřáb, 460 07  Liberec 7 

statutární město Liberec, odbor správy veřejného majetku, 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 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Liberec, PO BOX 386, IDDS: zjq4rhz 

 sídlo: Zeyerova č.p. 1310, 460 01  Liberec 1 

Český rybářský svaz, z. s.,, Severočeský územní svaz Ústí nad Labem, Střekovské nábřeží č.p. 975/51, 

Střekov, 400 03  Ústí nad Labem 3 

České dráhy, a.s., Regionální správa majetku Hradec Králové, IDDS: e52cdsf 

 sídlo: Riegrovo náměstí č.p. 914, 500 02  Hradec Králové 2 

ČD - Telematika a.s., IDDS: dgzdjrp 

 sídlo: Pod Táborem č.p. 369/8a, 190 00  Praha 9 

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

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

ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uqfy 

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

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

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

Liberecká IS, a.s., IDDS: fh2ex77 

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

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 

Telco Pro Services, a. s., IDDS: id6pgkc 

 sídlo: Duhová č.p. 1531/3, 140 00  Praha 4-Michle 

Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Hradec Králové, IDDS: uccchjm 

 sídlo: U Fotochemy č.p. 259/1, 501 01  Hradec Králové 

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

1 

Hoffmann a Žižák spol. s r.o., IDDS: pup4ix3 

 sídlo: Zápy č.p. 255, 250 01  Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 1 

Jana Palmonová, Obilná č.p. 137, Liberec XXIII-Doubí, 463 12  Liberec 25 

Ing. Jan Vočko, Včelničná č.p. 554, Praha 9-Hostavice, 198 00  Praha 98 

Pavlína Vočková, Ke stadionu č.p. 805/16, Praha 9-Čakovice, 196 00  Praha 96 

Spio Property, s.r.o., IDDS: 8k6gzyc 

 sídlo: Hvězdova č.p. 1716/2b, 140 00  Praha 4-Nusle 

Eva Suková, Čapkova č.p. 360, 464 01  Frýdlant v Čechách 

Karel Mucha, Sosnová č.p. 471/12, Liberec XV-Starý Harcov, 460 15  Liberec 15 

Irena Muchová, Sosnová č.p. 471/12, Liberec XV-Starý Harcov, 460 15  Liberec 15 

Otto Havlík, Hellerova č.p. 9, Liberec XXIII-Doubí, 463 12  Liberec 25 

Eva Havlíková, Hellerova č.p. 9, Liberec XXIII-Doubí, 463 12  Liberec 25 

Dana Štefanová, Hellerova č.p. 108, Liberec XXIII-Doubí, 463 12  Liberec 25 

Ing. Miloslav Štefan, Hellerova č.p. 108, Liberec XXIII-Doubí, 463 12  Liberec 25 

David Hájek, Haškova č.p. 952/38, Liberec VI-Rochlice, 460 06  Liberec 6 

Radek Hájek, Franklinova č.p. 729, Liberec XV-Starý Harcov, 460 15  Liberec 15 

Stanislav Marek, Minkovická č.p. 95, Liberec XXIII-Doubí, 463 12  Liberec 25 

Jana Pospíšilová, Minkovická č.p. 95, Liberec XXIII-Doubí, 463 12  Liberec 25 

Michal Tomín, Na Kačírku č.p. 450/5, Liberec VI-Rochlice, 460 06  Liberec 6 

Petra Tomínová, Hroznová č.p. 695/11, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14  Liberec 14 
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Ing. Libor Opálka, Hodkovická č.p. 98, Liberec XXIII-Doubí, 463 12  Liberec 25 

Olga Opálková, Hodkovická č.p. 98, Liberec XXIII-Doubí, 463 12  Liberec 25 

Valentina Olegovna Volgina, Hodkovická č.p. 13, Liberec XXIII-Doubí, 463 12  Liberec 25 

Ludmila Chaloupková, Vlnařská č.p. 691/14, Liberec VI-Rochlice, 460 06  Liberec 6 

Eva Kotková, Lukášova č.p. 159, Liberec XX-Ostašov, 460 10  Liberec 10 

DENSO MANUFACTURING CZECH s.r.o., IDDS: rbhcdyw 

 sídlo: Heyrovského č.p. 476, Liberec XXIII-Doubí, 463 12  Liberec 25 

Hana Vacková, IDDS: di843gx 

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

Lukáš Plechatý, IDDS: f9qq93a 

 trvalý pobyt: Jeřábkova č.p. 1459/8, Praha 4-Chodov, 149 00  Praha 415 

SWENSY a.s., IDDS: 9i9jtuk 

 sídlo: Údolní č.p. 388/8, Veveří, 602 00  Brno 2 

Václav Formánek, V Lučinách č.p. 343, Liberec XXV-Vesec, 463 12  Liberec 25 

Eva Formánková, V Lučinách č.p. 343, Liberec XXV-Vesec, 463 12  Liberec 25 

Kateřina Doležalová Mečířová, V Lučinách č.p. 888, Liberec XXV-Vesec, 463 12  Liberec 25 

Pavel Šilhánek, V Lučinách č.p. 118, Liberec XXV-Vesec, 463 12  Liberec 25 

Marcela Šilhánková, V Lučinách č.p. 118, Liberec XXV-Vesec, 463 12  Liberec 25 

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

Jana Kendíková, Schwarzova č.p. 444, Stráž nad Nisou 

Ing. Alexandra Kendíková, Schwarzova č.p. 444, 463 03  Stráž nad Nisou 

Jana Diviš Kendíková, Slunečná č.p. 1017/22, Liberec I-Staré Město, 460 01  Liberec 1 

 

Účastníci (doručeno veřejnou vyhláškou) 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

parc. č. 602/2, 605/4, 612/1, 613/1, 613/4, 638, 645/2, 646/4, 650/1, 661, 663, 668/1, 668/2, 668/9, 

669, 670/1, 671, 676, 684, 725/1, 757/1, 758/1, 759, 762/8, 1185/1 v katastrálním území Doubí u 

Liberce, parc. č. 2116/1, 2118, 2119, 2120, 2165 v katastrálním území Vesec u Liberce 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Liberec XXIII-Doubí č.p. 15 a č.p. 8,  Liberec XXV-Vesec č.p. 355 a č.p. 412 

 

  

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 

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 

Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina, IDDS: tqjaduc 

 sídlo: 1. máje č.p. 858/26, 460 07  Liberec 7 

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 

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor silničního hospodářství, IDDS: c5kbvkw 

 sídlo: U Jezu č.p. 642/2a, Liberec IV-Perštýn, 460 01  Liberec 1 

Drážní úřad, sekce infrastruktury - územní odbor Praha, IDDS: 5mjaatd 

 sídlo: Wilsonova č.p. 300/8, Praha 2-Vinohrady, 121 06  Praha 1 

 

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 



Č.j. CJ MML 248619/21 str. 17 

 
Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, Odbor služby dopravní policie, IDDS: vsmhpv9 

 sídlo: nám. Dr. E. Beneše č.p. 584/24, Liberec I-Staré Město, 460 01  Liberec 1 

 

  

Na vědomí 

NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., IDDS: 5ec62h6 

 sídlo: Havlíčkova č.p. 4481/44, 586 01  Jihlava 1 

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci, IDDS: 2cy8h6t 

 sídlo: Jablonecká č.p. 642/23, Liberec I - Staré Město, 460 01  Liberec 1 
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